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نعي فقيد آل الصوراني
غزة -كندا، حرم الفقيد الحاجة نهيل الصوراني وأنجاله حمدي وحسام وحازم 
وأمل حرم عبد الكريم الزعبي وعائالتهم وعموم آل الصوراني في فلســطين 

والخارج ينعون بمزيد من الحزن واألسى فقيدهم المغفور له بإذن اهلل
الحاج/ مروان حمدي محمد الصوراني )أبو حمدي(

شقيق المرحوم عدنان الصوراني )أبو عزام( والمرحوم كنعان الصوراني )أبو المعتز(
الذي انتقل إلى رحمته تعالى أمس الثالثاء الموافق 2020/6/2م في كندا 

عن شيخوخة صالحة قضاها في طاعة اهلل.
تقبــل التعازي من بعد صالة العصر للرجال فــي منزل الفقيد الكائن خلف 
مســجد العباس وللســيدات في منزل شــقيقه المرحوم كنعان الصوراني 

الكائن في تل الهوا خلف مطعم سيدار لثالثة أيام ابتداًء من اليوم.

142 مستوطًنا يقتحمون باحات المسجد األقصى
االحتالل يهدم منزاًل و6 متاجر 

بالقدس واعتداءات واسعة 
للمستوطنيــــــن فـــي أريحــــا

القدس المحتلة/ فلسطين:
هدمــت ســلطات الحتــال اإلســرائيلي منــزًل وســتة متاجر قيد 
اإلنشــاء فــي مدينــة القــدس المحتلة. وفــي حين اقتحــم )142( 
مســتوطن باحــات المســجد األقصــى، اعتقلــت قــوات الحتال 

ا بينهــم نائب في المجلس التشــريعي،  )21( فلســطينيًّ
واعتدى مستوطنون على أراضي مواطنين في أريحا.

"هيئة العودة" تنعى شهيًدا ارتقى 
متأثًرا بإصابته خالل المسيرات

غزة/ فلسطين:
نعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، أمس، 
الشهيد رامي سعد الغلبان، الذي ارتقى متأثرًا بجراح أصيب بها 

خالل مشاركته في مســيرات العودة شرقي محافظة 
خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل نحو عامين.

الديمقراطية تدعو المالكي للتوقف عن "الهرطقات السياسية" 
حماس: السلطة غير جادة 
بقطع عالقتها مع االحتالل

غزة- رام اهلل/ فلسطين:
قالت حركة حماس، إن تصريحات وزير خارجية السلطة رياض 
المالكي حول اســتعداد الســلطة لعقد لقاء مــع قادة االحتالل 

اإلسرائيلي في موسكو، تعكس عدم جدية السلطة 
بتنفيذ قرارات قطع عالقتها مع االحتالل.

"األونروا" تنهي عقود عمل
 عشرات الموظفين في غزة

غزة/ نور الدين صالح:
أنهــت وكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين »األونــروا« عقود 
»عمــل مؤقتة« لـــ106 من الموظفيــن العاملين لديها فــي قطاع غزة، 
بذريعــة األزمة المالية التــي تعانيها. وأوضح الناطــق اإلعالمي للوكالة 

بغــزة، عدنــان أبو حســنة، في تصريــح صحفــي، أن الوكالة 
قررت إنهاء عقود 106 من العاملين لديها على بند التشــغيل 

أدانت تصاعد العتقالت وهدم 
منازل المواطنين بالضفة والقدس

حماس تدعو الستنفار وطني
 شامل لمواجهة تحركات االحتالل

غزة/ فلسطين:
طالبت حركة حماس، أمس، بإعالن حالة استنفار وطني شاملة، وتبني برنامج 

مضاد على األرض لمواجهة تحركات االحتالل اإلسرائيلي ومحاولة 
فرض سياسة األمر الواقع فوق األرض الفلسطينية المحتلة.

البنتاغون ينشر قوات 
الحرس الوطني في الواليات 

والديمقراطيون يهاجمون ترامب
واشنطن/ وكاالت:

أكــدت وزارة الدفاع األميركية "البنتاغون" نشــر قــوات الحرس الوطني 
في الواليــات لمواجهة االحتجاجات التي خرجت منذ أســبوع ضد مقتل 

مواطــن أميركي مــن أصل إفريقــي على يد الشــرطة، في 
حين أعلنت والية نيويورك تمديد الحظر لعدة أيام، وســط 

"مرة" يدعو إلى حراك سياسي وإعالمي 
واسع لمواجهة مخططات الضم

بيروت/ فلسطين: 
دعــا رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة حمــاس في منطقة الخارج رأفت مرة 
إلى حراك سياســي وإعالمي واســع لمواجهة المخطط اإلســرائيلي، مؤكدا 
هويــة الضفة الغربيــة الوطنية ومكانتها في التاريخ والحاضر الفلســطيني، 

ودورهــا الوطني في مقاومة االحتالل. وحذر مرة في تصريح صحفي 
أمــس، مــن المخاطر الناتجــة عن المخططــات اإلســرائيلية لضم 

غزة/ فلسطين:
تتوجه لجنة متابعة العمل الحكومي 
فــي قطــاع غــزة إلــى عــودة عمل 
القطاعــات المتأثــرة بجائحة كورونا 
تدريجيَّــا، وفــق ضوابــط وتدابيــر 
تضعها وزارة الصحة وتشــرف عليها 

االختصــاص.  جهــات 
وأوضــح المكتب اإلعالمي 

الداخلية تشكل جهاًزا رقابًيا مؤقًتا بالشراكة مع الصحة للمتابعة
عودة تدريجية لعمل القطاعات المتأثرة

 بكورونا مع تشديد اإلجراءات على المعابر بغزة

حالتا وفاة 
و72 إصابة 

جديدة بكورونا 
في دولة 
االحتالل

العدلوني يعلن 
إطالق حملة 

دولية لمواجهة 
مخطط ضم 

الضفة الغربية

حركة المقاطعة: 
ض  االحتالل ُيعرِّ

سكان غزة
م   لخطر التسمُّ
بالمياه الملوثة
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الحتال يجبر مواطًنا على هدم منزله في القدس المحتلة بداعي "البناء غير المرخص" أمس    ) األناضول ( 

 المؤتمر الصحفي للجنة المتابعة الحكومية في مدينة غزة أمس     ) تصوير / رمضان األغا (
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع - بلديـة غزة
)MDPIII-CII( برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة الثانية

اســم المشــروع الفرعــي: توريــد إطــارات لــزوم آليات 
الخدمات مرحلة ثانية

رقم العقد: MDPIIICII-1221109- 62، تاريخ استدراج العروض: 2020/06/03
1. حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
- صندوق تطويــر وإقراض الهيئات المحلية - على منحة بقيمة 130 مليون 
يورو من مجموعة من الشــركاء والممولين )البنك الدولي، الوكالة الفرنسية 
للتنميــة، الحكومة الدنماركيــة، التعاون االلماني )الوكالــة األلمانية للدعم 
الفني والبنك االلماني للتنمية(، الوكالة السويسرية للتنمية، اتحاد البلديات 
الهولنــدي، االتحــاد األوروبــي( باإلضافــة الى مســاهمة الســلطة الوطنية 
الفلسطينية في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة الثانية.

2. وقــد حصلت بلدية غزة على منحة فرعيــة من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع توريد إطارات لزوم آليات الخدمات مرحلة 
ثانيــة وتنوي اســتعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعيــة في عمل دفعات تحت 

العقد رقم MDPIIICII-1221109 -62 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3. تدعو بلدية غـزة الموردين للتقدم الستدراج عروض أسعار )تسوق محلي( 
لمشروع توريد إطارات لزوم آليات الخدمات مرحلة ثانية مدة التوريد 60 يومًا، 

وحسب اآلليات المعتمدة لدى صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.
4. الموردون المعنيون يمكنهم الحصــول على المعلومات الالزمة من بلدية 
غزة، دائرة المشتريات والمخازن، السيد/ قاسم أبو شنب، هاتف: 082832200 
فاكس: 082824400، وذلك ابتداًء من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشرة ظهرًا من تاريخ 2020/06/03 وحتى تاريخ 2020/06/14.
5. عــروض األســعار يجــب أن تقــدم علــى العنوان أدنــاه قبــل أو بتاريخ 

2020/06/14 الساعة الثانية عشرة ظهرًا وهو موعد فتح المظاريف. 

6. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.
العنوان المشــار اليه أعاله: بلدية غزة، المبنى الرئيســي، الطابق األول، مكتب مدير 
عام الشئون اإلدارية، السيد/ حيدر شعث، ميدان فلسطين، ص. ب.، غزة، قطاع غزة
بلديـة غزة

إعالن توظيف 
تعلن جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية وبالشراكة مع وزارة الزراعة عن حاجتهما 

لوظيفة )مهندس زراعي( للمشاريع الزراعية
في مدينة خانيونس، وذلك وفق الشروط اآلتية: -

- أن يكــون حاصاًل علــى درجة البكالوريوس في مجــال الزراعة )تخصص 
إنتاج نباتي ووقاية( أو أي تخصص مشابه بتقدير ال يقل عن جيد.

- خبــرة في اإلنتــاج النباتــي والوقاية ال تقــل عن ثالث ســنوات )خاصة 
الزيتون والنخيل(.

- يجيد استخدام برامج الحاسوب الالزمة للعمل.
-لديه مهارات إدارية وقدرة على إعداد التقارير الدورية.

- لديه القدرة على إعداد جداول الكميات والمواصفات الزراعية.
- أال يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا.

-أن يكون المتقدم من سكان المحافظة الوسطى أو جنوب قطاع غزة.
- يفضل أن يكون لديه رخصة قيادة.

فعلى من تتوفر فيه الشــروط المذكــورة ويرغب في التقدم إلى الوظيفة، 
ارسال السيرة الذاتية مدعمة بالشهادات والخبرات المطلوبة على االيميل 
info@alrahma.ps  ، وذلــك ابتــداء مــن صبــاح يوم األربعــاء الموافق 

2020/06/03م إلى نهاية يوم األربعاء الموافق 10/06/2020م.

عطاء رقم )2020/01( 
إعالن طرح عطاء حفر بئر وتركيب محطة تحلية 

تعلن جمعية دار اليتيم الفلسطيني– عن طرح عطاء مناقصة )حفر بئر وتركيب 
محطة تحلية بالطاقة الشمســية( في منطقة دير البلح مســجد السالم فعلى 
الراغبين في االشــتراك بالعطاء المذكور أعاله من الشــركات أو المؤسسات 
المختصة بهذا الشــأن مراجعة دار اليتيم الفلســطيني في مقرها الكائن في 
دير البلح -امتداد شــارع النخيل، للحصول على العطاء، وذلك خالل ســاعات 

الدوام الرسمي )من الساعة الثامنة صباحًا – وحتى الواحدة بعد الظهر(.
- تنويه:

1. شراء العطاء ابتداء من يوم األربعاء الموافق 2020/6/3م.
2. الموعــد النهائي لتســليم وفتح العطاء بالظرف المختــوم يوم الثالثاء 

2020/6/9م الساعة الحادية عشرة صباحا.

3. أن يكــون المتقــدم للعطــاء مؤهال ويملك شــهادة ترخيص ســارية 
المفعول وان يكون مصنفا، وأن يكون مسجال في دوائر الضريبة.

4. يطلب من المشــارك في هذه المناقصة أن يقدم ضمانة بنكية بقيمة 
)5 %( من قيمة العطاء بحيث تكون سارية المفعول لمدة 3 شهور من أحد 

البنوك العاملة في قطاع غزة.
5. ان يقدم كفالة حسن تنفيذ على من يرسو عليه العطاء بقيمة 10 % من 
قيمة العطاء بحيث تكون ســارية المفعول لمدة 3 شــهور من أحد البنوك 

العاملة في قطاع غزة.
6. األسعار بعملة الدوالر ويجب ان تكون األسعار سارية لمدة 90 يوما من 

اخر موعد تسليم العطاء.
7. دخول العطاء برسوم نقدية )200( مائتي شيكل غير مستردة.

8. ارفاق شهادة عدم خصم من المنبع على من يرسو عليه العطاء.
9. أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

10. يمكن تجزئة العطاء.

11. ارفــاق شــهادة ضمانــة للمحطــة لمدة ســنتان مــع كافــة النفقات 

التشغيلية الالزمة )سدمنت -كلور-انتي سكيلنت(.
12 - ارفاق شهادة ضمانة على البئر لمدة عشرة سنوات بكامل محتوياته.

13 - ارفاق شهادة ضمانة لمدة سنتان على الطاقة الشمسية.

14 - لالستفسار نرجو مراجعة قسم المشتريات على جوال رقم 0599526682.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني/رئيس قسم المشتريات

إعالن تحذير للعموم
أعلن أنا /عمر محمد جميل شحادة وأوالدي )نضال ويوسف( من سكان 
النصــر وأحمل هوية رقــم 917580748 بالقرب مــن جامعة القدس 
المفتوحة بعدم مســئوليتي عن أي أفعال أو أعمــال أو التزامات مادية 
أو معنوية أو حقوق ســواء كانت مادية أو قانونية أو عشائرية المتعلقة 
بالسيد/ محمود محمد جميل شحادة ويحمل هوية رقم 949825178 
وأننــي بموجب هــذا اإلعالن غير مســؤول عن أي التزامات ســابقة أو 
الحقة له وهذا تحذير وتوضيح وتأكيد مني ومن أوالدي للعموم بذلك.

غزة- رام اهلل/ فلسطين:
قالــت حركــة حماس، إن تصريحــات وزير خارجية الســلطة ريــاض المالكي حول 
استعداد السلطة لعقد لقاء مع قادة االحتالل اإلسرائيلي في موسكو، تعكس عدم 

جدية السلطة بتنفيذ قرارات قطع عالقتها مع االحتالل.
وأكدت حماس على لســان الناطق باسمها حازم قاسم، في تصريح صحفي أمس، 
أن هذه التصريحات تؤكد افتقار قيادة السلطة إلرادة مواجهة مخططات االحتالل 
لضم الضفة الغربية، مبينًا أن هذه القيادة ما زالت تراهن على العالقة مع حكومة 
االحتالل. وكان المالكي أكد اســتعداده لعقد لقاء مع اإلســرائيليين في موســكو، 

لكنه أعرب عن خشيته من تهرب الجانب اإلسرائيلي من هذا اللقاء مجددًا.
وذكر المالكي أن فلســطين مســتعدة إلجراء حوار مع )إسرائيل( عبر الفيديو تحت 
إشــراف موسكو، مع أنه شكك في أن يقود ذلك إلى نتائج ملموسة. لكنه أشار إلى 
أن "الجانب الفلسطيني سينظر في هذه اإلمكانية إذا وجدتها روسيا أمرا مجديا".

وطالب قاســم الســلطة باالقتراب من اإلجمــاع الوطني الداعي إلــى إطالق حالة 
مقاومة شاملة ضمن استراتيجية نضال موحدة يشارك فيها الكل الوطني.

