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 دولة فلسطين
وزارة الصحة

وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات

  MOH/MOF /2019/202 :المناقصة العامة رقم
موضوع المناقصة: ش���راء وتوريد مواد اعاش���ة )جبنة صفراء  و زبدة قطع 100غم( لصالح 

المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية
الجهة المشترية: وزارة الصحة الفلسطينية

 تدع���و وزارة الصحة / وحدة التوري���دات / دائرة العط���اءات والعقود المناقصين . 1
أصحاب اإلختصاص والمس���جلين رس���ميًا ويرغب بالمش���اركة لتقديم العطاءات 

بالظرف المختوم . 
تقدم األس���عار بالدوالر ش���املة لكافة أن���واع الضرائب بما فيه���ا ضريبة القيمة . 2

المضافة .
يمك���ن للجهات المعني���ة بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائ���ق المناقصة أو . 3

الحصول عل���ى مزيد من المعلومات م���ن خالل الموقع االلكترون���ي لوزارة الصحة 
)WWW.MOH.PS( أو م���ن خ���الل وزارة الصحة وحدة التوري���دات / نابلس خالل 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر.
 في وزارة الصحة نابلس / . 4

ً
تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 50 شيكال

اإلدارة العامة للشؤون المالية، ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم .
يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات / نابلس . 5

في موعد أقصاه الس���اعة 11:00 صباحا من يوم االثنين الموافق 2019/4/8 ويتم 
رف���ض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العطاءات في 

نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين.
يجب إرف���اق  اقرار ضمان للمناقص���ة مع وثائق المناقص���ة المقدمة ضمن عطاء . 6

الش���ركة على أن يكون هذا اإلقرار موقع حس���ب األصول من قبل المخول بالتوقيع 
ع���ن المناقص ويعتبر  هذا اإلقرار كبديل إلزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء 

ال يتجزأ من وثائق المناقصة .يتم رفض اي عطاء ال يحتوي على  اقرار الضمان .
تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق  المناقصة .. 7

وزارة الصحة

دولة فلسطين
وزارة الصحة

وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات

   MOH/MOF/2019/203 :المناقصة العامة رقم
موضوع المناقصة: شراء وتوريد ادوية لصالح وزارة الصحة

الجهة المشترية: وزارة الصحة  
المناقصين . 1 والعقود  العطاءات  دائرة   / التوريدات  وحدة   / الصحة  وزارة  تدعو 

العطاءات  لتقديم  بالمشاركة  ويرغب  رسميًا  والمسجلين  االختصاص  أصحاب 
بالظرف المختوم . 

تقدم األسعار بــــ ) شيكل ( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة . 2
المضافة .

يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو . 3
الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لوزارة الصحة 
نابلس   / التوريدات  وحدة  الصحة  وزارة  خالل  من  أو   )WWW.MOH.PS(
خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر. 
كما ويمكن سحب نسخة من هذا الموقع والعمل عليها وارفاق وصل الدفع 

فقط عند شراء قيمة النسخة قبل التسليم . 
تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها  100 شيكل  في وزارة الصحة نابلس . 4

/ اإلدارة العامة للشؤون المالية، ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم .
5.يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات / نابلس في 
موعد أقصاه الساعة ) 11:00( صباحا من يوم ) الثالثاء ( الموافق )2019/4/2 ( ويتم رفض 
جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان 

والمكان بحضور من يرغب من المناقصين .
يجب إرفاق  اقرار ضمان للمناقصة مع وثائق المناقصة المقدمة ضمن عطاء . 5

الشركة على أن يكون هذا اإلقرار موقع حسب األصول من قبل المخول بالتوقيع 
عن المناقص ويعتبر  هذا اإلقرار كبديل إلزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء 

ال يتجزأ من وثائق المناقصة يتم رفض اي عطاء ال يحتوي على  اقرار الضمان.
تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق  المناقصة.. 6

وحدة التوريدات
وزارة الصحة 

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات

LC_GSD/MOFP/2019/70 :المناقصة العامة رقم
موضوع المناقص���ة: توريد أثاث ومعدات وأجهزة تكنولوجي���ا المعلومات لصالح مبنى 

هيئة اإلمداد والتجهيز � رام الله
الجهة المشترية: هيئة اإلمداد والتجهيز

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
 تدع���و مديري���ة اللوازم العامة ف���ي وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب هيئة اإلمداد . 1

والتجهيز المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين بالمشاركة 
في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.

