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محافظات/ فلسطين:
أجرت قوات االحتالل االســرائيلي أمس، عمليات مســح للمساكن شرقي 
مدينة القــدس المحتلة، فيما نصب مســتوطنون بيوتًا متنقلة شــمال 
نابلــس. وأفاد عطا اهلل مزارعة، ممثل تجمع "جبــل البابا" البدوي جنوب 

شــرق القــدس المحتلة، بــأن قوة كبيرة مــن جيش االحتــالل وضباطه 
اقتحمــوا المنطقة، وأجــروا عمليات مســح وتفتيش لعدد مــن المنازل، 

تمهيــدا لضم الجبــل لمســتوطنة "معاليه ادوميــم" القريبة. 
وأضــاف في تصريحات صحفية أن أحد ضباط االحتالل أبلغهم 

خطوات تصعيدية رفًضا لعزله
"الشعبية" تحمل االحتالل 

المسؤولية عن حياة الجاغوب
غزة/ فلسطين: 

حملت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، أمس، إدارة سجون االحتالل وجهاز 
"الشــاباك" المســؤولية الكاملة عن حياة مســؤول فرعها في السجون األسير 

وائــل الجاغــوب، بعــد نقله من ســجن جلبــوع إلى زنازيــن العزل 
االنفرادي في ســجن مجدو. وأكد مســؤول ملف األسرى في الجبهة 

متضامنون بغزة يطالبون املؤسسات 
الدولية بتفقد أحوال األرسى يف ظل كورونا
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لمواجهة الضم.. الحركة اإلسالمية 
باألردن تدعو لجمعة "غضب"

عمّان/ األناضول:
دعــت الحركة اإلســالمية في األردن، إلى أن يكــون يوم الجمعة 
المقبــل "يــوم غضب" علــى صعيد األمــة العربية واإلســالمية؛ 

لمواجهة القرار اإلسرائيلي بضم أراض فلسطينية.
جــاء ذلك خــالل مؤتمر للحركــة اإلســالمية، ممثلة 

انطالق أسبوع الغضب الشعبي رفضًا للضم 
"شؤون الالجئين" في حماس تدعو ألوسع 

مواجهة شاملة إلجهاض مخطط الضم
غزة/ فلسطين:

دعــت دائــرة شــؤون الالجئين فــي حركة حمــاس، أمــس، جماهير شــعبنا 
الفلســطيني إلى االنخراط في أوســع مقاومة ومواجهة شــاملة مع 
االحتــالل ميدانيًا وسياســيًا وقانونيــًا وإعالميًا وكفاحيــًا، إلجهاض 
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االحتالل ميهد لضم "جبل البابا" بالقـدس  
ومستوطنـون يضعـون بيـوًتا متنقلة يف نـابلس 
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هجمة إسرائيلية على حركة »حياة السود 
مهمة« بعد تأييدها الفلسطينيين

لندن/ فلسطين:
أعلنت حركة »حياة الســود مهمة« فــي بريطانيا، تضامنها مع 
الشــعب الفلســطيني ضد خطة الضــم اإلســرائيلية ألجزاء من 

الضفــة الغربيــة المحتلة.وقالت الحركــة في تصريح 
نشــرته علــى حســابها فــي »تويتــر« أمــس: »في 

القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:
قــال المحامــي خالــد زبارقــة إن 
قرارات اإلبعاد اإلســرائيلية بحق 
المســجد  عــن  الفلســطينيين 

األقصى تهــدف لتفريغه مــن المصلين، 
وإفساح المجال للمستوطنين المتطرفين 

إلقامــة طقوســهم وممارســة 
وعربدتهــم  اســتفزازاتهم 

طال العشرات
زبارقة لـ"               " : اإلبعاد سياسة 

االحتالل لتفريغ األقصى من المصلين
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رام اهلل/ فلسطين:
توفيــت أمس، ســيدة فلســطينية متأثــرة بإصابتها 
بـ"كورونا"، فيما ســجلت وزارة الصحــة )198( إصابة 

جديدة بالفيروس المستجد.
وأوضحــت وزارة الصحة أن المتوفاة ســيدة أربعينية، 
وهــي من ســكان مدينــة الخليــل. وذكرت فــي بيان 

صحفي، مســاء أمس، أن من بيــن اإلصابات الـ)198( 
المكتشــفة )80( حالة في الخليــل، و)17( في نابلس، 
و)3( فــي قلقيليــة، وإصابة في الطيبــة بمحافظة رام 
اهلل والبيرة. وأفادت بأن العدد اإلجمالي لإلصابات في 
فلســطين بلغ )2443(، فيما بلغ عدد الحاالت النشطة 

)1814(، وعدد حاالت الشفاء )621(، والوفيات )8(.

وفاة و 198 إصابة جديدة بكورونا في الضفة "الضم وكورونا ووقف التنسيق" لم 
تكبح االعتقاالت السياسية بالضفة

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
رغم قرار السلطة في رام اهلل المُعلن بوقف التنسيق األمني "بالكامل" 
مع ســلطات االحتالل اإلســرائيلي فإن أجهزة أمنهــا تواصل االعتقال 

السياســي للنشــطاء والمقاوميــن والمقربيــن منهم ومن 
يخالف الرأي، حسب ما يرى مراقبون. وقالت ناشطة حقوقية، 

الحراكات الشعبية 
تطالب بإلغاء 

التعيينات والترقيات 
ألبناء المسؤولين
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غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
المؤسســات  أمــس،  األســرى،  مــع  متضامنــون  طالــب 
الحقوقيــة والدوليــة التي تعنى بشــؤون األســرى بمتابعة 
أوضاعهــم وتفقــد أحوالهــم مــع تفشــي جائحــة كورونا في 
سجون االحتالل وداخل أراضي الـ48، وتوفير ما يلزم من أجل 

حمايتهــم. جاء ذلك خالل وقفة إســنادية لألســرى نظمتها 
"جمعية واعد لألسرى والمحررين" و"مكتب إعالم األسرى" 
أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليب األحمــر بغــزة تزامًنا مع 

اليــوم العالمــي لضحايــا التعذيــب، ومــرور 7 أعــوام 
علــى اعتقال محرري "وفاء األحرار". وقال المتحدث 

شموخ عاصم البرغوثي بين سجانيه 
يثلج قلب أمه ويزيدها فخًرا

غزة-رام اهلل/ فاطمة الزهراء العويني:
مســيرة من المقاومة والتضحية أمضاها الشــيخ أبو عاصف البرغوثي متنقاًل 
بين ســجون االحتالل اإلسرائيلي، كان نتاجها أبناء ســلكوا طريق العم نائل 
البرغوثي، لتصبح األســرة موزعة بين أسير وشــهيد، تُوِّجت أخيرًا بالحكم 

على الشــاب عاصم بالســجن لمدة أربعة مؤبدات، لم تهز صمود 
6تلــك األســرة، كما تؤكــد الوالــدة »أم عاصــف«. كانــت محكمة 

رام اهلل/ فلسطين: 
قالت هيئة شــؤون األســرى والمحرريــن إن الوضع الصحي لألســير المريض 
بالسرطان كمال أبو وعر )46 عامًا( من بلدة قباطية قضاء جنين، القابع حاليًا 
في ســجن "جلبوع"، خطِر وســيئ جدا.وأشــارت الهيئة، في بيان، أمس، إلى 

أن معانــاة أبو وعر من الســرطان بدأت تظهر معــه منذ أواخر عام 
2019م، وقد خضع لعالج إشــعاعي بعد إهمــال طبي متعمد، حيث 

هيئة: الوضع الصحي لألسير
 كمال أبو وعر سيئ وخِطر
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الدوحة/ فلسطين:
تعهد عضــو المكتب السياســي لحركة 
المقاومة اإلسالمية "حماس" موسى أبو 
مرزوق، بأن تحبط المقاومة الفلسطينية 

"عباس غير مقتنع بالعمل مع الكل الفلسطيني"
أبو مرزوق: سنحبط مخطط احتالل 
الضفة بكل سبل المقاومة المتاحة

خطة احتــالل أجزاء واســعة من الضفة 
الغربية بكل السبل المتاحة، مؤكدًا أن 

القانون الدولي يكفل لشــعبنا 
15مواجهــة ومقاومــة االحتــالل 
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وقفة تضامنية مع األسرى في سجون االحتالل بغزة أمس            )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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الجبهة الشعبية تدعو 
املؤسسات لرفض رشوط

 االتحاد األورويب يف التمويل
غزة/ فلسطين:

أعلنــت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين رفضها المبدئي لالئحــة الجديدة لالتحاد 
األوروبي وبتعديالتها الجديدة والتي تفرض شروطًا سياسية على تمويل المؤسسات، 
داعية جميع المؤسسات والجمعيات الفلسطينية إلى رفض التوقيع على هذه الشروط 
ومقاومتها بكل السبل واستمرار الحوار الضاغط على االتحاد األوروبي من أجل إلغائها.
وأكــدت الجبهة في بيان أمس، أنهــا ورغم تفهمها لألزمة الماليــة التي تعاني منها 
المؤسســات في ظل اســتمرار الهجمة والحصار وتضييق االحتالل اإلسرائيلي، إال أنها 
ترى أن االســتجابة للشــروط األوروبية الجديــدة للتمويل تُمثل رضوخًا لما يُســمى 
الئحــة االتحاد األوروبي والتي تصنف حركات وطنية فلســطينية "باإلرهاب"، كما أنها 

تأتي ضمن اإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة لتصفية القضية.
وشــددت الجبهة على ضرورة إصدار المؤسســات موقفــًا وطنيًا موحــدًا رافضًا لهذه 
الشــروط والتي تضرب أســاس برنامج وثوابت مؤسســات المجتمع األهلي التي تعبر 
عن الهوية الوطنية، وغير المعزولة عن نضال شــعبنا وحركته الوطنية من أجل إنهاء 

االحتالل.

300  ألف شخص يطالبون 

بوقف دعم املستوطنات
لندن/ فلسطين:

دعــت منظمــة العفو الدولية، شــركة "تريــب أدفايزر" الســياحية إلى إزالــة قوائمها 
المدرجة في المســتوطنات، بشــكل عاجل"، وذلك في إطار عريضة وقعها )300( ألف 

شخص حول العالم.
وطالبت العفو الدولية، في رســالة وجهتها، أمــس األول، إلى "تريب أدفايزر" بالتعهد 
بعدم المساهمة بعد اآلن في ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان، مشددة على أن دولة 
االحتالل اإلســرائيلي تكثف بناء المســتوطنات غير القانونية في األراضي الفلسطينية 
المحتلــة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولــي. وقدمت العفو الدولية عريضة إلى الرئيس 
التنفيذي لشــركة "تريب أدفايزر"، ســتيفن كوفير، وقعها أكثر من )300( ألف شخص 
من جميع أنحاء العالم، داعين الشــركة إلى االنسحاب من المستوطنات غير القانونية. 

ولم تستجب الشركة لطلبات منظمة العفو الدولية للتعليق.
وقالت المنظمة: "إنه مع الزيادة الحادة في التوســع االستيطاني، واستمرار االعتداءات 
على الفلســطينيين وممتلكاتهم من قِبَل بعض المســتوطنين اإلسرائيليين، أصبح 
من المهم أكثر من أي وقت مضى أال تضفي الشركات شرعية أكبر على المستوطنات 

من خالل ممارسة األعمال التجارية فيها".
وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب اإلقليمي للشــرق األوســط في منظمة العفو 
الدولية: "إن المستوطنات اإلســرائيلية تنتهك القانون الدولي، وتصل إلى حد جرائم 
الحرب. فالشــركات التي تعمل في المستوطنات تساهم في انتهاكات حقوق اإلنسان، 
وتدعم ضمنًا سياســة )إســرائيل( في إجبار الفلســطينيين على ترك منازلهم، وسحق 

حقوقهم األساسية".
وأضاف: "إنه لمن المشــين أن تتقاعس شــركة تريب أدفايزر عن تحديث سياساتها، 
حتــى فــي حين تمضي )إســرائيل( قدمــًا في عمليات االســتيالء علــى األراضي بعنف 
متزايد، والتي من شــأنها أن تزيد من معاناة الفلســطينيين. فيجب أن تلتزم الشركة 
بمسؤوليتها تجاه احترام حقوق اإلنسان، واالمتناع عن المساهمة في جرائم الحرب".

قبها يدعو إىل جبهة وطنية 
شاملة وجامعة ملواجهة "الضم"

جنين/ فلسطين:
أكد القيادي في حركة حماس، وصفي قبها، أن دعوات الفصائل اعتبار غدٍ األربعاء يوم 
غضب شعبي، رفضًا لخطة الضم اإلسرائيلية، هي خطوة في االتجاه الصحيح، وبحاجة 

لتبنيها من اإلطار القيادي الموحد للشعب الفلسطيني.
ودعــا قبها في تصريح صحفي، أمس، إلى اســتراتيجية فلســطينية موحدة، ومتوافق 
عليها من كل مكونات الشــعب الفلسطيني الفصائلية والتنظيمية والبرلمانية يتبناها 
اإلطار القيادي الموحد ضمن جبهة وطنية شــاملة وجامعة موحدة، تضم كل مكونات 

الشعب الفلسطيني السياسية والمجتمعية والمؤسساتية.
وأشار إلى أن هذه الدعوة أقل ما يمكن القيام به وهو جُهد المقِّل، ألن جريمة الضم 

تقضي على ما تبقى من بصيص أمل للفلسطينيين.
وشــدد قبها على أن خطورة وجريمة خطة الضم تســتوجب مــن الجميع التعالي على 
الجراح، وطي صفحة االنقسام، والعمل في جبهة موحدة تستطيع من خاللها استعادة 

ثقة الجماهير بقياداتها حتى تستجيب لدعواتها.
وكانت الفصائل دعت العتبار غدٍ يوم غضب شعبي، رفضًا لخطة الضم اإلسرائيلية.

غزة/ فلسطين:
دعــت دائــرة شــؤون الالجئين فــي حركــة حماس، 
أمس، جماهير شــعبنا الفلســطيني إلى االنخراط في 
أوســع مقاومة ومواجهة شــاملة مع االحتالل ميدانيًا 
وسياسيًا وقانونيًا وإعالميًا وكفاحيًا، إلجهاض مخطط 
الضم اإلســرائيلي المرتقب ألجزاء واسعة من الضفة 

الغربية.
وشــددت الدائرة فــي بيان صدر عنهــا، على خطورة 
اللحظــة الراهنــة والتــي »ال تترك متســعا للخالفات 
السياسية«، مضيفة: »فلنعمل جميعا الستيعاب كامل 
للجهود الوطنية لتدشــين مرحلة المواجهة الشاملة 

في كل الميادين«.
وحــذرت مــن المخاطــر المترتبــة على مــا وصفتها 
بـ«جريمة السرقة الجديدة )الضم(، وعدّت أنها تأتي 
في سياق »صفقة ترامب-نتنياهو التصفوية« »والتي 
ترفضهــا كل مكونــات شــعبنا المناضــل«. وأضافت 
الدائــرة أن هــذه الخطوة بمثابة »عــدوان فج جديد 
على شــعبنا، لتكتمــل فصول الجريمــة التي تدعمها 

وتساندها اإلدارة األمريكية المتصهينة«.
وقالت: »كما أسقطنا كافة المؤامرات التي تستهدف 
شعبنا وأرضنا فإننا نستطيع بوحدة موقفنا الفلسطيني 
الرافض للصفقة ومخططات الضم وســرقة األراضي 
نســتطيع مواجهــة هذه الجريمــة، داعيــن في ذات 
الوقت إلــى تصليب وحدة الموقف الفلســطيني على 
طريق تعزيز الوحدة الداخلية، عبر التوافق على خطة 
وطنية شاملة لمواجهة ومقاومة االحتالل، على طريق 
إنهاءه وإزالته عن أرضنا واستعادة حقوقنا الوطنية«.

كما دعت شــعبنا الالجئ في المنافي والشــتات »إلى 
الشروع في حراك شعبي للتعبير عن الغضب والرفض 
لجميع مخططات العدو لتصفية القضية الفلسطينية، 
للحيلولــة دون صنــع نكبة لجــوء جديــدة ألهلنا في 

الضفة واألغوار«.

وقالــت: »إن مثل هذه الجريمة تســتوجب من الدول 
العربية اتخاذ موقف عملي لمواجهة السطو على أجزاء 
جديدة من الضفة الغربية المحتلة، لذا نطالب جامعة 
الــدول العربية بالتحرك السياســي والقانوني باتجاه 
محاكمــة االحتــالل ومالحقــة قادته علــى جرائمهم 
الخطيرة بحق شعبنا، وإسناد شعبنا عبر دعم صموده 
وتثبيتــه على أرضه ووطنه ومقدســاته بشــكل يمنع 
االحتالل من التأثير السياســي والميداني واإلنساني 
وفي كافة المجاالت«. وأكدت دائرة شــؤون الالجئين 
علــى اعتماد يــوم غدٍ األربعــاء يوم غضب شــعبي، 
»رفضًــا للجريمة الصهيونية، وعلى ضرورة تشــكيل 
لجان حماية شعبية في الضفة الغربية للتصدي لخطة 
الضــم، والعمل على تشــكيل لجنة قانونيــة لتوثيق 

جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني«.
15 دولة

كمــا تنطلق يوم غــد فعاليات »أســبوع الغضب« في 
15 دولة حول العالم الى جانب األراضي الفلسطينية، 

رفضــا لخطة الضم التــي أعلن عنهــا رئيس حكومة 
االحتالل بنيامين نتنياهو.

ووجهت شــبكة صامدون نداًء للمشاركة الجماهيرية 

الحاشــدة في المســيرات والمظاهرات واالعتصامات 
التي ســتخرج في فعاليات أسبوع الغضب الذي سيبدأ 

يوم غد األول من تموز/ يوليو.
وأعلنت الشــبكة في بيان لها أن الفعاليات ســتنطلق 
فــي رام اهلل وبيــت لحم وغــزة يوم األربعاء الســاعة 
الخامسة مساء، ومسيرات أخرى في وادي عارة الساعة 
الســابعة، كما ستســتمر الفعاليات لمدة أسبوع فيما 
يقارب 80 مدينــة في 15 دولة حول العالم من بينها 

فرنسا وكندا وبلجيكا.
ودعت الشــبكة لضرورة االنخراط والمشاركة الفاعلة 
فــي كافة الفعاليات المناهضة لخطة الضم والرافضة 
لسياســة االحتالل الهادفــة للســيطرة الكاملة على 
فلســطين، ليُدوّي صوت الحق الفلسطيني الرافض 

للمشروع الصهيوني.
وقالــت الشــبكة: إن مشــروع الضم يعتبر جــزًءا من 
عمليــة إخضــاع كل فلســطين إلــى نظــام االحتالل 
واالســتعمار، الفتــة أنهــا فرصة حقيقية مــن المهم 
التقاطهــا لتغييــر العالقة مع االحتــالل ووقف الرهان 
على المفاوضات وعملية السالم والتطبيع، مؤكدة أن 

مشروع حل الدولتين سقط دون رجعة.

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
رغم قرار الســلطة فــي رام اهلل المُعلن بوقف 
التنســيق األمنــي »بالكامــل« مــع ســلطات 
االحتالل اإلسرائيلي فإن أجهزة أمنها تواصل 
االعتقــال السياســي للنشــطاء والمقاوميــن 
والمقربين منهم ومن يخالف الرأي، حسب ما 

يرى مراقبون.
وقالت ناشــطة حقوقية، ونائبٌ في المجلس 
التشــريعي، إن مواصلة االعتقال السياسي ال 
تخدم ســوى االحتالل اإلســرائيلي، منبِّهَيْن 
إلى ارتفــاع وتيرته رغم إعالن الســلطة وقف 
التنســيق األمني مع )تل أبيب( وتوجه األخيرة 
لضم أجــزاء كبيرة مــن الضفــة الغربية، في 
الوقــت الــذي تجتــاح فيــه موجــة ثانية من 

فيروس كورونا المدن الضفة.
وأشــار تقرير صــدر حديًثا عن »لجنــة أهالي 
المعتقلين السياســيين« في الضفة الغربية، 
إلــى ارتفاع أعداد المعتقلين السياســيين في 
سجون أمن السلطة، محذرًا من تلك السياسة 

في ظل جائحة كورونا، وضم الضفة الغربية.
أوضاع مأساوية 

وترصــد الناشــطة الحقوقيــة، ســهى جبارة، 
ارتفاعًا في وتيرة االعتقاالت السياســية وقمع 

الحريات في الضفــة الغربية، رغم ما تتعرض 
لــه األراضــي الفلســطينية مــن مخططــات 

تصفوية وظروف صحية.
وبينت جبارة لصحيفة »فلســطين« أن أجهزة 
أمن السلطة اعتقلت أخيرًا نشطاء النتقادهم 
رئيس الســلطة محمــود عبــاس، لمصادقته 
علــى اتفاقيــة »ســيداو« المخالفة -بحســب 
علماء- للشريعة اإلسالمية، إلى جانب اعتقال 
عــدد من المصليــن، وكل مــن يعارضها في 

سياساتها ويخالفها في الرأي والتعبير.
والحظت أن األجهزة األمنية ال تلتزم بإجراءات 
األمــن والوقايــة مــن فيــروس كورونا خالل 
اعتقال أو احتجاز النشــطاء في سجونها، حيث 
تمارس الضغط النفســي والجســدي عليهم، 
الفتــة إلــى أنه تــم االطــالع على شــهادات 
معتقليــن أكــدوا تعرضهم للضرب والشــبح 

خالل اعتقالهم والتحقيق معهم.
وحــذرت من تفشــى وباء كورونــا بين هؤالء 
المعتقلين، »ففي هذه الحالة »ستكون هناك 

كارثة ال تحمد عقباها«.
ودعت جبارة -في هذا الســياق- السلطة إلى 
ضرورة وقف سياســة االعتقاالت واإلفراج عن 

جميع المعتقلين لحمايتهم من الفيروس.

وذكرت أن عدم إطالع المؤسســات الحقوقية 
واإلنســانية علــى أوضــاع المعتقليــن، قــد 
زاد تغــوُّل األجهــزة األمنيــة عليهــم، حاثة 
المؤسسات المعنية للوقوف عند مسؤولياتها 

وممارسة دورها المنوط بها.
ويرى عضو المجلس التشــريعي عن محافظة 
الخليل، نايف الرجوب، أن السلطة ال تستطيع 
وقف االعتقال السياسي والتنسيق األمني وقًفا 

كاماًل مع االحتالل »ألنه أحد أسباب بقائها«.
وقــال الرجــوب لصحيفــة »فلســطين«: »إن 
االعتقــال  تواصــل  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
السياســي ومالحقــة المقاوميــن وكل من له 
عالقــة بالمقاومة كي تبرهــن لالحتالل أنها 

تقوم بواجبها على أكمل وجه«.
وأرجــع أســباب االعتقــال السياســي لمخالفة 
المعتقليــن سياســة الســلطة ودورهــا فــي 
مواصلة اعتقال النشــطاء ومناهضي التنسيق 

األمني مع االحتالل.
وحــث الفصائــل الوطنيــة واإلســالمية على 
القيــام بواجبهــا والضغط على الســلطة كي 
تتوقــف عــن هــذه السياســة، وأن تتَّحد مع 
مكونــات شــعبنا فــي مواجهــة جريمــة ضم 

الضفة الغربية.

انطالق أسبوع الغضب الشعبي رفضًا للضم 
»شـؤون الالجئيـن« فـي حمـاس تدعـو

 ألوسع مواجهة شاملة إلجهاض مخطط الضم

الضـم وكورونـا ووقـف التنسيــق
 مل تكبح االعتقاالت السياسية بالضفة
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية

)MPWH- 12 /2020( إعالن طرح  مناقصة رقم
مشروع تشطيب معبر بيت حانون الجديد

تعلن دائرة العطاءات المركزية عن طرح عطاء لمشــروع تشــطيب معبر 
بيــت حانون الجديــد لصالح وزارة الداخلية واالمــن الوطني، وذلك وفق 

الشروط التالية:
- المناقصة مفتوحة للمقاولين المحلييــن المختصين والمصنفين لدى 
لجنة التصنيف الوطنية تخصص أبنية درجة ثالثة على األقل والمسجلين 

لدى اتحاد المقاولين الفلسطينيين. 
- يمكــن شــراء وثائــق المناقصة من دائــرة العطــاءات المركزية بمقر 
الوزارة في غزة – شــارع النصر – مدينة العودة )ابراج المقوســي( وذلك 
اعتبــارًا من يوم االثنين الموافــق 2020/06/29 وحتى نهاية دوام يوم 
االثنيــن 2020/07/06،  وذلــك مقابل مبلغ مالي قيمتــه )$200( مائتا 
دوالر امريكــي غيــر مســتردة على أن يصطحــب المقاول معه شــهادة 

تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية المفعول.
- آخر موعد لتســليم الوثائق وفتح المظاريف في مقــر دائرة العطاءات المركزية 
الساعة العاشرة والنصف صباحًا )10:30( من يوم الثالثاء الموافق 2020/07/07.

- ترفق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة )6,000( دوالر أمريكي وتكون 
الكفالــة ســارية المفعول لمــدة 90 يوما مــن التاريخ المحدد لتســليم 
العطــاءات وصادرة مــن أحد فروع بنــك البريد في قطاع غــزة أو البنك 

الوطني االسالمي او بنك االنتاج.
- ســوف يعقــد اجتماع تمهيــدي للمتناقصيــن يوم الخميــس الموافق 
2020/07/02 الســاعة 11:30 صباحــًا فــي  مقر وزارة األشــغال العامة 

واإلســكان - غــزة- النصر- مدينة العودة الســكنية )أبراج المقوســي(، 
تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.

- يجــب أن يكون المقاول مســجاًل رســميًا في دوائــر الضريبة وعليه أن 
يقوم بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.

- الوزارة غير ملزمة بقبول اقل االسعار وللوزارة الحق في إلغاء المناقصة 
دون ذكر األسباب.

- رسوم اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
             دائرة العطاءات المركزية
وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعالن طرح عطاء
توريد طرود مواد غذائية

 )TE 09 /06 - 2020 عطـاء رقم(
تاريخ تسليم وفتح العطاء :

يوم االربعاء الموافق 2020/07/08 م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا
 MECA((  يقوم اتحاد لجان العمل الزراعي وبالشــراكة مع مؤسسة ميكا
بتنفيذ مشــروع توزيع الطــرود الغذائية الطازجة في قطــاع غزة  ، فعلى 
من يرغب بالمشــاركة واستالم نســخة عن وثائق العطاء التوجه الى مقر 
االتحــاد في غزة  ابتداء مــن يوم الثالثاء الموافــق 2020/06/30 وحتى 
موعــد اقصاه يوم الثالثــاء الموافق2020/07/07 الســاعة الثانية ظهرًا 

وذلك حسب  الشروط التالية :
1 - أن يكون المورد لديه ســجل تجاري معتمد وســاري المفعول حســب 

االصول المتبعة.
2 - ان يكون لديه خبرة سابقة في تنفيذ مشاريع مشابهة.