إلى ذلك، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المالكي لـ"التوقف عن الهرطقة 
السياسية وأن يلتزم قرارات الهيئات التشريعية في المجلس الوطني والمركزي". وقال 
بيــان للجبهة أمس: "كثيــرًا مما جاء في المؤتمر الصحفي للوزير يدعو لالســتهجان 
واالســتنكار ويحمل فــي طياته مواقف ونوايــا خطيرة تتعارض واالتجــاه العام الذي 

تتبناه الحالة الفلسطينية في موقفها من إجراءات الضم اإلسرائيلية".
وأضاف البيان: "في الوقت الذي باتت فيه خطط الضم وبات الضم هو خطة عمل 
حكومــة االحتالل وتحددت فيه تواريخ البدء بالضم؛ مازال المالكي يتحدث عن أن 
السلطة تدرس العديد من الخيارات، متجاهاًل قرارات المجلسين الوطني والمركزي 
واللجنة التنفيذية وسلسلة الخطط والدراسات التي أنجزتها أكثر من ثماني لجان، 

تشكلت على المستوى القيادي الفلسطيني األول".
وأبدت الجبهة استهجانها أن يتم اللجوء بعد التجارب التفاوضية المرة، إلى أدوات 
فاســدة، لم تخدم ســوى مشــاريع االحتالل، والسياســات األميركية، كما هو حال 
اللجنــة الرباعيــة الدولية، التي يدرك الجميع ماهي األهــداف الحقيقية التي كانت 

وراء استحداثها، وكيف استغلتها الواليات المتحدة في تنفيذ خططها.

غزة/ فلسطين:
طالبــت حركــة حماس، أمــس، بإعالن حالة اســتنفار 
وطنــي شــاملة، وتبنــي برنامــج مضاد علــى األرض 
لمواجهة تحركات االحتالل اإلسرائيلي ومحاولة فرض 
سياسة األمر الواقع فوق األرض الفلسطينية المحتلة.

وقالــت الحركــة فــي تصريــح صحفــي، إن تصاعــد 
االعتقــاالت واالعتــداءات وعمليــات القتــل والتهديد 
بهدم عشــرات المنــازل في القدس، يأتي في ســياق 
إعــالن قــادة االحتالل عــن البــدء في االســتعدادات 

إلجراءات الضم.
وشــنت قــوات االحتــالل الليلة قبــل الماضيــة حملة 
اعتقاالت بحق أنصار وقيادات حماس في الضفة، طالت 
النائــب خالد ســليمان وعددا من األســرى المحررين. 
يأتي ذلــك بالتزامن مع إجبار بلدية االحتالل بالقدس 

عدة مواطنين على هدم منازلهم بالقدس خالل األيام 
الماضية، بحجة عدم الترخيص، مما أدى إلى تشــريد 

العشرات من السكان غالبيتهم من األطفال والنساء.
وعدت حماس اعتقاالت الليلة قبــل الماضية "محاولة 
لترهيب أبناء وقيادات شــعبنا من إعالن موقفهم حول 

مشروع الضم".
وأكــدت أن "حالة التعبئة الشــاملة للدفاع عن حقوقنا 
الوطنية تتطلب خطابا وطنيا جامعا، وإجراءات موحدة، 
ولقاءات وطنية شاملة على األرض، هدفها األول وقف 
مشــروع الضــم وكســر إرادة االحتــالل الــذي يحاول 
إنهاء هويتنا الوطنية التي ســقط من أجلها عشــرات 
آالف الشــهداء في معركــة وطنية ملحميــة ال تنتهي 
إال بالنصر". وأشــارت الحركة إلى أن "مشــاهد الدفاع 
عن األقصى واســتنفار أبناء شعبنا في مواجهة محاولة 

االحتالل للتقســيم والسيطرة، تعبير حقيقي عن إرادة 
جماهير شــعبنا فــي مواجهة االســتيطان ومخططات 

االحتالل والقدرة على إفشالها".
وفــي ســياق متصل، اعتبــر المتحدث باســم حماس، 
عبــد اللطيف القانــوع، أن زيــادة وتيرة هــدم منازل 
الفلسطينيين، في بلدة "جبل المكبر"، جنوبي القدس 
المحتلة، "تطهير عرقي يستهدف تهجير المقدسيين".
وقال القانــوع، في تصريح صحفــي: "إن ازدياد وتيرة 
هــدم البيوت بحجــة البنــاء دون ترخيــص، في جبل 
المكبر، تســتهدف "تهجير أبناء الشــعب الفلسطيني 
بحجــج واهية". وأضــاف أن هذه السياســة "جريمة ال 

يمكن الصمت عليها أو السماح باستمرارها".
وطالب بضرورة "إطالق يد المقاومة، وســرعة التدخل 

لحماية الفلسطينيين".

بيروت/ فلسطين: 
دعا رئيــس الدائــرة اإلعالمية في حركــة حماس في 
منطقــة الخارج رأفت مرة إلى حراك سياســي وإعالمي 
واســع لمواجهة المخطط اإلســرائيلي، مؤكدا هوية 
الضفة الغربية الوطنية ومكانتها في التاريخ والحاضر 

الفلسطيني، ودورها الوطني في مقاومة االحتالل.
وحــذر مرة فــي تصريح صحفــي أمس، مــن المخاطر 
الناتجــة عــن المخططات اإلســرائيلية لضــم الضفة 
الغربيــة وما ســتؤدي إليه هــذه المشــاريع من نتائج 

تستهدف القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني.
ودعــا مُرة إلى مواجهــة هذه المخططــات من خالل 
الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية في الداخــل والخارج 
علــى قاعدة الصمــود والمقاومة ومواجهة المشــروع 
الصهيوني بكل الوســائل. وأشــار إلــى أن المخطط 
اإلســرائيلي ضد الضفــة الغربية ســيؤدي إلى المزيد 
من الممارســات اإلســرائيلية اإلرهابية ضد أهلنا في 
الضفة، وســيجزئ المناطق ويهدد الوجود الســكاني 
الفلسطيني، ويستهدف الهوية الوطنية الفلسطينية.

وشدد مرة على ضرورة اعتبار مهمة الدفاع عن الضفة 
الغربيــة ومواجهــة مخططــات الضم مهمــة وطنية 
إنســانية لكل من يتبنى نهج المقاومــة ويدعم الحق 

الفلسطيني ويمتلك القيم واألخالق اإلنسانية.
وعدّ مشــروع الضم تهديدًا مباشــرًا للفلسطينيين، 
ومن حق الشــعب الفلســطيني الدفاع عــن حقه بكل 
الوســائل، مؤكدًا أن الفلسطينيين الذين واجهوا وعد 
بلفــور واتفــاق اوســلو وكل المخططات اإلســرائيلية 

سيواجهون هذا المخطط بحزم وشجاعة.

أدانت تصاعد االعتقاالت وهدم منازل المواطنين بالضفة والقدس
حماس تدعو الستنفار وطني شامل لمواجهة تحركات االحتالل

"مرة" يدعو إلى حراك سياسي 
وإعالمي واسع لمواجهة مخططات الضّم

الديمقراطية تدعو المالكي 
للتوقف عن "الهرطقات السياسية" 

حماس: السلطة غير جادة 
بقطع عالقتها مع االحتالل
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

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 
المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم االثنيــن الموافق 
2020/06/15 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

ساعة فتح رقم العطاءاسم العطاءم
المظاريف

1
نقل مولد الوزارة من عيادة الرمال 

2020/54إلى مبنى معهد األمل لأليتام.
 11:00

صباحًا
3. ستتم زيارة الموقع لمعاينة المكان يوم األربعاء الموافق 2020/06/10 
الســاعة 10 صباحًا بالتواصل مع المهندس المختص م. مازن العرايشي 

جوال رقم 0597918364.
4. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االســالمي أو بنك اإلنتاج أو 
بنك البريــد أو كتاب من الخزينة العامة بــوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

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

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

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

9. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم 2829774– فاكس 2827634 أو زيارة 
الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات المركزيّة

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

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

دفع مبلغ مالي 300 شيكل غير مستردة تورد الى خزينة وزارة المالية .
 آخــر موعد لقبول العروض  بالظرف المختــوم في صندوق العطاءات في 
غـــزة الســاعة العاشــرة من يوم الثالثاء الموافــق 2020/06/16 وتفتح 

المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 
رقم العطاءاسم العطاءم

1

توريد قطــع غيار غــازات طبية لصالح 
2020/51وزارة الصحة

2

وملحقاتها  أجهــزة حواســيب  توريــد 
2020/52لصالح وزارات دولة فلسطين

3

توريــد أجهزة كهربائيــة صالح وزارات 
2020/53دولة فلسطين

4

طباعــة لوحات خاصة بالســيارات والدراجات 
الناريــة والتوكتوك ووســائط اإلبحار ولوحة 
اختبار TEST لصالح وزارة النقل والمواصالت

2020/54

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:

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

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

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

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

إعالن إعادة طرح مناقصة بالظرف المختوم 
 التعاقد مع مدقق حسابات خارجي

لجمعية الثقافة والفكر الحر 
)      /Service /2020( رقم 

ترغــب جمعية الثقافة والفكر الحر في التعاقد مع مدقق حســابات خارجي 
للجمعية، فعلى من يرغب في المشــاركة من الشــركات المرخصة حسب 
األصــول، التوجه إلى مقــر الجمعية الكائن في حي األمــل – خلف الهالل 
األحمر الفلسطيني – مدينة خان يونس، لشراء وثائق العطــــاء خالل أيام 
وسـاعـــات الدوام الرسميـة من الساعــــة الثامنــة صبــاحـا وحتى الثالثة 
ظهــرًا، وذلك ابتداء من يوم االربعــاء الموافق 2020/06/03م حتى يوم 
الثالثاء الموافق 09/ 2020/06م، وذلك مقابل 200 شــيكل رســوم غير 

مستردة مع العلم بأن : 
- موعد االجتماع التمهيدي الســاعة الثانية عشرة ظهرا من يوم األربعاء 

10 /2020/06م.

- آخـر موعـد لتقديـم العروض بالظرف المختوم هو يوم األحدالموافق14 
/2020/06م الساعة الواحدة ظهرا بمقر الجمعيًة – خان يونس.

- سيتم فتح المظاريف يوم االحد بتاريخ 2020/06/14م الساعة الواحدة 
ظهرا وبحضور من يرغب من الجهات المشاركة بالمناقصة 

- إرفاق تأمين ابتدائي بنســبة 2 % من قيمة العطاء إما بشــيك بنكي أو 
كفالة بنكية سارية المفعول 

- تكلفة االعالن على من يرسو عليه العطاء  .
- الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار

- لالستفسار هاتف 2051299 –  2075929 -  فاكس : 2067299
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خطة الضم: من رؤية يمينية
 صرفة إلى توافق إسرائيلي

رغــم االنتقــادات القادمــة مــن الخــارج تجاه خطــة الضــم اإلســرائيلية، لكن 
اإلسرائيليين يظهرون، في معظمهم، توافًقا حول تنفيذها، بحيث ينتهي الجدل 
األيديولوجي حول مســتقبل األراضي المحتلة عام 1967، ألنه بعد أن تم التخلي 
عن ســيناء المصرية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1979، فقد نشــأ هناك 
إجماع إســرائيلي حول األهمية األمنية لهضبة الجوالن السورية، حيث يؤيد أكثر 
من ٪70 منهم الحفاظ على الســيطرة عليها، وعززت األزمة الداخلية في ســوريا 
هذه المواقف. وجاء اعتراف الواليات المتحدة بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات 
الجوالن في 2019، ليضع القضية في مكانها، وبالمثل، لم يعد قطاع غزة موضع 
خالف بعد االنسحاب أحادي الجانب منه عام 2005 ضمن خطة االنفصال بقيادة 
أريئيل شــارون، أما فيما يتعلــق بالضفة الغربية، فهناك أغلبيــة تؤيد االحتفاظ 
بالكتل االستيطانية والقدس، الحرم القدسي على وجه الخصوص، وغور األردن.

مع العلم أن استطالعًا إسرائيليًّا حديًثا أجراه معهد القدس لالستراتيجية واألمن 
كشف أن أكثر من ٪60 من اإلسرائيليين، وأكثر من ٪70 بين الجمهور اليهودي 
األوســع، يفضلون توســيع القانون اإلســرائيلي لهذه المناطق، وجاءت التركيبة 

الحالية للكنيست لتفضل دمج غور األردن في )إسرائيل(.
هنا يمكن اســتحضار أن عملية أوسلو مع الفلســطينيين جاءت مدفوعة بالرغبة 
باالنفصــال عن المناطق العربية ذات الكثافة الســكانية العالية، وشــكل إنشــاء 
السلطة الفلســطينية في 1994 تقســيما واقعيا، وإن كان فوضويا، وهناك عدد 

قليل جدا من اإلسرائيليين الذين يدافعون عن استعادة مدن الضفة الغربية.
عالوة على ذلك، قامت إســرائيل ببناء جــدار الفصل العنصري في الضفة الغربية 
في 2002 كي يشكل حدودا مستقبلية محتملة، ما يشير لتصميم على االنسحاب 
اإلســرائيلي من المراكز الســكانية الفلســطينية، ووفقا الســتطالع أجراه مؤشر 
الســالم في 2018، يعتقد نصف الجمهور اليهودي اإلسرائيلي أن الفلسطينيين 
يســتحقون دولة مســتقلة، لكنهم يعتقدون أن حل الدولتين سيكون مستحيال. 
الجدل اإلسرائيلي الدائر اليوم يتركز حول مساحة األرض التي سيتم التخلي عنها 
لصالح السيطرة الفلسطينية، فبالنسبة للجزء األكبر، لم يتم وضعها في المنطق 
األيديولوجــي، ولكن في تقييــم براغماتي لما هو مطلوب ألمن إســرائيل، فإن 
اإلســرائيليين يفهمون أنهم عالقون في صراع مأساوي مع الفلسطينيين، وباتوا 
يتصالحون إلى حد كبير مع فكرة أن الدولة اليهودية يجب أن تعيش "بســيفها" 
فــي المســتقبل المنظور، وجاء فشــل مفاوضــات كامب ديفيــد 2000، ومؤتمر 
أنابوليس 2007، ومقترحات كيري-أوباما في 2014، ليعزز الشــعور اإلســرائيلي 

بعدم وجود خيار مع الفلسطينيين.
االستخالص النهائي أن انتقادات أقصى اليسار في )إسرائيل( والخارج على إجماع 
اإلســرائيليين المؤيــد للضم لــن يؤثر فــي تطبيقها، ألن األطراف اإلســرائيلية 
المرتبطــة بعملية أوســلو الفاشــلة دفعــت ثمنا انتخابيــا باهظا، وفــق النتائج 

االنتخابية األخيرة للكنيست.

قلقيلية/ مصطفى صبري:
أطلق أولياء أمور الطلبة في بلدة عزون عتمة جنوب قلقيلية صرخة اســتغاثة 
لوزارتــي التربيــة والتعليــم والصحــة لتمكيــن أبنائهم من تقديــم امتحان 
التوجيهــي بعــد إغالق قاعــات االختبارات بســبب إصابات جديــدة بفيروس 

كورونا ظهرت في القرية قبل أيام عدة.
المتحدث باســم أوليــاء أمور الطلبة في القرية المربي هشــام يوســف، قال: 
"أطلــق صرخة اســتغاثة عاجلة لكل الجهات المســؤولة، وفي مقدمتهم وزير 
التربية والتعليم ووزيرة الصحة لضرورة إعادة النظر في إغالق قاعات اختبارات 

التوجيهي في عزون عتمة وحرمان 21 طالبا وطالبة من تقديمها".
وأضاف يوســف خالل حديثه مع صحيفة "فلســطين": "عــزون مغلقة إعالميا، 
وعلى أرض الواقع الحياة فيها شبه طبيعية، فهناك خروج ودخول، والعمال في 
الداخل الفلسطيني يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، حتى الباعة المتجولون 
يمارسون مهنتهم داخل شوارع القرية، في حين طالب التوجيهي حرم تقديم 

االمتحانات رغم كل اإلمكانات وتوفير البيئة اآلمنة".
وأوضح أن في القرية 24 غرفة صفية وهو عدد يفوق عدد طالب التوجيهي في 
القرية، البالغ 21 طالبًا وطالبة، األمر الذي يتيح تطبيق كل إجراءات الســالمة 
والوقاية، كما أن بلدات أصيبــت بفيروس كورونا لم تغلق فيها القاعات مثل 
بيت أوال في الخليل. وحذر يوســف من نتائج ســلبية علــى الطلبة وعائالتهم 
بســبب منعهم من تقديــم اختبارات التوجيهي، وقال: "هناك حاالت نفســية 
متوترة ســادت أوساط الطلبة، فعلى سبيل المثال كسر أحد الطلبة محتويات 

منزله، وهناك من اعتزل عن عائلته في غرفة ولم يتحدث معها ".