 تقدم األس���عار ب� )الش���يكل( ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة . 2
المضافة.

 يمك���ن للجهات المعني���ة بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائ���ق المناقصة أو . 3
الحص���ول على مزيد م���ن المعلومات من خالل الموقع االلكترون���ي لمديرية اللوازم 
العامة )www.gs.pmof.ps( أو من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خالل 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
 تدفع رسوم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 500 شيكل لحساب وزارة المالية في . 4

بنك فلسطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( 
مع العطاء المقدم.

 يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات ف���ي مديرية اللوازم العامة في . 5
موعد أقصاه الس���اعة 11:00 من يوم الثالثاء المواف���ق 2019/4/9 ويتم رفض جميع 
العط���اءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العط���اءات في نفس الزمان 
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع 

اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
 على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو شيك بنكي . 6

مصدق بقيمة 25000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2019/10/5.
 أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.. 7
 تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.. 8

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
مزاد رقم 2019/6

تضمين موقع لتغليف أمتعة داخل استراحة أريحا لصالح 
اإلدارة العامة للمعابر والحدود

تعل���ن وزارة المالية/ مديرية اللوازم العامة بالتع���اون مع اإلدارة العامة للمعابر والحدود عن طرح 

مزاد بالظرف المختوم تضمين موقع لتغليف أمتعة داخل اس���تراحة أريحا لصالح اإلدارة العامة 

للمعابر والحدود، تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق المزاد، فعلى الراغبين 

في المشاركة في هذا المزاد مراجعة وزارة المالية/ مديرية اللوازم العامة في البالوع خالل أوقات 

الدوام الرس���مي من أجل الحصول على كراس���ة المواصفات ووثائق المزاد مقابل دفع مبلغ )200 

ش���يكل( غير مستردة في حساب ايرادات اخرى التابع لوزارة المالية رقم )219000/49( في بنك 

فلس���طين المحدود. آخر موعد لقبول عروض األس���عار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات 

ف���ي مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية في البالوع هو الس���اعة 11:00 من يوم الثالثاء الموافق 

2019/4/2م، وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان والمكان وعلى الهواء 

مباشرة من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة/ خدمة البث المباشر.

مالحظة:
1. اجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد.

2. تقدم األسعار بالشيكل، وتكون شاملة لكافة أنواع الضرائب والرسوم.

3.على المناقص إرفاق كفالة دخول المزاد على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بقيمة 

5000 شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2019/9/28.

4. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أعلى األسعار.

5. بإمكانكم الحصول على كراس���ة المزاد عن طري���ق الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة 

.)www.gs.pmof.ps(

6. ثمن وثائق المزاد غير مستردة.

7. فتح ملف ضريبي للمحال عليه المزاد.

رئيس لجنة العطاءات المركزية

Invitation to Bid
Bethlehem Municipality

Restoration and Revitalization of Star Street in Bethlehem
Bidding No.: 13 / 2019

Bethlehem Municipality (BM) has received a Grant from The Government of 
the Russian Federation, for the restoration of the Historical and Religious Cen-
tre of the City of Bethlehem. This invitation is for the Restoration and Revital-
ization of Star Street in Bethlehem. Technical Supervision will be conducted 
by Centre for Cultural Heritage Preservation (CCHP), in accordance to draw-
ings, specifications, bill of quantities and Conditions of Contract related to the 
project. All interested bidders should pursue the following bidding Conditions:
1. Eligible Contractors should be registered at the VAT and Customs de-

partment and should provide Bethlehem Municipality with their VAT 
registration number and financial clearance certificate. 