3 - تامين ابتدائي لدخول العطاء 5 % من قيمة العطاء.       
4 - تعقــد جلســة تمهيديــة الســاعة العاشــرة صباحًا من يــوم االثنين 

الموافق 2020/07/6 في مقر االتحاد 
5 - تسليم المظاريف المختومة الى االتحاد يوم االربعاء الموافق 2020/7/8 
حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا ويتم فتح العطاءات في نفس اليوم والوقت.
6 -  رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الترسية.

7 - يحــق لالتحاد تأجيل العطــاء أو تمديده أو اعادته أو الغاؤه دون ابداء 
االسباب ودون أي تعويض للمتقدمين بالعطاء.

8 - االتحاد غير ملزمة بقبول أقل االسعار.
9 - لمزيد من االستفسار والمعلومات االتصال على مقر االتحاد في غزة – 

النصر– مقابل مستشفى العيون  تليفاكس: 2879959 – 08

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 19/ 2020
الخاصة:- شراء ملحقات تركيب

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

- ســيتم عقد اجتماع تمهيدي يوم األربعاء الموافق 2020/07/8 الساعة 
العاشرة صباحًا في مقر الشركة الرئيسي.

- موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم االربعــاء الموافق 
2020/07/22 وحتى الساعـة 12:00ظهرا من نفس اليوم.

- موعد فتح المظاريف يوم االحد الموافق 2020/07/26 الساعة 11 صباحًا
- يمكــن الحصــول على مســتندات العطاء مــن دائرة المشــتريات بمقر 
الشــركة الرئيســي بغزة شــارع جمال عبد الناصر " الثالثيني " اعتبارًا من 
يوم الثالثاء المـوافـــق 2020/06/30  علمـــًا بـأن ثمـــن نسخـة العطـاء 

400 شيكـل فقط ) غير مستردة ( .

- يرفق مع كل عطــاء تأمين ابتدائي بقيمة %3 من اجمالي قيمة العطاء, 
بموجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنكي مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

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

- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة المشتريات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني •
• موبايل رقم : 0599300112 , 0599849269

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

االنخراط اإلسرائيلي
 في حرَبْي ليبيا واليمن 2-2

اســتكمااًل لحديــث األمس عــن التورط اإلســرائيلي في حرب ليبيــا، تنتقل هذه 
الســطور للحديث عن الجبهة الجنوبية من )إسرائيل(، وتحديدًا في بالد اليمن، 
حيث تحدثت أوســاط إســرائيلية في األيام األخيرة عن وجــود أصدقاء جدد لها، 
قاصدة المجلس االنتقالي الذي يسيطر على مناطق في جنوب اليمن، والمدعوم 
مــن اإلمــارات، حيث تجــري بيــن الجانبين اتصاالت ســرية، مع توفر مؤشــرات 
إيجابية عما يمكن اعتباره مواقف سياسية تجاه )إسرائيل(، رغم عدم وجود عالقة 

دبلوماسية رسمية معه حتى اآلن.
يتحــدث اإلســرائيليون أن تل أبيب على اتصــال بالحكومة الجديــدة في جنوب 
اليمــن، ولكن من وراء الكواليس، وأن مطار بن غوريون في تل أبيب شــهد في 
شهر يناير الماضي وصول يمنيين ليسوا يهودا قاموا بزيارة )إسرائيل(، وهذا أمر 

ليس معتادًا، فال توجد عالقات دبلوماسية بينهما.
فــي الوقت ذاته، بدأت مظاهر التدخل اإلســرائيلي في حــرب اليمن تتزايد، ولم 
يعد هناك مجال إلخفائها، خدمة للمصالح الســعودية، رغم أنها تســوّغ تدخلها 
ذاك بزعــم الدفاع عن مصالحها في البحر األحمــر ومضيق باب المندب، وحماية 
المالحــة البحرية اإلســرائيلية في البحر األحمر، وضمان عــدم تعرّض الحوثيين 
لها.تنطلــق )إســرائيل( من افتراض مفــاده بأّن تكثيف وجودهــا بمنطقة البحر 
األحمــر ومضيق باب المنــدب، قد يمّثل عاماًل رادعًا يحــول دون توجه الحوثيين 

الستهداف خط التجارة بين )إسرائيل( ومنطقة جنوب شرق آسيا.
لم يعد ســرًّا أن التدخل اإلســرائيلي في اليمن يندرج في إطار التدخالت السرّية 
التي يمارســها الجيش اإلســرائيلي في مناطق مختلفة، ممــا يجعله يتصرف كما 
لو كان قــوات مرتزقة تعمل لصالح الواليات المتحدة والســعودية داخل اليمن، 
رغــم أن المبــرر الوحيد الذي يدفع )إســرائيل( للعمل في اليمــن هو فقط مجرد 
وجود إنذار اســتخباري، مع أن القيادات اإلسرائيلية تســتخدم سرّية المعلومات 
االســتخبارية في تضليل الرأي العــام، وللتغطية على قــرارات التدخل الخطأ في 

الساحة اإلقليمية المختلفة.
مع أن الحسابات السياســية الخاصة للمسؤولين اإلسرائيليين، تؤدي دورًا مهمًا 
فــي الخضــوع لهذا النمط مــن التدخالت، بجانــب أن الحرص علــى العالقة مع 
"العشيق السعودي" أوصل )إسرائيل( في النهاية إلى حد التدخل في اليمن، ألنها 
تتدخل هناك عقب فشــل الرياض في حســم المواجهة ضد القوات الحوثية، رغم 

ميل ميزان القوى لصالحها بشكل جارف.
الخالصة في هذه التدخالت اإلســرائيلية لصالح القــوى االنقالبية غربًا في ليبيا 
وجنوبًا في اليمن، أن )إسرائيل( ترى في القوى غير الشرعية حليًفا مستقبليًّا لها، 
على اعتبار أنهما يتقاســمان ذات العامل المشترك، وهو الوجود غير الشرعي في 
هذه المنطقة، ممــا يجعلهما يبحثان بصورة حثيثة عن كل المصالح الثنائية في 

مواجهة القوى الحية التي تمثل المنطقة وأهلها.

القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:
قــال المحامــي خالــد زبارقــة إن 
قــرارات اإلبعاد اإلســرائيلية بحق 
المســجد  عــن  الفلســطينيين 
مــن  لتفريغــه  تهــدف  األقصــى 
المجــال  وإفســاح  المصليــن، 
إلقامة  المتطرفين  للمســتوطنين 
طقوســهم وممارسة استفزازاتهم 
وعربدتهــم في باحاته، مؤكدًا أن 
هذه السياسة التعسفية "باطلة وال 

تمت للقانون بصِلة".
وأوضح زبارقة في حديثه لصحيفة 
"فلســطين" أن "االحتالل يستخدم 
اإلبعاد سياســة عقاب، في محاولة 
لخلق أجواء منّفرة داخل المســجد 
خاللهــا  مــن  ليرهــب  األقصــى، 
ألداء  القــدوم  مــن  المواطنيــن 

الصالة داخله".
أول  االحتــالل،  شــرطة  وســّلمت 
من أمس، المحامــي زبارقة، قرارًا 
باإلبعــاد عــن المســجد األقصــى 
لمدة أســبوع، قاباًل للتجديد لستة 
أشــهر، بعــد اســتدعائه للتحقيق 
في مركز القشــلة بالبلدة القديمة 

بالقدس المحتلة.
إفراغ المدينة المقدسة

وأشــار زبارقــة إلــى أن مخابــرات 
االحتــالل اتصلت بــه للحضور إلى 
القشــلة لجلســة اســتماع  مركــز 
األقصى،  المســجد  عــن  إلبعــاده 
ووجهــت له تهمة أن نشــاطه في 
األقصى يشــّكل خطــرًا على أمن 
اإلبعــاد  "أن  وأضــاف  االحتــالل. 

الدينيــة  مواقفــي  بســبب  هــو 
فــي  األحــداث  حــول  والوطنيــة 
والمنشــورات  واألقصى،  القــدس 
واللقاءات  التواصــل  وســائل  على 
الصحفيــة"، مؤكــدًا أن ارتباطــه 
باألقصــى عقائــدي وإيماني، وإن 
ابتعد جسده عن المسجد المبارك 

فروحه متعلقة فيه.
ولفــت إلى أن سياســة اإلبعاد عن 
األقصى تنتهجها سلطات االحتالل 
منذ اســتيالئها على مــا تبقى من 
مدينة القدس عام 1967، مؤكدًا 
المقدســيين  ترحيــل  أن هدفهــا 
وإفــراغ المدينــة المقدســة مــن 
تغيير  وإحداث  األصليين  ســكانها 

ديمغرافي لصالح المستوطنين.
وأكد أن شــرطة االحتالل شــكلت 
للمســجد  خاصــة  وحــدة  أخيــرًا 
األقصــى مكونة مــن 200 عنصر، 
مهمتهم إدارة كل ما في المسجد، 
ومحاولــة اســتبدال دور األوقــاف 

وفــرض  األردنيــة،  اإلســالمية 
إرادتها.

وبيّن أن شــرطة االحتالل أبعدت 
مــا يقــارب مــن 60 شــخصًا عن 
المسجد األقصى منذ افتتاحه أمام 
المصلين نهاية مايو/ أيار الماضي، 
عقب إغالقه بسبب جائحة كورونا، 
ما يؤكد أن االحتالل يسعى لتفريغ 
جدّيّ للقــدس وفرض واقع جديد 

على المكان.
وذكر أن شــرطة االحتالل تعمّدت 
منــذ إعادة فتــح األقصــى تكثيف 
واالســتدعاء  االعتقــال  عمليــات 
الداخل  وأهالي  المقدســيين  بحق 
المحتل، وتسليمهم أوامر باإلبعاد 
عــن األقصى لمــدد تتــراوح بين 

ثالثة وستة أشهر.
وقــال زبارقــة: "يريــد االحتالل أن 
يقيّد حركتنــا ودورنا في األقصى، 
كمنــع وصولنــا لألقصــى، وتقييد 
ألســنتنا ودورنــا في الكشــف عن 
داعيًــا  بالمنطقــة"،  مخططاتــه 
األمة العربية واإلســالمية للتحرك 

والدفاع عن القدس واألقصى.
مــن جانبه قال المختص بشــؤون 
القــدس والمســجد األقصى جمال 
عمــرو، إن االحتالل يهدف من وراء 

سياســات اإلبعاد إلى "فرض وقائع 
جديدة وإفــراغ المســجد األقصى 
من المصلين وإتاحة الفرصة أمام 
المســتوطنين الرتــكاب جرائمهم 

في المكان".
وأوضح عمرو لصحيفة "فلسطين" 
أن ســلطات االحتالل تسعى لخلق 
شــعور  وزرع  الفــراغ،  مــن  حالــة 
مــن  المقدســيين  لــدى  الخــوف 
التوجــه للصالة باألقصــى، والحد 
مــن الزيــادة الدائمــة فــي أعداد 

المصلين والمرابطين.
لقرارات  بالتصدي  السلطة  وطالب 
وإسالمي  عربي  وبتحرك  االحتالل، 

للدفاع عن القدس واألقصى.
إبعاد مقدسية

ميدانيــًا ، أبعــدت قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي المرابطة المقدســية 
آيــة أبــو ناب، مــدة 6 أشــهر عن 

المسجد األقصى المبارك.
وذكــرت أبــو نــاب، فــي تصريح، 
أمس، إن أجهزة مخابرات االحتالل 
اقتحمــت منــزل عائلتهــا فجــرًا، 
وســلمت لها قرار اإلبعــاد، بعد أن 
رفضت االستجابة لطلب االستدعاء 

لمركز التحقيق.
أول  االحتــالل،  قــوات  واعتقلــت 
أمــس، آية من داخــل مصلى باب 
الرحمة مع أربع فتيات وأحد حراس 
المســجد، وأبعدتهم مدة أســبوع 
عــن األقصــى، قبيل تســليم قرار 

اإلبعاد الجديد لها.
واعتقلــت آيــة أزيــد مــن 14 مرة 
مختلفــة،  تهــم  لهــا  ووجهــت 
كالتكبيــر فــي ســاحات األقصــى، 
وعرقلــة قوات االحتــالل، والوجود 
في منطقة بــاب الرحمة، وتصوير 
داخــل  المســتوطنين  اعتــداءات 

المسجد وتوثيقها.

طال العشرات منذ افتتاحه نهاية أيار
زبارقة: اإلبعاد سياسة االحتالل لتفريغ األقصى من المصلين

خالد زبارقة
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الفايز: )إرسائيل( كيان عنرصي 
يسعى لتوسيع نفوذه

عمان/ فلسطين:
أكــدت النائبة الســابقة فــي مجلس النواب األردنــي هند الفايز أن التهــاون العربي 

يساعد االحتالل اإلسرائيلي في تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقالت الفايز في تصريح، أمس: إن "من يعتقد أن التعامل مع هذا الكيان الصهيوني 
ســوف يُفضي إلى نتائج تصب في الصالح العربي فهو واهم. هذا الكيان الصهيوني 
إذا نظرت إلى العلم الذي يحمله من النهر إلى النهر، فطموحه لن يتوقف عند األراضي 

التي احتلها في عام 1948، وعام 1967، وسوف يستمر إلى أن يحقق الهدف".
وأشارت إلى أن "التهاون العربي هو من يساعد الكيان في تشكيل هذا الواقع .. تنمر 
هذا الكيان الصهيوني بمســاعدة اإلدارة األميركية ســيكون واقعيــًا ما دام الضعف 
العربــي موجودا". واســتدركت: "نحن نعيــش تداعيات أوســلو ووادي عربة وكامب 
ديفيد. فال يوجد ســالم مع هــذا الخصم، يجب أن يكون هناك تصــدٍّ، حتى ال نبقى 
ندفــع أثمان المعاهدات مع الكيان الصهيوني. )إســرائيل( ليســت دولــة، بل كيان 

عنصري يطمح إلى توسيع حدوده". 
ودعت الفايز إلى مشروع فلسطيني جامع لوقف جرائم االحتالل اإلسرائيلي، كما دعت 

الدول العربية إلى إلغاء االتفاقيات مع )إسرائيل(.

رام اهلل/ فلسطين:
طالبــت حــراكات شــعبية فــي الضفــة الغربيــة، بإلغاء 
التعيينات والترقيات األخيرة ألبناء المسؤولين والمقربين 
منهــم، درًءا لمخاطر الفســاد وتغوله، وإلفســاح المجال 
ألبناء وكوادر شــعبنا المؤهلين للوصول للوظيفة العامة 

والترقيات بدون واسطة أو محسوبية.
وشددت الحراكات في بيان مشترك، أمس، على »ضرورة 
محاســبة الفاســدين، وتطوير القوانيــن الخاصة بذلك، 
وإعــادة االعتبــار لقيم النزاهــة والشــفافية، وخلق آليات 
المســاءلة والمحاســبة الشــعبية من خالل بنــاء مجلس 

المساءلة الشعبية«.
وقالــت إّن »التوظيــف والترقيــات التــي ال تســتند إلــى 
معاييــر الشــفافية والمهنية، وال تراعي الكفاءة وأســس 
العدالــة االجتماعية، وتجعــل امتيازات العالقــة متفوقة 
على اســتحقاقات الكفــاءة واإلبداع، خلق شــعورًا عارمًا 

باأللــم والنقمة عند الناس، وعمق شــعورهم بالتهميش 
واإلقصاء، وقلة تقديرهم لكفاءاتهم وإبداعاتهم«.

وأثار قــرار الحكومة في رام اهلل، نهاية األســبوع الفائت، 
ترقيــة عــدد من أقربــاء مســؤولين كبار فــي حركة فتح 
والســلطة، اســتياء وغضب شــعبي شــديدين، ال ســيما 
بعد تأخــر صرف رواتــب موظفي القطاع العــام، واألزمة 

االقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وعبــرت الحــراكات عــن اســتهجانها لحركــة الترقيــات 
التوظيــف  الوطــن حيــن  والتوظيــف، بقولهــا: »وكأن 
والترقيــات حكرًا على أبنــاء الذوات وأقــارب الذوات من 
المســؤولين والمســؤوالت، وال مجــال لبلــوغ التوظيف 
والترقية إال إذا امتلك المنتفع مؤهالت القرابة والعالقات 
العامــة والخاصة، أمــا الوطن حين المقاومــة والصمود 
والمواجهــة والدمــاء فهــو حكر علــى أبناء المهمشــين 

والمحرومين والفقراء العراة«.

وتابعــت: »لعــل أخطــر ما تمكن اإلشــارة إليــه في هذا 
الســياق تلك التعينات والترقيات األخيرة غير المســؤولة 
وطنيًــا، ألبنــاء وأقارب المســؤولين، غير آبهة بمشــاعر 
النــاس وحقوقهــم المقدســة فــي وطنهم فــي العدالة 

االجتماعية«.
وقالــت الحــراكات الشــعبية: »لقد مثلت هــذه الترقيات 
فــي هذا الوقت تحديدًا طعنة غدر في ظهر هذا الشــعب 
الصابر، فبدل أن يلتفــت بكل قواه لما هو آتٍ، بات أكثر 
يقينا وكفرا بمنظومة الفســاد، وقدرتها على قيادته نحو 
التصدي والمواجهة والصمود في وجه غطرســة مشاريع 

المستعمر الصهيوني«.
وأّكدت علــى »إدانة كل جرائم الفســاد، واعتبارها إعالن 
حرب على وجود شــعبنا فوق أرضه، واســتنزافا مســتمرا 
يهــدر مــوارده ومقدراته المعنوية والماديــة، في الوقت 
الذي يواجه فيه االحتالل بكل بسالة منذ مئة عام ونيف«.

وطالبت »بتشــكيل مجلس إلدارة هيئة مكافحة الفســاد 
من أشــخاص غيــر حزبيين، ومشــهود لهــم بالنزاهة، 
والــذي بــدوره يقــوم بتعييــن رئيــس للهيئة بشــكل 
مهني ال تشــوبه شــائبة«، كما طالبت باستقالل القضاء 
الفلســطيني، وتحريــره من تغــول الســلطة التنفيذية 

وتدخالتها .
ودعت إلى إقامــة الوقفات والمظاهــرات االحتجاجية في 
كافــة المحافظــات؛ لوضع حــد لظاهرة الفســاد اإلداري 
والمالي، وإطالق عريضة إلشــراك أكبــر عدد ممكن من 

ابناء شعبنا، وبكل الساحات ضد جرائم الفساد.
ووقع على البيــان كل من »حراك أبنــاء الخليل-الحراك 
العمالي الفلسطيني، وحراك ارضنا، والحراك الفلسطيني 
ضد الفســاد، والحراك الفلســطيني الموحــد، والحراك 
العمالــي فــي بيــت لحــم، وحــراك بكفــي يا شــركات 

االتصاالت.

دعت لمحاسبة الفاسدين وتطوير قوانين لردعهم
الحراكات الشعبية تطالب بإلغاء التعيينات والرتقيات ألبناء املسؤولني

عمّان/ األناضول:
دعت الحركة اإلسالمية في األردن، إلى أن 
يكــون يوم الجمعــة المقبل »يوم غضب« 
على صعيــد األمــة العربية واإلســالمية؛ 
لمواجهة القــرار اإلســرائيلي بضم أراض 

فلسطينية.
جاء ذلك خالل مؤتمر للحركة اإلســالمية، 
ممثلة بجماعة اإلخوان المسلمين، وكتلة 
اإلصــالح البرلمانية، وحــزب جبهة العمل 
اإلســالمي، في مقر األمانة العامة لألخير، 

بالعاصمة عمان، أمس.
وتال المراقب العــام لإلخوان، عبد الحميد 
الذنيبات، بيانًا رسميًا للحركة؛ حول القرار 
اإلسرائيلي، المتوقع البدء في تنفيذه خالل 

اليومين القادمين.
وأثنى البيان على الموقف األردني الرسمي 
الرافض للقرار، ومطالبته بخطوات عملية 

تبدأ بحراك دولي؛ للضغط على االحتالل.
كما طالبت الحركة اإلســالمية، بالرد على 
العــدوان من خــالل إلغاء اتفاقية الســالم 
 ،1994 عــام  )إســرائيل(  مــع  الموقعــة 
واتفاقيــة الغاز عام 2016، وقطع العالقات 

الدبلوماسية.
ودعــت الحركــة اإلســالمية بــاألردن في 
بيانهــا إلــى عقــد قمــة طارئــة لمنظمة 
التعــاون اإلســالمي؛ لبحــث تداعيات هذا 
القرار وســبل مواجهتــه، على صعيد األمة 

اإلسالمية.
وحثت البرلمانات العربية واإلسالمية على 
إطالق »أكبر حراك برلماني على مســتوى 

العالم لرفض القرار«.
)إســرائيل(  مــع  »التطبيــع  أن  واعتبــرت 
والهرولــة إلقامــة عالقــات معــه، خيانــة 
للقضية الفلســطينية وانقالب على ثوابت 

األمة«.
وفي ختام بيانها، دعت الحركة اإلســالمية 
الحكومــة األردنيــة إلــى »ضــرورة إعادة 
المحتــل  الكيــان  مــع  العالقــة  تعريــف 
)إســرائيل(، والشــروع ببناء برنامج وطني 
شــامل لمواجهتــه والتصــدي ألطماعــه 

وعدوانه، على فلسطين واألردن«.
من جانبــه، أمين عام حــزب جبهة العمل 
اإلســالمي، مــراد العضايلة، فــي حديثه، 
القضيــة  تســتهدف  الضــم،  خطــة  أن 
واضحــًا  »عدوانــًا  وتعتبــر  الفلســطينية، 
علــى األردن، وإعــالن حــرب عليــه وعلى 

فلسطين«.
وأشــار إلــى إقامــة فعاليــة مركزيــة يوم 
إعــالن الضم )غدًا األربعاء( أمام الســفارة 
بمشــاركة  عمان،  بالعاصمــة  األمريكيــة 

واسعة من مختلف األحزاب.

ملواجهة الضم.. الحركة اإلسالمية باألردن تدعو لجمعة »غضب«

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
طالــب متضامنــون مــع األســرى، أمــس، 
التــي  والدوليــة  الحقوقيــة  المؤسســات 
تعنى بشــؤون األســرى بمتابعة أوضاعهم 
وتفقــد أحوالهم مع تفشــي جائحة كورونا 
في ســجون االحتالل وداخــل أراضي الـ48، 

وتوفير ما يلزم من أجل حمايتهم.
جــاء ذلــك خــالل وقفة إســنادية لألســرى 
نظمتها »جمعية واعد لألسرى والمحررين« 
و«مكتب إعالم األســرى« أمــام مقر اللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمر بغــزة تزامنًا مع 
اليــوم العالمي لضحايــا التعذيب، ومرور 7 

أعوام على اعتقال محرري »وفاء األحرار«.
وقــال المتحدث باســم حركة حمــاس عبد 
اللطيــف القانوع: »في الوقــت الذي يحتفل 
فيه العالم باليوم العالمي لمساندة ضحايا 
التعذيب، يتعرض أســرانا لمختلف أشــكال 
التعذيب الجســدي والنفســي مــن مصلحة 

سجون االحتالل«.
وأضــاف أنه مع مرور الذكرى الســابعة على 
إعادة اعتقــال محررين من »وفــاء األحرار« 
»يتأكــد لنــا أن ديدن دولــة االحتالل عدم 
احتــرام االتفاقات والمعاهــدات والمواثيق، 
فهــي خرقــت الصفقــة التي تمــت برعاية 

مصرية«.
وتابع: »)إسرائيل( تؤكد باعتقال المحررين 
أن ال ضامــن لهــم إال يــد المقاومــة التي 
استطاعت وضغطت عليها للنزول لمطالبها 

في وفــاء األحرار، وهي قــادرة على أن تكرر 
الدرس ذاته لإلفراج عن األسرى الذين أعيد 

اختطافهم«.
وأضاف أن المقاومة تمتلك من أوراق القوة 
ما يمّكنها من الضغط على االحتالل لإلفراج 
عن قرابة ســتين أســيرًا أعــاد اختطافهم، 
قائاًل: »المقاومــة تعمل على أال يتكرر ذلك 
فــي أي صفقــات قادمة، ونعد األســرى أننا 

ماضــون في تحريرهم مهما كلفنا ذلك من 
ثمن«.

ودعا القانوع الوسيط المصري إلى الضغط 
على االحتالل من أجــل االلتزام بالضمانات 
وبنود االتفاقية التي وُقعت برعاية مصرية 

وأممية.
تدويل ملف األسرى

ر هاني حســونة عضو لجنة  مــن جانبه حــذَّ

واإلســالمية،  الوطنيــة  للقــوى  األســرى 
االحتالل اإلسرائيلي من المساس باألسرى، 
وطالبــه بالحفــاظ علــى حياتهــم في ظل 
فيروس كورونا وخصوصًا بعد تفشــيه في 

المجتمع اإلسرائيلي.
كمــا طالــب االحتالل بســرعة اإلفــراج عن 
األســرى المرضى، واألطفال، وكبار الســن، 
وجثامين الشــهداء المحتجزة في ما تسمى 

»مقابر األرقام« بصفتهم أسرى حرب.
ودعــا الســلطة الفلســطينية إلــى تحمــل 
مســؤولياتها تجــاه األســرى للتخفيف من 
معاناتهــم، وإعــادة رواتب األســرى وأســر 
الشــهداء المقطوعة، وتدويل ملف األسرى 

عالميًا لفضح ممارسات العدو بحقهم.
ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى 
رأســها منظمتــا الصليب األحمــر والصحة 
العالميــة، للضغــط على االحتــالل لإلفراج 
الفوري عــن األطفال، والنســاء، والمرضى، 
اإلداري  االعتقــال  وإلغــاء  الســن،  وكبــار 
التعسفي، والعمل على استئناف زيارة أهالي 

األسرى ألبنائهم.
من جانبها بيّنت إيمان نافع زوجة األســير 
نائل البرغوثــي، أن االحتالل يشــن هجمة 
شرسة ليســت على األســرى فقط بل على 
ذويهــم أيضًــا، حيــث تتعــرض العائالت 
جميعهــا للتعذيــب، كمــا حدث مــع عائلة 

األسير عاصم البرغوثي.
وقالت: »االحتالل يعذب كل شــعبنا، ويمنع 
األســير من لقاء أهله، ويمنع األسيرات من 

لقاء أطفالهن«.
وأضافت أن األسرى ينتظرون صفقة جديدة 
علــى غــرار »وفــاء األحــرار« التــي أطلقت 
ســراح أســرى كثيريــن »بغــض النظر عن 
فصائلهــم«، وقالــت إن االحتــالل يضغط 
علــى المقاومة »حتى ال تتــم صفقة تبادل 

جديدة«.