بيروت/ فلسطين: 
التســريبات  الدوليــة  القــدس  مؤسســة  عــدّت 
اإلســرائيلية الجديدة، بشأن وجود تنافس سعودي 
- تركي على المقدسات اإلسالمية بمدينة القدس 
المحتلــة، "فخًّا منصوبًا لــأردن"، بهدف جره إلى 
التنسيق مع االحتالل اإلسرائيلي بشأن المقدسات.

وكشفت وسائل إعالم عبرية، أول من أمس، النقاب 
عن اتصاالت بين االحتالل اإلسرائيلي والسعودية، 
بوساطة أمريكية، من أجل إدراج ممثلين سعوديين 
في تشــكيلة دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، 

قطعًا ألي دور تركي مستقبلي بالقدس.
وقالــت مؤسســة القــدس، فــي بيان، أمــس: "إن 

التســريبات اإلســرائيلية المســمومة ال بــد مــن 
التعامل معها على أنها رســائل سياسية مقصودة، 
وليســت مجرد أخباٍر وكشــوفات عــن وقائع ضمن 

عمٍل إعالمي".
ورأت أن حيلة سياســية تســعى إلى تخويف الدولة 
األردنيــة مــن قوتيــن إقليميتين إســالميتين في 
المنطقة باعتبارهما المنافسَــين األساســيَّين لها 
على دورهــا، وإلى تقديم االحتالل نفســه الضامن 

والمنقذ لهذا الدور األردني.
وأكــدت أن هــذه حيلة إســرائيلية، وفــخ منصوب، 
هدفهــا إثــارة المزيــد من المخــاوف بيــن القوى 
اإلقليميــة العربيــة واإلســالمية المحيطــة، ودفع 

األردن نحــو مزيد مــن الترتيبات المشــتركة التي 
تضفــي المشــروعية علــى الــدور اإلســرائيلي في 
األقصى، خاصة أنها جــاءت بعد يوم واحد من فتح 
األقصى بموجــب اتفاٍق بيــن الخارجيتين األردنية 

واإلسرائيلية.
ودعــت القدس الدولية الســعودية وتركيا وســائر 
الدول العربية واإلســالمية إلى تعزيز الدور األردني 
التاريخي في األقصى متمثاًل في األوقاف اإلسالمية 
بالقــدس، وتأســيس مظلــة مشــتركة تتجنب جر 
القدس لتتحول إلى موضوٍع خالفي في الوقت الذي 
يســتهدفها المحتل بالتصفية تحت غطاء أمريكي، 

وتقطع الطريق على المحتل لالستثمار في ذلك.

الناصرة/ األناضول:
أعلنــت شــرطة االحتــالل اإلســرائيلية أنهــا افتتحت، أمــس، وحــدة "التحقيق 

واالستخبارات"، في مديرية الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحــت في تصريح لهــا أن الوحدة "افتتحت في مجمع خــاص تم بناؤه، وهو 

مجهز بكل الوسائل التكنولوجية المتطورة والمتقدمة في الجيش والشرطة".
ولم توضح شرطة االحتالل ما إذا كان لهذه الخطوة عالقة بنيّة حكومة االحتالل 

ضم أجزاء من الضفة الغربية المتوقعة خالل الشهر الحالي.
وستضم ســلطات االحتالل كل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية 
المحتلــة، وأراضي عليها عشــرات القرى الفلســطينية، بما يعــادل نحو ٪30 من 
مســاحة الضفة الغربية. وقالت شرطة االحتالل: "تتكون الوحدة الجديدة من 15 
محققا وشــرطيا سريا"، موضحة أنها ســتعمل في مجال "التحقيق واالستخبارات" 
الخاصــة بأنشــطة المقاومة الشــعبية الفلســطينية ضد االحتالل اإلســرائيلي، 
باإلضافــة الختصاصات أخــرى مثل "الجريمة" ودخول الفلســطينيين إلى أراضي 

الـ48 دون تصاريح و"الجرائم الزراعية"، كما قالت.
ولفتت إلى أن هذه الوحدة تعمل للمرة األولى في الضفة الغربية.

"القدس الدولية" تحذر من دور إسرائيلي
 إليقاع األردن في "فخ المقدسات"

ألول مرة
س وحدة شرطة االحتالل ُتؤسِّ

 "تحقيق واستخبارات" بالضفة الغربية

صرخة استغاثة لتمكين
 طلبة التوجيهي في "عزون" 

من تقديم االختبارات
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وأشار إلى أن "قرار السماح بالعمل ألي مؤسسة كانت مغلقة 
خــال الفتــرة الماضية ال يكــون إال بإذن رســمي من جهة 
اإلشراف الحكومي، وبعد اإلعان الرسمي"، داعيًا المواطنين 
ووســائل اإلعام إلى عدم التسرع وتداول إشاعات بخصوص 

السماح لبعض المؤسسات بالعمل.
ولفت إلى اســتمرار تعليق كافة األنشــطة والفعاليات العامة 
داخــل المســاجد، واقتصار فتحهــا بدًءا من فجــر اليوم على 

أوقات الصاة فقط.
وشــدد على أن "غــزة لم تغــادر مربع الخطــر، ولذلك نؤكد 
على ضــرورة االلتــزام بالضوابط واالجــراءات الخاصة بفتح 
هذه المؤسســات، وعدم التهاون بها وستقوم جهات رقابية 
عديدة بمتابعة االلتزام وفق حال ثبت التهاون ســيتم إغاق 

المؤسسة المخالفة".
جهاز رقابي

في حيــن أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني عن تشــكيل 
جهاز رقابي مؤقت بالشراكة مع وزارة الصحة؛ لمتابعة تنفيذ 

اإلجراءات الازمة لتشغيل المنشآت والقطاعات بغزة.
وأكــد المتحدث باســم الــوزارة إيــاد البزم، خــال المؤتمر 
الصحفي، اتخاذ قرار بتخفيف اإلجراءات المتخذة في عدد من 

القطاعات المختلفة جراء وباء كورونا.
وأوضــح البزم أن "جهات االختصــاص تتابع وضع التصورات 
والتفاصيــل الازمــة إلعــادة تشــغيل تلك القطاعــات، وفق 
بروتوكــوالت خاصــة أعدتهــا وزارة الصحة لــكل قطاع بما 

يناسبه".
وبيّن أنه سيبدأ إعادة تشغيل هذه القطاعات بفتح المساجد 

وأوضــح أن وزارتي الداخلية والصحــة تتابعان إجراءات إنهاء 
الحجــر الصحــي االحترازي للمســتضافين من الفــوج الثالث 
القــادم عبــر معبــر رفــح خال شــهر مايــو الماضــي، خال 
اليوميــن القادمين، بعد قضاء مدة 21 يومًا، وإتمام إجراءات 

الفحوصات الازمة.
"في عين الخطر"

من جهته بين المتحدث باســم وزارة الصحة أشــرف القدرة، 
أن فريق االســتجابة التابع للطب الوقائي مســتمر في سحب 
العينــات المخبريــة لـــ1461 مســتضاًفا إلنهاء فتــرة الحجر 

الصحي حتى نهاية األسبوع الجاري.
وأوضــح القدرة أن الوزارة بدأت في إنهاء فترة الحجر الصحي 

بدءًا من فجر اليوم، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة ستخطر 
المنشــآت والقطاعات المنوي إعــادة تشــغيلها، باإلجراءات 
والتفاصيــل الازمة، وســيتم اإلعان عنها للجمهور بشــكل 

واضح خال األيام القادمة.
وبخصــوص عمل المعابــر، أكد البزم أن قرار وقف اســتقبال 
العالقين من الــدول األخرى عبر المعابر مســتمر حتى األول 
من يوليو/ تموز المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات 
خاصة مع أصحاب المنشآت ومُقدمي الخدمات في القطاعات 
المختلفة اعتبارًا من اليوم األربعاء وعلى مدار األيام القادمة؛ 
لوضعهــم في صورة اإلجراءات والضوابط المطلوب اتخاذها 

تمهيدًا لتشغيل تلك القطاعات.

لـ66 مســتضاًفا وفق البروتوكــول المعتمد وجميعهم بحالة 
صحية جيدة. وأشار إلى أن المختبر المركزي أتم فحص 348 
عينة مخبرية خال الـ24 ساعة الماضية، ولم يتم تسجيل أي 

اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.
وذكر أن مجمل إصابات فيروس كورونا المسجلة في القطاع 
منذ مــارس الماضــي 61 حالة كانــت من بينهــا حالة وفاة 
واحدة لمســنة، بينما تعافى منها 18 حالة والزالت 42 حالة 
مصابة تحت العاج في مستشفى العزل بمعبر رفح وحالتهم 
مطمئنة. وأكد القدرة أن تفشي الوباء حول قطاع غزة مقلق، 
"ويجعلنا في عين الخطر؛ مما يتطلب تكاتف الجهود من أجل 

بقاء مجتمعنا خاليا من فيروس كورونا".
وأوضــح أن اســتمرار التــزام المواطنين بتعليمــات الوقاية 
ســيكون له األثر في التدرج لعمل القطاعــات المختلفة وفق 

الضوابط الصحية.
وبيّن القدرة أن وزارة الصحة ســتتابع مع الجهات المختصة 
مــدى التزام القطاعات بالضوابــط الصحية التي أقرّتها من 

أجل سامة المواطنين وتحصين المجتمع.
وأكــد القــدرة أن اســتمرار الحصــار االســرائيلي وتشــديد 
الخنــاق على قطاع غزة وعدم توريــد حصة القطاع من جملة 
المســاعدات التــي اســتلمتها الســلطة الفلســطينية؛ يضع 

الخدمات الصحية على المحك في مواجهة جائحة كورونا.
لتوفيــر  الفوريــة  باالســتجابة  المعنيــة  الجهــات  وطالــب 
االحتياجات الطارئة من األدوية والمستهلكات الطبية ولوازم 
المختبرات ومواد الفحص المخبري والتجهيزات الطبية، وفق 

الخطة الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

لندن/ فلسطين:
قالــت منظمة العفــو الدولية )أمنســتي(: إنَّ الفلســطينيين 
الذين يعيشــون تحت االحتال اإلســرائيلي عالقون في نظام 
مهيمن، يمسّ كل جانب من جوانب حياتهم، ويحدّ بشــدة 
مــن حرية تنقلهــم، كما يحرمهم مــن اإلجــراءات القانونية 
الواجبة واألساســية، مثل فرصة الطعــن في أدلة الدولة على 

نحو فاعل.
جاء ذلك تعقيبًا على جلســة اســتماع فــي المحكمة المركزية 
في القدس المحتلــة للنظر في التماس قدمته المنظمة لرفع 
حظر الســفر العقابي المفروض على ليث أبو زيّاد، مســؤول 

الحمات في أمنستي.
وقالــت مديرة المكتب اإلقليمي للشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا في المنظمة هبــة مرايف: "في خبــر مخيِّب لآلمال، 
ســألتنا المحكمة عما إذا كنا نريد ســحب التماسنا لرفع حظر 
الســفر المفروض علــى زميلنــا وصديقنا في منظمــة العفو 
الدولية ليث"، مشــيرة إلى أن القاضي "قبل قرار وكالة األمن 
اإلســرائيلية اســتنادًا إلــى )المعلومــات الســرية(، التي مُنع 
محامونــا من االطــاع عليها، وبالتالي الطعــن فيها، ما يعدّ 
انتهــاكا واضحا للحق في اإلجراءات القانونية الواجب اتباعها، 
ــح أن يصــدر القاضي قــراره في األيــام القليلة  ومــن المرجَّ

المقبلة، ونتوقع أن يوافق تلقائيًا على قرار الحظر".
وتابعــت المتحدثــة: "هذه صفعة قاســية على وجــه العدالة 
وتدلُّ على ازدراء دولة االحتال اإلسرائيلي التام ألهمية تعزيز 
حقوق اإلنســان"، مشــيرة إلى أن المنظمة ستواصل حملتها 
لرفع حظر الســفر، "وســتبحث فــي كافة الخيــارات القانونية 

المتوفرة بمجرد أن نحصل على قرار المحكمة".
ووفقا للمنظمة، فإنَّ جلســة المحكمة توضح "طبيعة العدالة 
اإلســرائيلية المجحفة التــي يواجهها الفلســطينيون، بحيث 
يُحرمون من اإلجــراءات القانونية الواجبة واألساســية، مثل 

فرصة الطعن في أدلة الدولة على نحو فعال".
ودعــت ســلطات االحتــال إلى وضع حــد لحظر الســفر هذا، 
الذي يرتبط ارتباطًا مباشــرًا بعمل "زميلنا كمدافع عن حقوق 
اإلنســان، وضمان أن يتمكن، هو وغيره مــن المدافعين عن 
حقوق اإلنســان، من مواصلة عملهم المهــم دون خوف من 
االنتقام". وشــددت "العفــو الدولية" على أّن "الفلســطينيين 
الذيــن يعيشــون تحــت االحتال عالقــون بالفعــل في نظام 
مهيمــن، يمس كل جانب من جوانب حياتهم، ويحد بشــدة 
من حرية تنقلهم. ويحصر حظر الســفر هــذا ليث في محيط 
منطقــة أصغر، ويضعه على القائمــة الطويلة للمدافعين عن 
حقوق اإلنســان الفلسطينيين واإلســرائيليين الذين أصبحوا 

هدفًا للسلطات".
وأضافت "إن جزءًا أساســيًا من الحق في محاكمة عادلة هو أن 

يكون المتهم قادرًا على االطاع على األدلة المقدمة ضده".
وأوضحت أّن "الفلســطينيين الذين يعيشــون تحت االحتال 
العســكري اإلســرائيلي يُجــردون من هذه الحقــوق المدنية 
والسياســية األساســية، ويواجهــون القمع الممنهــج يوميًا، 
بقيــادة جهاز األمــن العام اإلســرائيلي، الذي يملــك الكلمة 
األخيــرة فــي كثير من الحاالت"، مشــيرة إلــى أّن قضية ليث 
توضح ذلك، باإلضافة إلى المخاطر المســتمرة التي يواجهها 

المدافعون عن حقوق اإلنسان لحماية حقوق اآلخرين.
كانــت منظمة العفــو الدولية قد أطلقت حملــة رقمية لدعم 
ليــث أبو زيّاد، ودعت المؤازرين والنشــطاء مــن جميع أنحاء 
العالــم إلى التضامن معــه وغيره مــن المدافعين عن حقوق 
اإلنسان "الفلسطينيين واإلسرائيليين" الذين يعاقبون بسبب 

نشاطهم في مجال حقوق اإلنسان.
وفي ســبتمبر/أيلول 2019، مُنع ليث أبــو زيّاد من الحصول 
على تصريح ألســباب إنســانية لمرافقة والدتــه لتلّقي العاج 

الطبي في القدس، وذلك "ألسباب أمنية" غير معلنة.