2. The tender documents are to be given for a none refundable amount of 
(400 USD), and this tender is opened for Contractors registered with 
the Palestinian Union of Contractors as grade First- Second/ Construc-
tion  buildings in Joint Venture with First / roads-infrastructure. Under 
the condition that the Contractor shall not be working on any ongoing 
project with Bethlehem Municipality.

3. The bidders should emphasize on previous experience concerning famil-
iar fields of such projects. 

4. Bid Securities of 40,000 US Dollar should be submitted as bank guaran-
tee valid for a period of 90 days starting from submitting day. Personal 
checks and or cash payments will not be accepted. 

5. The Contractor shall provide capital for such work in the Project and 
the availability of financial resources; for not less than 25% of the total 
amount of the project cost.

6. Provided prices should be VAT excluded, and bidders must submit Zero 
VAT invoice, and should have a valid crafts license fees for the year 
2019.

7. Bethlehem Municipality is not obliged to accept the lowest price.
8. Bidders interested in purchasing bid documents can get them from Beth-

lehem Municipality, starting on Monday, March 25th, 2019.
9. The pre-bid meeting shall be held at Bethlehem Municipality, on Mon-

day, April 08th, 2019 at 10:00 a.m. and followed by a site visit.
10. Eligible Contractors should submit their offers in a sealed envelope en-

closed to the financial department in Bethlehem Municipality building 
no later than Tuesday, April 23th, 2019 before 12:00 p.m. 

11. Bids opening session will be held on Tuesday, April 23th, 2019 be-
fore12:00 p.m.

12. All expenses related to advertisement shall be paid by the successful 
bidder.

For further Information, Please contact: Bethlehem Municipality Planning and 
Development Department, Tel: 02-2741323       Fax: 02-2741327 

Adv. Anton Salman
Mayor of Bethlehem 

إعالن طرح عطاء 

عطاء حزمة التأمينات العامة / سلطة الطاقة والموارد الطبيعية / الشركة 
الفلسطينية لنقل الكهرباء/ مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني 

عطاء رقم: 01 / 2019

تعلن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عن طرح عطاء حزمة التأمينات العامة / سلطة . 1
الطاقة والموارد الطبيعية / الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء/ مجلس تنظيم قطاع 

الكهرباء الفلسطيني » رقم » 01 / 2019 « كما يلي:

تأمين مستودعات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية. 1

تأمين اصابات العمل. 2

تأمين المسؤولية المدنية. 3

تأمين المركبات والموظفين. 4

التأمين الصحي. 5

تأمين محطة تحويل الكهرباء في الجلمة. 6

تأمين شبكة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء. 7

الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين باالش���تراك في هذا العطاء الحصول على . 2
وثائقه من مقر س���لطة الطاقة والم���وارد الطبيعية، خالل أوقات الدوام الرس���مي من 
الس���اعة )8:00 صباحًا - 3:00 ظهرًا( مقابل 100 دوالر ثمن نسخة العطاء يتم إيداعها 
في حس���اب رقم 49/219000 )ايرادات اخرى( بنك  فلسطين المحدود  – فرع رام الله 
كرسوم غير مستردة، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( عند شراء نسخة العطاء.

كفالة دخول العطاء : قيمتها  5,000 دوالر، وتكون على شكل شيك بنكي مصدق أو كفالة . 3
بنكية، ويكون عرض السعر والكفالة سارية المفعول لمدة 90 يومًا من تاريخ اإلقفال ) حتى 

تاريخ 2019/7/20( على أن تكون الكفالة لصالح سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
تقدم األسعار بالدوالر األمريكي بحيث تكون شاملة لجميع أنواع الضرائب. . 4

1 . اجتماع ما قبل العطاء: جميع الش���ركات مدعوة للمش���اركة في الجولة الميدانية 
واالجتماع التمهيدي في االيام التالية:

أ . زيارة محطة الجلمة وموقع ش���بكة النقل الكهربائية في جنين الساعة 10 صباحًا، 
يوم الثالثاء 2019/4/2، حيث سيتم زيارة المحطة أواًل .