متضامنون بغزة يطالبون املؤسسات الدولية بتفقد أحوال األرسى يف ظل كورونا

جانب من االعتصام األسبوعي ألهالي األسرى في غزة أمس                       )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

بـلـــــديـــة غــــــــزة
إعــالن عطاء تلزيم تشغيل مسلخ بلدية غزة الجديد  

تعلـــن بلديـــة غـزة عـــن رغبتهـــا فـــي تلزيم تشغيل مسلخ بلدية غزة 
الجديــد التابع لبلدية غزة، وذلك حســـب شــروط العطــاء والمخططات 
المرفقة، فعلى مـــن يرغـب بالدخول لهـذه المـــزاودة، مراعاة الشـروط 

التالية والتقيـد بهـا: -
1. علــى مــن يرغب الدخول في المــزاد التوجه إلى قســم إيجارات أمالك 
البلديــة بالدائرة المالية للحصول على الئحة المزاودة وشــروطها وذلك 
مقابــل دفع مبلغ وقدره )400( شــيقل كرســـوم غيـــر مســتردة، وذلك 
خــالل الفترة من 2020/06/30م وحتــى 2020/07/08م قبل موعد فتح 

المظاريف.
2. على المزاود الذي يرغب بالدخول في المزاودة تقديم تأمين )مســترد( 
قيمتــه )170,000( شــيكل )فقــط مائة وســبعون ألف شــيكل )نقدًا أو 

بموجب شيك بنكي أو كفالة بنكية(( ووضعها داخل خزينة البلدية.
3. مدة التلزيم ســنة ميالدية وقابلة للتجديد لسنتين متتاليتين بموافقة 
الطرف األول وبنفس شــروط العقد األول، وتخضع لقبول البلدية للعرض 
الفنــي والمالــي المقدم مــن قبل المــزاود والذي يلبي رؤيــة بلدية غزة 
لتطويــر العمــل في مســلخ البلديــة بما يخــدم المصلحة العامــة، ويتم 

تحديدها بالعقد المبرم بين البلدية والملتزم.
4. علــى المزاود تقديم عــرض مالي وفني للبلدية ضمن دراســة جدوى 

يوضح فيها رؤيته في إدارة المسلخ بشكل عام.
5. فــي حالة عــدم بلوغ المزاودة الســعر الــذي يحقق المصلحــة العامة 
ومصلحــة البلدية، يحق للبلدية إلغاء المزاودة وترســيتها بالطريقة التي 
تراها مناســبة ألي شــخص من المتنافســين في المزاودة الملغاة أو من 

غيرهم وفقا" للمصلحة العامة للبلدية دون إعادتها مرة أخرى.
6. ســيتم عقد اجتماع تمهيدي يشــمل المزاودين وجهــات االختصاص 
في البلدية لإلجابة عن جميع التســاؤالت وشــرح عام عــن العطاءات قبل 
تقديمهــا وذلــك يوم األحد الموافــق 2020/07/05م في تمام الســاعة 
11:00 صباحــًا في مكتب المجلس البلدي، مع العلم بأن محضر االجتماع 

التمهيدي جزء ال يتجزأ من عقد التلزيم.
7. البلديــــة غيــر ملزمــة بقبول أعلــــى األسعــار ولها الحق في قبول أو 
رفــض أية عطاء أو إعادة المزاودة بما يحقق مصلحتها العامة بدون إبداء 

األسباب.
8. يجوز ألي مزاود عليه مســتحقات أو عوائد مالية للبلدية شــراء العطاء 

شريطة تسديدها أو تسويتها ماليًا في حال تم قبول العطاء.
9. يلتـزم جميع مـن يرسـو عليهم المـزاد بدفـع تكاليـف نشـر هـذا اإلعـالن.
بلدية غزة

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

على كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم االربعــاء الموافق 
2020/07/08 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

1

توريــد وتركيــب وتشــغيل جهاز 
 )ICS Tower A7( كمبيوتــر 
لجهاز CT في مستشفى الرنتيسي

2020/61
 11:00
صباحًا

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االســالمي أو بنك االنتاج أو 
بنــك البريد أو كتــاب من الخزينة العامة بــوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.

إعالن طرح عطاء رقم 2019/54-2020م 
تعلن جامعة األقصى بغزة عن رغبتها في طرح العطاء رقم )2019/54-2020م(

والخاص بشراء وتوريد مستلزمات طبية
خاصة بقسم التمريض بالجامعة. 

فعلى الراغبين في االشتراك في العطاء التقدم للشؤون اإلدارية والمالية 
–دائرة اللوازم والمشــتريات - الفرع الرئيســي الحرازين – مبنى الشئون 
االداريــة الجديد، وذلك للحصــول على كراس العطاء مقابل رســوم غير 

مستردة )100 شيكل( مائة شيكل ال غير، في موعد أقصاه يوم
األحد الموافق 2020/07/05م ، الساعة الواحدة  ظهرا.

علمًا بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة هو يوم االثنين 
الموافق 2020/07/13م الســاعة الثانية عشــرة 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. جميــع المعامالت ســوف تتم في المبنى الرئيســي بغــزة/ الحرازين/ 
جامعة األقصى/ الشئون االدارية والمالية.

واهلل ولي التوفيق ,,
إدارة الجامعة

أوجه الشبه بين غوش
 عتصيون وغوش قطيف

قد يتراجع نتنياهو عن ضم غور األردن في المرحلة الراهنة، فالضغوط األردنية، 
واالعتراضــات الدوليــة، والتحذيــرات األمنيــة قــد تفــرض على رئيــس الوزراء 
اإلســرائيلي أال يضيع فرصة الضــم التي الحت لدولته كما قــال، ويكتفي بضم 
تجمع غــوش عتصيون جنــوب القدس، وتجمــع معاليه أدوميم شــرق القدس، 

وبذلك يمرر أخطر قرار للضم بهدوء وصمت.
وقد يعلن نتنياهو أنه مع صفقة ترامب كاملة، وليس مع الضم فقط، اســتجابة 
لشــرط وزير حربه غانتس، وفي الوقت نفســه يرضي أنصاره من أحزاب اليمين 
بإعالنه عن ضمن غوش عتصيون، كخطوة أولى على طريق ضم ما تم تأجيله.

فما هي مســتوطنة غــوش عتصيون التي ستســيطر على وســائل اإلعالم؟ وما 
أهميتها؟ وما عالقتها بمستوطنة غوش قطيف؟

غوش عتصيون تجمع اســتيطاني يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، يقع 
جنوب القدس وبيت لحم، وشمال منطقة الخليل ويضم هذا التجمع االستيطاني 
22 مستوطنة، على مساحة من األرض تقدر بـ56 كيلو متر مربع، يحتلها حوالي 

مئة ألف مســتوطن يهودي، ال يســمح للعرب المتواجدين على تلك االرض بأي 
شكل من أشــكال الحياة. قبل نكبة ســنة 1948، تمكن الجيش األردني بقيادة 
البطل عبد اهلل التل من تصفية هذه المستوطنة التي قامت في ذلك الوقت على 

أراض عربية. لقد تمت التصفية بقوة السالح وعزم الرجال.
أما غوش قطيف، فكانت تجمعًا اســتيطانيًّا يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، 
وكانت تضم عددًا من المســتوطنات، على مســاحة 23 كيلو متــر مربع تقريبًا، 
وكانت تضم معظم المستوطنين في قطاع غزة، وكانت تضيق على حياة العرب 
المقيميــن في المنطقــة. قبل نكبة ســنة 1948، تمكن الجيــش المصري من 
تصفية هذه المستوطنة التي قامت في ذلك الوقت على أراض عربية، وقد تمت 
التصفيــة بقوة الســالح وعزم الرجال. بعد هزيمة ســنة 67، أعاد الصهاينة بناء 
مســتوطنة غوش عتصيون علــى أرض الضفة الغربية، ولما تــزل  قائمة وتكبر 
وتســيطر على مفارق حياة الضفة الغربية.  وبعد هزيمة سنة 67 أعاد الصهاينة 
بناء مستوطنة غوش قطيف على أرض قطاع غزة، ولكنها لم تعد قائمة، فقد نجح 
الفلسطينيون بتصفيتها، واقتالعها، وتدمير أركانها.  مستوطنة غوش عتصيون 
على مفرق التصفية أو الضم، فإذا أراد الفلســطينيون تصفية مســتوطنة غوش 
عتصيون، فليس لهم إال الطريق الذي رسمته غزة، وشقته بالتضحيات والعطاء، 
ودون ذلك فكل االحتفاالت والمهرجانات والبيانات وقطع الرواتب لن تحول دون 
الضم. ويبقى الســؤال: أين كانت القيادة الفلســطينية كل تلك الســنوات التي 
كبرت فيها المســتوطنة، حتى صارت تضم مئة ألــف متطرف يهودي؟ ألم تعلم 

القيادة أن كل يوم يمر دون مقاومة االستيطان بمثابة تشجيع لالستيطان؟
ويأتــي الجواب من خالل دعوة الفصائل الفلســطينية فــي غزة إلى الغضب يوم 
األربعــاء، إنها االمتحان! فهل ســتغضب الضفة الغربية مع غزة؟ وهل ســيكون 
الغضب على الحدود وعلى طرق المستوطنين؟ أم سيكون الغضب داخل المدن؟ 

لالستماع للخطابات والبيانات، وكفى اهلل القيادة شر القتال؟
الشــعب الفلســطيني ســيعطي الجواب يوم األربعاء، مطلع الشهر، يوم اإلعالن 
اإلسرائيلي عن الضم، واإلعالن الفلسطيني عن بدء معركة تصفية االستيطان.

رام اهلل-غزة/ طالل النبيه:
قدم حزب الشــعب الفلسطيني في الـ21 
يونيــو الجــاري، مبــادرة تتعلــق برؤيــة 
الحزب من أجل تفعيل المقاومة الشعبية 
وتعزيزها في ظــل الظرف المعقد الراهن 
الذي يعيشــه الشــعب الفلسطيني، وعقد 
خاللهــا الحــزب لقاًء رســميًّا مــع حركة 
فتــح في الضفــة الغربية. تلــك المبادرة 
القائمة على االشتباك الميداني مع قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، في ظل انتهاء مسار 
مفاوضات التســوية القائم منذ 25 عامًا، 
يرى خالد منصور عضو المكتب السياسي 
للحــزب، أنهــا تعــد الطريــق األصــوب 
لمواجهة االحتالل مواجهة وطنية موحدة 
قائمــة علــى المقاومــة الشــعبية. وقال 
منصور في حديث لـ"صحيفة فلســطين": 
الشــعب  لمكونــات  مقدمــة  "المبــادرة 
الفلســطيني وفصائله للبدء الحقيقي في 
تفعيــل المقاومة الشــعبية، مع اســتمرار 
االحتالل في ســلب األرض الفلســطينية، 
وانتهــاء مرحلة التفاوض واتفاق أوســلو 
الفلســطيني  الشــعب  ودخــول  معــه، 

والسلطة الوطنية تحت احتالل كامل".
وفي ســياق تقديم تلك المبادرة، أوضح 
منصــور أن الحزب عقد سلســلة لقاءات 
قيادية مع القوى والفصائل الفلسطينية، 
ابتدأهــا بلقاء قيــادة اللجنــة المركزية 

لحركة )فتح( في الضفــة الغربية، باحًثا 
معهــا رؤيتــه، وأفضــل ســبل التعاون 
وآليــات الوصــول إلــى وحــدة العمــل 
الوطنــي المشــترك، وتفعيــل مواجهة 

االحتالل في ظل تطبيق خطة الضم.
وأشــار منصور إلى أن المقاومة الشعبية 
أثبتت جدواها لدى الشــعب الفلسطيني 
منذ عشــرات الســنوات، وخير مثال على 
ذلــك االنتفاضــة الشــعبية األولى عام 
1987م، مؤكــدًا أن هنــاك تقاطعــات 

جــرت بين المبادرة التــي قدمها الحزب 
ونقاشها مع حركة فتح. وأوضح القيادي 
فــي مواجهــة االســتيطان والمقاومــة 
الشــعبية أن حركــة فتــح وضعــت لها 
برنامجًــا لمواجهة خطــة الضم، يقوم 
على ما ســيبنى على أرض الميدان بعد 
األول مــن تمــوز القــادم، مشــيرًا إلى 
أن االحتــالل ينفذ خطة الضم ويســلب 

األراضي يومًا بعد يوم.
الفلســطيني  الشــعب  أن  إلــى  وأشــار 
أحــوج ما يكــون لإلبداع فــي المقاومة 
الشــعبية والعمل على مشــاركة أوســع 
فئات الشــعب، من كل أراضي فلسطين 

والجاليات خارجها.
وشدد على أهمية خوض حركة فتح غمار 
النضال والكفــاح للوصول إلــى الحقوق 
تحقيــق  علــى  والعمــل  الفلســطينية، 

الوحدة الوطنية، وجمع الشعب وتوحيده 
وخوض غمار هذه المقاومة، مشيرًا إلى 
أنه "إذا لم نتوحد وننهي االنقسام، علينا 
أن نتوحد في الميدان وتتشابك أيديدنا 

في معركة مواجهة صفقة القرن".
وعبّر منصور عن تخوفاته من اســتمرار 
رهان السلطة الفلســطينية وحركة فتح 
على استمرار االرتباط بالمرحلة السابقة 
التي شــعارها اتفاق أوســلو والتمســك 
إلــى  المفاوضــات والرجــوع  بمشــروع 
التنســيق األمنــي الذي أعلنت الســلطة 
إيقافــه. وأكد ضــرورة إشــعار االحتالل 
بالمقاومة الشــعبية وإيالمــه منها، وأال 
نتراجع عنها مع تثبيتها بمعادلة حقيقية 
تؤكد رحيــل االحتالل. وعبــر عن رغبته 
في أن تكون الســلطة الفلسطينية أكثر 
تفاعاًل مع المقاومة الشعبية، وأال ينطلي 
عليها ما يبثه اإلعالم اإلســرائيلي حول 
مشــروع الضم وتنفيذه، مؤكدًا أهمية 
إنهــاء المرحلــة الســابقة القائمة على 

مشروع التفاوض وعدم الرجوع لها.

وشــدد على بنود المبادرة التي تســعى 
إلى تحقيــق المقاومة الشــعبية، والتي 
تحتــاج إلى آليات عمل تضمن تحقيقها، 
تتمثل فــي: انخراط نشــطاء كل القوى 
الوطنية في المقاومة الشــعبية، والبدء 
في تشــكيل لجــان وطنية فــي مختلف 
المناطــق، والتعاون للبــدء في ذلك من 
خالل توجيهات مشــتركة للنشــطاء في 
المواقــع المعنيــة. وأكــد أهمية إطالق 
العنــان للمبــادرات المختلفــة، "وتعزيز 
ثقافــة الشــعب البطــل وليــس الفــرد 
البطل، وتوجيه كل الفعاليات إلى نقاط 
التماس واتساع رقعتها وتصاعدها بداًل 
من 10 نقاط". وأشــار إلــى أن المبادرة 
تنص على استمرارية المقاومة الشعبية 
وليــس  اســتراتيجيًّا  خيــارًا  بعدِّهــا 
تكتيكيًّا، وعماًل دائمًا وليس موسميًّا، 
ونهج عمل يهدف الســتثمار كل عناصر 
ومقومات قوة شعبنا وجماهيره من أجل 
تحقيق هدفــه الوطني العــام في إنهاء 

االحتالل وتحقيق حقوق شعبنا.

رام اهلل/ فلسطين: 
قالت هيئة شــؤون األســرى والمحررين إن الوضع الصحي لألســير المريض 
بالسرطان كمال أبو وعر )46 عامًا( من بلدة قباطية قضاء جنين، القابع حاليًا 

في سجن "جلبوع"، خطِر وسيئ جدا.
وأشــارت الهيئة، في بيان، أمس، إلى أن معاناة أبو وعر من الســرطان بدأت 
تظهر معه منذ أواخر عام 2019م، وقد خضع لعالج إشعاعي بعد إهمال طبي 
متعمد، حيث نقل أكثر من مرة إلجراء فحوصات عبر ســيارة "البوسطة" مقيد 

اليدين دون مراعاة لظروفه الصحية.
ولفتــت إلى أن أبو وعر يعاني من ســرطان بالحنجرة، يتفاقم باســتمرار، وقد 
أدى إلى فقدان في الوزن وصعوبة كبيرة في الكالم وأوجاع بالرقبة والرأس.

وحمّلــت الهيئــة ســلطات االحتالل المســؤولية الكاملــة عن حيــاة أبو وعر 
المحكوم بالســجن 6 مؤبدات و)50( عامًا، باإلضافة إلى 700 أســير مريض، 

منهم عشرة أسرى على األقل يعانون من مرض السرطان.

منصور لـ"فلسطين": تحرير األرض أوًل ثم بناء مؤسسات الدولة
مبادرة "حزب الشعب" لتفعيل المقاومة

 الشعبية.. هل تجد آذاًنا صاغية لدى قيادة فتح؟

هيئة: الوضع الصحي لألسير
 كمال أبو وعر سيئ وخِطر
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دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية االبتدائية

تبليغات شرعية
إلى المدعى عليه/ محمد محمود محمد الفي من بربرة وسكان رفح سابقا 
والمتواجد في تركيا اســطنبول  حاليا ومجهول محل اإلقامة فيها يقتضي 
حضــورك إلــى محكمة رفح الشــرعية يــوم الثالثاء الموافــق 2020/8/4 
الساعة الثامنة صباحا وذلك لنظر الدعوى أساس 2020/442 وموضوعها 
"نفقة زوجة" والمقامة عليك من قبل زوجتك المدعية : سها جمال محمود 
ابو عبيد المشــهورة الفي من يبنا وسكان رفح  . وإن لم تحضر في الوقت 
المعيــن أو ترســل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشــرعي غيابيا لذلك 

صار تبليغك حسب األصول. وحرر في 2020/6/25.
قاضي محكمة رفح الشرعية

الشيخ/ محمود سالم مصلح 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة جباليا الشرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة جباليا الشرعية

إلى المدعى عليه / مصطفى محمد شعبان جمعة الجوجو من غزة وسكان 
جباليا ســابقًا ومجهول محل اإلقامة خــارج البالد، لقد حكم عليك من قبل 
هــذه المحكمة لزوجتــك المدعية/ وفــاء ناهض جمعة الجوجــو من يافا 
وسكان غزة وكيلها المحامي/ أحمد البرعي بنفقة زوجة قدرها ستون دينارًا 
شهريًا في القضية أساس 2020/326  سجل 18 وبنفقة كفاية لكل واحد 
من أوالدك الصغــار رزان ويزن ورغد وقدرها أربعون دينارًا أردنيًا شــهريًا 
ونفقــة كفاية البنتــك الصغيرة ريتاج وقدرها ثالثون دينارًا أردنيًا شــهريًا 
وذلك في القضية أســاس 325 /2020ســجل 18 اعتبارًا من تاريخ الطلب 
الواقــع فــي 2020/4/27م وتضمينك الرســوم والمصروفــات القانونية 
حكمًا غيابيًا بحقك قاباًل لالعتراض واالســتئناف لذلك جرى تبليغك حسب 

األصول، وحرر في 8/ ذي القعدة /1441ه وفق 2020/6/29 م.
قاضي جباليا الشرعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حكم غيابي
إلى المدعى عليه/ وصفي محمود حامد كشــكو من غزة وسكان الزيتون 

سابقًا وحاليًا في مصر مجهول محل اإلقامة اآلن.
 لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة في القضية أساس 2020/266 م 
وموضوعها نفقة زوجة قدرها خمســة وخمسون دينارًا أردنيًا أو ما يعادل 
ذلــك بالنقــد المتداول والمرفوعــة عليك من قبل المدعية/ بشــرى زياد 
عرابي كشــكو حكمًا وجاهيًا بحــق المدعية قاباًل لالســتئناف غيابيًا بحق 
المدعــى عليه قابــاًل لالعتراض واالســتئناف ، لذلك صار تبليغك حســب 

األصول، وحرر بتاريخ 2020/6/29 م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
محمد طاهر شحادة

غزة/ فاطمة الزهراء العويني- صفاء عاشور:
دعا مثقفــون وفنانون في قطاع غزة إلى ضرورة 
العمــل من أجــل تســليط الضوء علــى جريمة 
االحتــالل اإلســرائيلي ضــم األغوار فــي الضفة 
الغربيــة المحتلة، التي يســعى مــن خاللها إلى 

إكمال جريمته في سرقة األراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خالل مؤتمــر صحفي بمدينة غزة أقيم 
أمــس بعنــوان« فنانون ومثقفون فــي مواجهة 

مشروع الضم وسرقة األراضي الفلسطينية«.
 وشــددوا على ضرورة تبني إســتراتيجية وطنية 
إرث  علــى  للمحافظــة  وثقافيــة شــاملة  فنيــة 
فلســطين التاريخــي، مطالبين بضــرورة اتخاذ 
خطــوات ميدانيــة من خــالل تفعيــل المقاومة 

الثقافية.
وقال مســؤول دائــرة العالقــات العامة واإلعالم 
والمشــاريع فــي وزارة الثقافة عــارف بكر: إن ما 
يحصل اآلن هو اســتمرار لجريمة نهب وســرقة 
األرض الفلســطينية، ويضاف لمسلسل الجرائم 
التي يرتكبها االحتالل بحق الشــعب الفلسطيني 

منذ ما يزيد على سبعين عامًا.
وشدد على أن االحتالل البغيض العنصري يسعى 
بــكل ما أوتي من قوة إلثبات ادعاءاته المزعومة 
حول أرض فلســطين وشطب اسم فلسطين من 
الجغرافيــا والتاريــخ وإيجاد موطئ قــدم له على 

أرض فلسطين التاريخية.

ودعــا الشــعراء واألدبــاء والكتــاب والفنانيــن 
الفلســطينيين والعــرب وأحــرار العالــم كافــة 
لتوظيف أدواتهم اإلبداعية لتسليط الضوء على 
هــذه الجريمة النكــراء وتعريف العالــم بالظلم 

الواقع على الشعب الفلسطيني.
من جانبه، قال المدير العام لمؤسســة رواســي 
فلسطين، فايز الحسني: »في هذه الفعالية نثبت 
حقنــا التاريخي في فلســطين، وأنها متجذرة في 
عقولنــا ووجداننا، ونحــن المثقفيــن والفنانين 
والكتــاب أصحاب الحق نطالــب العالم بأال يكيل 
بمكيالين وأن يقف وقفة جريئة مع شــعبنا الذي 
تُنتهك كل حرماته ويقتل أطفاله وشــبابه، وأن 

يقف ضد سرقة أراضينا وكل شبر من بالدنا«.
وأضاف في كلمــة له: »ندعو كل مثقف وإعالمي 
وفنــان أن تكون لهــم وقفتهم الجــادة مع هذا 
الفعل اإلجرامي الذي ينتهجه العدو الصهيوني«، 
مطالبًا بإطالق فعل مقــاوم من القوى الوطنية 
واإلسالمية كأداة شرعية في الدفاع عن الحقوق 

الفلسطينية.
وطالــب الحســني وزارتــي الخارجيــة والثقافــة 
الفلســطينية بتفعيــل دوريهما في هــذه األيام 
العصيبة من خالل موقعيها الرسميين في العالم 
خاصــة في المحافل الدولية وفضح العرب الذين 
ينجرون وراء التطبيع في محاولة لالصطفاف إلى 

جانب اإلجرام بحق الشعب الفلسطيني.

دعوة للتواصل
مــن جهتــه أطلــق المتحــدث باســم الفنانين 
والمثقفيــن فتحي غبن نداء عاجاًل لكل العاملين 
في الوسط الفني العربي واإلسالمي ببناء جسور 

التواصل مع الفنانين الفلسطينيين.
وبيّن في كلمة له أن هذه الدعوة تأتي لتشكيل 
مجموعــة دوليــة تتبنــى قضايا وهمــوم األمة، 
وتعالج الواقع بالعمل الثقافي والفني المشــترك 
لتنمية الموارد البشــرية المنتميــة إلى القدس 
وفلســطين وعزل االحتالل اإلســرائيلي وإظهار 

القضايا الوطنية المتعددة.
وأعلن غبن عن موقفهم الثابت والرافض لوجود 
االحتالل اإلســرائيلي على هــذه األرض، رافضًا 
كل المشاريع التي تنادي بالتطبيع والتواصل مع 
الجاني على حساب الضحية أو حتى االعتراف به.

ســيعملون  والمثقفيــن  الفنانيــن  أن  وأوضــح 
مــن مواقعهم علــى تفعيل األدوات واألســاليب 
المناســبة التي يمتلكونها فــي معركة الصورة 
والثقافــة والوعي لعــزل هذا االحتــالل الغاصب 

لألرض الفلسطينية.
ودعا غبن كل الهيئات والمؤسسات والشخصيات 
المؤمنــة بعدالة القضية الفلســطينية ومقاومة 
شعبها إلى تبني استراتيجية وطنية فنية وثقافية 
شــاملة للمحافظة على إرث فلسطين التاريخي، 
مطالبًا بضرورة اتخاذ خطوات ميدانية من خالل 

تفعيل المقاومة الثقافيــة، وإطالق المهرجانات 
والفعاليــات والورشــات الثقافيــة المتنوعة التي 
تعزز قيمة الهوية الوطنية والثقافة الفلسطينية 

ضد مشاريع التطبيع في المنطقة.
وقفة احتجاجية

وفــي وقفة ثانيــة نظمتها الهيئة الفلســطينية 
للثقافــة والتــراث والفنــون، أمــام مقــر األمين 
العــام لألمــم المتحــدة بمدينــة غــزة، أمس، 
أكــد معتصمون رفضهــم مخططــات االحتالل 
ضم الضفــة الغربيــة ولصفقة ترامــب نتنياهو 
التصفوية، مشــددين على تمسك شــعبنا بكل 

شبر من أرضه.
وشدد محافظ غزة إبراهيم أبو النجا على ضرورة 
أن يســمع العالــم كلمة شــعبنا وخاصــة األمم 
المتحدة التــي أعطت للصهيونية شــرعية على 

أرضنا.
وقــال أبو النجــا في كلمــة بالوقفة:  لــن نقبل 
باستهداف أرضنا وقدسنا وحقوقنا فنحن واعون 
للمؤامرة فشــعبنا في كل مكان صامد، ونطالب 
األمة العربية الذين ستطالهم مؤامرات االحتالل 

بأن يساندونا كخط دفاع أول عنهم.
بدوره أكد عبد الناصر أبو العمرين عضو الهيئة 
الفلســطينية للثقافة والتراث والفنون أن شعبنا 
صاحــب أعــدل قضيــة علــى وجــه األرض، وأن 
االحتالل اإلســرائيلي الغاشم الذي لم يبقَ غيره 

على وجه الكرة األرضية سيزول وتبقى فلسطين 
أرضًا موحدة لشعبها العظيم.