غزة/ نور الدين صالح:
أنهــت وكالة غوث وتشــغيل الاجئين الفلســطينيين 
»األونروا« عقــود »عمل مؤقتة« لـ106 من الموظفين 
العامليــن لديها في قطاع غــزة، بذريعة األزمة المالية 

التي تعاني منها.
وأوضــح الناطــق اإلعامــي للوكالة بغــزة، عدنان أبو 
حســنة، فــي تصريح صحفــي، أن الوكالة قــررت إنهاء 
عقــود 106 مــن العاملين لديهــا على بند التشــغيل 
المؤقت »البطالة«، في 7 مؤسســات تعنى باألشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة نهاية الشهر الجاري.
وأشــار إلى أن هــذا القرار يأتي في ظــل األزمة المالية 
التــي تعاني منها الوكالة ومشــروع تشــغيل البطالة، 
الفتــًا إلى أن هؤالء العاملين »تم تمديد عقودهم على 

مدار السنوات الماضية«.
وأفــادت عضو اللجنة المفوضة عن العاملين في مراكز 
التأهيل، ســماح الحلو، أن الوكالة أبلغتهم أمس بقرار 

إنهاء عقودهم نهاية الشهر الجاري.
وأوضحــت الحلــو وهي إحــدى العامات المشــموالت 
بقــرار إنهاء خدماتهم، أنها تعمــل في جمعية التأهيل 
والتدريب االجتماعي- النصيرات منذ 20 عامًا، على بند 
»العقد المؤقت الذي كانت مدّته في بداية األمر ثاثة 

شهور، ومن ثم استمرّ تجديده طيلة تلك الفترة«.
وذكــرت لصحيفــة »فلســطين«، أن األونروا أنشــأت 
7 مؤسســات عــام 1991، تحت مظلــة تجمع مجلس 
التنســيق لمراكز التأهيل المجتمعي لخدمة األشخاص 
ذوي اإلعاقة، وهــو الداعم الرئيس له منذ تلك الفترة، 

لّكن »هذا الدعم تقّلص منذ بداية األزمة المالية«.
وبيّنــت الحلو وهــي متزوجة ولديها أربعــة أبناء، أنها 
ظلت تتقاضــى راتبًا ثابتًا قيمتــه )$350( طيلة الـ 20 
عامــًا، دون حصولهــا علــى أي إجازات ســواء طارئة أو 
مرضية أو أمومــة، وليس لهم أي مســتحقات، محملّة 

إدارة الوكالــة المســؤولية عــن صياغــة »العقد« غير 
المنصف لهم وال يعترف بحقوقهم، وفق تعبيرها.

وأضافــت »الوكالــة فصلتنــا دون توفير بدائل ســواء 
للعاملين أو لمؤسسات ذوي اإلعاقة«، متسائلًة »لِمن 
ســنلجأ بعد انقضاء هــذا العُمر؟ ومَا المؤسســة التي 
ســتحتوينا؟«. وأفادت أن العاملين المفصولين بصدد 
الترتيــب لعقد مؤتمر صحفي للــرأي العام خال األيام 

القليلة القادمة، رفضًا للقرار »المجحف« بحقهم. 
بدوره، أكد نائــب رئيس اتحــاد الموظفين العرب في 
»األونــروا« عبــد العزيز أبو ســويرح، أنه تــم إباغ الـ 
106 عاملين بانتهاء عقودهم نهاية الشهر الجاري من 

خال مراقب »التشــغيل المؤقت« العــام، بورقة »غير 
مروّسة« من الوكالة«.

وذكــر أبو ســويرح خال حديثــه مع »فلســطين«، أن 
الوكالــة أبلغتهم بالفصل دون عمل تســوية معهم أو 
مكافئة كما باقي زمائهم الذين فصلوا سابقًا، معتبرًا 
إباغهم بالفصل بهذه الطريقة »يخرج عن المهنية«.

وقــال: إن اتحــاد الموظفيــن يُقــدم الدعــم الكامــل 
للعامليــن المفصوليــن، ويســاندهم فــي خطواتهم، 
مشيرًا إلى أن وقفهم عن العمل بذريعة األزمة المالية 

»غير مبرر«.
وفــي 31 ديســمبر/ كانــون أول لعــام 2019، أنهــت 
»األونروا« عقود عمل مؤقــت )بطالة( لنحو 70 عامًا، 

بحسب أبو حسنة.
وفي مارس/ آذار الماضي، قالت »األونروا«: إنها تعاني 
من عجز مالــي يقدّر بنحو مليــار دوالر، من أصل 1.4 
مليار. وتصاعدت حــدة األزمة المالية للوكالة األممية، 
التي تقــدم خدماتها ألزيد مــن 5.3 مايين الجئ في 
فلســطين واألردن ولبنان وســوريا، بعد وقف الواليات 
المتحدة دعمها الســنوي المقدر بـــ 360 مليون دوالر 

منذ 2018.

الداخلية تشكل جهاًزا رقابًيا مؤقًتا بالشراكة مع الصحة للمتابعة
عودة تدريجية لعمل القطاعات المتأثرة بكورونا مع تشديد اإلجراءات على المعابر بغزة

غزة/ فلسطين:
تتوجه لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة إلى 
ا،  عــودة عمل القطاعات المتأثــرة بجائحة كورونا تدريجيَّ
وفــق ضوابــط وتدابيــر تضعهــا وزارة الصحــة وتشــرف 

عليها جهات االختصاص.

وأوضح المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة، أمس، أن 
هذا التوجه ينسجم مع استقرار األوضاع داخل القطاع، 
وعدم تســجيل أي إصابة داخل المجتمع وحصرها داخل 

مراكز الحجر الصحي اإللزامي«.
الحكومــي ســالمة  اإلعالمــي  المكتــب  رئيــس  وقــال 

معــروف، خــالل مؤتمــر صحفي في مدينة غــزة: »أثبت 
قــرار الحجر الصحــي اإللزامي نجاحه حتــى اآلن في الحد 
انتقــال العــدوى مــن المناطــق الجغرافيــة  مــن خطــر 
المحيطة بنا؛ وعليه فإننا نســعى لتشديد إجراءاتنا على 

المعابر لألفراد والبضائع«.

أمنستي: الفلسطينيون تحت االحتالل
ا  يواجهون قمًعا ممنَهًجا يوميًّ

"األونروا" تنهي عقود عمل عشرات الموظفين في غزة

جانب من المؤتمر في غزة أمس       ) تصوير/ رمضان األغا (
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)RAH-T11 /2020( :مزايدة رقم
بيع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013

تعلن جمعيّة الرَّحمة لإلغاثة والتّنمية عن طرح مزايدة بالظرف المختوم 
لبيع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 تعود ملكيتها للجمعية.

تاريخ انتهاء البيعتاريخ الطرحعنوان المزايدةرقم المزايدة

 RAH-T11(

)/2020

بيع سيارة 
هونداي فيرنا 
موديل 2013 

األربعاء
2020/06/03

االثنين
2020/06/08

الساعة 12:00

االثنين 08/ 06 /2020 الساعة آخر موعد لتسليم العطاء
12:30 ظهرا في مقر الجمعية

 فعلى الشــركات والتجار واألشخاص ذوي االختصاص والذين يرغبون في 
المشــاركة في هذه المزايدة مراجعة مقر جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية 
– غزة- شــارع دمشــق – مقابل وزارة المالية، خالل أوقات الدوام الرسمي 

من أجل الحصول على وثائق المزايدة.
مالحظات:

1. آخر موعد لتسليم المزايدة بالظرف المختوم بمقر الجمعية هو الساعة 
)12:30( مــن ظهر يوم االثنيــن الموافق 2020/06/08 م وســيتم فتح 

المظاريف في جلسة علنية من نفس اليوم.
2. أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المزايدة.

3. يجب إرفاق كفالة بقيمة 300 $ مع المزايدة ويمنع إرفاق الشيكات الشخصية.
4. تقدم األسعار بالدوالر األمريكي.

5. من حق الجمعية إلغاء المزايدة دون إبداء األسباب.
6. لالستفسار يرجى االتصال على جوال رقم: 850584- 0599

جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية

إعالن
تعلن بلدية جباليا النزلة عن 

تلزيم حديقة البلدية بطريق الظرف المختوم
 الواقعة في جباليا شــارع البحر غرب مقر جمعية بيتنا ،وذلك  لمدة ســنة 
قابلة للتجديد فعلى كل من يرغب في االشتراك في هذه المزايدة الحضور 
لقســم المشــتريات في البلدية خالل أوقات الدوام الرسمي لشراء كراس 

شروط العطاء مقابل مبلغ 200 شيكل غير مستردة وفق اآلتي :
1. مــدة التلزيم : ســنة ميالدية تبدأ مــن 2020/7/1 حتى 2021/6/30 

قابلة للتجديد بموافقة البلدية .
2. التلزيم يشــمل تحصيل رســوم دخول للحديقة بواقع شــيكل عن كل 
شخص ورسم بواقع 5 شيكل عن كل عائلة وكذلك إلقامة كافتيريا لتقديم 

الوجبات والمشروبات لرواد الحديقة حسب مخطط الكروكي بالموقع.
3.  يجــوز للملتزم أن يقوم بوضع ألعاب عادية لترفيه األطفال  باســتثناء 

األلعاب التي تعمل على الكهرباء .
4. أن يقوم الملتــزم بالمحافظة على نظافة الحديقة من الداخل بالكامل 
وري األرضية المعشبة واألشتال واألشجار الموجودة بالحديقة أو التي يتم 

زراعتها الحقًا .
5. يتولى الملتزم حراسة موقع الحديقة.

6. علــى كل من يرغب في الدخول في العطــاء تقديم تأمين دخول عطاء 
بمبلــغ )200 دوالر أمريكي( نقدًا أو بموجب شــيك بنكي ســاري المفعول 

حتى 2020/6/30م وإرفاقه في مظروف العطاء.
7. أن يقــوم الملتــزم بدفع رســوم اســتهالك الكهرباء والميــاه للجهات 

المعنية شهريًا عن تشغيل مبنى الكافتيريا .
8. على مقدم العطاء احضار شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية 

وإرفاقها في مظروف العطاء.
9. يلتــزم من يرســو عليــه المزايــدة تقديم كفالة حســن تنفيذ بمبلــغ )500 $( 
خمسمائة دوالر نقدًا أو بموجب شيك بنكي ساري المفعول حتى تاريخ انتهاء العقد.

10. آخر موعد لتســليم العطاء في تمام الســاعة الثانية عشــرة والنصف 

ظهرًا من يوم األربعاء الموافق 2020/6/10م في مكتب قسم المشتريات 
بالبلدية وسيتم فتح مظاريف العطاءات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا في 

مكتب السيد/ مدير البلدية.
11. على من يرســو عليه التلزيم ســداد باقي قيمة التلزيم خالل مدة 48 

ساعة من وقت إبالغه بقرار الترسية.
12. البلدية غير ملزمة بأعلى األســعار ولها الحق بإلغاء المزايدة أو إعادة 

التلزيم من جديد .
مالحظة : أجرة االعالن بالصحف على من ترسو عليه المزايدة .

بلدية جباليا النزلة

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية مؤسسة أهلية غير حكومية غير هادفة 
للربــح تعنى بتقديــم خدمات الصحة النفســية والمجتمعيــة للمنتفعين 
بخدماتهــا، كما تقــوم بإعداد وتنفيذ برامج التدريــب والتعليم في مجال 
علوم الصحة النفســية وإجراء الدراســات واألبحاث التــي تخدم المجتمع 
المحلــي وتعنى بدعم األســرة والطفل وضحايا انتهاك حقوق اإلنســان. 

ترغب الجمعية في طرح المناقصة التالية:

يمكن للشــركات ذات االختصاص والخبرة في أعمال مشــابهة الحصول على 
وثائــق المناقصة من مقــر الجمعية الكائن في مدينة غزة - تل الهوا شــارع 
-8 شــرق مدرسة راهبات الوردية. سيتم فتح المظاريف بتاريخ 2020/06/09 

الساعة 00 :12 ظهرًا بحضور من يرغب من الشركات التي تقدمت للمناقصة. 
شروط خاصة: 

- يجــب أن تكون كافة المناقصــات مصحوبة بتأمين أولي )%5 من قيمة 
المناقصــة( وذلك بتقديم كفالة بنكية أو شــيك بنكــي مصدق من بنك 
معتــرف به مــن قبل ســلطة النقد وعلــى أن تكون مدة التأمين ســارية 

المفعول لفترة 3 شهور على األقل من موعد فتح المناقصة.
- األسعار بالشيكل االسرائيلي شاملة ضريبة القيمة المضافة.  

- الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.     - المناقصة قابلة للتجزئة. 
- الجمعية غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق بالمناقصة.

- يحــق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة وإعادة طرح المناقصة مرة 
ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء التعديل عليها. 