ب . زيارة مستودعات سلطة الطاقة في طولكرم الساعة 10 صباحًا، يوم الخميس 2019/4/4.
تسليم العروض: يتم تسليم العروض في مقر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، في . 5

ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه رقم العطاء واس���مه مرفقًا بتأمين دخول العطاء 
في موعد أقصاه  يوم األحد الموافق 2019/04/21م الساعة 12 ظهرًا.

موعد فتح العروض الفنية: الساعة 12 ظهرًا من يوم األحد الموافق 2019/04/21م ، . 6
في جلسة علنية في مقر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 7
 لالستفسار واستالم وثائق العطاء : . 8

سلطة الطاقة الفلسطينية   
رام الله - المصايف - عمارة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية – الطابق الخامس

تلفون : 2984752 02 ، فاكس: 2986191 02. 

www.pma.ps

طرح عطاء رقم )2019/7(

Disk to Disk Backup بخصوص توريد

 ،Disk to Disk Backup تعلــن ســـلطة النقــد الفلســـطينية عــن طــرح عطــاء بخصــوص توريــد
وتدعــو المعنيــ�ن الراغبــن بالمنافســة علــى هــذا العطــاء إلــى االطــاع علــى الشــروط 
العامــة للمناقصــات والعطــاءات، ومــن ثــم الحصــول علــى كراســة العطــاء مــن الديــوان 
المركــزي فــي مقــر ســلطة النقــد-رام اهلل مقابــل )200( مائ�تــي شــيكل غــر مســردة، ومــن 
ثــم تقديــم عروضهــم شــريطة تقديــم كفالــة مصرفيــة لدخــول العطــاء بقيمــة )3250( ثاثــة 
آالف ومائ�تــي وخمســون دوالر، تبقــى ســارية المفعــول لمــدة 90 يومــا مــن تاريــ�خ آخــر 
موعــد لتقديــم العــروض. ويقــر المتعهــد المحتمــل بالمنافســة علــى هــذا العطــاء بالتزامــه 
ــة نفقــات او أجــور إعــان عــن العطــاء بالصحــف المحليــة، فــي حــال فــوزه  ــام بتحمــل أي الت

بالرســية لهــذا العطــاء.

علمــًا أن آخــر موعــد لتســليم العــروض الســاعة الثانيــة والنصــف مــن بعــد ظهــر يــوم األحــد 
الموافــق 31 آذار 2019، وذلــك للديــوان المركــزي فــي مقــر ســلطة النقــد- رام اهلل

مــع مراعــاة االنتبــاه لطفــًا للشــروط المذكــورة بكراســة العطــاء فيمــا يخــص تعبئــة العــروض 
الفنيــة والماليــة وآليــة وضــع المظاريــف وتســليمها حســب الشــروط المطلوبــة.

دولـــة فــلــســطــيــن

وزارة الحكم المحلي

بلدية قلقيلية

إعالن مزاودة

تعلن بلدية قلقيلي���ة عن رغبتها بإجراء م���زاودة علنية على تضمين 

محالت استراحة العودة / المعبر الش���مالي في قلقيلية، وذلك ضمن 

الشروط التالية :

1. تج���ري المزاودة العلنية في س���احة اإلس���تراحة يوم اإلثني���ن الموافق 

2019/4/8 الساعة 11 صباحا«.

2. يحق للبلدية تمديد أو تأجيل أو إلغاء المزاودة حسب ما تراه مناسبا«.

3. يقدم الم���زاود كفالة دخول مزاودة بقيمة 1000 دينار بش���كل نقدي أو 

شيك بنكي مصدق وساري المفعول.

4. يعتبر الملحق المرفق بش���روط اإلعالن جزء ال يتجزأ من ش���روط المزاودة، 

ويمكن الحصول عليه من مبنى البلدية / وحدة المشتريات والعطاءات.