وقال: »لــن نتنازل عن حقنا وشــرعيتنا في هذه 
األرض وفلسطين مهما قدموا لنا من المغريات، 
فنحن نُقدِّم لفلسطين أرواحنا ودماءنا وأموالنا؛ 
ألنها المأوى والمالذ والوطن الذي مات من أجله 
األجداد، وقدم شــعبنا في ســبيله آالف الشهداء 

والجرحى«.
وتابــع: »لــن نقبل أن تســرق أرضنــا عبر »ضم 
الضفــة«، وليس ألي إنســان موطــئ قدم على 
أرضنا حتى في القرى والبلدات المهجرة التي لن 
نتنازل عنها حتى ســقوط آخر شــبل من أشبالنا 

لتطهيرها من دنس االحتالل.
بدوره قال رأفت أبو حماد عضو اللجنة الشــعبية 
في مخيم الشــاطئ: »لن نفرط في أرضنا مهما 
كلفنا من ثمن، وبــأرض الضفة التي هي جزء ال 
يتجزأ من فلسطين، فالضم هو سرقة واغتصاب 
ونهــب وإنهــاء لقضيتنا الفلســطينية، لذا يجب 
علينا كشــعب فلســطيني أن نقف وقفة واحدة، 
ونوجه رســالة إلى العدو بأن فلســطين ال تقبل 

القسمة«.
وعبّر عن رفض شــعبنا الضــم و«صفقة القرن« 
اللتين ســتضيعان قضيتنــا، قائــاًل: »لن نفرط 
بــأرض فلســطين مهمــا كلفنا ذلك مــن أرواح 

وأموال«.

غزة-رام اهلل/ فاطمة الزهراء العويني:
مســيرة مــن المقاومــة والتضحية 
أمضاها الشيخ أبو عاصف البرغوثي 
االحتــالل  ســجون  بيــن  متنقــاًل 
أبنــاء  نتاجهــا  كان  اإلســرائيلي، 
ســلكوا طريق العم نائل البرغوثي، 
لتصبــح األســرة موزعة بين أســير 
وشــهيد، تُوِّجــت أخيــرًا بالحكم 
على الشــاب عاصم بالســجن لمدة 
أربعــة مؤبــدات، لــم تهــز صمود 
تلك األسرة، كما تؤكد الوالدة »أم 

عاصف«.
كانــت محكمــة إســرائيلية حكمت 
في الخامس والعشــرين من الشهر 
الجاري على األســير عاصم بالسجن 
المؤبــد أربــع مــرات، علــى خلفية 
تنفيذه عملية فدائية العام الماضي، 
غيــر أن ثباته في أثناء ظهوره األول 
منذ اعتقاله لقي إشادات واسعة من 

الفلسطينيين.

نعمة األسر والشهادة
فــأم عاصــف البرغوثــي التــي بــات 
بيتهــا فارًغا مــن المحبين بعد إعادة 
االحتــالل العتقال زوجهــا أبو عاصف 
وابنهــا الصغيــر محمــد منــذ أربعة 
2018م  أشهر، واستشهاد صالح في 
والحكم بالســجن أربعة مؤبدات على 
عاصــم، تحمد اهلل على نعمة األســر 
والشهادة، وتؤكد أنها تستشعر رضا 

اهلل عنها من خالل تلك األحداث.
لــم تتفاجأ أم عاصــف بالحكم الكبير 
علــى ابنهــا عاصــم بعــد العمليــة 
البطولية التي نفذهــا إذ كان الحكم 
يســيرون  فأبنائي  قائلة:«  متوقعًــا، 
علــى درب والدهم أبــو عاصف الذي 
شــق هذا الــدرب منذ أربعيــن عامًا 
بشــعاره )لما ســلكنا الدرب كنا نعلم 
أن المشــانق للعقيدة سلم( حيث إنه 
ورَّث صالحــه وجهاده ألبنائه بهدف 

أن يرضى اهلل عنه.

ورغم عظم وقع خبر استشــهاد صالح 
على نفســها، حيث إنها كأم لم يهن 
عليهــا فراقــه لكنهــا تعلــم أن ذلك 
ثمرة دعائها بــكل صلواتها ألبنائها 
بالصالح في الحيــاة والممات، قائلة: 
»الحمد هلل أنني أرى صالحهم أمامي 
سواء بشــهادة صالح واعتقال عاصم 

ومحمد ووالدهم«.
وأضافــت:« لو اطلعــوا على صدرونا 
لعلمــوا مــا فــي قلوبنا من ســعادة 
لكوننــا أصحــاب رســالة نؤمن بأن 
اإلنســان لم يُخلق ليشــرب ويأكل، 
بل رســالتنا في الحياة هــي مقاومة 
االحتــالل ونحن على العهد باقون ال 

نكل وال نمل«.
وتشــير إلــى أنــه وإْن كان الحــزن 
يســاورها كلمــا رأت ابــن الشــهيد 
صالــح أمامهــا يعيــش دون أب إال 
أنهــا تتمنى أن تتمكن مــن تربيته 
كوالده الشــهيد، ليسير على نهجه، 
حيــث رفع شــأن عائلته بيــن العرب 
والمسلمين في كل العالم الذين أثر 
فيهم استشهاده دون سابق معرفة 

لهم به.

»بكل األحوال أجله قــد انتهى لكن 
فرق بيــن نهاية وأخــرى«، تقول أم 
عاصف: »ففي وقت استشــهاد ابنها 
توفــي جارنا -شــاب في مثــل عمره 
كان يســتعد للــزواج- فــي حــادث 
ســيارة. االثنان انتهــى أجلهما لكن 
فرق بين مــن اصطفاه اهلل من بين 
أبنــاء جيله شــهيدًا وبين مَنْ مات 

بطريقة اعتيادية«.
وتضيــف: »عندمــا جاءنــي ضابــط 
مخابــرات االحتالل ليقــول لي: قتلنا 
ابنــك، أجبتــه: لم تقتلــوه لكن اهلل 
أكرمه من سابع سماء وأكرمنا معه، 
وهــو أمر صعــب أن تفهمــوه، فهو 
بالنسبة لنا شــهيد، فقال لي ولكنك 
لــم تســتلمي جثتــه ولــم تودعيها 
أرضنــا،  فلســطين  كل  أن  فأجبتــه 
وأينما دفنتموه فهي ستكون حنونة 
عليه، وعدم تســليمكم لجثمانه لن 
يؤلمني فال يضر الشــاة سلخها بعد 

ذبحها«.
ذات الموقــف عبــر عنــه والــده أبو 
عاصف عندما قال له جنود االحتالل: 
»قتلنــا ابنــك، مَــنْ ســيربي ابنه؟ 

فأجابهم: أما ربيتــه لهذه المرحلة، 
ومَنْ ربى ابني الشهيد صالح يربي 

حفيدي«.
أمــا األســير عاصم، فقــد قضى قبل 
تنفيــذه عمليته الفدائيــة قرابة 13 
عامًا في ســجون االحتالل منها عام 
ونصف مع عمه األســير نائل »أقدم 
أســير فلســطيني حيث يمضي عامه 
األربعيــن فــي ســجون االحتــالل«، 
فخــرج متأثــرًا بأوضاع األســرى وما 
يتعرضون له ومصممًــا على تنفيذ 

أعمال فدائية تسهم في تحريرهم.
عنفوان ال يهدأ

وأشارت الوالدة إلى أن عاصم يحمل 
نفسًا ال تهدأ وعنفوانًا كبيرًا يفوق 
إخوته جميعًا وكان متحمسًا لإلفراج 
عــن األســرى ومنهــم عمــه نائل، 
بوالدهم  متأثــرون  فأبنائي  قائلة:« 
وعمهم وأجــواء الجهاد في عائلتهم 
وبحمــد اهلل لم نندم يومًــا على ما 

أصابنا حتى باستشهاد صالح«.
وتضيــف:« حتــى عاصم فقــد تقبل 
حكمه كاألســد الهصــور، وقد زرته 
وأخبرته بحجــم تأثيــر صورته وهو 

ثابت في استقبال الحكم على الناس 
جميعًا، حيــث تلقينــا اتصاالت من 
العديد من الشــعراء والكتاب الذين 
أبدوا حيرتهم في وصف صورته التي 
عبرت عن نفســها، فقــال لي )اوعي 
الدنيا توخدك أو تنغــري يما المهم 

ربنا يرضى عنا(«.
وعن وقع خبر الحكم الثقيل على أبو 
عاصف الذي ينتظــر محاكمته وابنه 
محمد خالل الشــهر القــادم بتهمة 
»التحريــض على االحتــالل«، قالت: 
»كان أبــو عاصف متوقعًا الحكم من 
قبل أن يُعتقل حيــث إن عاصم نفذ 
عملية فدائية من أقوى العلميات في 
تاريخ )إسرائيل( فبالتأكيد لن يكون 

حكمًا بسيًطا«.
وأضافت: »فأبــو عاصف قضى قرابة 
27 ســنة من عمره في السجن، وفي 

كل مــرة كان يخرج أقــوى من المرة 
التــي قبلهــا، كالجبل الــذي ال يهتز 
ونحــن على يقين مــن رب العالمين 
يطــول،  لــن  عاصــم  ســجن  بــأن 
ومؤمنــون بقــدرة مقاومتنــا علــى 

تحريره«.

دعوات لتبني إسرتاتيجية وطنية فنية وثقافية من أجل التصدي للضم

شموخ عاصم الربغويث بني سجانيه يثلج قلب أمه ويزيدها فخرًا
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مساحة حرة
د. عصام شاور

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية عبسان الجديدة

إعالن صادر عن بلدية عبسان الجديدة
تعلن بلدية عبسان الجديدة لإلخوة المواطنين والمتصرفين والمجاورين 
ألرض القسيمة رقم )31( من القطعة رقم )235( أراضي عبسان الجديدة 

- أم المهد و تل هبولة.
البالــغ مســاحة القســيمة اإلجماليــة )42898م2( بأنــه قــد تقــدم لها 
المواطن/ منصور أســامة ســليمان منصور من ســكان دير البلح و سند 
الملكيــة باســم/ محمد خليل جمعة أبــو طعيمة بغــرض الحصول علی 
ترخيص وخدمات لمبنی طابق أرضي علی مســاحة المقســم المخصص 
له )154.5م2( وذلك طبقا للطلب والمخططات الهندســية المودعة لدى 

قسم الهندسة والتنظيم بالبلدية .
فكل من لديه اعتراض علی الملكية أو الطلب، عليه أن يقدم اعتراضه لدى 
قســم الهندســة والتنظيم بالبلدية خالل 15 يومًا من تاريخ هذا اإلعالن 

ولن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور، تحريرا في 2020/6/29 م.
رئيس البلدية / ياسر أبو عنزة

دولة فلسطين
المجلس األعلی للقضاء

لدى محكمة صلح شمال غزة ..الموقرة

في الطلب رقم 2020/105
في الطلب رقم 2020/319

 المستدعي : يوسف محمد محمود أبو العيش - من سكان جباليا - التوام 
- مقابل موقع 17 - ويحمل هوية رقم 906634944 .

المســتدعی ضده : محمد خليل أحمد أبو العيش من سكان جباليا - دوار 
الصفطاوي - مقابل أبو زيتون - خارج البالد حاليًا .

)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
إلی المســتدعی ضده بما أن المســتدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلح شــمال غزة بالقضية و الطلب المرقوم أعاله واستنادًا إلی ما يدعيه 
فــي الئحة الطلــب والدعوى ونظرًا ألنــك مجهول محل اإلقامة وحســب 
اختصــاص محكمة صلح شــمال غزة في نظر هذا الطلــب وعماًل بالمادة 
20 مــن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 

وبناًء علی قرار الســيد قاضي محكمــة الصلح في الطلب رقم 2020/319 
بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل. لذلك يقتضي عليك أن 
تحضر لهذه المحكمة يوم االثنين بتاريخ 2020/07/13 الساعة التاسعة 
صباحًا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمســة عشر يومًا 
من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في 

القضية والطلب باعتبارك حاضرًا، حرر في 2020/06/29م .
)) مع االحترام ((

رئيس قلم محكمة صلح شمال غزة
األستاذ : هاني الهندي

دولة فلسطين
المجلس األعلی للقضاء

محكمة بداية غزة 
دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني في القضية رقم 2019/15042
نعلــن للعمــوم أنه معــروض للبيع من قبــل دائرة تنفيــذ محكمة بداية 
غــزة وعلی ذمــة القضية التنفيذيــة 2019/15042 موجــودات ومعدات 
ورشة األلمنيوم الخاصة بالســيد/عصام ابو حشيش الواقعة بمدينة غزة 

الشاطئ الشمالي مقابل صالة بيسان والموجودات كالتالي:
 "فرازة كلبس عدد 1 - دسك صغير- مقدح صغير - مقدح شد براغي- مقدح 

باطيشون - منشار ألمنيوم صناعة حجازي عدد1 - منشار فيبر+ طاولة.." 
فعلــی من يرغب بالدخول بالمزاد عليــه الحضور إلی دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقع 10 % من قيمة التخمين وأن الرســوم والداللة واالنتقال علي نفقة 
المشــتري، علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية عشرة من يوم األربعاء 

بتاريخ 2020/7/15 م، حرر في: 2020/6/29 م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

كوفيد 19 جعلنا بين نارين
شهدت المناطق الفلسطينية وخاصة الضفة الغربية ارتفاعًا حادًّا 
فــي عدد المصابين بكورونا، الذي قد يصــل خالل أيام قليلة إلی 
2000 حالة.. في الشهور الثالثة األولی كان انتشار الوباء محدودًا 

ومضبوًطا بسبب تقييد حركة المواطنين في أرجاء الضفة الغربية، 
ولكن بعد رفع القيود ارتفعت األعداد بالشكل الذي نراه حاليًّا.

فرض منع التجول ســيؤدي بالضرورة إلی الحد من انتشــار الوباء 
بصورة فعالة، ولكن بعد أشهر من الجلوس في البيوت، وانقطاع 
دخل التجار والعمال وحتی الموظفين، لن يكون األمر ســهاًل علی 
اإلطالق، فالحكومة غير قادرة علــی دفع رواتب الموظفين، فضاًل 
عن دعــم صمود باقــي الفئات لاللتــزام في بيوتهــم كما تفعل 
الــدول األخرى، وهذا يعني أننا أمام خيارين: إما النجاة من كورونا 
والصبــر علی  الجوع واألمراض النفســية، وإما الخروج وممارســة 
الحيــاة الطبيعية مــع التزام اإلجراءات الوقائيــة ثم تحمل عواقب 

هذا الخيار.
قبــل أيــام خرج رئيــس الــوزراء وأمــر بمنــع كل المظاهــر التي 
تســاعد في انتشــار الوباء، ومن ذلك حفالت األعراس والدواوين 
والتجمعات التي قد تزيد علی 50 شخصًا، ولكن في اليوم التالي، 
توجه آالف األشخاص من حركة فتح لدعم موقف الرئيس من قرار 
الضم، أحد المســؤولين قال إنه خصص أكثر من 5000 كرســي 
للمدعوين، وســيُفرض التباعد علی من ال يتوفر لهم مقاعد، ثم 
خــرج المتحدث باســم الحكومة ليؤكد أن االحتفال ســيتم ضمن 
شــروط الســالمة المطلوبة، وبعدها قال الوزير أحمد المجدالني 
إنه ســتخرج مظاهرات حاشــدة ضد قرارات الضم في مناطق في 

الضفة الغربية.
مثــل هــذه التصرفات تجعــل المواطنيــن في حيرة مــن أمرهم، 
كيف يمكن لعشــرات اآلالف أن يخرجــوا لالحتفال بحجة التزامهم 
إجراءات الســالمة ثم يُمنع عامة الناس من أعمالهم ومصالحهم 

أو البحث عن لقمة عيشهم.
مــا أريد الوصول إليه أن الحكومة أصبحــت بين نارين، نار فرض 
التجــول علــی النــاس ومواجهة تذمرهــم، ونار إطــالق الحريات 
ومواجهة كورونا، ولكنني مع الخيار اآلخر، مع التشديد علی التزام 
اإلجــراءات الوقائية كما هــو متبع في االحتفــاالت الحزبية، وهذا 
ســيكون خيار منظمــة التحرير أيضًــا؛ ألنها لن تســتطيع إظهار 
أو إثبات رفضها للقرار اإلســرائيلي بالضــم إال بهذه التظاهرات، 
بغــض النظــر عن إن كانت فعالــة أو مجرد شــكليات ال تقدم وال 

تؤخر. 

غزة/ فلسطين:
طالب إعالميون وممثلو منظمات أهلية، الجهات الحكومية باعتماد الشفافية 
في نشــر المعلومات، وعدم اعتماد سياسة ما يتناسب مع مصالحها فقط في 

نشر المعلومات، كأحد أهم األدوات للتعامل اإليجابي مع األزمة.
ودعوا خالل ورشــة عقدتها شبكة المنظمات األهلية، في مقرها بمدينة غزة، 
إلی العمل علی تكاثف الجهود في تقديم خطاب إعالمي فلســطيني يتناســب 

مع األزمة الراهنة.
وانعقــدت الورشــة ضمن مشــروع "توجهــات منظمــات المجتمــع المدني 
الفلســطينية لمواجهــة التحديــات المســتقبلية"، بالشــراكة مــع مؤسســة 
"فريدريــش إيبرت" األلمانيــة، بعنوان "الخطاب اإلعالمي الفلســطيني خالل 

أزمة كوفيد19-".
وأكدت الورشــة ضــرورة اعتمــاد الصحافة الخدماتية واســتخدام األشــكال 
المختلفــة في اإلعــالم وعدم االعتماد فقط علی النشــرات الرســمية وإعادة 
نشــرها، ممــا يســتوجب تدريــب الصحفيين علی تلــك المهــارات المختلفة 

والحديثة.

غزة/ فلسطين: 
حملــت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، أمس، إدارة ســجون االحتالل وجهاز 
"الشــاباك" المسؤولية الكاملة عن حياة مســؤول فرعها في السجون األسير وائل 
الجاغوب، بعد نقله من سجن جلبوع إلی زنازين العزل االنفرادي في سجن مجدو.

وأكــد مســؤول ملف األســرى في الجبهــة عالم كعبــي أن الجاغوب، تشــن عليه 
حملــة قمع ممنهجــة، لم تبدأ بحرمانه الزيارة العائلية ولــم تنته بنقله إلی العزل 
االنفــرادي، الذي جــاء تتويجًا لحملة اإلرهــاب والتنكيل بحقه، علــی خلفية دوره 

القيادي داخل السجون وتصديه إلدارتها "المجرمة".
وأشــار الكعبي في تصريح صحفي، إلی أن الجاغوب المعتقل منذ عقدين كان في 
ســجن جلبوع المبني علی الطريقة اإليرلندية، ونقل أمس إلی عزل ســجن مجدو 
ذي الســمعة الســيئة، حيث القمع المســتمر واالحتجاز في زنازين متهالكة كانت 
تســتخدم قبل عام ١٩٨٨م سجنًا جنائيًّا ألرباب الجرائم الخطيرة من الصهاينة، 

ما يؤشر علی حجم استهداف األسير وائل والتنكيل به.
بدورها قالت قيادة منظمة الجبهة الشــعبية في سجون االحتالل، في بيان، أمس، 
إن االســتهداف الجديد لقيادة الحركة األســيرة المؤثرة وخصوصا الجاغوب، هي 
سياســة ممنهجة هدفها النيــل من إرادة وعزيمة الصمود والثبات التي جســدها 
الجاغوب وما يزال منذ أكثر من 26 عامًا خاض خاللها معارك مواجهة مستمرة مع 

االحتالل وأدوات قمعه.
وأعلنت قيادة منظمة الجبهة عزمها البدء بخطوات تصعيدية ضاغطة إلجبار إدارة 

السجون علی التراجع عن استمرارها في هذه السياسة اإلجرامية.
والجاغــوب اعتقل للمــرة األولی عام ١٩٩٢م وحكم عليه بالســجن ســتة أعوام 
قضاهــا كاملة داخل الســجون، ثم أعيد اعتقاله مطلع أيــار )مايو( عام ٢٠٠١م إذ 

حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

القدس المحتلة/ صفا:
قالت عائلة الشــاب المقدســي عالء العموري الذي ُقتل برصاص أمن السلطة 
قبل نحو أســبوع، إنــه لم تتواصل أي جهة حكومية مع ذويه بشــأن تطورات 

التحقيق في قتله.
وأوضــح عامر العموري شــقيق عــالء، أمس، أنه لــم تحدث أي تطــورات في 
التحقيق بجريمة قتل شــقيقه، مضيًفا: "كل شيء مقتصر حتی اآلن علی وعود 
أطلقها الوزير ماجد الحلو )رئيس هيئة التقاعد( بأنه سيتابع القضية للوصول 

إلی الجناة، وأن كال منهم سيأخذ عقابه".
وأشــار إلی أن المؤسســات الحقوقية أيضًا لم تتواصل مــع العائلة، في وقت 

تعيش في حالة من الصدمة الشديدة منذ فقدانه.
ولفــت إلی أنه تم فتح بيت عزاء لشــقيقه المغدور أمــس وليوم واحد، وذلك 
بعد أخذ عطوة يوم األحد بحضور مسؤولين ومحافظين ومخاتير في القدس، 

وجهات من الحكومة علی رأسها الوزير الحلو.
من جانبه قال شــكري أبو ســنينة المــوّكل من العائلــة بمتابعة قضية قتل 
لة من الســلطة الفلســطينية، لكن حتی  العموري: "ُأبلغنا بوجود لجنة مشــكَّ
اللحظــة ال نعلم أي تفاصيل أو من الجهات المشــاركة في اللجنة، لكن هناك 

أمور تم االتفاق عليها".
وأضــاف أبو ســنينة أنــه تم االتفاق يوم األحــد علی عطوة بـــ 35 ألف دينار، 
واالعتــراف بأن عالء العموري شــهيد وطني، وطالبنا بأن يتم إشــراك العائلة 
بلجنــة التحقيق، كما تــم االتفاق علی عدم االقتراب مــن األرض التي حدثت 

فيها الجريمة لمدة عام.
وأكد أبو ســنينة أن عائلــة العموري لم تتلقَّ أي إخطــار أو قرار من المحكمة 
بإخالء األرض، وأن البلدية تصرّفت في حينه "وقت حدوث الجريمة" بناًء علی 

تصريح شفوي حصلت عليه بإقامة مشروع علی األرض.
وشــدد علی أن عائلة العموري ليست طرًفا في أي إشكالية، كما أنها ال تدعم 
التعدي علی الشــرع أو حق الغير، "ولذلك فإنهــا مصرة علی أن يأخذ القانون 

مجراه في القضية".
وُقتــل العمــوري )41عامًا( وأصيب شــقيقاه وابــن عمه باألعيــرة النارية في 
أثناء شــجار مع أمن الســلطة وطواقم بلدية العيزرية بعد اقتحام البلدة يوم 

23يونيو/ حزيران وإطالقهم النار في أثناء محاولة إخالء أرض.

غزة/ فلسطين:
حذر مركز اإلنســان للديمقراطية والحقوق، مــن "خطورة" الوضع الصحي في 
قطاع غزة، بســبب النقص الحــاد والمتراكم لألدوية والمســتلزمات الطبية، 

خصوصا تلك المتعلقة باألمراض المزمنة والحرجة وفحوصات كورونا.
وعزا المركز الحقوقي هذا النقص إلی اســتمرار الحصار اإلسرائيلي المفروض 
علــی قطاع غزة للعام الـ14 علی التوالي، وتباطؤ الســلطة في رام اهلل بتوفير 
احتياجات غزة من تلك األدوية والمستلزمات، "األمر الذي ينذر بأخطار وكارثة 

إنسانية للمرضی خاصة المصابين بأمراض السرطان والفشل الكلوي".
وأضاف في بيان صحفي، أن الوضع الصحي يزداد ســوءًا وتراجعًا بسبب وقف 
التنســيق لتنقل المرضی للعــالج خارج قطاع غزة، والعجز الــذي تمر به وزارة 
الصحــة في غزة، حيث وصلت نســبة النقــص في االدويــة %43، والعجز في 
المســتهلكات الطبية بلغت %25، و%65 من لــوازم المختبرات وبنوك الدم، 

ومنع االحتالل دخول المواد والمستلزمات واألجهزة الطبية الالزمة.
ونبــه إلی أن هــذا الوضع "يعرض حيــاة 2 مليون مواطن يعيشــون في ظل 

ظروف معيشية غاية في الصعوبة للخطر".
وعد مركز اإلنســان حرمان قطاع غزة من دخول المســتلزمات الالزمة لوزارة 
الصحــة والمعــدات الصحية، "هو حرمــان من حق المواطن الفلســطيني في 
العــالج، والرعايــة الطبية التي يكفلهــا القانون الفلســطيني وقوانين حقوق 

اإلنسان والقانون الدولي".
ودعا في هذا السياق، كافة المؤسسات الدولية واألطراف ذات العالقة بالوضع 
الصحي، إلی التدخل إلنقاذ الوضع الصحي واإلنساني في قطاع غزة، للتخفيف 
من حدة الكارثة اإلنســانية والصحية التي ستحدث بســكان القطاع، وحماية 

القطاع الصحي من االنهيار.