- تكلفة اإلعالن لمدة يومين في الصحف على من يرسو عليه المناقصة من قبل الشركات.
لمزيد من االستفسار: مراجعة إدارة الجمعية على األرقام التالية: 2641512-2641511  
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

إعالن طرح مناقصة
 تجهيز غرف عالج باللعب

إسطنبول/ فلسطين: 
اقترح الدكتور عبد الســتار قاسم، ما أسماها "خريطة 
نجاة" للقضية الفلســطينية، مشددا في الوقت ذاته، 
على ضرورة وجود بيئة خصبة وصحيحة إلسقاط قرار 

الضم اإلسرائيلي.
وحذر قاســم، خالل كملتــه في مؤتمر إطــالق حملة 
"يســقط قرار الضم" عبــر تطبيــق "زوم"، أمس، من 
تراجــع الثقافة الوطنية الفلســطينية بصورة خطيرة، 
ما أدى إلى تراجع القضية الفلســطينية، عازيا السبب 
إلى القيادة الحالية في الضفة، وممارســاتها الســيئة 
والموســومة بالفســاد واالســتغالل ومالحقة الناس 

والمقاومين والتعاون مع الصهاينة"، وفق قاسم.
وقال نحن بحاجة إلى لجان من التخصصات كافة، في 
مختلــف القرى والمدن من أجــل أن تكون قادرة على 
إدارة شــؤون النــاس اليومية والمدنية، تحســبا ألي 

طارئ في الضفة الغربية، كحل السلطة مثال.
وأضــاف كان من المفترض أن نتبع سياســة االعتماد 
علــى الــذات، أمام خطر قطــع األموال عن الســلطة، 
والتي يتحكم االحتالل فيهــا، لدرجة تحكمه بالرغيف 

الفلسطيني!
وبيَّــن قاســم أن قــرار الضــم قديــم، وأن اليهــود 
يعملــون منذ زمن علــى تهويد الضفــة الغربية على 
نمــط تهويد منطقة الجليل فــي األرض المحتلة عام 
1948، عبر إنشاء مستوطنات جديدة ومشاريع زراعية 

وصناعيــة واقتصادية متعددة مــن أجل جذب العمال 
الفلسطينيين إلى هذه المستوطنات، لتصبح قبلتهم 

مــن أجل لقمة العيش، وهكذا تهوَّد الجليل، وهذا ما 
يحصل في الضفة الغربية على قدم وســاق أمام أنظار 

محمود عباس.
وتابع: "كنا نصرّ على ضرورة زيادة عدد الســكان في 
األغوار، من أجــل كبح األطمــاع الصهيونية في هذه 
المنطقة، ولكن السلطة لم تعطِ فالحًا واحدًا مبلغًا 
مــن المال، من أجل أن يبني لنفســه غرفة واحدة في 

المنطقة".
نجــاة"،  "خريطــة  الفلســطيني  األكاديمــي  وحــدد 
تبــدأ بضــرورة "أال يكــون محمود عبــاس على رأس 
السلطة الفلســطينية"، واصفا إياه بأنه ال يملك خًطا 

واستراتيجيات وال رؤية منذ استالمه رئاسة السلطة.
واألمر الثاني، بحسب قاسم، إعادة بناء منظمة التحرير 
الفلسطينية على أسس يشترك فيها الجميع، بما فيها 

حركتا حماس والجهاد ولجان المقاومة الشعبية.
وأكــد على ضــرورة صياغــة ميثاق وطني فلســطيني 
جديد يعبر عن طموحات الشــعب الفلســطيني يسير 

عليه الجميع ويجتمعون عليه.
وشــدد قاســم على ضرورة إعادة االعتبــار للمقاومة 
الفلسطينية، منوها أن هناك أمورًا يجب أخذها بعين 
االعتبــار، هو أننا ال نســتطيع إقامة قيــادة في الضفة 
الغربيــة ألن االحتــالل موجود، وبالتالــي يجب إعادة 
العمــل المقاوم بقيــادة من خارج فلســطين وتنظيم 
صفوفنــا بحيث ال تحصل االختراقــات األمنية كما هو 

حالنا اليوم.
وكان المؤتمر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج، أطلق 

حملة إلســقاط قــرار الضم اإلســرائيلي؛ بهدف قطع 
الطريــق على مخططــات االحتالل وحمايــة األراضي 

الفلسطينية.
وشارك بإطالق الحملة، عبر تطبيق "زوم"، نواب عرب 
وشــخصيات فلســطينية وتضامنية مــن مختلف دول 
العالم. وقــال نائب األميــن العام للمؤتمر الشــعبي 
هشــام أبو محفــوظ: إّن االحتــالل اســتغل الظروف 
اإلقليمية والدوليــة، والتي تزامنت مع جائحة كورونا، 
لتنفيــذ مخططاتــه ضد الفلســطينيين، فــي مدينة 
القــدس واألراضــي الفلســطينية، والتــي كان آخرها 
قرار ضم أجزاء من الضفــة الغربية واألغوار، بمباركة 

أمريكية.
وأوضــح أبو محفوظ أنــه أمام هــذه المؤامرات يجد 
"المؤتمر الشــعبي" أهميــة في مواجهتهــا، بتكاتف 
الجهود الفلســطينية والعربية واإلســالمية، وكل من 

يدعم الحق الفلسطيني.
وأضــاف خــالل كلمته: ألجــل ذلــك يعلــن المؤتمر 
الشعبي لفلسطينيي الخارج، عن إطالق حملة سياسية 
وإعالمية بعنوان "يسقط قرار الضم"، والتي تستهدف 
قطع الطريق على المشــروع التوسعي الصهيوني في 
فلســطين المحتلــة، كما تهــدف للدفاع عــن الضفة 
الغربية المحتلة، وكل شــبر من فلســطين واألراضي 
العربية، ومواجهة سياسات الضم المتسارعة والتغول 

االستيطاني.
وطالب أبــو محفوظ بموقف عربي وإســالمي ودولي 

واضح في رفض هذه السياسات.

القدس المحتلة/ فلسطين:
مــددت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، أمــس، قرار حظــر لمّ شــمل العائالت 
الفلســطينية الذي بــدأ فرضه في عام 2003، والذي يزيــد عدد المتضررين منه 

على المائة ألف فلسطيني، ثلثهم من األطفال.
وقــال مدير مركــز القدس للحقــوق االجتماعية واالقتصادية، زيــاد الحموري: إن 
القرار "يلتف ويتحايل على ديمومة حظر لم الشــمل، في محاولة إلظهار أن هناك 
وقفا مؤقتا للقرار، لكن في الحقيقة تصدر قرارات تمديد دورية منذ حظي القانون 
بغطــاء من محكمة االحتالل العليــا التي أقرت هذه السياســة، ومنحت الحكومة 
الضــوء األخضــر لمزيد من اإلجــراءات، بما في ذلــك التمديد المســتمر لقانون 
المواطنة والدخول إلى )إســرائيل(". ولفت الحموري إلى أن "المتضررين من هذا 
القانون يربو عددهم على المائة ألف فلســطيني من مواطني فلســطين المحتلة 
عام 1948، والقدس، والذين باتوا اليوم محرومين من اإلقامة، وتســجيلهم في 
ســجل الســكان، كما أنهم محرومون من حقوقهم في الصحة والتعليم، عدا عن 
تطبيــق الترانســفير الصامت لمواطنــي المناطق المحتلة عــام 1948، ومحاولة 

تصفية الوجود الفلسطيني في القدس، من خالل تشتيت العائالت".
وتبنــت لجان الخارجية والداخلية واألمن في الكنيســت اإلســرائيلي في جلســة 
مشــتركة أمس، توصيــة جهاز المخابــرات "الشــاباك"، بتمديد ســريان قانون 
المواطنــة والدخول لـ)إســرائيل( لمدة ســنة إضافية، وهو القانــون الذي يحظر 
بموجبه على الفلســطينيين لم شــملهم مع أزواجهم من حملــة هوية القدس، 
أو الجنسية اإلســرائيلية. وصوّت أعضاء اللجان المشــتركة في الكنيست، صباح 
أمس، بأغلبية خمســة أصــوات مقابل صوتيــن، على التوصية بتمديد ســريان 
القانون حتى منتصف يونيو/حزيران 2021. وجرى خالل االنتفاضة الفلســطينية 
الثانية عام 2003، تشــريع القانون المؤقت الذي يمنح وزير الداخلية اإلسرائيلي 
صالحيــة منح الجنســية وتصاريــح اإلقامة في إســرائيل ضمن حاالت لم شــمل 
العائالت الفلســطينية، وينــص القانون على تمديد ســريانه عبــر أمر حكومي، 
وبمصادقة من الكنيســت لفترة زمنية ال تزيد عن ســنة واحدة. ومنذ عام 2004 
وحتى 2015، بحثت طلبات الحكومة لتمديد سريان القانون فقط أمام الكنيست، 

وفي نهاية المداوالت صوتت الهيئة العامة على تمديد سريان القانون.

خالل إطالق حملة "يسقط قرار الضم"
قاسم يطرح "خريطة نجاة" تبدأ بإزاحة عباس عن قيادة السلطة

بروكسل/ فلسطين:
اســتنكرت حركــة مقاطعــة )إســرائيل( وســحب 
االســتثمارات منها وفــرض العقوبــات عليها )بي 
دي أس( أمــس، منــع ســلطات االحتــالل دخــول 
أدوات لمعالجة المياه إلى قطاع غزة، داعيًة إلنهاء 
الحصــار المفــروض منــذ 14 عاما علــى أكثر من 
مليونيْ مواطن معرضين لخطر التســمم بالمياه 
الملوثــة. وقالــت الحركة في بيان لهــا، أمس، إن 
الفلسطينيين يعيشــون تحت االحتالل اإلسرائيلي 
والفصل العنصري دون الســيطرة على أرضهم أو 

مواردهم الطبيعية، وهم معرضون بشدةٍ ألزمات، 
مع احتكار االحتالل المواردَ.

وأشارت إلى أن 97 ٪ من المياه النادرة في غزة غير 
صالحة لالســتهالك البشري، الفتة إلى أن االحتالل 
يمنــع الفلســطينيين مــن اســتخدام 20 ٪ مــن 
األراضي الصالحة للزراعة في غزة، كما يســتهدف 

األراضي الزراعية بمبيدات األعشاب.
وتُعــد الميــاه الملوثة الســبب الرئيــس لوفيات 
األطفــال فــي القطــاع، وفــق مــا ذكرتــه حركــة 
المقاطعــة. وأضافــت الحركة أن االحتالل اســتغل 

جميع األراضي التي تم االستيالء عليها بشكل غير 
قانوني من الفلســطينيين الذين تــم تطهيرهم 
عرقيًــا ونزع ملكيتهم في عــام 1948، وما ال يقل 

عن 60 ٪ من األراضي المحتلة عام 1967.
غيــر  اإلســرائيلية  المســتوطنات  أن  وأوضحــت 
القانونية تستهلك المياه والموارد أكثر ست مرات 
من الفلسطينيين، باإلضافة إلى أن االحتالل اقتلع 
منــذ عام 1967 أكثر من 800 ألف شــجرة زيتون. 
وأشــارت إلى أن االحتالل »يلمّع صورته في حين 

يدمر البيئة«.

م بالمياه الملوثة ض سكان غزة لخطر التسمُّ حركة المقاطعة: االحتالل ُيعرِّ

تمديد حظر لّم شمل العائالت
 يهدد أكثر من 100 ألف فلسطيني
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جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة

عطاء رقم )2020/16( - إعالن مناقصة لصالح مشــروع 
Tablet توريد أجهزة لوحية من نوع“

لتعزيز البيئة التعليمية للطلبة المكفوفين في قطاع غزة"
Providing Tablets in order to enhancing the learning 

environment for blind students in Gaza Strip  
تعلــن جمعية غزي دســتك – مكتب قطــاع غزة – عن طــرح عطاء لصالح 
مشروع " توريد أجهزة Tablet   لتعزيز البيئة التعليمية للطلبة المكفوفين 
فــي قطاع غزة " وذلك تبعًا للشــروط والمواصفات الموضحة في كراســة 
ووثائق العطاء. فعلى الشــركات ذات االختصاص والمســجلة رسميًا والتي 
ترغب بالمشــاركة في هذا العطاء مراجعة جمعية غزي دســتك في مقرها 
الكائــن بمدينة غزة – مفترق الزهارنة – عمارة أبو حليمة – الطابق األول؛ 
للحصــول على كراســة العطاء، وذلك خالل ســاعات الدوام الرســمي من 
الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الســاعة الثالثة مساًء طيلة أيام األسبوع عدا 

يوم الجمعة، وفقًا للشروط اآلتية:
1. أن تكون الشركة مؤهلة حسب األصول وتملك شهادة ترخيص سارية 

المفعول من الجهات المعنية ومسجلة في دوائر الضريبة.
2. يجــب على المــورد تقديم كفالــة بنكية )دخول عطاء( أو شــيك بنكي 
مُصــدق من أحد البنوك المعتمدة بنســبة %5 من قيمــة العطاء، وترفق 

ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
3. يجب أن تكون األسعار سارية المفعول لمدة 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجب أن تكون األســعار المقدمة بعملة الدوالر، مع إرفاق شــهادة خلو 
طرف ضريبي.

5. أن تكون الشــركة قادرة على توفير فواتير ضريبية، مع تقديم شــهادة 
خصم من المنبع لمن يرسو عليه العطاء.

6. رسوم اإلعالنات في الصحف )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء. 
وثمن كراسة العطاء )100 شيكل( غير مستردة.

7. يحــق للجمعية تأجيــل العطاء، تجزئته، إعادة طرحــه، إلغاءه دون إبداء 
األسباب وهي غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

الحصول  موعــد 
على العطاء

ابتــداًء من يوم األربعــاء الموافق 2020/06/03م 
حتــى يوم اإلثنيــن الموافــق 2020/06/08م في 

أوقات الدوام الرسمي.
موعد تسليم وفتح 

كراسة العطاء 
يوم الخميــس الموافق 2020/06/11م الســاعة 

01:00 مساًء.

 لالستفســار: مراجعة قسم اللوازم والمشــتريات بجمعية غزي دستك على 
جوال رقم 0592460110 في أوقات الدوام الرسمي. 

مع تحيات جمعية غزي دستك/ مكتب قطاع غزة

استدراج عروض أسعار بالظرف المختوم
لتدقيق حسابات الجمعية لعام 2020

تعلن جمعية الهيئة الفلسطينية للتنمية - مدينة دير البلح عن رغبتها في 
اســتدراج عروض أســعار بالظرف المختوم لتدقيق حسابات الجمعية لعام 

2020م وإصدار تقرير تدقيق الحسابات وفقًا للشروط التالية :

• أن يكون المدقق مرخصًا لمزاولة مهنة التدقيق.
• أن يكون المدقق مسجاًل في دوائر الضريبة حسب األصول.

•  توافر خبرة بمعايير التدقيق الدولية وتطبيقاتها.
• أن يكون لدى المدقق القدرة على إصدار البيانات المالية باللغتين العربية واإلنجليزية.

• أن يكون لدى المدقق القدرة على تســليم المسودة األولى من التقارير 
حتى نهاية شهر يناير من عام 2021م.

• تقديم األسعار بالدوالر األمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب 
بحيث يشمل العرض تدقيق حسابات الجمعية بشكل كامل.

• الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
• سعر كراسة العطاء 50 شيقال غير مستردة.

• على المدقق الذي تنطبق عليه الشروط أعاله الحضور إلى مقر الجمعية الكائن 
في مدينة دير البلح – البصة – شارع تونس للحصول على نسخ العطاء ابتداء من 
يوم األربعاء الموافق 2020/06/03م وحتى يوم األحد الموافق 2020/06/07م 

وذلك خالل الدوام الرسمي من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا .
• رسوم اإلعالن في الصحيفة على من يرسو عليه العرض.

• آخر موعد لتســليم كراســة العطاء يوم األحــد الموافق 2020/06/07م 
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

للمراجعة واالستفسار هاتف رقم : 08-2531380

إعالن طرح عطاء
MoH/QRC/ ElWafa / 2020/ 05  :رقم العطاء

بتمويــل من الهالل األحمر القطــري تعلن جمعية الوفاء الخيرية عن طرح 
مناقصة لصالح وزارة الصحة.

)توريد أجهزة غســيل كلى وأدوية ومهمات وقطع غيار 
ألجهزة غسيل الكلى(

فعلى الشــركات المســجلة و الراغبة في المشــاركة التوجه للحصول على 
نسخة من وثائق المناقصة على العنوان التالي )مقر جمعية الوفاء الخيرية 
– الكائن في مدينة الزهراء شمال األبراج السكنية – شارع قصر العدل ( و 
ذلك اعتبارًا من يوم الثالثــاء الموافق 2020/06/02 و لغاية يوم االربعاء 
الموافق 2020/06/10 من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 مساًء 

. و ذلك وفق الشروط التالية:
1. الشــركات المشاركة: يجب على الشــركات المشاركة ان تكون مسجلة 

لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا لدى دوائر الضريبة.
2.  ثمن نسخة العطاء 150 دوالرا امريكيا غير مستردة.

3. األســعار: بالدوالر األمريكي، وغير شــاملة لضريبــة القيمة المضافة و 
يجب تقديم فواتير ضريبية معفاة.