5. على الضامن تقديم كفيل يكون مسؤوال« كالضامن أمام مجلس البلدية.

6. رسوم اإلعالنات والداللة على الضامن على أن تدفع قبل توقيع اإلتفاقية.

باحترام ،،،

رئيس بلدية قلقيلية

د. »محمد هاشم« المصري

قوات االحتالل تعتقل ثالثة مواطنين
رام الل���ه - وفا: اعتقلت قوات االحت���ال، أمس، فتى من 
قرية جلبون، ش���رق جنين، حيث أفادت مصادر محلية، بأن 
قوات االحتال اعتقلت الفتى محمد رضوان أبو الرب، أثناء 
تواجده بالقرب من جدار الفصل العنصري، وجرى اقتياده 

إلى جهة مجهولة.
كم���ا اعتقلت قوات االحتال، أمس، الش���اب هاني غانم 
من قرية برقين، جنوب غربي جنين، حيث أش���ارت مصادر 
محلية إلى أن ق���وات االحتال اعتقلت غانم، أثناء تواجده 

بالقرب من قرية مثلث الشهداء، جنوب جنين.
وكانت ق���وات االحتال، اعتقلت، الليل���ة قبل الماضية، 

ش���ابًا من قرية المغير شمال ش���رقي رام الله، على حاجز 
قلنديا العسكري، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث 
الشهداء، جنوب جنين، بعد اقتحام قوات االحتال القرية. 
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتال اعتقلت الشاب 
وجدي ثائر عواد من قري���ة المغير، أثناء مروره على حاجز 

قلنديا العسكري. 
واقتحمت قوات االحتال قرية مثلث الش���هداء، ما أدى 
إلى اندالع مواجهات بين الش���بان وق���وات االحتال التي 
أطلق���ت قناب���ل الغاز المس���يل للدم���وع دون أن يبلغ عن 

إصابات.

محمود األلفي وعصام الشايب .. نصف قرن 
على الحكم باإلعدام وحكايات "الزنزانة 139"!

كتب يوسف الشايب:

بعد اش���تباك دام ألكثر من ست ساعات 
في "جب���ل الدرجات" ببل���دة "بيت فوريك" 
في محافظة نابلس، في التاس���ع من تموز 
من العام 1969، استش���هد الفدائيون عبد 
الرحيم حنني، وأسعد مناع مليطات، ونصر 
حس���ن نصر الله، وأصيب إبراهيم الخروف، 
وغيره، حيث ألقت ق���وات االحتال القبض 
عل���ى ما كان���ت تصفه���ا ب�"أخط���ر الخايا 
العس���كرية التابعة لحركة فتح في الضفة 
الغربي���ة"، وكان من أب���رز قادتها: محمود 

األلفي، وعصام الشايب.
بعد 11 شهرًا على اعتقالهما، ردد كاهما 
عبارة: "عاشت فلس���طين حرة عربية، تحيا 
فتح، الله أكبر"، في الوقت الذي تناهى إلى 
مسامعهما عبر أحد محاميهما أن المحكمة 
عليهما  حكمت  اإلس���رائيلية  العس���كرية 
باإلعدام، وكان ذلك في التاسع عشر من آب 

العام 1970.
تهم عدة وجهت إلى األلفي والش���ايب، 
وكرمتهم���ا حركة "فتح" ومؤسس���ات عدة، 
الخمي���س الماض���ي؛ لمناس���بة ذكرى يوم 
الكرامة في مقر نادي يافا الثقافي بمخيم 
باط���ة، ومن هذه التهم قت���ل أربعة عماء 
لاحتال، ومحاولة اغتيال الحاكم العسكري 
ف���ي نابلس ش���اؤول جدعون���ي، ومهاجمة 
مقّره بالقنابل اليدوي���ة، والقيام بعمليات 