خطوات تصعيدية رفًضا لعزله
"الشعبية" تحمل االحتالل 

المسؤولية عن حياة الجاغوب

أخذ عطوة وإقامة بيت عزاء اليوم فقط
عائلة العموري: ال تطورات 
بشأن التحقيق في قتل ابننا

المطالبة بتوحيد الخطاب اإلعالمي 
والشفافية في نشر المعلومات

مركز حقوقي: خطورة الوضع الصحي 
بغزة تهّدد حياة مليوني مواطن
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عرف التــراث الفولكلوري الفلســطيني أغنية تراثية شــعبية تقول 
كلماتها:

)دبرها يا مستر بيل... بلكن على إيدك بتحل(
واكبــت هذه األغنية التراثية وصول لجنــة بيل الملكية البريطانية 
الى فلســطين، لتدرس أسباب اندالع ثورة الشيخ عز الدين القسام 
في فلســطين في ربيع عام 1936م، وكانت األغنية تحور لتخاطب 
تارة لجنة بيل، وتارة أخرى الجنرال ديل الذي فشل في قمع الثورة، 
وقــد جرت على ألســنة العامة بعــد ذلك تعبيرا عن الســخرية من 
اســتعصاء مشــكلة وعدم القدرة على حلها. وربما ما قصده شاعر 
الثــورة الفلســطيني نوح إبراهيــم مؤلف األغنية فــي ذلك الوقت 
المثل الفلســطيني الذي يقول )اللي بزعل النفس برضيها(، ولكن 
هيهات لمستر بيل مفوض الحكومة البريطانية ان يكون لديه من 
الوجدان والضمير ما يحمله على انصاف الشــعب الفلسطيني، وهو 
مفوض للحكومة البريطانية التي قدم رئيس وزرائها قبل تشــكيل 
لجنة بيل بخمســة وعشــرين عاما وعده الشــهير والمشؤوم الذي 

عرف بوعد بلفور.
 العــودة عزيزي القارئ للبحث في ثنايا التاريخ الفلســطيني القريب 
بما فيه من زجل ووجع وثورة، هو مقال مضلل للســفير الصهيوني 
في واشــنطن »مرون ديرمر« حيث نشر مقال في صحيفة واشنطن 
بوســت في 2020/6/20 جاء فيه: إن الفلســطينيين ضيعوا فرصًا 
كثيــرة إلقامة دولــة لهم، ومن ضمن ما ضيعــوه من فرص أنهم 
رفضوا في الســابق توصيــات لجنة بيل، في محاولــة منه لتضليل 
الــرأي العــام األمريكــي بأن خطة الضــم الصهيونيــة تعد فرصة 
للفلســطينيين وعليهم أال يضيعوها كما ضيعــوا فرصا كثيرة من 

قبل ومن أبرزها توصيات لجنة بيل.

وبغض النظر عن عملية التضليل التي مارســها كاتب المقال، فقد 
كان رفــض توصيات لجنة بيل هــو ضمير الموقف الوطني األصيل 
الــذي كان يجــب أن يتخذ، وأظن أن الشــعب الفلســطيني لو عاد 
بــه التاريخ ألف مرة مــا كان له أن يتخذ موقفــا آخر خالف الموقف 
التاريخــي الذي اتخــذه، ولو أن زعيما ما وافق علــى توصيات لجنة 
بيل لسجله التاريخ كمرتكب للخيانة العظمى للشعب الفلسطيني. 
وبالعــودة مرة أخرى للســياق التاريخي، ففي أعقــاب ثورة 1936، 
شكلت الحكومة البريطانية لجنة ملكية من ستة أشخاص من ذوي 
المناصــب الرفيعة في المملكة البريطانيــة، مهمتها التحقيق في 
أســباب )االضطرابات( والمقصود هنا ثورة القسام التي نشبت في 
فلســطين في أواسط نيســان 1936، وكيفية تنفيذ صك االنتداب 
على فلســطين بالنســبة اللتزامات بريطانيا نحــو العرب واليهود، 
وتقديم توصيات بشــأن )إزالة المظالم المشــروعة( التي يقدمها 
اليهود والعرب عن طريقة تنفيذ االنتداب، وقد عرفت اللجنة باسم 
»لجنة بيل« نســبة إلى رئيسها اللورد بيل الذي كان ينتمي ألسرة 

سياسية بارزة وهو حفيد أحد رؤساء وزراء بريطانيا السابقين.
 قدمــت اللجنة تقريرها فــي آب 1937 وقد تفتقــت قريحة اللجنة 
عن توصيات رفعتها للحكومة البريطانية، تمثلت في وضع مخطط 
تقســيم فلســطين ألول مرة على أجنــدة العمل الدولــي كمقترح 
لحل )النزاع( في فلســطين بين العــرب واليهود، لقد تعامل تقرير 
لجنة بيل مع قضية فلســطين بعيدا عن الحقوق التاريخية للشعب 
الفلسطيني في أرضه، فقد تعامل معها على أساس تنفيذ التزامات 
الحكومــة البريطانيــة بتنفيذ صك االنتداب بمــا تضمنه من وعد 
بلفــور، ولم يكن يتصور أي عربي فلســطيني عاش في فلســطين 
كلهــا من بحرها لنهرها كما عاش أســالفه منذ آالف الســنين، أن 

تقســم فلسطين على أســاس إعطاء أفضل وأجود األراضي والجزء 
األكبــر من الســاحل الفلســطيني لليهــود، ولذلــك كان الضمير 

الجمعي للفلسطينيين يرفض هذه الخطة. 
والمالحــظ أن تقريــر لجنة بيل الذي ُقــدِّم قبل حوالــي 83 عامًا 
حمل الفكرة نفســها التي تأسســت عليها خطة الضم الصهيونية 
فــي عام 2020، فقد وجدت تشــابها كبيرا بين توصيات لجنة بيل 
وخطــة الضم الصهيونية المعدة بالتعاون مــع الواليات المتحدة، 
مــع اختالف الظروف والتفاصيل التي حكمها الســياق التاريخي في 

ذلك الوقت من حيث:
إن تقرير لجنة بيل أوصى بإنشــاء دولــة عربية على جزء من أرض 
فلسطين »معظمه في صحراء النقب« ولكنه في الوقت نفسه أشار 
إلى ضرورة أن تُضم هذه الدولة إلى شــرقي األردن بمعنى أنه لن 
تكــون هناك دولة قائمة بحد ذاتها شــرق نهر األردن وإنما تلحق 
األراضي التي ســتخصص للدولة » العربيــة » ولم توصف بالدولة 
الفلســطينية لوالية شــرق األردن، تماما كما يخطط نتنياهو االن 
بعدم إقامة دولة وإنما شبه دولة تبقى تحت السيادة الصهيونية، 
كذلــك من الالفــت ان تقرير لجنة بيــل قدم خريطــة اقترح فيها 
إعطــاء الدولة اليهوديــة جميع منطقــة الجليل وســهل مرج ابن 
عامر وســهل ســانور مع بقاء القــدس وبيت لحــم والناصرة تحت 
االنتداب البريطاني مع ممر يصــل القدس بالبحر عند يافا. ووضع 
خريطة تتداخل فيها الحدود بشــكل يجعل من المناطق الحدودية 
بيــن الدولتيــن عبارة عن بوابــات تحكم وســيطرة لصالح الدولة 
اليهودية، وهي الفكرة نفســها التي قدمــت من اإلدارة األمريكية 
»صفقــة العصــر2020« بخريطــة تحتوي علــى حــدود متداخلة 
وبوابات وكنتونات، والتي على أساسها بدأت دولة االحتالل بإعداد 

مخططــات الضم. صحيح أن لجنة بيــل قد منحت اليهود أرضًا تعد 
أقل في المســاحة مما هو مخصص للدولــة العربية ولكنها كانت 
األراضــي األجــود من حيث الخصوبــة واألفضل من حيــث األبعاد 
اإلســتراتيجية على المســتوى األمني واالقتصادي وكانت بالنسبة 
لعدد الســكان اليهود في ذلك الوقت شاســعة جدا، كذلك تحدث 
تقريــر لجنة بيل عن بعض اإلغراءات المالية للفلســطينيين وذلك 
بالنــص فــي التقرير على ضــرورة تقديم معونات ماليــة »للدولة 
العربية« تقدمها الدولة اليهودية والحكومة البريطانية تماما كما 
تنص صفقة العصر على تقديم مليارات الدوالرات للفلســطينيين 
كنوع من اإلغراء المالي للقبول بالصفقة التي على أساســها أعدت 
خطــة الضم، األمر الذي يؤكــد أن لجنة بيل كانت تســعى إلى ما 
تســعى إليه صفقــة العصر اليــوم، وذلك بمنح اليهــود األفضلية 
المطلقة، وتجعل من الدولة العربية مجرد مســخ ينتظر المعونات 
والمســاعدات، وهذا بالضبط ما تعيد خطة ترامب نتنياهو إحياءه 
مــن ثنايا التاريخ مــع التعديل المواكب للهيمنــة الصهيونية على 
كامل فلسطين، بحيث تضم كل األراضي للدولة اليهودية، ويمنح 
الســكان العرب حكم أنفســهم في معازل قد تســمى دولة شكاًل، 
ليس لها ســبيل للحياة إال بحبل من الدولة الصهيونية وحبل من 
اإلدارة األمريكية، الــذي إذا قطع في أي لحظة ماتت )هذه الدولة( 
على أرضها، لذلك يرفض الضمير الجمعي الفلســطيني في 2020 
خطة الضــم كما رفض خطة بيل 1937، ورغم أنني أعتقد أن عمر 
االحتالل الصهيوني لفلســطين بات أقرب إلينا من شــراك نعالنا، 
ولكن ســأفترض جدال أنه ســيوجد في المســتقبل مــن يقول إن 
الفلســطينيين أخطؤوا، فقد ضيعوا فرصة خطة »ترامب نتنياهو« 

للضم كما ضيعوا فرصة خطة »بيل«.

إنه تحــدٍّ جديد يضــاف إلى التحديــات الكثيرة التــي يواجهها 
وقــوى  الفلســطينية،  الســلطة  ومعــه  الفلســطيني،  الشــعب 
المقاومــة المســلحة وفعالياته الشــعبية والمدنيــة، وهو تحدٍّ 
كبيــرٌ وخطيــرٌ، لكنــه ال يختلف كثيــرًا عن التحديات الســابقة 
أو األخــرى التي يواجههــا الفلســطينيون، إذ طالمــا أن النكبة 
الكبــرى واقعة، والمصيبــة العظمى حاصلة، فإنَّ أي شــيٍء بعد 
ذلك متوقِّعٌ وغير مســتغرٍب، فال جريمــة أكبر من االحتالل، وال 
عدوان أســوأ من ضياع الحق وتشــريد الشعب ومصادرة األرض 
وتدنيس المقدســات، وال اعتداء أبشع من االســتيطان واقتالع 
الســكان وتدمير المساكن ونسف البيوت، وال ظلم أبلغ من قتل 
المواطنين واعتقال الرجال والنساء واألطفال، وال خسّة أكثر من 
تزوير الحقائق وتشــويه الوقائع، وطمس الدالئل وسرقة التاريخ 

وتغيير الهوية وشطب الشخصية.
االحتالل اإلســرائيلي أقدم خالل العقود الثمانية المنصرمة على 
ارتكاب كل تلك الجرائم التي ســبقت، واقتــرف جميع الموبقات 
التــي أســلفت، وتصــرف فــي األرض الفلســطينية كلهــا كأنه 
مالكهــا األول وصاحبها األصيل، وكأنها فعاًل أرضٌ بال شــعب، 
لشــعٍب بال أرض، فمارس سيادته بالقوة عليها، ونهب خيراتها، 
وصادر ممتلكات أهلها، ومزق وحدتها الجغرافية بالمستوطنات، 
وبعثرهــا بالطرق االلتفافية والمعســكرات العســكرية، وأعرض 
صفحــًا عن كل القرارات الدوليــة، وضرب بعرض الحائط قرارات 
الشــرعية وإجمــاع األمم المتحــدة ضــده، معتمدًا علــى تأييد 
الواليــات المتحدة األمريكية لسياســته، ودفاعها عنه، وحمايته 
من العقوبات الدولية وقرارات مجلس األمن الملزمة بالقوة له.

الحقيقة أنه ال جديد بالنســبة لغالبية الفلســطينيين المؤمنين 
بوحــدة األرض وكامــل التــراب الوطنــي، فيما يتعلــق بقرارات 
الضم األخيرة، ومخططات االحتالل واإلدارة األمريكية الجديدة، 
فالواقع بالنســبة لهم هو نفســه لم يتغيــر، والحقيقة ذاتها لم 
تتبــدل، فأرضهــم محتلة، وشــعبهم بين الجئٍ فــي الوطن أو 
الشتات، أو مشردٍ في بقاع العالم ضائٍع بين حدوده أو حائٍر بين 
جنســياته، فالكيان الصهيوني يحتل فلســطين كلها، ويتصرف 
فيها وصاًل وقطعًا وشــقًا وربطًا وبقرًا وحفرًا وتنقيبًا واســتخراجًا 

كيفما يشاء. 
لكنَّ الفلســطينيين ال يعترفون أبدًا بشــرعية مــا يقوم به، وال 
يعتقــدون أن هــذا الواقع ســيدوم له وســيبقى، ولهــذا فإنهم 
يقاومون األصل، ويحاربون أســاس البالء وسبب المصيبة كلها، 
فال يؤمنون بمحاربة جزٍء من المشــروع وترك أصله، وال يفكرون 
بقطع ذيله وترك رأســه، بل يرون أن مقاومة االحتالل كله أصٌل 
ثابتٌ، ومنهجٌ واضحٌ، فبزوال االحتالل تتحرر فلســطين، ويزول 
الكيان، وتتفكك المســتوطنات، ويعود الشعب، وينتهي اللجوء، 
وتبنى الدولة، ويرفع العلم، ويكون للفلســطينيين وطنٌ وهويٌة 

وجيشٌ وعلمٌ.
أمــا بالنســبة للفريق الفلســطيني المؤمــن بالســالم، الواهم 
باالتفاق، والســاعي إلى التفاهم مع الكيان واالعتراف بشــرعيته 
واإلقرار بوجوده، والمتمســك معه بوحدانية مسار المفاوضات، 
وعدميــة المقاومة وعدم جدوى الســالح، فــإن هذه المخططات 
تعنيــه وهذه الخرائــط تصدمه، إذ إنها تظهــر حقيقة االحتالل 
وتكشف عن نواياه، وتبين أنه يكذب ويخدع، ويغش ويغدر، وأنه 

لن يعطي الفلسطينيين شــيئًا، ولن يمنح المفاوضين باسمهم 
كيانًا أو ســلطًة حقيقيًة على األرض، وغاية ما ســيعطيهم حكمًا 
ذاتيــًا، أو إدارًة محليــًة، تشــبه ســلطة البلديات، تدير شــؤون 
الســكان، وتقــدم الخدمــات لهــم، في الوقــت الــذي تراقبهم 
وتتجسس عليهم، وتضبطهم وتقمعهم، وتعاقبهم وتحاكمهم.

لألســف إنَّ هذا الفريق الذي يملك الســلطة ويدير المفاوضات، 
وإن كان يرفض خطة ترامب للسالم ويعارض مشروعه، ويرفض 
خرائــط المســتوطنين ويحاربها، إال أنــه كان يعلم بمخططات 
االحتــالل لضم الكتــل االســتيطانية الكبرى، وإلحــاق أكثر من 
%10 من مســاحة الضفة الغربية إلى كيانه، وقد اطلع على هذه 

الخرائــط، وأبدى مرونًة في دراســتها والتعامــل معها، وأعطى 
إشــاراتٍ واضحة لقبوله بمبدأ الضم على قاعدة تبادل األراضي 
وإزاحة الحدود، شــرط أن تكون متساوية بالقيمة والقدر، ولعل 
هذا الذي جرأ »اإلســرائيليين« أكثر، ودفعهم لإليغال في أرضنا 

والطمع فيها أكثر.
ربما يريد اإلســرائيليون أن يشــغلوا الفلســطينيين بهذا القدر 
الكبيــر من التفاصيــل، وبالخرائــط المعقــدة والمرقطة، وهم 
يعلمون أن جُلَّ الشعب الفلسطيني يرفض مشاريعهم ويعارض 
مخططاتهم، ولكنهم يريدون أن يصرفوا الشــعب الفلســطيني 
عن الهدف األســاس والغاية األصيلــة، أال وهي مقاومة االحتالل 
وطــرده، وتفكيــك كيانه وإنهــاء وجــوده، إذ هذا هو الســبيل 
الواقعــي والمنطقــي والوحيد الســتعادة أرضنا وتحريــر وطننا، 
وإقامة دولتنا العتيدة الحرة المســتقلة فوق كامل ترابنا الوطني 
الفلسطيني، وهذا ما يخشاه العدو ويتحسب له، إذ يدرك أن عدم 

التفات الفلسطينيين إلى مشــاريعه، وتركيزهم على مشروعهم 
وهدفهم، سيقود حتمًا إلى هزيمة كيانهم وإنهاء وجودهم.

رغــم هــذه القناعــات المطلقــة لدى مختلــف قطاعات الشــعب 
الفلســطيني وقــواه الوطنية، بــأن حقهم أبقى وطــرد االحتالل 
أولــى، إال أنه يجب علينا نحن الفلســطينيين جميعــًا، أن نقاوم 
هذه المشــاريع الصغيرة، وأن نتصــدى لها بالقوة، وأن نقف في 
مواجهتها بصالبةٍ وعناد، إذ إن إسقاط هذه المشاريع الصغيرة، 
وإفشــال األهــداف اإلســرائيلية الكبيــرة، وإحبــاط جهودهــم، 
وتيئيــس مســتوطنيهم، ســيقود حتمــًا إلــى االنتصــار الكبير 
والمواجهة األســاس، التي ســتنتهي بإذن اهلل بهزيمة االحتالل 

وانتصار المقاومة، وبعودة الشعب ورحيل المستوطنين.
وحتــى نســتطيع تحقيــق األهــداف المنشــودة، وإســقاط كل 
المشــاريع المشــبوهة، واالنتقال إلى مرحلة المواجهة الشاملة 
والتحرير الكلــي، وصواًل إلى اآلمال الكبيرة الموعودة للشــعب 
واألمة، ال بد من برنامٍج جامٍع يوحد القوى الفلسطينية، ويجمع 
شــتات أقطابه وفعالياته، تكــون فيه الرؤية واضحة وشــاملة، 
واآلليات متعددة ومتكاملة، والقيادة صادقة ومخلصة، تدفعها 
مصالــح الشــعب وتحركها آمالــه، وتقلق لهمومــه وتعمل من 
أجلــه، حينها تكون المقاومة شــاملة وعامــة، واالنتفاضة أداة، 
والحراك وسيلة، وكل أشكال النضال والمقاومة مشروعة، ليس 
فقط إلســقاط مخططــات الضم، ونحن بإذن اهلل سنســقطها، 
ولكن لشطب االحتالل وإنهائه، واستعادة فلسطين وتطهيرها، 
ولعلهم اليوم مثلنا يرون نهايتهم قريبة، كما نرى نحن عودتنا 

أكيدة.

عوائق وعقباٌت أماَم 
مخططاِت الضِم اإلسرائيلية 

السلطة وقوى 
المقاومة الفلسطينية

د. مصطفى اللداوي

الحقيقة أنه ال جديد بالنســبة لغالبية الفلسطينيين المؤمنين بوحدة األرض 
وكامــل التــراب الوطنــي، فيما يتعلــق بقرارات الضــم األخيــرة، ومخططات 
االحتــالل واإلدارة األمريكيــة الجديدة، فالواقع بالنســبة لهم هو نفســه لم 
يتغير، والحقيقة ذاتها لم تتبدل، فأرضهم محتلة، وشــعبهم بين الجٍئ في الوطن 
أو الشــتات، أو مشــرٍد فــي بقــاع العالم ضائٍع بين حــدوده أو حائٍر بين جنســياته، 
فالكيان الصهيوني يحتل فلســطين كلها، ويتصرف فيها وصاًل وقطعًا وشــقًا 

وربطًا وبقرًا وحفرًا وتنقيبًا واستخراجًا كيفما يشاء. 

لجنة بيل الملكية 
وخطة الضم

 المستشار/
 أسامة سعد

وضــع خريطــة تتداخــل فيهــا الحــدود بشــكل يجعل من 
المناطــق الحدودية بين الدولتين عبــارة عن بوابات تحكم 
وســيطرة لصالح الدولة اليهودية، وهي الفكرة نفســها التي 
قدمــت مــن اإلدارة األمريكيــة »صفقــة العصــر2020« بخريطة 
تحتــوي على حــدود متداخلة وبوابــات وكنتونــات، والتي على 

أساسها بدأت دولة االحتالل بإعداد مخططات الضم. 

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي 
محكمة رفح الشرعية االبتدائية

رقم القضية التنفيذية: 2020/146
الموضوع / إخطار تنفيذ حكم )نشر مستبدل(

دائرة التنفيذ بمحكمة رفح الشرعية
إلــى المنفذ ضده/ نعيــم أحمد نعيم الهمــص، وعنوانه: رفــح- المخيم 
الغربــي حارة طباســي بالقرب من المضخة ســابقًا والموجود خارج قطاع 
غزة طبقًا للحكم الصادر ضدك من محكمة رفح الشــرعية أساس ابتدائي 
2019/620  لصالــح طالبــة التنفيذ: إيناس طالل علــي الهمص بتاريخ: 

2019/11/4 م نبلغك بأن عليك تنفذ أمر طالبة التنفيذ المذكورة الصادر 

ضدك وموضوعه نفقة زوجة والمتضمن:
1. قيمة نفقة زوجة قدرها )60( ستون دينارًا أردنيًا شهريًا بدءًا من تاريخ 

2020/7/25م.

2. قيمة رسوم ومصروفات قانونية. 
وذلك خالل أربعة عشــر يومًا من نشــر هذا اإلخطار وبعكسه تجري بحقك 

اإلجراءات القانونية، وحرر في 2020/6/29 م.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

مأمور تنفيذ محكمة رفح الشرعية
عمار عصام النجار

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة جباليا الشرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن/ محكمة جباليا الشرعية

إلــى المدعــى عليه / ماهــر حكمت ذيب الســلطان من جباليا وســكانها 
ســابقًا ومجهول محل اإلقامة خارج القطاع اآلن يقتضي حضورك إلى هذه 
المحكمة يوم الخميس الواقع في 2020/8/6م الســاعة التاســعة صباحا 
لحضور جلســة الدعوى أســاس 2020/496 وموضوعها تثبيت وإكســاء 
حكم والمقامة من قبل المدعية/ شــيماء "محمد فتحي" رمضان السلطان 
من جباليا وســكان جمهورية النمســا وكيلها العدلي/ رمضان الســلطان 
وإن لــم تحضر في الوقت المعين يجري بحقك المقتضى الشــرعي لذلك 

جرى تبليغك حسب األصول، وحرر في 2020/6/29 م.
قاضي جباليا الشرعي
محمود صالح فروخة

إعالن تسجيل مركبة
أعلن أنا/ حســين محمد حســن دردونة من ســكان جباليا وأحمل هوية 
رقــم)400790218( عن رغبتي بتســجيل المركبة رقم 3504100(( من 
نــوع جيــب طــراز  )L JYC( موديــل 1992، لون عاجي أبيــض وتحمل 
شــاصي رقم )KFALM88HENH511219( والمســجلة ســابقًا باســم 
المواطن/ محمد ســالم فروانة ويحمل هوية رقم )912447034(، حيث 
إنني اشــتريت المركبة ســابقًا وأرغب بتســجيلها على اسمي لدى دائرة 
ترخيص غزة، فمن لديه اعتراض على ذلك عليه أن يسجل اعتراضه لدى 
الدائــرة المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلســطينية، خالل 

عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

اعالن فقد شيك
أعلن أنا / هشام كامل هاشم أبو حليمة من سكان غزة بطاقة تعريف رقم 
)901017327( عن فقدي للشــيك البنكي رقم )30000872( المسحوب 

على بنك فلسطين وهو شيك فارغ وفقدته في منطقة جباليا البلد.
فعلى من يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر .

السجن لرئيس وزراء 
فرنسا السابق "فيون" يف 

قضية وظائف وهمية
باريس/ وكاالت:

حكم على المرشــح اليميني لالنتخابات الرئاســية في 2017 فرانسوا فيون 
بالســجن 5 ســنوات في قضايا تتعلق بوظائف برلمانية وهمية اســتفادت 
منها زوجته بينيلوب واثنان من أبنائه. كما حكم على بينلوب بالسجن ثالث 

سنوات.
وقد أعلن محامي الزوجين في وقت الحق أنهما سيســتأنفان الحكم الصادر 

بحقهما.
وغادر فيون )65 عاما( الســاحة السياســية بعد هزيمته الساحقة في الدورة 
األولى من االنتخابات الرئاسية، في 23 أبريل/نيسان 2017. وقد انتقل إلى 

العمل في قطاع المال.
وتوصل قضاة التحقيق الذين عملوا ألكثر من سنتين إلى اقتناع بأن بينيلوب 
فيون )64 عاما( استفادت من وظائف "وهمية" للمساعدة في البرلمان لدى 
زوجها النائب وبديله في منطقة سارت )وسط غرب فرنسا( مارك جولو. وقد 
ســقط بالتقادم جزء من اتهامات تعود إلى 1981، باختالس أموال عامة أو 
التواطؤ أو إخفاء وقائع. ويرى المحققون أن أكثر من مليون يورو من األموال 

العامة تم اختالسها في الفترة الممتدة بين 1998 و2013.

الحوثيون ُيعلنون السيطرة 
عىل مناطق إسرتاتيجية 

وسط اليمن ورشقه
صنعاء/ األناضول:

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أمس، الســيطرة على مناطق إستراتيجية، 
في محافظتي البيضاء ومأرب، وسط وشرق البالد.

وقال المتحدث العســكري للجماعة يحيى ســريع خالل مؤتمر صحفي إن 
مسلحي الجماعة "تمكنوا خالل ثالثة أيام من السيطرة على مساحة تقدر 
نحو 400 كلم من مناطق في محافظتي البيضاء ومأرب )وســط وشــرق 
اليمن(".  وأوضح أنه تم االســتيالء على مخازن أســلحة وآليات ومدرعات 

إماراتية وسعودية، كما تم تدمير ما ال يقل عن 20 مدرعة عسكرية.
وأكد أن تلك العمليات أسفرت عن وقوع أكثر من 250 بين قتيل ومصاب 

وأسير من قوات العدو )في إشارة للقوات الحكومية(.
وتكمــن أهمية المناطق التي أعلن الحوثيون الســيطرة عليها في قربها 
من حدود مأرب، وهي المحافظة النفطية التي تعد مقرا رئيســيا للجيش 

اليمني وآخر معاقل الشرعية، شمالي البالد.
وتقــود الســعودية التحالــف العربــي الذي ينفــذ عمليات عســكرية في 
اليمــن، منذ مارس/آذار 2015، دعما للقــوات الموالية للحكومة اليمنية 
ضــد الحوثييــن، المســيطرين على محافظــات، بينهــا العاصمة صنعاء 
منذ خريف 2014. وخلفت الحرب المســتمرة منذ 6 ســنوات إحدى أسوأ 
األزمات اإلنســانية في العالم، وبات 80 بالمئة من ســكان اليمن بحاجة 

إلى مساعدات إنسانية. 