4. مدة سريان العرض المقدم: 90 يوما من الموعد النهائي لتسليم العطاء.
لإلجابــة  تمهيــدي  اجتمــاع  عقــد  ســيتم  التمهيــدي:  االجتمــاع   .5
الموافــق                                                                               الخميــس  يــوم  وذلــك  المشــاركين  استفســارات  علــى 
2020/06/11  الساعة 11 صباحا في– مدينة الزهراء شمال األبراج السكنية 

– شارع قصر العدل - داخل مقر جمعية الوفاء الخيرية – الطابق األرضي -. 
6. كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %2 من قيمة 
العــرض المقدم و تكون بشــكل كفالة بنكية أو شــيك بنكي مصدق من 
بنك معترف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم جمعية الوفاء الخيرية و 

تكون مدة سريان الكفالة 120 يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 
7. تجزئة العطاء : يحق لجمعية الوفاء الخيرية تجزئة العطاء إلى أي عدد من العطاءات. 
8. تســليم العطاءات: آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الخميس الموافق 
2020/06/18 الســاعة 12 ظهرا في نفس العنــوان المذكور أعاله )مدينة 

الزهراء شــمال األبراج السكنية – شارع قصر العدل -داخل مقر جمعية الوفاء 
الخيرية – الطابق الثاني (  ولن ينظر في العروض المقدمة بعد هذا الموعد.
9. فتح المظاريف: سيتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المتقدمين 

للعطاء في يوم تسليم العطاءات وذلك في نفس المكان.
10. رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

11. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة جمعية الوفاء الخيرية خالل ساعات 

الدوام الرسمي أو االتصال على هاتف 2625003 - جوال 0598962111

إلى الزميل الصحفي إياد حمد
نواف العامر 

لم أتشــرف يوما بالجلوس إليك، وذلك ال يضيرك، وقتك لم يســمح وما زلت أنتظر 
اإلذن بالدخول إلى مدرســتك العريقة كي أحظــى بصورة معك، لذلك فصلوك من 
عملك ألن األقزام ال تدرك قيمة العمالقة وقاماتهم وقممهم وال هاماتهم وهمتهم.

أخي إياد..
قطعًا من يرصدك هو من يدرك نوع الســالح؛ الكاميرا التي كنت تمتشــق، وتحشــوها 
بذخيــرة الحقيقة، وكل الحقيقة للجماهير، لم يدرك هؤالء الحمقى مبغضي حقنا ورايتنا 
وروايتنا كيف هي حياة التوأمة بينك وبين ســالحك الجامد البارد الكاميرا، تبعث الحياة 

فيها زهاء عقدين من الزمن.
لم ترتعش ذراعك وال العدســة يوما وال لوم عليك إن فعلت ألن الجبال ترتعش قلوبها 
من هول ما كنت تالحق من صيد ثمين، ترســمه على وجه العدسة، الشريط، الذاكرة، 

حياتنا، آهاتنا، دمنا على أبوابهم، أعتابهم، يلون خبزهم.
شــعر رأســك الذي ذهب بعيدا في الوديان والتــالل والغاز المدمــع والرصاص المغلف 
ورشقات الموت، لم يذهب هباء، ضرب جذره عميقا في كل تجوال ليقول لهم: أنا صوت 

الحقيقة هنا وسوطها، صوت يجلجل في وجه قراراتكم، وسوط يلسع ظهر الوشاة.
أخي إياد يا رعاك اهلل..

رســالة الوداع التــي كتبتها بحروف المعانــاة، وذرات الغازات الملونــة، وخوض الوحل 
بأنواعــه، كانــت مؤلمة، وصرخة تضع ســيرتك لوحة فينا، وصورتــك تطيل النظر إلى 

الجرمق يرمقك بنظراته فيحني قمته خجال في حضرة قامتك السامقة.
ال أخفيك أن سطورك ألهبتنا، لكنها تجلد النفر الذي يملك أن يقول لكنه ينضم لقائمة 
هو ســيد الخرســان فيها، تصفــع كل من يملــك أن يفتح األبواب علــى مصراعيها لك 
فيوصدها وكأن األمر ال يعنيه، تمســك الذين يمشون بالوشــايات من آذانهم الكبيرة 

الصحون الالقطة لتقطع عنها البث.
أخي إياد..

رســالتك حملت من المصطلحات ما لم يعتَده من وضع السياسات التحريرية في وكالة 
تنحاز للقاتل وتبرئ دمويته وعنصريته وفظاعته، وكاالت ندرك أنها غريبة كما المحتل، 

وسوداء كما الشريط الذي أصابه العطب.
وأخيــرًا لو كانت مؤسســاتنا تملــك قرارها الحتضنتك وشــرعت األبــواب أمام قامتك 
وتجربتك الطويلة الغنية، لكــن الجبناء ال يصنعون األمجاد وبينهم وبين صناعة األمل 

ما بين السماء واألرض، ومن ذاق عرف، وتقبل تحياتي.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
يحظــى فصل المصور الصحفي إيــاد حمد من وكالة 
أسوشيتد برس األمريكية، بتفاعل كبير في األوساط 
الصحفية وتضامن مع الصحفي الذي لم يدخر جهدًا 
في خدمة زمالئه ، انطالقا من شعوره بابن والمهنة 
الواحــدة في ظل غياب أجســام نقابيــة فاعلة تعين 

جميع أبناء المهنة دون تمييز.
وكانت وكالة أسوشــيتد برس )AP( فصلت المصور 
إيــاد حمــد، من بيــت لحم جنوبــي الضفــة الغربية 
المحتلــة، بناًء على شــكوى تقــدم بها جهــاز أمني 

فلسطيني إلدارتها.
المصــور الصحفي ياســر قديــح من قطاع غــزة كان 
أحــد الذين امتدت لهم يــد الصحفي حمد الخيرة في 
إثــر إصابته خالل تغطية لفعاليات »مســيرات العودة 
وكسر الحصار« بإصابة خطيرة وتحويله لتلقي العالج 

في القدس المحتلة.
يقول قديــح: »كانت معرفتي بحمد ســطحية كبقية 
مصــوري الوكاالت حيث كان يأتــي للتصوير في غزة 

وفي مسيرات العودة«.
وتابع: »عندما أصبت كان حمد عائدًا من غزة للضفة 
منذ أيام، وفور تحويلي للقدس حضر إلى المستشفى 
صباحًا وقدم خدمات مادية ولوجســتية لي ولزوجتي 

التي كانت ترافقني حيث كنت غائبًا عن الوعي«.
وأضــاف: »كان بمنزلــة األب دون أن يكــون بيننــا 
أي مصالــح مشــتركة، كنــا نشــعر أننا أبنــاؤه، يوفر 
لنــا الطعــام والشــراب، وطيلــة 14 يومًــا جــاء إلى 

المستشفى 12 مرة«.
فكان حمــد مغيًثــا للصحفي قديــح وزوجته في ظل 
بعدهم عن مكان ســكناهم ويوفــر لهم ما يحتاجون 
إليه ويذلل لهم العقبات ويمنع أحدًا من مضايقتهم، 
يقول قديح: »كنا نشــعر بالخجل لكثــرة ما يقدم لنا 

من خدمات ومساعدات ويقول لنا دائمًا: ايش بدكم 
اطلبوا«.

ويتابع: »كان ينهي دوامه في رام اهلل ويأتي بسيارته 
للقدس »يستغرق األمر قرابة ساعة ونصف، ويمكث 
معنــا حتى أذان المغرب وأحيانًا يتناول طعام اإلفطار 

معنا في رمضان«.
وأعــرب قديح عــن اعتقــاده بأنــه مهما فعــل فلن 
يوفــي الصحفي حمد حقه فيمــا قدمه له حيث تؤكد 
له زوجته دائمًا أنه كان ســندها فــي ظل غيابه عن 

الوعي فكان تعامله في منتهى اإلنسانية.
ومضــى يقول: »ما حــدث مع حمد بفصله تعســفيًّا 
ظلــم كبير، فهو رجــل حر ووطنــي ال يرضى بالظلم 
ألحــد ويقف مع أي مظلوم، فوقف معي ومع الصحفي 

المصاب عطية درويش وأنس حواري وغيرهم«.
وأضــاف: »حمــد ليــس تابعًــا ألي حــزب أو فصيل، 
ونتيجة ضغوطات سياسية تعرضت لها الوكالة التي 
يعمل فيها ُفصل إثر موقف ليس سياسيًّا بل نقابي، 
ما يؤذي بمصدر رزقه الوحيد بعد عشــرين عامًا من 

العمل«.
ولفــت قديح إلــى وجود تضامن واســع مــن الصحفيين 
مع حمد الــذي له فضل على الكثير منهــم، وأحزنهم أن 

تنعكس مواقفه اإليجابية معهم على حياته بالسلب.
جزٌء مني

هاتفنا الصحفي إياد حمــد الذي كان في غاية الحزن 
لتســليمه عهده الشــخصية للوكالــة أول من أمس، 
خاصــة كاميرتــه التــي كانت رفيقــه الدائــم لعمله 
كمصــور متجــول في الضفــة حيــث كان مكتبه في 

سيارته الشخصية.
يقول: »ســلمتُ جزًءا مني الجزء الوفي الذي ال يخون 
كالبشــر والتي رافقتني في كل األحداث المهمة التي 
غطيتها في غزة والضفة والخارج فكنت أشــعر بأنها 

تفرح لفرحي وتحزن لحزني«.
واستدرك بالقول: »لكن التضامن الواسع النطاق الذي 
لقيته من زمالئي الصحفيين والشــخصيات االعتبارية 
داخل وخارج فلسطين من عرب وأوروبيين هو بمنزلة 
التكريم األول لي في حياتي وهو الذي خفف عني وطأة 

قرار الفصل فشعرتُ وكأنني أخذتُ حقي«.
وأشــار إلى أنه بصــدد التوجه للقضــاء لكونه ُفصل 
تعســفيًّا عبر الهاتف، مُســببين ذلك بوجود شكوى 
من الشــرطة الفلســطينية بالضفة ضــدي فطلبتُ 
منهم أن يرسلوا لي بريدًا إلكترونيًّا بما بلغوني به 

وسأتوجه للقضاء لبحث قانونية األمر.
وبين حمد أنه خضع قبل ذلك لتحقيق من قبل إدارة 
الوكالــة بخصــوص الحملة العالمية التــي كان جزًءا 
منهــا لنقل قضيــة الصحفي معاذ عمارنــة الذي فقد 
عينه على يد قوات االحتالل اإلســرائيلي، األمر الذي 
لــم يرقْ لهم رغم أنهم تضامنــوا مع صحفي وليس 

عسكريًّا.
وقال: »جاءت شــكوى الشــرطة مع قضيــة التحقيق 
ألدفع ثمن التضامن مع زمالئي، ولســتُ نادمًا على 
ذلك فال يوجد قانون في العالم يجرم ما فعلته، سعيد 

بأنني فصلت ألجل زمالئي وليس لسبب معيب«.
ونبــه إلــى أن تهديدات تصلــه حتــى اآلن من قبل 
جهاز الشــرطة بأن حسابهم معه لم ينتهِ وأنه يشعر 
بالخطر على حياته، قائــاًل: »إذا لم يتوقفوا عن ذلك 
ســألجأ لمؤسســات حقوقية دولية أو أطلــب اللجوء 

السياسي في أي دولة أخرى«.
وأضاف: »ســأتضامن مع زمالئي حتى لو تسبب ذلك 
في قطــع رقبتــي، فالمصــورون الفلســطينيون هم 
الذيــن أوصلوا قضيتنــا للعالم وليس السياســيين، 
ليكافئهــم السياســيون بقطع رزقهم بعد عشــرين 

عامًا من العمل كما فعلوا معي«.

تحديد جلسات استئناف لألسيرين جعارة وقطامش
ق  األسير سامي جنازرة ُيعلِّ

إضرابه عن الطعام بعد 23 يوًما
رام اهلل/ فلسطين: 

علق  األســير ســامي جنازرة، أمس، إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف 
اعتقاله اإلداري. وأفاد نادي األسير في بيان بأن األسير جنازرة أضرب لـ 23 يومًا تنديدًا 

باعتقاله إداريًا والتجديد له.
ونبه إلى أن االتفاق يقضي بتعليق اإلضراب مقابل تحديد ســقف االعتقال اإلداري، على 
أن يَصدر بحق المعتقل جنازرة أمر اعتقال إداري جديد غير األمر الحالي، ويكون األخير.
يُشــار إلى أن األســير جنازرة )47 عامًا( من مخيم الفوار جنوبي الخليل، نفذ خالل الـ 4 

سنوات الماضية 3 إضرابات ضد اعتقاله اإلداري، بما فيها اإلضراب الحالي.
ووجه األسير سامي جنازرة تحيته لكل من سانده في معركته. علمًا أنه معتقل منذ شهر 

أيلول/ سبتمبر 2019، وهو متزوج وأب لـ 4 أبناء رُزق بأحدهم خالل إضرابه.
وفي الســياق، قررت محكمة االحتالل تعيين جلســة استئناف للنظر في قرارات االعتقال 
اإلداري بحق األسير هاني جعارة، في 17 يونيو الجاري، وأحمد قطامش في التاريخ ذاته.

الصحفي حمد.. ضحية تضامن مع زمالئه أزعج "أمن الضفة"



Wednesday 3 June 2020 األربعاء 11 شوال 1441هـ 3 يونيو/ حزيران
7

نبضات ساخنة
وليد الهودلي

)QF/SP-C/158/ 2020( إعالن طرح عطاء رقم
عطاء توريد وتركيب المعدات الطبية وأجهزة المغسلة والخدمات - الحزمة رقم )2( 

لمركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة 
تعلــن لجنة إعادة اعمار غزة عن طرح عطاء توريد وتركيب المعدات الطبية وأجهزة المغســلة والخدمات - الحزمة 
رقــم )2( لمركز حمد بن جاســم للرعاية التأهيليــة المتكاملة وذلك حســب جداول الكميــات والمواصفات الفنية 

والشروط العامة والخاصة المرفقة فعلى الراغبين في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية :-
1. يجب على المتعهد المتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل لدى جهات االختصاص ولديه سجل تجاري و/أو صناعي وأن 

يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة وأي دوائر أخرى ذات عالقة.
2. يخضع المتعهد لجميع القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في مناطق الســلطة الوطنية الفلســطينية 
فيما يخص الضرائب والرســوم، وعلى المتعهد دفع رســوم طوابع الواردات قبل توقيع االتفاقية حســب القوانين 

واألنظمة والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها.
3. يجب تقديم األسعار بالدوالر األمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.

4. يجب أن تكون األسعار سارية لمدة ال تقل عن )120 يومًا( من آخر موعد لتسليم العطاء.
5. يجب إرفاق تأمين ابتدائي )كفالة دخول عطاء( بقيمة 1000 دوالر أمريكي باسم )لجنة إعادة إعمار غزة( لدخول العطاء على 
شــكل كفالة بنكية أو شــيك بنكي صادر عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رســميًا لدى سلطة النقد الفلسطينية، وساريًا لمدة 
)120 يومًا( من آخر موعد الستالم العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية، وترفق داخل مظروف العرض الفني.

6. يحق للجنة إعادة إعمار غزة تجزئة الترسية للعطاء وإلغاء أي جزء منها بما يخدم مصلحة المالك دون أدنى اعتراض من المتناقصين.