أخرى ضد قوات االحتال، منها هجوم دير 
شرف، ووادي التفاح، ومعركة بيت فوريك، 

التي اعتقل فيها األلفي والشايب.
في قاع���ة المحكمة كان���ت تنهال على 
جسديهما أعقاب البنادق، قبل نقلهما إلى 
"الزنزانة 139" في سجن الرملة، والمخصصة 

الحتجاز "أخطر األسرى".
يتذكر الش���ايب: أي���ام عديدة قضيناها 
في نظارة س���جن نابل���س المركزي، أجبرونا 
عل���ى المكوث ف���ي غرفة واح���دة، ومنعونا 
من التحدث إل���ى بعضنا البع���ض. اقتحم 
النظارة ذات يوم ما يقارب العشرين جنديًا 
وفتش���ونا عراة، وفي الي���وم التالي أذاعوا 
لنا نش���رة األخبار من إذاعة "بي بي س���ي" 
في لن���دن، حيث ذكرت أس���ماءنا واألحكام 
الصادرة بحقنا.. لم نتفوه إال ببضع كلمات.. 
قلت: س���يعدموننا على الدوار أو في حوارة، 
ثم تذكرت ما كتبه سارتر بعنوان "الذباب"، 
ويحكم فيها على شخص باإلعدام فيصاب 
بانهيار عصبي وتتملك���ه حالة من الخوف 
يعبر عنها ببكاء هستيري، حتى يقع أرضًا، 
ويتم س���حبه إل���ى مكان اإلع���دام، أما نحن 

فعلينا أن نكون كجمجوم والزير وحجازي.
وأضاف: الحقًا نقلنا، لخمس���ة عشر يومًا، 
إلى "الزنزانة 139" في س���جن الرملة، حيث 
القوارض والحش���رات والفئ���ران، والرطوبة 
العالية والجوع والشتائم.. بعدها نقلنا إلى 
سجن عسقان، وضربنا كثيرًا، أتذكر كيف 

الحّمامات وينهالون  كانوا يقتحمون علينا 
علين���ا ضرب���ًا بالعص���ي ونحن نس���تحم.. 
م���ع تدخ���ات دولية وجدل إس���رائيلي تم 
تخفيض حك���م اإلعدام إلى الس���جن مدى 
الحياة، ث���م أطلق س���راحنا بصفقة تبادل 

األسرى في العام 1983. 
ويتذك���ر األلف���ي: كان���ت المحكمة تعج 
بالقيادات العس���كرية اإلس���رائيلية، حتى 
أنه لم يس���مح إال لش���خص م���ن عائلة كل 

أسير بالدخول.. المحاميان وصفي المصري 
وحس���ين الجاغوب لم يترجما الحكم، حتى 
جاء مح���ام من الناصرة وأخبرن���ا بأن الحكم 
صدر، وهو حكم باإلعدام، وس���يصادق عليه 

وينفذ.
وتابع: وقع س����جال داخل الكنيس����ت 
اإلس����رائيلي بي����ن مؤي����د ورافض لحكم 
اإلع����دام.. ح����زب الليكود أق����ر اإلعدام، 
وحزب العمل رفضه، من باب أال يحولونا 
إل����ى أبطال قوميي����ن، وأال يتحّول العمل 
الفدائ����ي إل����ى نوعي.. في تل����ك الفترة 
رفع����ت منظم����ة التحرير مذك����رة لألمم 
المتح����دة، وتدخل����ت فرنس����ا، وخرجت 
تظاهرات ضد الحك����م علّي ورفيق دربي 
عص����ام الش����ايب باإلعدام ف����ي مناطق 

الضفة الغربية وقطاع غزة كافة.
وتح���دث االثن���ان ع���ن تفاصي���ل بعض 
العمليات التي قاما بتنفيذها والخلية التي 
كان يترأس���ها الشهيد الحاج محمد عفانة، 
ومنه���ا تصفية عدد من العم���اء، وتفجير 
عبوة أمام أحد المطاع���م الواقعة قبالة بئر 