بغداد/ وكاالت:
قــال رئيــس الــوزراء العراقي الســابق حيدر 
العبــادي إنه ال مــكان بيــن العراقيين "لمن 
يحمل الســالح خارج الدولة" وال "لمن يخدم 
أجنبيــا طامعــا"، وذلك في تصريحــات الفتة 
بعد أيام مــن اعتقال عناصر من كتائب حزب 
اهلل العراقــي بتهمــة التحضير لشــن هجوم 

صاروخي على أهداف أميركية في العراق.
وكتــب العبادي عبر حســابه على موقع تويتر 
"أبناءنا الشــجعان في جهاز مكافحة اإلرهاب 
والحشد الشعبي وكل الصنوف، يا من قاتلتم 
تحــت راية العــراق فانتصرتــم، أدعوكم إلى 

رص الصفوف لحماية العراق والمواطنين".
وشــدد على أنه "ال مكان بين العراقيين لمن 

يعبــث باألمــن وال لمن يحمل الســالح خارج 
الدولــة إلرهــاب وابتــزاز اآلمنيــن، وال لمن 
يخــدم أجنبيا طامعا أو متربصا ماكرا يســيء 

ألبطالنا".
واعتقلــت قــوات مكافحــة اإلرهــاب التابعة 
للجيش العراقي فجر الجمعــة الماضية عددا 
مــن عناصر مــن كتائــب "حــزب اهلل" خالل 
عملية مداهمة لمقرهــا غربي بغداد، وتمت 
مصــادرة منصــة صواريــخ كاتيوشــا قالــت 
الســلطات إنه تم اســتخدامها لقصف قاعدة 
أميركية بمحيط مطار بغــداد الدولي ومبان 

ومواقع حكومية.
وبعد ســاعات من االعتقــال اقتحمت عناصر 
من كتائــب "حزب اهلل" مقــرا لجهاز مكافحة 

اإلرهاب في المنطقة الخضراء وسط العاصمة 
بغــداد، حيث يوجد مقــر الحكومة وعدد من 

السفارات األجنبية، ضمنها األميركية.
وتواجــه كتائــب "حــزب اهلل" اتهامــات من 
واشــنطن بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية 
التي تســتهدف منذ أشهر السفارة األميركية 
في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تستضيف 

جنودا أميركيين في أرجاء البالد.
وتزايدت وتيــرة هذه الهجمــات منذ اغتيال 
كل مــن قائد فيلــق القدس اإليراني قاســم 
سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس 
هيئة الحشــد الشعبي في غارة جوية أميركية 
قرب مطــار بغداد فــي 3 يناير/كانون الثاني 

الماضي.

موسكو تنفي عرضها 
مكافآت لقتل جنود أمريكيني 

يف أفغانستان
موسكو/ وكاالت:

نفــى المتحدث باســم الرئيس الروســي فالديمير بوتيــن أمس صحة 
تقارير إعالمية أمريكية تحدثت عن أن روسيا عرضت مكافآت لقتل جنود 

أمريكيين في أفغانستان.
ونقلت وكالة "تاس" الروســية عن المتحدث دميتري بيســكوف القول: 

"هذه المزاعم ليست إال أكاذيب".
وقال بيســكوف: "لقد أصبحت وســائل اإلعالم العالمية الشهيرة وذات 
الجودة العالية تنشــر بصورة متزايدة أكاذيب فجة في السنوات القليلة 

الماضية".
وتابع بالقول: "هذا بالتأكيد ال يبشر بالحفاظ على سمعتها ومكانتها".

كانت وســائل إعالم أمريكية قد أفادت بأن روســيا تقدم ســرا مكافآت 
لمســلحين إســالميين، بما في ذلك مســلحي طالبان، لتشجيعهم على 

القيام بهجمات ضد القوات األمريكية في أفغانستان.
وكانــت صحيفة "نيويورك تايمز" هي أول من نشــر الخبــر، ونقلته عن 

مصادر استخباراتية.
وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في بيان، الحقا أن االستخبارات 

األمريكية "لم تجد أن هذه المعلومات ذات مصداقية".
إيران تدرس 3 خيارات للرد على تمديد محتمل لحظر التسلح

طهران/ وكاالت:
أعلنــت وزارة الخارجية اإليرانية، أمــس، أن طهران تدرس ثالثة خيارات 
للــرد على أي تمديد محتمل لحظر التســلح على إيران في مجلس األمن 

الدولي.
وحملت وزارة الخارجية في بيان الدول األوروبية مســؤولية تداعيات أي 

تمديد لحظر التسلح على إيران.
وقالــت إنه ال يحق للواليات المتحــدة األمريكية، وال يمكنها تفعيل آلية 

فض النزاع في االتفاق النووي، لتمديد حظر التسلح.
وأضافت أن واشــنطن ليســت في مــكان يؤهلها للقضــاء على االتفاق 
النووي ومنجزاته باالســتناد إلى القرار 2231، وتوقعت الوزارة أن تفشل 

الواليات المتحدة في مساعيها لتمديد حظر التسلح.
وأكدت وزارة الخارجية أن إيران ليست مستعدة للتغاضي عن حقوقها.

الصني ُتقرِّر فرض قيود
 عىل منح تأشريات 

املسؤولني األمريكيني
بكين/ وكاالت:

أفــادت وســائل إعالم رســمية صينية بأن الصين ســوف تفــرض قيودا على 
تأشيرات الدخول بالنسبة لألمريكيين، في ظل تصاعد التوترات بشأن الحكم 

الذاتي في هونج كونج.
ونقلــت خدمة "تشــانيا نيوز ســيرفيس" عن متحــدث باســم وزارة الخارجية 
الصينية القول أمس إن بكين ستفرض قيودا على التأشيرات بالنسبة لألفراد 

األمريكيين ممن يبدر عنهم "سلوك شائن" فيما يتعلق بهونج كونج.
واتهم المتحدث باســم الخارجية تشــاو لي جيان، الواليات المتحدة بمحاولة 
الحيلولــة دون تبني حكومة بكين تشــريع األمن القومــي لهونغ كونغ، من 
خالل فرض عقوبات على مســؤولين صينيين، مشــددا على أن هذه السياسة 

لن تنجح.
وتابــع: "ردا علــى ذلك، قــررت الصين فرض قيــود على منح التأشــيرات إلى 
مواطنين أمريكيين يمارســون ســلوكا فاضحا في المســائل المتعلقة بهونغ 

كونغ".
ولــم يكشــف المتحدث عن أســماء هؤالء المشــمولين بالعقوبــات الصينية 

الجديدة.
وحث الدبلوماسي الصيني الواليات المتحدة على الكف عن التدخل في شؤون 
هونــغ كونــغ، محذرا من أن بكين ســتتخذ "إجــراءات رد قوية" إذا اســتمرت 

واشنطن في اتباع هذا النهج.
وأعرب تشــاو عــن نية بكين رفع دعــوى قضائية ضد مشــروع القانون الذي 
صدق عليه األســبوع الماضي مجلس الشــيوخ األمريكي، وهو يقضي بفرض 
عقوبات على األفراد والشــركات المتورطين في دعــم جهود الحد من حقوق 

سكان هونغ كونغ.
وأعلــن وزيــر الخارجية األمريكي مايــك بومبيو األســبوع الماضي عن فرض 
عقوبات على مسؤولين حاليين وسابقين في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم 
تعتبرهم واشنطن "مســؤولين أو متورطين في تقويض درجة الحكم الذاتي 

التي تحظى بها هونغ كونغ".
وتســتعد الســلطات الصينية لتبني تشــريع األمن القومــي لهونغ كونغ بعد 
أن شــهدت المســتعمرة البريطانية الســابقة العام الماضــي أكبر موجة من 

االضطرابات االجتماعية واالحتجاجات المعارضة منذ عقدين.

العبادي: ال مكان ملن يحمل السالح خارج الدولة
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دولة فلسطين
سلطة األراضي 

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

اعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

يُعلــن للعموم أنــه تقدم  لإلدارة العامة ألمالك الحكومة الســيد/ محمد 
فؤاد سعيد أبو عســكر ويحمل هوية رقم/ 912269586 بصفته مشتري 
ما مســاحته )733 م2( في القسيمة )31( من القطعة )1742( من أراضي 
بيــت الها بموجب عقد شــراء من الســيد/ فيصل محمود حمد أبو شــرخ 
ويحمل هوية رقم 410215602 بواســطة وكيلــه / عالء صهيب محمود 
أبو شــرخ بموجــب الوكالة العدلية الخاصة رقــم 5417 / 2020 المؤرخة 
بتاريــخ3 /5/ 2020 والصادرة من محكمــة بداية رام اهلل. والتي آلت إلى 
السيد / فيصل محمود حمد أبو شرخ بالشراء والتعاقد مع سلطة األراضي.
فمــن له اعتراض في هذا الشــأن التقــدم  باعتراضه الــى اإلدارة العامة 
ألمالك الحكومة في ســلطة األراضي خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما 
من تاريخ هذا اإلعالن واال سيتم السير في إجراءات المعاملة ونقل الملكية 

حسب األصول، التاريخ : 2020/06/29
م. حسن جواد السرحي
مدير عام أمالك الحكومة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة جباليا الشرعية

الموضوع/  مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة جباليا الشرعية

إلــى المدعى عليه/ عماد محمد حســين أبو طبق من سمســم وســكان 
جباليا ســابقًا ومجهول محــل اإلقامة خارج البالد ، لقــد حكم عليك من 
قبل هذه المحكمــة البنتك المدعية/ دنيا عماد محمد أبو طبق من يبنا 
وســكان بيت الهيا وكيلها المحامي أحمد البرعــي بنفقة كفاية وقدرها 
خمســون دينارًا أردنيًا شــهريًا وذلك في القضية أســاس  324 /2020  
ســجل 18 اعتبارًا من تاريخ الطلب الواقع في 2020/4/27م وتضمينك 
الرســوم والمصروفــات القانونية حكمــًا غيابيًا بحقك قابــاًل لالعتراض 
واالســتئناف لذلك جرى تبليغك حســب األصول، وحرر في 8/ ذي القعدة 

/1441ه وفق 2020/6/29 م.
قاضي جباليا الشرعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة جباليا الشرعية

الموضوع/  مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة جباليا الشرعية

إلــى المدعى عليه/ عماد محمد حســين أبو طبق من سمســم وســكان 
جباليــا ســابقًا ومجهول محل اإلقامــة خارج البالد ، لقــد حكم عليك من 
قبــل هــذه المحكمة لمطلقتــك المدعية/ مي محمد مصباح الرنتيســي 
المشــهورة أبو طبق من يبنا وســكان بيت الهيا وكيلها المحامي/ أحمد 
البرعــي بنفقة كفاية لكل واحــد من أوالدك الصغار ليــان وديما وعاهد 
وقدرها خمســة وثالثون دينارًا أردنيًا شــهريًا وذلك في القضية أســاس  
323 /2020  سجل 18 اعتبارًا من تاريخ الطلب الواقع في 2020/4/27م 

وتضمينــك الرســوم والمصروفات القانونيــة حكمًا غيابيــًا بحقك قاباًل 
لالعتراض واالســتئناف لذلك جرى تبليغك حســب األصول، وحرر في 8/ 

قاضي جباليا الشرعيذي القعدة /1441ه وفق 2020/6/29 م.
محمود صالح فروخ

أعلــن أنا/ امل عبد درويش الهمص عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 801919648 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ حسن عثمان اســماعيل العمصي عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 974980567 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ ناجى حامد محمد الحوليب عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 903096279 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ ابراهيم افريج هويشــل المصالحه عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 913041844 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  عصام نصر حمد ابو سعيد عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 400541587  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ محمد ســليم خالد العفش عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 400003687 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعالن فقد دفتر شيكات
أعلــن أنا / رحاب أحمد يوســف أبو عطية من ســكان غــزة بطاقة تعريف 
رقم )950833343( عن فقدي لدفتر الشيكات من رقم)20000001 إلى 
الرقم 20000020( المسحوبة باسمي من البنك اإلسالمي الفلسطيني .

فعلى من يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر .

غزة/ رامي رمانة:
عشر سنوات خلت على إقرار وزراء الخارجية 
العرب "شبكة أمان مالية" في قمة الكويت، 
وال تزال الشــبكة حتى اآلن حبيسة األدراج، 
فالشبكة التي تم االتفاق أن تكون قيمتها 
)100( مليون دوالر لمساندة الفلسطينيين 

حال تعرضهــم البتزاز مالي مــن االحتالل 
اإلســرائيلي لم تســعفهم حتــى في أحلك 
الظــروف على الرغــم من الطلــب المتكرر 

لتفعيلها.
المبــررات حــول التجاهل الرســمي العربي 
لتفعيــل الشــبكة المالية تعــددت، بعض 
المراقبيــن االقتصادييــن أرجعــه للهيمنة 
األمريكية اإلســرائيلية على القــرار العربي 
مــن أجــل الدفــع بالفلســطينيين للقبول 
التصفويــة،   نتنياهــو  ترامــب  بصفقــة 
وبعضهم عزا األســباب لالنقسام الداخلي 
الفلســطيني، فــي حيــن يــرى البعض أن 

العــرب أيقنوا أن الســلطة غيــر أمينة على 
المال العام بســبب الفساد المستشري في 

مؤسساتها.
وعلــى الرغم مــن المبررات الســابقة، فإن 
االختصاصــي االقتصــادي د. هيثم دراغمة 
يؤكد أن شــبكة األمان لن يتم تفعيلها إال 
إذا حصلــت الــدول العربية علــى الموافقة 
األمريكيــة بتوصية إســرائيلية، وقال: "إذا 
بقــي الفلســطينيون رافضيــن للمخطــط 
صفقــة  تمريــر  إلــى  الرامــي  األمريكــي 
القــرن، وضم أجــزاء من الضفة، ســيبقى 
العــرب متجاهلين لتفعيل الشــبكة المالية 
لمســاعدة الفلســطينيين على الخروج من 

األزمة المالية".  
ويســتند دراغمة في توقعاتــه إلى تجاهل 
العرب لقرض طلبته الســلطة الفلسطينية 
لمســاعدتها فــي تخطــي الوضــع المالي 
الذي تواجهه، مشــيرًا إلى أن العرب ليس 

لديهم قرار منفرد. وأشــار دراغمة لصحيفة 
"فلسطين" إلى أن العتاب على السلطة بأن 
بدائلها للتعامل مــع األزمات غير موجودة، 
وأنها تبحث عن حلول لمشكلتها حين تقع 

ال قبل حدوثها.  
 ومــع ذلك يرجــح االختصاصــي أن تعطي 
)إســرائيل( الضوء األخضر للــدول العربية 
بصورة غير مباشــر لتفعيل الشبكة المالية 
إن أصــرت الســلطة علــى رفــض أمــوال 
المقاصة بعد وقف التنســيق األمني، وذلك 
ليس "لســواد عيون الســلطة" -كما يقول 
دراغمة- وإنما بســبب شــعور االحتالل في 
أن الضغط االقتصادي بمناطق السلطة قد 

يتولد عنه انتفاضة ثالثة.
ووفق بيانات وزارة المالية في رام اهلل يبلغ 
إجمالي اإليرادات المحلية الشــهرية بعيدًا 
عن أموال المقاصــة في األوقات الطبيعية،  
قرابــة 405 ماليين شــيقل، والتــي تمثل 

قرابــة %80 من فاتــورة الرواتب، في حين 
يبلغ متوســط الدعــم الخارجي الشــهري، 
200 مليون شــيقل، وهي أموال تقدم في 

أوقات متفاوتة خالل السنة المالية للسلطة 
الفلسطينية.

وبالرجــوع إلــى بيانــات الميزانيــة، فــإن 
الســعودية والجزائر، هما البلدان العربيان 
للخزينــة  منــح  بتوفيــر  التزامــا  األكثــر 
الفلســطينية، في حين توقفت بلدان مثل 
اإلمــارات وســلطنة عمان عــن تقديم منح 
ماليــة للحكومــة منذ أكثر من 4 ســنوات، 

بحسب بيانات وزارة المالية في رام اهلل.
مــن جهته، قــال االختصاصــي االقتصادي 
د.معين رجب إن تبريرات الســلطة لتفعيل 
شــبكة األمان يبدو أنها غيــر مقنعة للدول 
العربية خاصة أن السلطة هي التي ترفض 

الحصول على أموال المقاصة.
وأضاف رجب لصحيفة "فلسطين" أن الدول 

العربية تتوقع عودة السلطة قريبًا الستالم 
أموال المقاصة كما حدث في السابق حينما 

رفضت وأعادت استالمها مجددا.
 كمــا يــرى االختصاصي أن الســلطة باتت 
مكشوفة لدى العرب بأنها عاجزة عن إدارة 
المال العام على النحــو المطلوب، وال تتبع 

سياسة تقشف وترشيد حقيقية.
وأشــار إلــى أن التوجه إلــى االقتراض من 
البنــوك لم يعد مــن الخيارات، ألن ســقف 
االقتراض الحكومي من القطاع الخاص لم 

يعد يسمح بذلك.
وأموال المقاصة هي ضرائب غير مباشــرة، 
تقتطعهــا ســلطات االحتالل مــن البضائع 
الــواردة إلــى الجانب الفلســطيني، ســواء 
أكانت من )إسرائيل( أم عبرها، وتحولها تل 
أبيب للسلطة الفلسطينية، مقابل حصولها 
على  ما نســبته )3 % ( كأتعــاب بدل إدارة 

كل شهر.

غزة/ صفاء عاشور:
الزراعيــة  التنميــة  جمعيــة  أدخلــت 
أصنــاف  ســبعة  الزراعيــة(  )اإلغاثــة 
جديــدة من فاكهة العنــب إلى قطاع 
غزة، وذلك ضمن مشــروع "تحســين 
وصول صغار المنتجين الفلسطينيين 
وتقويتهــم ضمــن سلســلة القيمــة 
لمحاصيل الفاكهة ذات القيمة العالية 

والمجترات الصغيرة".

ويهــدف المشــروع إلى إيجــاد حلول 
لكثيــر من المشــاكل التــي يواجهها 
مزارعو العنب كملوحة المياه، وضعف 
جودة األشــتال، وقلة األصناف، وقصر 
فترة وجود العنب المحلي في أســواق 

غزة.
وأوضح منســق المشــروع، محمد أبو 
عودة أن المشــروع ســيدخل ســبعة 
أصناف جديدة إلى القطاع، إضافة إلى 

األصناف الموجودة والمعروفة بالعنب 
القريشــي، والدابوكــي، والمعروفــة 
بأصناف الشيخ عجلين، باإلضافة إلى 

العنب الالبذري والقيمي.
وبيّن أن المســاحات المزروعة حاليا 
هــي 6200 دونم، متوقعًــا أن يصل 
االنتاج إلى 8 آالف طن في هذا العام، 
في حين أن إدخــال األصناف الجديدة 
القادمين ســيوصل  العاميــن  خــالل 
المســاحة المزروعــة إلــى أكثر من 9 

آالف دونم.
وقال لصحيفة "فلسطين": إن اإلغاثة 
حاولت تغيير المنظومة المعمول بها 
في القطــاع من خالل إدخــال أصناف 
 ،SPS الســكارلوت،  مثــل  جديــدة 
وأوتــوم وغيرهــا من األصنــاف التي 
ستعطي ميزة تنافسية وستوسع مدى 
اإلنتــاج ليبدأ من شــهر مايــو وحتى 

شــهر نوفمبر، ويكون الحمل واإلنتاج 
للشــجرة أكبــر مــن باقــي األصناف، 
إضافــة إلى انتاجيــة أكبر فــي أوراق 

العنب.
وأضــاف أبــو عــودة: "أن المشــروع 
يهدف إلى إدخــال تكنولوجيا لتظليل 
المشــاتل وبيوت أمهات إلنتاج أشتال 
باإلضافــة إلــى وجــود جهاز تكســير 
الملوحــة الــذي يخفــف مــن ملوحة 
الميــاه"، الفتًــا إلى أنهم بــدؤوا في 
عــرض ما وصــل إليه المشــروع على 
المزارعيــن؛ ليّطلعــوا علــى النتائــج 
التــي ســتمهد إلى زيادة المســاحات 

المزروعة بالعنب.
وذكــر أن القطــاع يعانــي عجــزًا في 
محصــول العنب يتراوح من 15-10 % 
ويصل إلــى 10 آالف طن، يُغطى من 
الضفة الغربيــة والجانب المصري، إال 

أن هذا المشروع من المتوقع أن يصل 
بالقطــاع إلى االكتفاء الذاتي وإنشــاء 

صناعات محلية عليه.
وأفــاد أبو عودة أن المشــروع يهدف 
إلى معالجة المشاكل المتعلقة بالتغير 
المناخــي وتأثيرهــا علــى محصــول 
العنــب، وبعد التعاون مــع الخبراء في 
الخارج ُاعتمدت سياســة التظليل على 
أشــجار العنب وهــي أول مــرة تُنّفذ 
في القطــاع، وتهــدف إلــى التخفيف 
مــن ضرر التغيــر المناخي ســواء من 
أمطار شديدة، أو برد، أو رياح ساخنة، 
ويســاعد في التحكم في الموسم من 

حيث التحكم بدرجة حرارة الجو.
من جانبــه، أوضح تيســير محيســن 
مدير دائرة شــؤون اإلغاثــة الزراعية، 
فــرع غــزة، أن المشــروع يســتهدف 
عددًا مــن المحاصيل االســتراتيجية 

على قاعدة سالســل القيمة؛ لمعرفة 
أيــن توجــد نقــاط الضعــف وما هي 
التدخالت المطلوبــة؛ من أجل تعزيز 
قــدرة المزارعين على تحســين هذه 
األصناف وإمكانية وصولها لألســواق 
علــى  والمحافظــة  ربــح  وتحقيــق 

استدامة المصادر.
وبيّــن لصحيفة "فلســطين" أنه في 
هذه التجربة ُأجريــت محاولة إلدخال 
أصناف جديدة مقاِومة للمشاكل التي 
يواجههــا مزارعو العنــب مثل ملوحة 
الميــاه، والتغيــرات المناخية وغيرها 

من المشاكل الموجودة.
ولفت محيســن إلى أن هذه المشاريع 
من شــأنها أن تزيد الطاقة االنتاجية 
وتحسّــن جودة اإلنتاج، وتزيد ربحية 
المــزارع وتوّفر مــادة غذائية مفيدة 

للمستهلك الفلسطيني.

بعد عشر سنوات على إقرارها

ملاذا يتلكأ العرب يف تفعيل "شبكة األمان املالية" لدعم السلطة؟

اإلغــاثــة الــزراعية ُتــدخــل أصنــاًفا جــديــدة مــن العنب لغــزة
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كتب/خالد أبو زاهر:

المبــاراة النهائية لبطولة كأس غزة 2020, التي ســتجمع اليوم 
بين فريقي شــباب رفــح وغزة الرياضي، ليســت ككل المباريات 
النهائيــة الـ18 الســابقة, التي انطلقت في العــام 1985، فهي 
مبــاراة متميــزة ومختلفة كليًا من حيث الشــكل، فيما ال تختلف 

كثيرًا عن مضمون ما سبقها من مباريات.
فلقب كأس 2020 ســيكون األول لشــباب رفح بعــد غياب )3( 
ســنوات، فيما ســيكون األول لغزة الرياضي بعد )10( ســنوات 
منذ آخر لقب فاز به، وبالتالي فإن نهائي اليوم مهم للفريقين، 
فشــباب رفح ال يريــد أن يبتعد كثيرًا عن لقبــه المفضل، وغزة 
الرياضــي يأمل أن يكون لقب الكأس بمثابة دافع قوي للعودة 

سريعًا للدرجة الممتازة.
التميــز األول للمبــاراة أنهــا تجمــع فريقين من أعــرق الفرق 
الفلســطينية من حيث التاريخ واإلنجــازات، فالتاريخ يتمثل في 
التقاء ناديين تأسس األول )غزة الرياضي( في العام 1934، أي 
قبــل 90 عامًا إال ثالثة أعوام، والثاني في العام 1953، أي قبل 

70 عامًا إال عامين.

وللتاريــخ أيضًا، فقد كان نــادي غزة الرياضــي وال زال عميدًا 
ألندية كل فلسطين بما فيها فلسطين التاريخية عام 1948، 
حيث يُعتبر أقدم األندية الفلسطينية التي تأسست واستمرت 
حتى يومنا هذا، حيث سبقه أندية كثيرة في التأسيس، إال أن 

من سبقه لم يستمر حتى اليوم واندثر بفعل عوامل كثيرة.
ولكــن وعلى الرغم من الســيرة التاريخيــة للرياضي، إال أنه 
أخفق في بسط سيطرته على ألقاب البطوالت الرسمية التي 
انتظمت بشــكل طبيعي وكامل منذ العام 1994 يوم أن تم 
تشــكيل الســلطة الوطنية، حيث لم يفز سوى بلقبين فقط, 
همــا لقباه في بطولة الكأس، فيما لــم يحصل على أي لقب 

للدوري.
أما نادي شــباب رفح، فمنذ تأسيســه وهو يسعى ألن يكون 
عالمــة فارقة في تاريخ الكرة الفلســطينية، حيث لم يتمكن 
من تحقيق أي بطولة على مســتوى غزة منذ تأسيسه وحتى 
العــام 1995، ولكنــه ومنذ ذلك العام وحتــى اليوم، أصبح 
النــادي األكثــر تتويجًا بألقــاب البطوالت الرســمية )دوري 
وكأس وســوبر وكأس فلســطين(، حيث بلغ عدد بطوالته 

حتى اآلن )13( لقبًا.
وسيكون شباب رفح مرشحًا للفوز بلقبين جديدين في حال 
فوزه بلقب الكأس الحالي، حيث سيُنافس على لقب كأس 
الســوبر مع خدمات رفــح بطل الدوري، وعلــى لقب كأس 

فلسطين مع بطل كأس الضفة في حال تم اإلعالن عنه.
التميز الثانــي في هذه المباراة النهائيــة، يتمثل في قوة 
اإلرادة والعزيمــة لدى العبــي الناديين ومن يقف خلفهما 
من إدارة وأجهزة فنيــة، حيث إنهما تصارعا على الهروب 
من شــبح الهبوط إلــى الدرجة األولى حتــى الجولة قبل 
األخيرة من الدوري، وكان أحدهما مهددًا بمرافقة األهلي 
إلى الهبوط، ونجا شباب رفح قبل انتهاء البطولة بجولة، 

فيما أخفق الرياضي في البقاء.
تخيلوا أن الفريقين اللذيــن خانهما التوفيق في الدوري 
الممتــاز، هما اليوم يقفان على قمــة ترتيب األندية في 
مختلــف الدرجات كونهما وصــال إلى المبــاراة النهائية 
متخطين بطل الدوري وغيره من الفرق التي ســبقتهما 

في ترتيب الموسم المنتهي.
نهائي اليوم ســيكون خاصًا جدًا بين شباب رفح الملقب 
بـ«الزعيم«، وغزة الرياضي الملقب بـ«العميد«، ستكون 

مباراة خاصة ومهمة في تاريخ الناديين.