7. سوف يختار )مكتب لجنة إعادة إعمار غزة( أفضل العروض الفنية والمالية، والمكتب غير ملزم بقبول أقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
8. كل متعهد يرغب في التقدم لهذا العطاء يســتطيع الحصول على نســخة من وثائق العطاء على العنوان التالي ) لجنة 
إعادة اعمار غزة-مدينة غزة-فندق المشــتل ( مقابل مبلغ غير مســترد وقــدره )$50( دوالر أمريكي، وذلك خالل أوقات 

الدوام الرسمي )من الساعة9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 مساًء(، بدًءا من يوم األربعاء الموافق 2020/06/03م.
9. ســيتم عقد اجتماع تمهيدي للمشاركين وذلك في )مكتب لجنة إعادة إعمار غزة ( الستقبال أي استفسارات حول 

المشروع وذلك يوم االثنين  الموافق 2020/06/08م، الساعة )11:00( صباحًا.
10. تســليم العطاء: يتم تســليم العروض فــي مكتب اللجنة القطرية إلعادة إعمار غــزة وذلك في ظرفين مغلقين 

منفصليــن ومختومين )العرض الفني( و)العرض المالي( ومكتوب عليها اســم العطــاء ورقمه مرفقًا بكافة الوثائق 
المطلوبــة وذلك في موعد أقصاه يوم االحد الموافق 2020/06/14م الســاعة 1:00 ظهرًا، مع العلم أنه لن يقبل 
أي عطاء بعد هذا الموعد وال تقبل العروض بالفاكس أو البريد اإللكتروني وإنما يجب تقديمها بالظرف المختوم.
11. يتم إيداع العطاء في المكان المخصص له على العنوان التالي )لجنة اعادة اعمار غزة-مدينة غزة-فندق المشتل(.

أجرة اإلعالن على الشركة التي يرسو عليها العطاء،
Tel: 08- 2859995 Fax: 08- 2859997 :لالستفسار 

Ministry Of Foreign Affairs
GAZA Re-Construction Committee

 QRC/2020 /06 :إعالن طرح عطاء رقم
يعلن الهالل األحمر القطري في غزة عن طرح عطاء

)توريد وتركيب أجهزة وأدوات ومستهلكات للجراحة والباطنة الصدرية لصالح وزارة الصحة(
فعلى الشــركات المســجلة و الراغبة في المشاركة التوجه للحصول على نســخة من وثائق المناقصة على العنوان 
التالي )مكتب الهالل األحمر القطري غزة شــارع الوحدة – عمارة غازي الشــوا- الطابــق -2 غزة( و ذلك اعتبارًا من 
يوم الخميس الموافق 2020/06/04 و لغاية يوم الثالثاء 2020/06/09 من الســاعة 9 صباحًا حتى الســاعة 2:30 

ظهرًا. وذلك وفق الشروط التالية:
1. الشــركات المشــاركة: يجب على الشركات المشاركة ان تكون مســجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا 

لدى دوائر الضريبة.
2. ثمن نسخة العطاء 100 دوالر امريكي غير مستردة.

3. األسعار: بالدوالر األمريكي وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة و يجب تقديم فواتير ضريبية معفاة.
4. مدة سريان العرض المقدم: 150 يوما من الموعد النهائي لتسليم العطاء.

5. االجتمــاع التمهيــدي: ســيتم عقــد اجتماع تمهيــدي لإلجابة على استفســارات المشــاركين وذلــك يوم االربعــاء الموافق 
2020/06/10  الساعة  11:00 صباحا في مكتب الهالل االحمر القطري غزة شارع الوحدة – عمارة غازي الشوا- الطابق -2 غزة. 

6. كفالــة دخــول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %2 من قيمة العرض المقدم و تكون بشــكل كفالة 
بنكية أو شيك بنكي مصدق من بنك معترف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم الهالل األحمر القطري و تكون 

مدة سريان الكفالة 150 يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 
7. تجزئة العطاء : يحق للهالل األحمر القطري تجزئة العطاء إلى أي عدد من العطاءات. 

8. تســليم العطاءات: آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم الخميس  الموافق 2020/06/18 لساعة 12:00 ظهرا 
في نفس العنوان المذكور أعاله )مكتب الهالل االحمر القطري غزة -شارع الوحدة  عمارة غازي الشوا مقابل عيادة 

الرمال الطابق الثاني(، و لن ينظر في العروض المقدمة بعد هذا الموعد.
9. فتح المظاريف: سيتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المتقدمين للعطاء في يوم تسليم العطاءات وذلك في نفس المكان.

10. رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

11. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهالل االحمر القطري خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال على هاتف 2884822

12. سوف يتم استبعاد أي عطاء ال يلتزم مُقدمه بالشروط والمواصفات المعلنة أعاله.

نسخة أمريكية جديدة
 لرواية مزرعة الحيوانات! 

تطبيقــات قصة مزرعة الحيوانات لجورج اورويل ما زالت فعّالة بامتياز، فما يحدث في 
الواليــات المتحدة اليــوم ما هو إال حلقة مثيرة من حلقات هــذه الرواية، هذه القصة 
تــروي حكاية ســرقة الثورة من قبــل الخنازير، وهناك اليوم من يســرق الديمقراطية 
ويســرق الدولة والمؤسســة وقيم الحرية وقيم العدالة ومكتسبات نضاالت الشعوب 
التــي دفعت ثمنا باهظا من أجل الوصول اليها. ترامب واإلدارات االمريكية المتعاقبة 
لعبت دور الخنزير في مزرعة اورويل بنسب متفاوتة، كّل منهم كان له دور في االعتداء 
على الطبقات المســحوقة داخليــا والدول الضعيفة في نظــام مزرعتهم الدولي الذي 
فصّلوه على مقاس جشــعهم ومآربهم االمبرياليــة. وعندما تتحّلى بقيم الظلم كاّفة 
وتمارس الطغيان والفجور والغطرسة في عالقاتك الدولية وتصطف دائما حليفا لقوى 
الشرّ، تماما كما تفعل أمريكا في عدائها المطلق للحقوق الفلسطينية واصطفافها غير 
المســبوق مع دولة احتالل وتمارس كل صنــوف العدوان والبطش وقهر الناس، الذي 
يحمل في صدره هذه االختالل في الميزان ال بدّ وأن تعاني منه شعوبه من ذات القيم 
المنحرفة التي تشــرّبتها روحه وهو يمارس شــرّه مع الشعوب التي يفرض سيطرته 
عليهــا. وهــذا بالفعل ما حّل بأمريكا، يداهم شــعبها مشــهدا يعكس صورة الوحش 
المفترس بطريقة فّظة صادمة، كل الظلم المتراكم وحالة االســتعباد والعجرفة التي 
يمارســها رجل الحكم الفاسد تجسّدت وتكّثفت بصورة واحدة، في غاية البشاعة قتل 
شــرطي أبيض رجال أسود وهو يتوسّل إليه، وهذه الصورة تلخّص مشهد االستعباد 
السياســي واالجتماعي في ذاك المجتمع، تماما كما جاءت صــورة محمد الدرة عندما 
قتله جنود االحتالل بدم بارد وهو يحتمي بأبيه .  والمشــكلة األساســية عندما تسرق 
الخنازير الثورة والدولة وقيم الديمقراطية والحرّية ثم تعيد تشــكيلها وإخراجها على 
طريقتهــا ، هــي في البداية تقود الجماهير والثورة ثم تغرق في الســلطة وممارســة 
النفــوذ والســطوة ، وعندما ال تجد ما يضع حدا للوصولييــن واالنتهازيين فإنك تتيح 
الفرصــة لمن يملــك المال أن يتحّكم باإلعــالم وتوجيه الرأي العــام وتجاوز صندوق 
االنتخاب بنجاح والوصول إلى أن يتقّلد مقاليد األمور أكثر الناس ماال وجهال وســفاهة 
كمــا الحال مع ترمب، فالكل يعلم أن الذي نجّحه المــال واللوبي الصهيوني والقدرة 
العالية على خداع الناخب األمريكي، هي قاعدة األكثر قدرة على الخداع والمراوغة هو 
الذي يتحّكم بنتائج صناديق االنتخاب.  إننا نجد أنفسنا أمام مزرعة جورج اورويل بكل 
تفاصيلها، ولو ُقدّر لنا إعادة كتابة الرواية من جديد الســتفدنا من تجربة االمبريالية 
االمريكية المعاصرة أيما استفادة فقد أضافوا فصوال مأساوية جديدة وتجاوزوا حدود 

الخيال الذي تمتّع به اورويل.         

تباين آراء طلبة التوجيهي حول اختبار 
"اللغة العربية– الورقة الّثانية"

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تباينــت آراء طلبــة توجيهي "الفرع األدبــي" حول اختبار اللغــة العربية – 
الورقــة الثانيــة، الذين تقدّموا له أمس، إذ رأى البعض أن أســئلته جاءت 
في متناول الجميع والبعض عده أسهل من امتحان الورقة األولى، في حين 
اعتبره البعض صعبًا لم يراِع مستويات الطلبة واحتوى على أسئلة معقدة.
الطالبة براء الســقا من مدرســة عيلبون الثانوية للبنات في محافظة خان 
يونس اعتبــرت أن االمتحان ســهاًل وفي متناول الطلبــة، مبينة أن جميع 
االمتحانات حتى اللحظة في المســتوى ذاته، متمنّية أن تكون االمتحانات 

القادمة في ذات المستوى وأال تخرج عن نطاق الكتاب المدرسي.
شــاركتها الرَّأي الطالبة شــهد أبو ناهيــة من ذات المدرســة، إذ رأت أن 
االمتحان كان يســيرًا وراعى جميع المستويات، قائلة: "لم يخرج عن نطاق 
ما درســناه ولم أجد أي صعوبة في حله، فقد اســتعددتُ بما فيه الكفاية 
له خشــية من أن تكون هناك أســئلة صعبة، ولكن الحمد هلل الوضع على 

ما يرام".
فيما رأى الطالب عبد العزيز الفرا من مدرسة خالد الحسن في خان يونس، 
أن االمتحان كان  فيه بعض الصعوبة لكنه أسهل بكثير من امتحان اللغة 
العربية – الورقة األولى الذي لم يكن مناسبًا لمستوى طلبة الفرع األدبي، 
قائاًل: "قصر االمتحان اليوم مكننا من الحل بشــكل أفضل فهناك فرق بين 
الســماء واألرض بين الورقتيْــن، فامتحان الورقة األولــى كان معقدًا وبه 

أسئلة بمثابة الغاز".
واشــتكى الطالــب محمد معين أبو نحل من االمتحــان الذي عده في غاية 
نه  الصعوبة والتعقيد، حيث احتوى على أسئلة غير مباشرة، األمر الذي يمكِّ
مــن الحل بطريقة يحصل فيها على الدرجات التي يريدها، قائاًل: "صُدمت 
بصعوبة االمتحان الذي كان يحتوي أســئلة فلسفية وغير مباشرة وأتمنى 

أن يراعونا في عملية التصحيح".
شــاركته الرأي الطالبة نهى أبو زيد من مدرسة سكينة بنت الحسين بدير 
البلــح، حيــث رأت أن االمتحــان برغم قصــره لكنه لم يكن ســهاًل وكانت 
أســئلته تحتاج وقتًا كبيرًا لحلها، قائلة: "مادة اللغة العربية تمثل "عقدة" 
لــي، حيــث أعاني صعوبة في فهمهــا وأتمنى أن أنجح فيهــا لكن امتحان 
اليوم ســبَّب لي شــكوكًا بخصوص إمكانية تحقيقــي عالمة مرضية فيها 

وأرجو أن يتم مراعاتنا في عملية التصحيح".

غزة/ محمد أبو شحمة:
استقبلت صحيفة "فلسطين"، أمس، 
وفــدًا من مؤسســة مهجــة القدس 
للشــهداء واألســرى والجرحــى في 

مقرها بمدينة غزة.
وضــم وفد مؤسســة مهجة القدس 
فــي  العامــة  العالقــات  رئيــس 

المؤسسة، أحمد الشقاقي، والناطق 
الزعانين، واإلعالمي  تامر  اإلعالمي، 

أحمد العبادلة.
وكان فــي اســتقبال الوفــد، مديــر 
تحريــر الصحيفة، مفيد أبو شــمالة، 
ومدير عام الشؤون المالية واإلدارية 
هيثم الســك، ورئيس القسم الفني 

منير أبو رأس، ورئيس قســم األسرة 
نبيــل ســنونو، ورئيس  والمجتمــع 
الســكرتارية والعالقات العامة عدلي 

النديم.
و رحــب أبــو شــمالة بوفــد "مهجة 
القدس"، معربًا عن استعداد صحيفة 
"فلســطين" للتعاون مع المؤسســة 
فــي النشــر والتوثيــق، مؤكــدًا أن 
األسرى قدموا الغالي والنفيس ثمنًا 

لقضية بالدهم.
أن صحيفــة  أبــو شــمالة  وأوضــح 
"فلســطين" تعطــي اهتمامــًا كبيرًا 
لتغطية قضايا األســرى في ســجون 

االحتــالل من خــالل تقاريــر نوعية 
يقوم مراســلو الصحيفــة بإعدادها، 
إضافة إلى إعطائها إخراجًا فنيًا راقيًا.
من جانبه، أشــاد الشقاقي بالتغطية 
الصحفيــة التــي تقوم بهــا صحيفة 
"فلســطين" حــول قضايــا األســرى 
والشهداء، ونشــرها ألخبار مؤسسة 

مهجة القدس.
صحيفــة  إلــى  الشــقاقي  وســلم 
شــهداء  موســوعة  "فلســطين" 
فلســطين التــي تضــم 7 مجلدات، 
الفلسطينيين  الشهداء  حياة  وتوثق 

من عام 1985 حتى 2019.

غزة/ فلسطين:
دعــت النائب فــي المجلس التشــريعي 
هــدى نعيــم، المجتمــع الدولــي إلــى 
الوقوف عند مسؤولياته وتوفير الحماية 
الطبيــة  والطواقــم  لشــعبنا  الدوليــة 

والصحفيين.
واســتهجنت نعيــم، فــي بيــان، أمس، 
بمناســبة الذكــرى الثانية الستشــهاد 
المسعفة رزان النجار، التلكؤ الدولي في 
إدانة جنود االحتــالل ومحاكمتهم رغم 
اكتمــال أركان جريمة القتــل العمد مع 

سبق اإلصرار.
وجددت الدعوة إلى محاســبة االحتالل 
وإدانتــه علــى تماديه بخــرق القوانين 
الدولية التي تحمي األطباء والمُسعفين 
في أماكــن عملهم، واتخــاذ المقتضى 

القانوني ضد جيش االحتالل.
الرســمية  المؤسســات  نعيــم  وحّثــت 
والحقوقيــة والدوليــة بالعمل على دفع 
عجلــة التحقيــق فــي إعــدام االحتالل 
للمســعفة النجــار وفًقــا لقــرار مجلس 
حقــوق اإلنســان فــي 18 أيــار 2018، 
اإلســرائيلية  االنتهاكات  فــي  للتحقيق 

للقانــون الدولــي اإلنســان والقانــون 
الدولــي لحقوق اإلنســان منــذ 30 آذار 
2018 حتــى 1 حزيــران 2018 وما بعد 

ذلك.
ورزان، مســعفة، عملــت علــى إســعاف 
وتحديــدا  العــودة،  مســيرات  جرحــى 
في مخيــم العودة شــرق محافظة خان 

يونس. 
وأطلــق قنّاص إســرائيلي، في 1 يونيو 
2018م، رصاصــة متفجــرة على الفتاة 

العشــرينية التــي كانــت ترتــدي ثوب 
صدرهــا  فاخترقــت  الطبــي،  الطاقــم 
وخرجت مــن ظهرهــا، أثنــاء تواجدها 
برفقــة زمالئهــا المســعفين على بعد 
حوالي 100 متر من الشريط الحدودي، 
بعــد محاولتهــم إســعاف اثنيــن مــن 

المصابين.