يعق���وب على مدخل مخي���م باطة؛ بهدف 
إرهاب صاحب المطعم الذي كان يس���تقبل 
في مطعم���ه رج���ال مخابرات وجن���ودًا من 
جيش االحت���ال، وبعدها ضرب مقر الحاكم 
العس���كري.. وقال األلفي: كن���ت أنا وعصام 
الش���ايب وس���ليم فريت���خ، وكان���ت هناك 
مجموعة قادمة م���ن األردن منهم: إبراهيم 
الفتاح حماي���ل.. اجتمعنا  الخروف، وعب���د 
في قاع���دة لحركة "فتح" ببل���دة زواتا.. ليًا 
جاء االحتال واقتح���م منزلي ومنزل عصام 

وسليم، فعرفنا أننا بتنا مطلوبين.
وما بين العملي���ة التي مر عليها نصف 
ق���رن، والي���وم، ال ي���زال يتذك���ر كل من 
الش���ايب واأللفي الكثير م���ن التفاصيل، 
بين نابل���س وريفها والمعتق���ل والحكم 
التبادل  المس���بوق، وصفقة  باإلعدام غير 
واإلبعاد، والعودة م���ا بعد توقيع اتفاقية 
أوسلو، والعمل بالسلطة، في رحلة طويلة، 
ما فتئ���ت حناجرهم تردد عب���ر عقودها: 
"عاش���ت فلس���طين حرة عربية، تحيا فتح، 

الله أكبر".

"الخارجية" تطالب بوقف 
االنحياز األميركي لالحتالل 

رام الل���ه - "األيام": طالب���ت وزارة الخارجية والمغتربين، 
أمس، ال���دول كافة خاصة تلك التي تدع���ي الحرص على 
الس���ام واس���تقرار المنطقة، برفع صوتها عاليًا وتوحيد 
جهوده���ا لوق���ف االنحي���از األميركي الكام���ل لاحتال 
وسياساته، لكونه اعتداًء مباشرًا على الحقوق الفلسطينية 

والعربية التي أقرتها الشرعية الدولية.
وأكدت "الخارجية"، في بيان لها، أن الجوالن أرض سورية 
تحتلها إس���رائيل من���ذ العام 1967، وأن ق���رار ضمها في 
الع���ام 1981 باطل وغير ش���رعي وأن المواق���ف األميركية 
واإلسرائيلية الداعية لاعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على 
الجوالن تتناقض م���ع القانون الدولي، وتش���كل انتهاكًا 
صارخًا للش���رعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، الس���يما 
القرار رقم 497، مشيرة إلى محاوالت إدارة ترامب االنقاب 

على مرتكزات النظام الدولي واختطافه والسيطرة عليه.

"القدس المفتوحة" تبحث مع 
وفد صربي التعاون األكاديمي

رام الله - "األي����ام": أطلع رئيس جامع����ة القدس المفتوحة 
يون����س عم����رو، وف����دًا م����ن جمعي����ة الصداق����ة الصربي����ة � 
الفلس����طينية، زار مقر رئاسة الجامعة في رام الله، أمس، على 
التخصصات التي تقدمه����ا الجامعة في مجالي البكالوريوس 
والماجس����تير، وانتشار الجامعة في مختلف محافظات الضفة 
وقطاع غ����زة، وذلك خال لقاء حضره مس����اعد رئيس الجامعة 
لش����ؤون المتابعة آالء الشخش����ير، ولينا أبو هال من العاقات 

الدولية بالجامعة.
وكان الوفد القادم من مدين����ة كاريوتس الصربية إلى رام 
الله وبيت لحم، بالتعاون مع سفارة فلسطين في صربيا، شارك 

بماراثون فلسطين الذي عقد في بيت لحم، أول من أمس.
وأكد عم����رو اس����تعداد "الق����دس المفتوح����ة" للتعاون مع 
نظيراتها الصربية في المج����االت األكاديمية، بهدف تطوير 

التعاون األكاديمي بين الشعبين.

االلفي والشايب خالل حفل تكريمهما في بالطة.