بالعربي الفصيح
قمة خاصة بين

 العميد والزعيم 

غزة/فلسطين:
أعلنت لجنة الحُكام باتحاد كرة القدم عن طاقم 
الحُكام الذي ســيُدير المبــاراة النهائية لبطولة 
كأس غزة المُقررة اليوم على ملعب رفح البلدي، 

بين فريقي شباب رفح وغزة الرياضي.
وســيقود الحكم عاهد المصــري المباراة كحكم 
ســاحة، فيمــا سيُســاعده كل مــن الحكميــن 
المســاعدين محمد خطاب وعبد الرحمن زقوت، 

فيمــا تــم تكليف الحكــم هانــي مســمح، فيما 
سيكون الدولي السابق إبراهيم أبو العيش عضو 

لجنة الحُكام، مُقيمًا لطاقم التحكيم.
وهذا هي المرة الرابعــة التي يكون فيها الحكم 
عاهــد المصــري ضمــن طاقــم حُــكام المباراة 
النهائيــة للبطولــة، حيث ســبق وأن كان حكمًا 
رابعــًا في النُســخ الثالثة األخيــرة ولكنها المرة 
األولى التي يكون فيها حكمًا للساحة، حيث يُعد 

من أبرز الحُكام خالل السنوات العشر األخيرة.
وحرصــت لجنــة الحُــكام علــى تنويــع الطاقم 
ليكون مــن محافظتين من محافظات غزة بعيدًا 
عــن محافظتــي رفح كون شــباب رفــح يُمثلها، 
ومحافظــة غــزة كــون غــزة الرياضــي يُمثلها، 
حيــث أن عاهــد المصري من محافظة الشــمال، 
فيما الحكمين المســاعدين والحكــم الرابع من 

المنطقة الوسطى.

للمرة الرابعة على التوالي في طاقم النهائي

عاهد المصري يقود نهائي كأس غزة اليوم

غزة/وائل الحلبي:
أصبح في حكــم المؤكد غياب خالد دادر نجم فريق غــزة الرياضي عن مباراة 
نهائــي كأس غــزة 2020 التي تجمع الفريق بنظيره شــباب رفح يوم الثالثاء 
القادم على ملعب رفح البلدي, فيما تجري مســاعي حثيثة لتجهيز المدافع ثائر 

أبو عبيدة للمباراة بعد اإلصابة التي تعرض لها.
وحصل دادر علــى البطاقة الصفراء الثالثة خالل مشــاركته في مباراة الفريق 
أمام نماء في نصف نهائي البطولــة, والتي فاز فيها الفريق بركالت الترجيح, 

األمر الذي تسبب في حرمانه من التواجد مع العميد في النهائي.
وفي نفس الســياق غاب ثائر أبو عبيدة نجــم العميد عن تدريب الفريق الذي 
جــرى عصر أمس على ملعب رفح البلدي بســبب معاناته مــن اإلصابة, حيث 

تواجد الالعب مع الفريق لكنه لم يتمكن من المشاركة.
وتعرض أبو عبيدة إلصابة في القدم اليسرى خالل مباراة نصف النهائي, لكنه 
تحامل على نفســه وأكمل الشوط األول, قبل أن يتم استبداله بين الشوطين 

في ظل عدم قدرته على استكمال المباراة.
ويخضع أبو عبيدة لجلســات عالج للتعافي من اإلصابة الستعادته قبل مباراة 

الثالثاء, خاصة وأنه يعد من أهم الركائز األساسية للعميد.

تاريخ نهائيات كأس غزة 
من 1985 إلى 2020 غياب مؤكد 

وآخر محتمل 
عن غزة 
الرياضي 

في نهائي 
الكأس

1985: الشاطئ × غزة الرياضي )0-0( )4-3 ركالت 

ترجيح(
1993: غزة الرياضي × شباب رفح )0-1(.

1994: شباب رفح × خدمات رفح )2-2( )4-3( ركالت 

ترجيح
1995: شباب رفح × خدمات رفح )1-2(.

1996: خدمات رفح × شباب رفح )2-4( 

1999: الشجاعية × شباب رفح )0-0 غير مكتملة( )0-0( 

)5-4 ترجيح(

2000: شباب خانيونس × شباب رفح )2-0( )انسحاب 

شباب رفح(.
2003: شباب رفح × خدمات رفح )1-1( )4-2 ركالت 

ترجيح(
2006: شباب رفح × شباب جباليا )2-0 و4-0 ذهاب 

وإياب(
2007: )لم تكتمل بعد دور الـ 32( بسبب االنقسام

2010: غزة الرياضي × الصداقة )0-3(.

2012: شباب رفح × المشتل )0-2)

2013: الصداقة × الشاطئ )1-2(.

2014: خدمات رفح × الشجاعية )2-2( )4-3 ركالت 

ترجيح(
2015: الشجاعية × خدمات رفح )0-3(.

2016: شباب خانيونس × شباب جباليا )3-4(.

2017: شباب رفح × خدمات رفح )0-2(.

2018: شباب خانيونس × شباب رفح )0-2(.

2019: خدمات رفح × الشجاعية )0-0( )4-3 ترجيح(

2020: شباب رفح × غزة الرياضي )؟؟؟(
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الزعيـم × العميد
فوارق ومشاهد ُمكررة في نهائي كأس غزة

غزة/وائل الحلبي:
عادة ما تكون المباريات الحاســمة ســواء في الدوري أو 
في الكأس، مثار اهتمام الجميع سواء جماهير ومتابعين 
ومهتمين، أو المختصين باإلحصائيــات والتأريخ، حيث 
يلتقطــون بعض األشــياء واألحداث واألرقام واألســماء 
ويُظهــرون مكانتهــا وتأثيرهــا فــي تاريــخ األحــداث 

الرياضية ال سيما تلك التي تنتهي بتتويج.
ولدينــا اليوم علــى هامش المبــاراة النهائيــة لبطولة 
كأس غزة 2019-2020 )بطولة الراحل أحمد القدوة(، 
الكثير من الفوارق والمشــاهد الســابقة المُكررة، حيث 

سنستعرض معكم بعض منها، على النحو اآلتي:
جندية والسكافي "كالكيت ثاني مرة" متتالي

تشــهد مبــاراة اليــوم الكثير مــن الفوارق والمشــاهد 
المُكررة في نهائيات كأس غزة بشــكل عام ومواجهات 
فريقي شــباب رفــح وغزة الرياضي بشــكل خاص، حيث 
أن مثل هذه الفوارق والمشــاهد تُعطــي المباراة رونق 

خاص.
أول الفوارق تتمثل في مشــاركة العبين من العبي غزة 
الرياضي ممن ســبق وتأهال لنهائي كأس غزة الموسم 
الماضــي، وهمــا المدافع فــرج جندية والعب الوســط 

سليمان السكافي.
فقد سبق لجندية والسكافي وأن تأهال للمباراة النهائية 
لكأس غزة 2019 مع فريق اتحاد الشجاعية، في المباراة 

في بداية الموســم الماضي, قبل أن يســتعير السيالوي 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية.

ولم يســبق لبدوان الذي لعب على ســبيل اإلعارة لفرق 
شــباب جباليا والصداقة وغــزة الرياضي من اللعب أمام 
شــباب رفح, فيما تعتبر هذه التجربة األولى للســيالوي 

خارج أسوار الزعيم الرفحي.
الخبرة في النهائيات

ويسعى نادي شباب رفح لالستفادة من خبرة العبيه في 
حســم نهائي الــكأس اليوم, حيث تضــم قائمة الفريق 
للمبــاراة أربعة العبين ســبق لهم خــوض النهائي في 

سنوات مختلفة.
وتضم قائمة شــباب رفح الخماسي محمد الرخاوي رأفت 
القن ومحمد ووليد أبو دان وعبد اهلل شــقفة وجميعهم 
تواجــدوا في ثالثة مباريات نهائية لــكأس غزة خاضها 
شباب رفح على مدار السنوات الثمانية الماضية منذ عام 

.2004

ويعول رأفت خليفة مدرب الفريق على خبرة هذا الرباعي 
الــذي يمثل قوة ضاربــة للفريق باإلضافــة المتالكهم 
الخبــرة الكافية في مثل هذه المناســبات, حيث شــارك 
القن ومحمد أبو دان بشــكل أساسي في ثالث نهائيات 
)2012 و 2017 و 2018(, فيما شــارك عبد اهلل شــقفة 
في نهائي 2018، بشــكل أساســي وتواجــد على دكة 
البــدالء فــي نهائــي موســمي )2012 و2017(, وظهر 

التي جمعتهما على ملعب اليرموك وانت لصالح خدمات 
رفح صاحب الثنائية.

كمــا وتعتبر المرة الرابعة التــي يتأهل فيها فرج جندية 
لنهائــي الكأس، بعد األولى في موســم 2015 والثانية 
فــي موســم 2016، والثالثــة في موســم 2019، حيث 
ســاهم مع الشــجاعية في الفوز بلقب موســم 2014-

2015، فيما خســر في نهائيين، وينتظر النهائي الرابع 

لزيادة عدد األلقاب.
بدوان والسالوي يواجهان ناديهما للمرة األولى

وســتكون مبــاراة اليــوم فرصــة تاريخيــة لثنائي غزة 
الرياضي للظهور أمام فريقهم الســابق شباب رفح, في 

المباراة التي تُقام اليوم على ملعب رفح البلدي.
ويترقــب الثنائي أنس الســيالوي والحــارس عبد الباري 
بدوان فرصة المشاركة بشكل أساسي مع غزة الرياضي, 
الذي يلعبان له على ســبيل اإلعارة من شباب رفح األمر 

الذي يجعل من ظهورهما أمر فارق لكالهما.
في حال مشــاركة الثنائي الســيالوي وعبد الباري بدوان 
مــع غــزة الرياضي فإنهــا ســتكون المرة األولــى التي 
يظهر فيها الالعبان أمام ناديهما األم, مما ســيزيد من 
رغبتهمــا في التألق إلثبــات أحقيتهما في اللعب للزعيم 
خاصة وأن رحيلهم عن الفريق جاء لعدم حصولهم على 

فرصة المشاركة بشكل أساسي.
وكان غزة الرياضي أعلن استعارة بدوان من شباب رفح 

وليد أبو دان بشــكل أساسي في نهائي 2017 و 2018 
وتواجد على دكة البدالء في عام 2012.

ويملك شــباب رفح عنصر خبرة آخر في النهائيات يتمثل 
فــي وجود محمد الرخاوي الذي شــارك مع الزعيم للمرة 
األولى في نهائي عام 2004 قبل أن يشارك معه في عام 
2012, حيث توج الفريــق باللقب في المرتين, ويتجهز 

للمشاركة مع الفريق في النهائي الثالث بقميص األزرق.
وتضــم قائمــة الزعيــم الثالثــي أحمد الشــاعر وجمعة 
الهمــص وفهد الحولــي ومحمد أبو هاشــم وجميعهم 
شــاركوا مع الفريــق نهائي الــكأس مرتين ســابقتين 
ويســتعدون للمشــاركة للمرة الثالثة, حيث تواجدوا مع 

الزعيم في نهائيي )2017 و 2018(.
ثاني نهائي كأس بين الزعيم والعميد

وهــذه هي المرة الثانية التــي يتواجه فيها الفريقان 
في المباراة النهائي للبطولة، حيث ســبق وأن التقيا 
ألول مــرة في نهائــي كأس 1993 فــي عهد رابطة 
األنديــة، حيث تغلــب الرياضي على الشــباب بهدف 
محمود الســوافيري وحصل على اللقب ألول مرة في 
تاريخه، حيث يســعى الرياضي فــي نهائي اليوم إلى 
تحقيــق أكثر من هدف، أولها االســتمرار في التفوق 
على "ملــك الكؤوس" بفــوز ثاني، وثانيهــا الخروج 
بشــيء مهم في ختام موســم ســيء شــهد هبوط 

الفريق للدرجة األولى.
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
ســتكون جماهير كــرة القدم الفلســطينية 
اليــوم علــى موعد مــع مبــاراة مُرتقبة في 
نهائــي كأس فلســطين ألنديــة محافظات 
غزة، بين شــباب رفح وغزة الرياضي، والتي 

ستقام على ملعب رفح البلدي.
وســتقام المباراة بــدون حضــور جماهيري 
بموجب تعليمات اتحاد كرة القدم، بســبب 
فيــروس كورونــا، إذ ســيقتصر التواجد في 
الملعــب علــى )500( شــخص فقــط، بمــا 
في ذلــك الالعبين وأعضاء األجهــزة الفنية 
واإلداريــة للنادييــن، فضــاًل عن مســؤولي 
االتحاد واإلعالميين والشخصيات االعتبارية.
ويبدو كل من شباب رفح وغزة الرياضي في 
أمس الحاجة للتتويج بالكأس، بعد أن ظهرا 
بمســتوى مخيب لآلمال في الدوري الممتاز 
األخير، إذ أنهاه "الزعيم" في المركز التاسع، 
بينما هبط "العميــد" لدوري الدرجة األولى، 
في ســابقة لم تحدث في تاريــخ النادي من 

قبل.
وليســت هذه المرة األولى التي يلتقي فيها 

ويعــول رأفــت خليفــة مــدرب شــباب رفح 
تشــكيلة مميزة يقودهــا المتألق محمد أبو 
دان، الذي ســجل هدفًا رائعــًا أمام الصداقة 
في نصف النهائي، ويأمل أنصار "الزعيم" أن 
يكون اليوم في أحسن حاالته لقيادة الفريق 

نحو اللقب.
طموح بلقب ثالث

يعتبر غزة الرياضــي من األندية التي تركت 
بصمــة جيدة فــي بطوالت الــكأس، إذ نال 
اللقب من قبل مرتين عامي 1993 و2010، 
وفاز في األولى على شباب رفح بالذات، بينما 
تخطى الصداقة في الثانية، كما لعب نهائي 
عام 1985 وخســر أمــام الشــاطئ بركالت 

الترجيح.
بــدأ "العميد" مشــواره في بطولــة الكأس 
لهذا الموســم بالفــوز على العطــاء بثالثة 
أهــداف مقابل هدف واحد، ثم تجاوز خدمات 
خانيونس بنفس النتيجة، وفي دور الثمانية 

فاز على الهالل بهدف دون رد.
واحتــاج الرياضي لــركالت الترجيح في الدور 
نصف النهائي، بعدما تعادل مع نماء بهدف 

الفريقان في نهائي كأس غزة، إذ ســبق أن 
تواجهــا فــي نهائي عــام 1993 على ملعب 
اليرمــوك، وفاز وقتها غــزة الرياضي بهدف 

دون رد، سجله العبه محمد السوافيري.
نحو سابع كأس

شــباب رفح يعتبــر ملك بطولــة كأس غزة، 
إذ نــال اللقب )6( مرات من قبــل في أعوام 
 ،2012  ،2006  ،2003  ،1995  ،1994

و2017، بينمــا وصل إلى المبــاراة النهائية 
)11( مــرة، وســيكون اليوم علــى موعد مع 

النهائي رقم )12( في تاريخه.
اســتهل الفريق الرفحي مشــواره في بطولة 
الكأس هذا الموســم بالفوز علــى اليرموك 
بأربعــة أهداف دون رد في دور الـ32، ثم فاز 
بثالثيــة نظيفة على األهلي فــي دور الـ16، 
وفــي دور الثمانيــة تجاوز اتحــاد خانيونس 
بــركالت الترجيــح 5-3 بعد التعــادل بدون 

أهداف في الوقت األصلي.
أما في الــدور نصف النهائي فتفوق شــباب 
رفــح على الصداقــة بــركالت الترجيح 4-5، 
بعد التعادل في الوقت األصلي بهدف لمثله.

لمثلــه في الوقــت األصلي، ليفوز بســهولة 
3-0 في ركالت الترجيح.

ويأمل صائــب جندية مدرب غــزة الرياضي 
قيــادة فريقه لمنصــات التتويــج بعد غياب 
طويــل، وتعويــض جماهير التــادي العريق 
على اخفاق الدوري والهبوط الكارثي لدوري 
الدرجة األولــى، معتمدًا علــى مجموعة من 
األسماء التي تمتزج فيها الخبرة مع الشباب، 

وتستطيع العودة بالكأس من ملعب رفح.
العميد يتفوق هذا الموسم

كانــت الغلبة غزة الرياضي على شــباب رفح 
في مواجهتي الفريقين خالل الدوري الممتاز 
األخير، حيث تفوق في األولى على ملعب رفح 
البلدي بهدفين مقابل هدف واحد، وســجل 
لــه أحمد أبو عبيد وإســالم أبــو عبيدة، في 

حين سجل أحمد وشاح هدف شباب رفح.
أما في الثانية على ملعــب اليرموك فانتصر 
بهــدف نظيف ســجله فرج جنديــة من ركلة 
جزاء، علمًا أن يوســف داوود أهدر ركلة جزاء 

أخرى في نفس المباراة للعميد.
وفي آخر مواجهة بيــن الفريقين في بطولة 

كأس غــزة عــام 2018 وتحديــدا فــي دور 
الـ16، فاز شباب رفح بنتيجة 12-11 بركالت 
الترجيح بعد التعــادل بهدفين لمثلهما في 

الوقت األصلي.
التاريخ يدعم الزعيم

ومنــذ بدايــة األلفيــة الجديدة عــام 2000 
التقــى الفريقــان في 21 مباراة رســمية في 
بطولتي الــدوري والــكأس، كان الفوز فيها 
من نصيب شباب رفح في 9 مباريات، مقابل 
5 انتصــارات لغزة الرياضي، بينما تعادال في 

7 مباريات.
مــن بين المباريــات الـ23 كانــت أربعة في 
بطوالت الكأس، ففي عام 2000 فاز شــباب 
رفح بهــدف دون رد فــي دور الثمانية، وفي 
عام 2003 فاز شباب رفح أيضًا بثالثة أهداف 
دون رد فــي ذهــاب نصــف النهائــي، بينما 

تعادل بهدف لمثله في مباراة اإلياب.
وفــي عام 2018 خيــم التعادل علــى مباراة 
الفريقين في دور الـ16 قبل أن يحسم شباب 
رفــح المواجهة بــركالت الترجيــح بطريقة 

مثيرة 11-12.

كأس غزة 2020

شبـــاب رفــح × غزة الرياضي
نهائي بنكهة التاريخ بين زعيم وعميد األندية الفلسطينية
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غزة/وائل الحلبي:
أكد صائب جندية مــدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
غــزة الرياضي جاهزية فريقه الكاملة لمباراة نهائي كأس 
غزة 2020, التي تجمعه بشباب رفح اليوم على ملعب رفح 

البلدي.
وقــال جنديــة لـ:«فلســطين« إن فريقــه خــاض مرانــه 
الرئيســي على ملعب رفح البلدي للتعرف عليه بشكل أكبر 
خاصة وأن الفريق لم يخوض أي مباراة على الملعب خالل 
مرحلة اإلياب من الدوري الممتاز, مبينًا أن العميد سيبذل 

قصارى جهده لحصد اللقب واسعاد جماهير العميد.
وأوضح جندية أن الجميع في غزة الرياضي متعطش لنيل 
اللقــب خاصــة وأن الفريق هبــط لدوري الدرجــة األولى, 
وأن الوصــول للمبــاراة النهائيــة في بطولــة الكأس جاء 

بعد مجهود كبيــر، وأن فرصة الحصول على اللقب كبيرة 
وثمينة في نفس الوقت.

وســبق لغــزة الرياضــي التتويــج بلقــب كأس غــزة في 
مناســبتين عامــي 1993 بعد فــوزه على شــباب رفح في 
النهائي, قبل أن يتــوج باللقب الثاني في عام 2010 بعد 

فوزه على الصداقة في المباراة النهائية.
وشــدد جنديــة على أن التتويــج باللقب ســيكون بمثابة 
المصالحة والترضية لجماهير وأعضاء نادي غزة الرياضي 
بعد الهبوط, خاصة وأن كافة األجواء التي مر بها الفريق 

منذ تولي جهازه الفني كانت صعبة للغاية.
وأضاف جندية أن غزة الرياضي ال يقل عن منافســه شباب 
رفــح وســيكون نــدًا قويــًا وأن الفيصل في حســم اللقب 

سيكون داخل الملعب.

غزة/وائل الحلبي:
قال رأفت خليفة مدرب فريق كرة القدم األول بنادي شباب 
رفــح، إن مباراتــه أمام غزة الرياضي فــي نهائي كأس غزة 
2020, أهــم المباريــات فــي تاريخ نادي شــباب رفح, وأنه 

سيعمل بكل جهده لقيادة الفريق لحصد اللقب السابع في 
تاريخ الزعيم.

وأضــاف خليفة لـ:«فلســطين« بأن هناك إصــرار كبير بأن 
يتوج الفريق باللقب واســتغالل الفرصة الثمينة بحصد أول 
لقب لــه على ملعبه البيتــي, حيث تقام المبــاراة النهائية 
لكأس غــزة على ملعب رفح البلــدي ألول مرة منذ انطالق 

البطولة في العام 1985.
وأشــار خليفــة إلى أن اللعب علــى الملعب البيتــي للفريق 
يمثــل إضافة جيدة لـ«ألزرق« الرفحــي خاصة وأنه يخوض 

كافــة تدريباتــه ومبارياتــه البيتية عليه, ممــا يجعل األمر 
بالنســبة لالعبين أكثــر قدرة على االنســجام والدخول في 

أجواء المباراة.
وتعد هذه المرة الـ12 التي يصل فيها شــباب رفح لنهائي 
كأس غــزة, حيث توج باللقب في ســتة مناســبات ســابقة 
و2017,  و2012  و2005  و2003  و1995   1994 أعــوام: 
فيما خسر النهائي في خمسة مناسبات أخرى أعوام: 1993 

و1996 و1999 و2000 و2018.
وشــدد خليفة أن العبي شــباب رفح في قمة جاهزيتها قبل 
المباراة النهائية, موضحًا أن الفريق بدا عليه تطور ملحوظ 
خالل مباراتــي دور الثمانية ونصف نهائي الكأس, وأنه تم 
وضع اللمسات األخيرة تحضيرًا للمباراة وأنه يسعى ليحتفل 

اليوم بلقب البطولة في الملعب.

نخــوض أهـــم مبــاراة 
في تاريخ شباب رفح خليفة:

غزة/فلسطين:
تشهد مباراة اليوم بين فريقي شباب رفح وغزة الرياضي قاسم مشترك 
بيــن مدربــي الفريقين اللذين ســيكونان على موعد مع رســم التاريخ 

وكتابته بأحرف لم يسبق وأن تم استخدامها في البطوالت المحلية.
فالكابتن رأفت خليفة، المدير الفني لفريق شــباب رفح، ســبق وأن لعب 
ضمن صفوف فريق غزة الرياضي في مطلع األرفية الثالثة، لمدة قصيرة 
اســتمر لموســم واحد فقط عندما كان الراحل نايف عبد الهادي مديرًا 

فنيًا لغزة الرياضي.

كما وســبق للكابتن صائب جندية وأن لعب ضمن صفوف شــباب رفح 
في مطلع التسعينات، عندما مثل فلسطين في  بطولتي األندية العربية 
بالسعودية والقاهرة عامي 194 و1995، حيث استعان شباب رفح بعدد 

كبير من الالعبين كان من بينهم الكابتن صائب جندية.
وتعتبر هــذه المواجهة األولى بين المدربين في البطوالت الرســمية، 
حيث لم يسبق وأن التقيا كمدربين، فيما سبق وأن التقيا كثيرًا كالعبين 
فــي جميع الفرق التي لعبا لها، فلمن ســتكون الغلبــة في أول مواجهة 

تدريبية لهما.

الالعبان والمدربان لفريقي النهائي

سنرد االعتبار بعد 
الهبوط بلقب الكأس جندية:



أبو مرزوق: سنحبط مخطط احتالل  ...

هجمة إسرائيلية على حركة ...

االحتالل يمهد لضم ...
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

نعي فقيد آل أبو شعبان
بقلــوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، ينعى أبنــاء المرحوم عبد الهادي فهمي أبو 

شعبان عمهم المغفور له بإذن اهلل تعالى
األستاذ خضر فهمي أبو شعبان

"مأمور أوقاف غزة سابقا"
الــذي وافته المنية أمس االثنين الموافق 2020/6/29م، ســائلين المولى عز 

وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
تقبــل التعــازي في منزله الكائن في شــارع الثالثيني، مفتــرق الصناعة وذلك 

اعتبارا من عصر يوم األربعاء 2020/7/1م ولمدة ثالثة أيام.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة للمساحة - دائرة التسوية

إعالن لتسجيل أراضي "مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل المجدد رقم
يعلن للعموم أن الســيد/ ورثة طلب جميل خليل الضاني قد تقدموا لتســجيل 
المال غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومســاحته بالجدول ادناه تسجيال 
مجددا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على 
حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التســوية بسلطة االراضي خالل 
مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
1 -اسم وعنوان طالب التسجيل: ورثة طلب جميل خليل الضاني من سكان غزة 

2 - اسم المدينة او القرية: غزة - الزيتون
3 -اسم موقع االرض: غزة الزيتون والواقعة: بالقرب من مدرسة دير الالتين 
4 - رقم القطعة: 616"مالية" )حسب ادعاء المواطن(، رقم القسيمة : 148"مالية 

" )حسب ادعاء المواطن(، المساحة: 281م2  الحصة: كاماًل  نوع األرض: ملك
5 - الحدود بموجب المخطط: شمااًل: شارع هيكلي بعرض 6م 

جنوبًا: رامز محمد مهدي القطب وشركاه 
شرقًا: رائد عزيز محمد الضاني طابو قسيمة 221 من القطعة 616

غربًا: ورثة حربي جميل الضاني )طابو( ثم شارع هيكلي بعرض 10م
6 - كيفية األيلولة لطالب التســجيل: ورثة طلب جميل خليل الضاني والتي آلت 
اليهــم بالميراث من طلب جميل خليل الضاني والتــي الت اليه حصة بالميراث 
مــن والدته صفية خليــل إبراهيم صقر وبالميراث من شــقيقه مصطفى جميل 
خليل الضاني وبالشراء من ورثة مصطفى جميل خليل الضاني بواسطة وكيلهم 
صالح زكي ديب زين الدين بموجب وكالة تحمل رقم 048185 صادرة من دولة 
قطر وحصة بالشــراء من ورثة زياد جميل خليل الضاني والمسجلة باسم صفية 
خليــل إبراهيم صقر ومصطفى جميل خليل الضانــي وزياد جميل خليل الضاني 

وطلب جميل خليل الضاني لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.
دائرة التسوية / اإلدارة العامة للمساحة

أن عمليات المســح فــي الجبل، تأتي تمهيدًا  لعمليــة "الضم" خالل اليومين 
القادمين.

ويقطن الجبل )٤٠٠( فلســطيني يتعرضون لشــتى المضايقات في المنطقة، 
وجميعهم مهددون بالتهجير القسري، في أي لحظة.

وفــي ونابلس، وضع مســتوطنون، أمــس، بيوتًا متنقلة فــي أراضي عصيرة 
الشمالية شمال المدينة.

وقــال مســؤول ملف االســتيطان شــمال الضفة غســان دغلس فــي بيان إن 
مســتوطنين وضعوا بيوتا متنقلة في منطقة "خلــة الدالية" حوض رقم )٣٧( 

من أراضي عصيرة الشمالية.
مــن جانب آخر اعتقلت قوات االحتالل، أمس،  )10 ( مواطنين بينهم فتى من 

الضفة.
وأوضح نادي األســير، في بيان صحفي، أن قوات االحتالل اعتقلت شــابًا وفتى 
مــن مخيم العروب شــمال الخليل، وهمــا: حمادة عدوي، والفتــى أحمد رأفت 

البدوي، كما سلمت الفتى أحمد عماد البدوي بالغًا لمراجعة مخابراتها.
وأشــار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت شابين من بلدة يعبد في جنين، وأربعة 
شبان آخرين من سلواد ودورا القرع في رام اهلل والبيرة. كما اعتقلت شابًا من 

بلدة صيدا في طولكرم، وآخر من بلدة العيساوية في القدس.
من جانــب آخر توغلت، صباح أمس، جرافات عســكرية إســرائيلية لمســافةٍ 

محدودة، شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفاد مزارعون بأن ســت جرافات عسكرية إســرائيلية توغلت لنحو )100( في 
أراضيهم انطالًقا من بوابة "المطبق" العسكرية شرق حي النهضة، شرق رفح.

وأوضحوا أن جرافات االحتالل باشرت بعمليات تجريف، بإسناد من عدّة آليات 
وجيبات عسكرية، تتمركز داخل السياج.

وتتوغــل قوات االحتالل بشــكل محدود فــي بعض المناطق شــرقي القطاع 
وشماله، وتجرّف أراضي زراعية محاذية للسياج األمني بذريعة أمنية.

الوقــت الذي تمضي فيه )إســرائيل( قدمــا، نحو ضم الضفــة الغربية، وتقوم 
فيه السياســة البريطانية، بإســكات كل األصوات المنتقدة، لمالحقة الخطط 
االســتعمارية واالســتيطانية إلســرائيل، نقف بصوت عال وواضــح، إلى جانب 

رفاقنا الفلسطينيين. فلسطين حرة«.
وأرفقــت الحركة عدّة تغريدات أوضحت فيها مواقف عدد هائل من المنّظمات 
الحقوقية حــول العالم، ومنــه يهوديــة، المناهضة للصهيونيــة والمعارضة 
لسياســات االحتالل اإلســرائيلي القمعية في الضفة الغربيــة المحتلة وقطاع 

غزّة المحاصر.
وكتبت الحركة أيضا: »نحن نقف مع المجتمع المدني الفلسطيني في مطالبته 
بعقوبــات موجهــة، بالتماشــي مــع القانون الدولــي، ضد نظــام األبرتهايد 

االستعماري اإلسرائيلي«.
وأوضحت الحركة أيضا: »نحن نقف مع الفلســطينيين في أكثر األوقات إلحاحا، 
وضــد الهجمات المتســارعة على حقوقهــم المذكورة أعــاله، ومصادر أخرى 
كثيــرة. إن نضالنا هو معركة موحدة ضد االســتعمار بجميع أشــكاله. العدالة 

غير قابلة للتجزئة«.
واستشــهدت الحركة بكلمــات المناضلة األميركية من أصــل أفريقي، أنجيال 
ديفز، الداعمة بشــدة لنضال الشــعب الفلســطيني، بقولها: »من أجل أولئك 
الذين يناضلون ضد العنصرية ومن أجل الحرية في كل مكان، يستمر الشعب 
الفلســطيني بتقديم إلهام ألنه عانى وصمد لفترة طويلة، رافضا االستســالم 

وقبول الخضوع األبدي وانعدام العدالة«.
وســرعان ما شنّت جهات إسرائيلية، وجهات داعمة لـ)إسرائيل( والصهيونية، 
وذبــاب إلكتروني إســرائيلي، هجمة شرســة للغاية على حركة »حياة الســود 
مهمة« لرفضها السياســات االستعمارية اإلســرائيلية وآخرها الضم، واصفين 

الوقوف مع العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني بـ«معاداة السامية«.
وأثنــى فلســطينيون وعرب كثــر على الدعــم األخير الذي أعلنــت عنه الحركة 
للقضيــة الفلســطينية، بعدما كانت الحركــة األصلية في الواليــات المتحدة 
 ،)BDS( قد تبنت قبل بضعة أعوام، حركة المقاطعة الفلســطينية إلســرائيل

معتبرة أن النضال العادل ضد القمع ال يتجزأ.

بكل الوسائل. ودعا أبو مرزوق خالل مقابلة بثتها 
قناة األقصى مســاء أمس، إلى عقد اجتماع قيادي 
وطنــي للتوافق علــى برنامج وحــدوي لمواجهة 
االحتالل اإلســرائيلي ومخططاته، مطالبًا بإعداد 
خطــة وطنية لمواجهــة الضم، على أن يشــترك 
فيهــا الجميع وتضمن المواجهة الشــاملة وبكل 

الوسائل.
وشــدد على أن مواجهة خطــة الضم هي معركة 
الكل الفلســطيني، منوهًا في الوقت نفســه إلى 
أن رئيــس الســلطة محمــود عباس "غيــر مقتنع 
بالعمل مع الكل الفلســطيني، ويستهين ببعض 

الفصائــل، وهذا يعيق إعداد خطة وطنية شــاملة 
لمواجهة خطة الضم". وقال أبو مرزوق: "مواجهة 
االحتــالل بحاجــة لبرنامــج حقيقــي علــى قاعدة 
وحــدة الصف الفلســطيني لنتخــذ كل اإلمكانات 
والوســائل المتاحــة لهزيمــة االحتــالل ودحــره 
وخاصــة من الضفة الغربية"، مشــيرًا إلى أنه "ال 
مستقبل للسلطة الفلسطينية في ظل خطة الضم 
اإلسرائيلية، وأن الجهد الفلسطيني الموجود غير 

كافٍ لمواجهة المخططات اإلسرائيلية".
وشــدد على أن الجميع مسؤول أينما كان، وأنه ال 
يمكن ألحد أن يقذف الكرة في جهة اآلخر ويعفي 

نفسه من المسؤولية.
وعن الدور العربي قال أبو مرزوق: "إن كل الجهود 
العربية واإلسالمية في الوقت الحاضر ال يمكن أن 
تمنــع الضم ألنها معزولة عــن القرار المؤثر وهو 

قرار الواليات المتحدة األمريكية واالحتالل".
وكشــف عضو المكتب السياســي لحركة حماس، 
أن الحركــة تجــري اتصاالت مع عديــد من الدول 
الضــم  خطــط  إلحبــاط  واإلســالمية  العربيــة 
اإلســرائيلية، الفتًا إلــى أن حمــاس تنظر بعين 
القلق إلــى تراجع موقف بعــض األنظمة العربية 

من تأييد القضية الفلسطينية.

تحصيل الطالب الفلسطينيين 
بأراضي 48 أعلى من اليهود

الناصرة/ فلسطين:
يحقق الطالب الفلســطينيين في األراضي المحتلة عام 48، نتائج أعلى من طالب 
المــدارس اليهوديــة على الرغــم من التمييــز بحجم الميزانيات ضــد المدارس 
العربية، وفقا لتقرير نشــره بنك )إســرائيل(، أخيرًا، وفنّد ادعاءات وزارة التعليم 

اإلسرائيلية بأن المدارس العربية غير ناجعة وال تترجم الميزانيات إلى إنجازات.
وجاء تقرير بنك )إســرائيل( مناقضا الدعاءات وزارة التعليم، التي ادعت أن معدل 
عالمات الطالب في )إســرائيل( في امتحــان "بيزا" في نهاية العام الماضي تراجع 
بســبب الطالب العــرب، وقال مدير عام الــوزارة إنه توجد مشــكلة في المجتمع 
العربــي. إال أن تقريــرا جديــدا أجراه ســيفي باخر، مــن دائرة األبحــاث في بنك 
)إســرائيل(، أكــد أن "النتائــج تدل على أنه فــي جهاز التعليــم الحكومي العربي 
ينجــح بتحقيق نتائج أفضل من التي يحققها جهاز التعليم الحكومي في الوســط 
اليهــودي. ورغــم المــوارد المتدنية التي ترصد لهــم، يبدو أن اســتخدام جهاز 

التعليم الحكومي – العربي بهذه الموارد فعال".
ونقل موقع "ســيحا ميكوميــت" اإللكتروني عن باخر قوله فــي التقرير: "ولذلك، 
فــإن رصد موارد متوازنة أكثر بإمكانها أن تســاعد في تســريع تقليص الفجوات 
بإنجازات الطالب وكفاءاتهــم". وأوضح أن التقرير يظهر أن تالعب وزارة التعليم 
اإلســرائيلية بالمعطيات. "فمن جهة، تظهر معطيات التســرب من المدارس أن 
نســبة الطالب العرب أعلى من الطالب اليهود بحوالــي )%50(، لكن المعطيات 
نفسها عندما تقاس بموجب مؤشر اجتماعي – اقتصادي، تظهر أن نسبة الطالب 
العرب المتسربين أدنى من نسبة الطالب اليهود. كذلك يتكرر هذا التضليل في 

معطيات شهادة البجروت، وحتى في معطيات تفوق الطالب".
وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من أن البيئة البيتية في مجتمع فلسطينيي 48 
أضعف من تلك اليهودية، وعلى الرغم من تمييز وزارة التعليم في تمويل الطلبة 
الفلسطينيين طوال كافة سنوات التعليم الـ)12(، إال أن المدارس فلسطينيي 48 

ما زالت تحقق لطالبها تحصيال أعلى من المدارس اليهودية.
وأضــاف التقرير أنه لو تم إجراء مســاواة في الفرص في جهــاز الرفاه االجتماعي 
ودعــم ذوي الطــالب، وفي الميزانيــات للمدارس، لكان تحصيــل الطالب العرب 

سيرتفع أكثر.

غزة/ فلسطين:
أكد رئيــس بلدية غــزة الدكتور يحيى الســراج أن 
المجلــس البلــدي انتهج سياســة مكافــأة الملتزم 
في دفــع فاتورة الخدمات تقديــرًا منه للملتزمين، 
وكذلك مبدأ مشــاركة المجتمع ولجــان األحياء في 

اختيار المشاريع التي تهم مناطقهم.
جــاءت تصريحــات الســراج، خــالل اجتمــاٍع عقده 
المجلس البلدي في بلدية غزة، أمس، بحضور نخب 
شــبابية من المنتدى االجتماعــي التنموي، "ضمن 
سياسة االنفتاح على المجتمع، وتعزيز مشاركته في 
عملية اتخاذ القرار، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة 

المجتمعية"، بحسب بيان صادر عن البلدية.
وعرض الســراج أهــم المشــاريع واالحتياجات التي 
أقرتها البلدية في الخطــة التنموية التي اعتمدتها 
البلديــة بمشــاركة مجتمعية واســعة خــالل العام 
الماضــي، واهــم المعايير التــي وضعتهــا البلدية 
الختيار المناطق التي يتم تنفيذ المشــاريع بها وفق 
مبــدأ تحقيــق العدالة فــي التوزيع بيــن المناطق، 

وأهمية المشروع للمنطقة.
وأكد الســراج أن بلدية غــزة تفتــح أبوابها لجميع 
المدينــة  فــي  والمجتمعيــة  الشــبابية  الهيئــات 
للمشــاركة في أنشــطة وفعاليات المجلس البلدي 
وأنشــطة البلدية المختلفة ضمن المبدأ الذي رفعه 

المجلس البلدي لتعزيز مشاركة المجتمع في العمل 
البلدي.

وناقــش الحضور، قضايا مختلفــة تهم المواطنين، 
وســبل تعزيز مشــاركة المجتمع في عمليــة اتخاذ 
القــرار، وســبل مشــاركة الشــباب فــي األنشــطة 
التطوعيــة للبلديــة، وقضايا خدماتيــة ومجتمعية، 
ومشــروع تطويــر الواجهــة البحريــة التــي تنفذه 

البلدية حاليًا.
وعرض عضــو المجلس البلدي م. لؤي عياد، ومدير 
الدائــرة المالية محمــد المصري البيانــات المالية 
للبلدية واإليرادات والنفقات منذ بداية العام الحالي 
،2020 واألثر الســلبي لجائحــة كورونا على الوضع 

المالي للبلدية ورواتب الموظفين.
كما اســتعرض عيــاد مســتجدات إعــداد الهيكلية 
اإلداريــة الجديــدة للبلديــة التــي تعكــف البلدية 
حاليــًا علــى وضعهــا وأثرهــا اإليجابي فــي تطوير 
العمل في البلدية وتقليل البيروقراطية، وتحســين 
األداء، وتطوير العمل، وتحســن الخدمات المقدمة 

للمواطنين.
بــدوره؛ قــدم نائــب رئيــس البلديــة م. أحمد أبو 
راس شــرحًا عن تطورات الواجهــة البحرية وتأجير 
األكشــاك، موضحًا أن الهدف منها تســهيل حركة 
المصطافيــن والمتنزهين على كورنيش وشــاطئ 

البحــر. وأكــد أن البلدية عقــدت لقاءات تشــاورية 
مع فئات مختلفــة من المجتمع قبيــل البدء بتنفيذ 
المشــروع  وتــم توزيــع االســتراحات واألكشــاك 
ومراعــاة تــرك مناطق واســعة بين كل اســتراحة 
واستراحة أخرى بهدف ترك مناطق الصطياف وتنزه 

المواطنين.
وبــن أبو راس أهم المعايير التــي وضعتها البلدية 
والتي تم على أساسها اختيار مســـتأجري األكشاك 
منهــا: عمله في المنطقة منذ عدة ســنوات، وعدم 
توفر فرصة عمل أخــرى له، والتزامه بالمعايير التي 

وضعتها البلدية لألكشاك.
بينما قدمت عضو المجلــس البلدي فداء المدهون 
األنشــطة المقترحة لمركز إسعاد الطفولة وإشراك 
المبادرات الشــبابية، وكذلك مدونة الســلوك التي 
يجــري إعدادهــا، وأكــدت أهمية تعزيز المشــاركة 
المجتمعية فــي عمل المركز وزيادة ســاعات عمله 
لتنفيذ أنشطة ثقافية وإبداعية شبابية في المركز.

وأكدت أن هناك توجها لدى المجلس البلدي إلقرار 
مدونة ســلوك سيتم تطبيقها على مرحلتين األولى 
على شــاطئ البحر ومناطق االصطيــاف وتم إعداد 
فريق مكون من 30 مشــاركًا بهدف المساهمة في 
ذلك، والثانية في األحياء والمناطق الســكنية لنشر 

مدونة السلوك.

مجلس بلدية غزة يعقد اجتماًعا بحضور ُنخب شبابية
السراج: انتهجنا مبدأ مشاركة المجتمع في اختيار المشاريع بمناطقهم
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ســؤاالن : هل ســيمضي نتنياهو قدمًا في اإلعالن عن بــدء الضم وفرض 
الســيادة فــي األول من يوليو، أي بعد ثمان وأربعين ســاعة، أم ســيتراجع 

لبعض الوقت ألن األول من الشهر المضروب للبداية ليس مقدسا؟!
والســؤال األخر يقول: هل يذهــب نتنياهو لضم ٣٠٪  مــن أراضي الضفة 
المحتلة، بحســب توجيهات ترامب داخل مشروع الصفقة، أم أنه سيكتفي 
بضم نســبة أقل من ذلك بحيث تشــمل المســتوطنات الكبيــرة المأهولة 
بالسكان، ثم يتدرج بحسب التطورات السياسية الداخلية والخارجية ليصل 

إلى النسبة المستهدفة؟!
الحــظ  أنه كلمــا اقتربنا من التاريخ المضروب ازداد قــرار نتنياهو النهائي 
غموضا؟!. هذا األســبوع األخير من شــهر يونيو هو األسبوع األكثر غموضا 
على المســتوى الصهيوني، والفلســطيني أيضــا. اللون الرمادي ينتشــر، 
والضباب السياســي يمــأ األفق. وفي كل ســاعة تصريح مغاير لســابقه، 
أو زائــد عليه. أمــس أخبر نتنياهو حزبه أن المحادثــات مع الوفد األميركي 
الموجود في )إسرائيل( تجري بسرية، وأن مشروع الضم ال يعتمد على أزرق 

أبيض؟! . أزرق أبيض يقول: إن كل شيء عدا كارونا مؤجل؟!
هــذا ويقال إن خالفــا في الموقف بين أعضاء الوفــد األميركي الذين يناط 
بهم المتابعة مع )إســرائيل(. يقال إن كوشــنير مــع التأجيل، ومع ضم جزء 
يسير من المستوطنات في الموعد المضروب ؟! ويقال إن فريدمان السفير 
األميركــي يحــث نتنياهو على ضــم ٣٠٪  دفعــة واحدة، وخــوض معركة 

واحدة؟!
ويرتبــط بهــذه الحالة األميركية اإلســرائيلية أن ١٨٩ عضــوا من أعضاء 
الكونجرس مــن الحزب الديمقراطــي وقعوا على رســالة موجهة لنتنياهو 
وغانتس وأشــكنازي يطالبونهــم بوقف إجراءات الضم، بينما أرســل ١١٦ 

عضوا جمهوريا رسالة لنتنياهو تؤيد خططه في الضم؟!
هذه المعلومات تحكي بشــكل أو بآخر أن عملية الضم وفرض السيادة هي 
عملية معقدة، وإن تداعياتها الســلبية على )إسرائيل والسياسة األمريكية( 
في المنطقة عديدة، وأن الفعل معلوم، ولكن نتائجه وتداعياته مجهولة؟! 
وأنه ال يمكن قياس هذا الفعل الخطير على نقل الســفارة األميركية وردود 

األفعال العربية والعالمية الباهتة عليها؟!.
الضــم هنا يعني إجراء تصفيــة نهائية للقضية الفلســطينية، وتدمير لكل 
أحالم الفلسطينيين، وهو بمثابة إعالن ثان عن قيام دولة )إسرائيل(، إعالن 

يستكمل فيه نتنياهو إعالن ابن غوريون عند إقامة الدولة عام ١٩٤٨م.
الخالصــة في هــذه األجواء الغامضــة والرمادية تقول للفلســطينيين : إن 
شــيئا ما يتعلق بالضم وفرض الســيادة ســيقع في األول من يوليو، بقرار 
يتخذه نتنياهو مع الشــركاء، وإذا كنا نجهل مضمون القرار على وجه الدقة، 
فــإن هذا ال يجدر أن يشــغلنا كثيرا. ما يهمنا هو موقفنا ودورنا فلســطينيا 
وعربيــا، وهذا هو األهــم الذي يجدر أن نبدأ به أيضا فــي األول من يوليو، 
وأقل ما يجب في غزة هو تشكيل لجنة وطنية عليا من الكل الوطني لتقرير 
اإلجراءات ومتابعة تنفيذها. واإلعالن عن نشر أشرعة المقاومة في الضفة، 
وفضح جميع المعوقين باتهامهم بالعمل على تمرير مشروع الضم، مقابل 

مصالح شخصية مرفوضة؟!

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

غزة/ أدهم الشريف:
وصلت يومية مجموعة من الصيادين 
الغزِّييــن بعــد ســاعات طويلــة من 
العمل في عرض البحر، إلى 2 شــيكل 
لكل واحد منهم؛ ما يســاوي بالعملة 
األمريكية نصف دوالر تقريبًا، بحسب 

مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر.
وفي تصريح لـ«فلســطين«، أكد بكر 
أنــه ألول مــرة يمر الصيــادون بغزة 
وتعدادهــم يقــارب )4( آالف، بهــذه 
الظــروف الصعبــة حاليًا, إثــر دخول 
القطــاع الســاحلي أزمــة اقتصاديــة 

جديدة تزامنت وتأخر صرف الســلطة 
الفلســطينية رواتــب موظفي القطاع 

العام بغزة.
ونبَّــه إلــى أن األزمــة التــي جــاءت 
امتدادًا ألزمات ســابقة، شلَّت القدرة 
الشــرائية لــدى المواطنين وأضعفت 

إلــى حدٍ كبير الطلب على األســماك، 
وألحق ذلك أضرارًا كبيرة بالصيادين، 
في وقت ما زالــت انتهاكات االحتالل 
مســتمرة بحقهــم في عــرض البحر 
مــن مالحقــة وإطــالق نــار وتالعب 

بالمسافات المسموح الصيد فيها.
وقال بكر إن أســعار »سمك الغالبة« 
ويقصد األسماك الشــعبية المرغوبة 
لدى فئة واسعة من المواطنين، والتي 
يصطادهــا صيادون لديهم امكانيات 
محدودة في البحر، انخفضت بشــكل 
غير مســبوق، مدلــاًل علــى ذلك بأن 
أنواعا من األســماك كان يصل ســعر 
الكيلــو الواحــد منها إلــى )20-18( 
شــيكال أصبح اليــوم بنصف الســعر 

وأقل، بسبب ضعف القدرة الشرائية.
ونقل لـ«فلسطين« أحد المواقف التي 
مر بها مجموعة مــن الصيادين قبل 
أيام، والذين ما إن انتهوا من الصيد 
وبيع الســمك الــذي بحوزتهم، وزعوا 
الحصص المالية بعد حســاب الوقود 
المســتخدم في القــارب وغيــره من 
اللوجستيات، وكانت النتيجة 2 شيكل 

لكل صياد.
وذكر أن كيلو سمك البذرة وصل إلى 
شــيكل واحد، وثمن البكســة كاملة 
يتراوح بين )6-10( شــواكل، بعد أن 
كانــت تصل إلــى ما يزيد عــن )45( 

شيكاًل.
وقال، إنه علــى مدار األعوام الماضية 
لم تنخفض أســعار األسماك إلى هذا 
الحد، وذلك بســبب تراجــع االقتصاد 
غــزة. لكــن في مقابــل ذلــك، أنواع 
مختلفة من األســماك مثــل اللوكس 
والجمبــري والفريدي، ال زالت تحتفظ 
بأســعارها المرتفعــة قياسًــا بأنواع 
أخرى متعددة، نظــرًا لتصديرها إلى 
خارج قطاع غزة؛ وتحديدًا إلى الضفة 

الغربية أو )إسرائيل(.
ويتزامــن كل ذلــك وفــق بكــر، مــع 
نقص حاد في أدوات ومعدات الصيد، 
وفقــدان تــام لقطــع الغيــار الالزمة 
إلصــالح قوارب الصيــد، وهو ما يزيد 

من أعباء ومشاكل الصيادين.

حمى الضنك تهزم 
كورونا في سنغافورة

سنغافورة/ وكاالت:
توفي 4 أشخاص في سنغافورة هذا الشهر بسبب فيروس حمى الضنك الذي ينقله 
البعوض، وفقًا لبيانات وزارة الصحة المقدمة لصحيفة »ستريتس تايمز« المحلية. 
وفي غضون ذلك، تشــير إحصائيات الوزارة إلى أن شخصين فقط توفيا في يونيو/
حزيران 2020 بعد إصابتهما بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة إجمالي 26 شخصًا 

منذ تأكيد حالة اإلصابة األولى في سنغافورة في أواخر يناير/كانون الثاني. 
ووفقًا لوكالة البيئة الوطنية، فإن سنغافورة، المدينة الغنية تمر بذروة تفشي حمى 
الضنك هذا العام، إذ ســجلت أعلى حصيلة أســبوعية لحاالت اإلصابة على اإلطالق 
في وقت ســابق من يونيو/حزيران. وذكرت وكالــة البيئة الوطنية في بيان لها أنه 
على الرغم من أن موسم الذروة لحمى الضنك يبدأ عادة في يونيو/حزيران، فقد تم 

تسجيل 12363 حالة إصابة بالمرض حتى 20 يونيو/حزيران. 
وقالــت الوكالــة: »من المتوقع أن يتجــاوز العدد اإلجمالي للحــاالت هذا العام رقم 
22170 حالة المســجل في عام 2013، وهــو أكبر حصيلة لحاالت حمى الضنك في 

تاريخ ســنغافورة«.  وفي 2 يونيو/حزيران، أنهت ســنغافورة إغالقها الذي اســتمر 
لمدة شــهرين للحــد من ارتفاع حــاالت اإلصابة بكورونا بين العمــال المهاجرين 

األجانب المكدسين في مهاجع مخصصة إلقامتهم. 
وســجل مسؤولو الصحة في ســنغافورة 202 حالة إصابة جديدة بكورونا، اإلثنين، 
ليصــل العــدد اإلجمالــي إلى ما يقرب مــن 44 ألف حالــة، وهي واحــدة من أعلى 

المعدالت في آسيا. 

يحدث في غزة فقط.. يومية الصياد "2 شيكل"

األكثر غموضًا وتعقيدًا؟!