في ذكرى استشهادها الثانية
برلمانّية تدعو إلى محاكمة 

مرتكبي جريمة اغتيال رزان النجار

صحيفة "فلسطين" تستقبل وفدًا من "مهجة القدس"
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لم تكن نشــأة دولة الكيــان الصهيوني طبيعية وال تزال معالم 
الجريمــة التــي ارتكبتها العصابــات الصهيونية ضد الشــعب 
الفلســطيني بارزة وآثارها حاضرة ومشهودة.. لم يكن بمقدور 
العصابــات الصهيونية وحدها أن تحســم المعركة مع أصحاب 
األرض الذيــن استبســلوا فــي الدفاع عــن أنفســهم وقراهم 
ومدنهــم وأرضهم بالرغم مــن قلة اإلمكانات، لكــن االنتصار 
الــذى حّققته هــذه العصابات واســتطاعت إقامــة دولتها عام 
١٩٤٨ والتوســع الذى حققه المشروع الصهيوني بعد ذلك وال 
يــزال يفرض قوته وتمدده الذى ليس له حدود، كما أنه يفرض 
وقائع جديدة ليس فقط على مستوى فلسطين بل على مستوى 
المنطقة العربية واإلســامية والعالــم كله، والذي ُاصطلح على 
تســميته المشــروع الصهيوأمريكــي، وقد يتغير مســتقبا إذا 
تعرضت االمبراطورية األمريكية لانهيار.. لكن نواة المشــروع 
المركزيــة هــي الدولة التــي أقيمت على أرض فلســطين. وقد 

اعتمد في إقامتها على أربع دعائم أساسيّة:
١- ضعف العالم العربي: والذى خضع لهيمنة وســيطرة الغرب 
في بدايات القرن العشــرين، وســاعد الغــرب باالنقضاض على 
الخافــة العثمانية ولــم يحقق له الغرب أحامــه بخافة عربية 
ثم جاءت اتفاقية سايكس-بيكو بتجزئة العالم العربي خصوصا 
دول الجــوار لتســيطر بريطانيــا على مصــر والعــراق واألردن 
وفلســطين وتتحكم في سياســات هذه الــدول بنفس ما فعلته 
فرنســا التي ســيطرت على ســوريا ولبنان، وإصــدار وعد بلفور 
بإقامــة وطن قومي لليهــود على أرض فلســطين عام ١٩١٧ 
فــي نفس العام الذى احتلت فيه بريطانيا فلســطين، وفي عام 
١٩٢٣ أقــرت عصبة األمم االنتداب البريطاني على فلســطين، 
وبالرغم من إنشــاء الجامعة العربية عام ١٩٤٥ إال انها فشلت 
في تنفيــذ اســتراتيجية عربية موحــدة لتحرير فلســطين ولم 
يكن تشــكيل جيش االنقاذ من سبع دول عربية عام ١٩٤٨ إال 
ديكــورًا من ٢٣ ألف متطوع وأســلحة فاســدة وبدائية أوهموا 
الفلســطينيين المنكوبين حينها أنهم سيقاتلون عنهم مقابل 
مئــة ألــف مجند ومجنــدة نظامييــن ومدربين مــن العصابات 
الصهيونية ومزودين بكافة أنواع األسلحة ومصفحات ودبابات 
وطائرات، مخلفات االحتال البريطاني التي ســلمها للعصابات 
اليهوديــة حينها، وكانــت النتيجة احتال أكثر مــن ثاثة أرباع 
فلســطين عام ١٩٤٨. وعندما صدقنا أنظمة العسكريتاريا عام 

١٩٦٧ ضاعت كل فلســطين وجــزء من دول الطــوق العربية. 
وقد شــكك البعض في أن إنشــاء الجامعة العربيــة كان بإيحاء 
مــن وزير خارجيــة بريطانيا حينهــا أنتوني ايدن عــام ١٩٤٣. 
ولم يكن للجامعة دور يُذكر في أي مشــروع نهضوي عربي بل 
أحيانا وجدناها عامًا مســاعدًا  للغــرب وامريكا بزيادة الهيمنة 
على مقــدرات األمة العربية، وتســاوقت في كثيــر من األحيان 
قراراتهــا مــع قرارات امريــكا والغرب من خال االمــم المتحدة 
لانقضــاض على أي نظام عربي يرغب في التغيير نحو النهضة 
أو امتصاص نقمة الشعوب على أنظمة يدعمها الغرب وأمريكا. 
وأخيــرا رأينا كيف أقــرت الجامعة العربية مبادرتهــا في بيروت 
عام ٢٠٠٢ باالعتــراف بالكيان الصهيونــي ونزلت عن قرارات 
االمــم المتحــدة ٢٤٢ و٣٣٨ بتبــادل أراضي مقابــل أن تصنع 
)اســرائيل( ســاما مع العرب وتعطي الفلســطينيين دولة على 
جزء من أراضي ال٦٧ لكن شــارون حينها بعث الى المجتمعين 
فــي بيروت أن المبادرة العربية ال تســاوي الحبر الذى كتبت به 
وكان رده عليهــا مذبحة جنين ودمار مخيمهــا.. وما وصل إليه 
حال بعــض األنظمة العربيــة اليوم من تطبيع ونســج عاقات 
مــع الكيــان الصهيوني في جميع المجاالت فيمــا يتم التضييق 
على الفلســطيني وحرمانه من دخول العواصم العربية ويُسمح 
للصهاينة بالدخول إليها وإقامة المشــاريع والعمل والســياحة. 
وإعــان صفقة القرن جــاء صفعة قوية للنظــام العربي الهزيل 
بفــرض االعتراف بـ)إســرائيل( دولة يهودية بعــد اتمام الضم 
للضفة الغربية والقدس والجــوالن وأراضي ال٤٨ التي لم يعد 
الحديــث عنها أرضًا فلســطينية بل أقرها اتفاق أوســلو كأرض 
إســرائيلية، لتكــون دولة الكيــان دولة معترف بهــا عربيا وقد 
تكون في المســتقبل القريب عضوًا فــي الجامعة العربية وهى 
االن تعتبر جزًءا من التحالف الســني األمريكي الذى يعتبر ايران 

هي العدو المركزي لدول المنطقة.
٢- دعــم االحتــال البريطانــي )١٩١٧ - ١٩٤٨(: منذ اصدار 
وعــد بلفور بإقامــة وطن قومــي لليهود على أرض فلســطين 
حتى خروج جيش االنتداب البريطاني من فلسطين والذى عمل 
على فتح باب الهجرة لليهود من كل العالم إلى فلســطين وفى 
عــام ١٩٤٨ خرج االنتداب من فلســطين -بعد تقوية شــوكة 
العصابــات الصهيونيــة-  تــاركا كل ما يملك من ســاح ثقيل 
وخفيــف ومدافع ودبابات وطائرات، وســاعد في تدريبات قتالية 

لعناصرها فــي الوقت الذى عملــت قوات االنتــداب البريطاني 
جاهدة على ماحقة الثوار الفلســطينيين واعتقالهم واعدامهم 
وحاولــت اجتثــاث المقاومة الفلســطينية حينها قبــل الهجوم 
الكبير الذى شنته العصابات اليهودية على الشعب الفلسطيني 
واســتخدمت كل مــا في جعبتها من وســائل قتــل وحرق وبقر 

بطون النساء ودمار وتشريد وماحقة.
٣- العاقــة العضويــة- اإلســتراتيجية بين الواليــات المتحدة 
االمريكيــة ودولة الكيان التــي تقدم كل ما يحتاج اليه من دعم 
مادى ولوجستي وسياسي ومعنوي في المحافل الدولية وحماية 
دولــة الكيان مــن أي قــرار أممي قد يكــون في غيــر صالحها 
باستخدام الفيتو األمريكي الذى كان وال زال حاميًا ومدافعًا عن 
جرائم االحتال التي يرتكبها ليل نهار ضد الشعب الفلسطيني. 
وأمريــكا أول دولة فــي العالم اعترفت بدولــة االحتال بل إنها 
تعتبرهــا الواليــة االمريكيــة الحاديــة والخمســين، واللوبــي 
اليهودي في امريكا هو الذي يسيطر على صانع القرار هناك من 
خال ســيطرة رجال المال واألعمال اليهود وأيضًا كبرى وسائل 
االعــام في امريكا التي تؤثــر في اتجاه االنتخابــات االمريكية 
يمتلكهــا اليهود، وتعتبر امريكا دولة االحتال هي اليد الطولى 
لها في المنطقة العربية التي تكرس التجزئة والتبعية والضعف 
العربــي وكل االدارات االمريكيــة المتعاقبــة منــذ قيــام دولة 
االحتال داعمة اساسية للكيان الصهيوني وجاءت صفقة القرن 
لتثبيــت اركان دولــة االحتال الصهيوني على ارض فلســطين 
وتصفية القضية الفلسطينية واعان يهودية الدولة التي يجب 
أن يعترف بها الفلسطينيون والعرب مقابل دولة فلسطينية با 

كيان وال سيادة وال مقومات دولة، وتشبه كل شيء إال الدولة.
٤- تجنيد العماء: تعــدّ دولة االحتال العماء الذين يمدونها 
بالمعلومــات ركنًا أساســيا من أجل االســتمرار في الحفاظ على 
وجودهــا وحمايتهــا من أعدائهــا، لذا لم تتــرك مكانا في هذا 
العالم إاّل وقد زرعت فيه لها جواسيس، بداية من العدو المباشر 
لها الشــعب الفلســطيني بكافة مكوناته وشــرائحه من ضعاف 
االنفــس الذين خضعــوا لإلغــراءات واالبتــزازات والضغوطات 
الصهيونيــة واســتخدمتهم المخابرات الصهيونية جواســيس 
علــى أبناء شــعبهم ومقاومتــه، وصوال الى زرع جواســيس في 
البيــت االبيض الــذى يُعدّ الحليــف والصديــق األعظم لدولة 
الكيان في العالم مرورا بزرع الجواسيس في الكرملين )البرلمان 

الروســي( ودول أوروبا الشــرقية قبل انهيار االشــتراكية ودول 
اوروبا الغربية وفى الدول العربية وأفريقيا وأسيا. 

فقد شــكلت عصابة الهاجناة جهاز الموســاد منــذ عام ١٩٣٥ 
قبل نشــأة دولة االحتــال. وســاعد حينها في تهجيــر اليهود 
مــن كل دول العالم. وتمت اعادة تنظيمــه عام ١٩٥١ ليصبح 
تابعا لرئيس الوزراء، وهو الجهاز المســؤول عن عمليات اغتيال 
كبار رجال المقاومة الفلســطينية في الــدول العربية واألجنبية 
وتصفيــة علماء  مصريين وعراقييــن وايرانيين، وهناك تقارير 
غربيــة تؤكــد ان جهاز الموســاد هــو اول جهــاز مخابرات في 
العالم يستكشف ويساعد في انهيار االمبراطورية الروسية قبل 
المخابــرات المركزية االمريكية )ســي آي ايــه(. وال يزال يقوم 
الموســاد حتى االن بعمليات التجســس ضد الــدول المعادية 
والصديقة، الى جانب جهاز الشــاباك )األمن الداخلي في حدود 
فلســطين( وجهاز أمان )جهاز االســتخبارات العسكرية( وليس 
غريبــا أن الموســاد هو الذى جلــب مؤخرا ماييــن فحوصات 
فيــروس كورونا مؤخــرا إلى الكيــان الصهيوني  مــن دول ال 
تقيم عاقات سياســية مع دولة الكيــان. وتعتبر دولة االحتال 
أن جهــاز الموســاد من اهــم االدوات االســتراتيجية لمواجهة 
تحديات االمن القومي الصهيوني بمختلف أشــكالها والنظرية 
الصهيونية تقــول بأن أجهزة جمع المعلومــات هي التي أدت 
إلــى قيام دولة االحتال ولها الفضــل األكبر في تحقيق أهداف 

الدولة الصهيونية.
هنــاك عوامل قــوة أخرى ســاعدت في نشــأة دولــة االحتال 
واالســتمرار فــي تراكم قــوة المشــروع الصهيونــي وتثبيت 
وجــوده على أرض فلســطين، وهــو ما يتعلق بالفلســطينيين 
أنفســهم بدايــة من التنــازع العائلــي على فــرض النفوذ في 
أوســاط المجتمــع الفلســطيني وتحالــف بعــض العائات مع 
قوى خارجيــة عربية وأجنبية والتدخات المســتمرة من زعامة 
هــذه العائات لوقف انتفاضات الشــعب الفلســطيني التي لم 
تتوقف ضــد االحتال البريطاني والعصابــات الصهيونية، وما 
وصل اليه الوضع  الفلســطيني من انقســام سياسي حاد بين 
مشــروع المقاومة ومشــروع التسوية السياســية التي اتخذت 
من مفاوضات الســام مع العدو الصهيوني مسارا سياسيا لها 
وانهيار المشــروع الوطني الفلســطيني التحــرري الذى لم يعد 

جامعا للكل الفلسطيني.

دعائم قوة 
دولة االحتالل   

أحمد المدلل

حال بعض األنظمة العربية اليوم من تطبيع ونسج 
عالقات مع الكيان الصهيوني في جميع المجاالت 
فيمــا يتــم التضييــق علــى الفلســطيني وحرمانه من 
دخــول العواصــم العربية وُيســمح للصهاينة بالدخول 

إليها وإقامة المشاريع والعمل والسياحة. 

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

على الرغم من ضرورة تبني واعتماد الفلسطيني فرضية عمل 
مفادها أن حكومة االحتال برئاســة بنياميــن نتنياهو عاقدة 
العــزم على البــدء بتطبيق عمليــة إخضاع أجزاء مــن الضفة 
الغربية للســيادة االســرائيلية بشــكل قانوني ورســمي، فإن 
المؤشــرات تتزايد فــي اآلونة األخيرة علــى احتمالية اضطرار 
نتنياهــو لتأجيل أو على األقل التخفيف من وتيرة االندفاع نحو 

الضم من خال اتخاذ خطوات رمزية للضم.
ومــن أبرز ذلك ما صرح به الوزير المقــرب من نتنياهو، زئيف 
ألكــن، لراديو الجيش قبل يومين عــن احتمالية تأجيل عملية 
الضم الرسمي -فالضم الفعلي الزاحف قائم ومستمر– ألسابيع 
عــدة، إضافة إلى ما تم نشــره في وســائل إعــام عبرية نقًا 
عن مصــادر مطلعة في الجيش أن الدوائــر األمنية المختصة 
لــم تّطلع بعد علــى خرائط الضم، ولم تصــدر إليها تعليمات 

للتحضير بهذا الخصوص.
األمــر الذي دعا وزير الجيش الســابق، المؤيد للضم، أفيغدور 
ليبرمان، للتشــكيك في نوايا نتنياهو القيام بعملية الضم في 

موعدها المقرر بداية يوليو القادم.
وفي هذا السياق ال تكفي توجيهات وزير الجيش الجديد بيني 
غانتس أول أمس للجيش لاســتعداد للضــم قريبا أو مبادرة 
شــرطة االحتال لتكليف ضابط كبير هو »يتســيك ســابون« 
ليكون مســؤوال عن طواقم العمل والتحضير واالســتعداد لما 

قبل يوم الضم أو فيه.
ومــن المؤشــرات األخــرى الحتماليــة تأجيــل عمليــة الضم 
مــا نشــرته مصادر فــي شــبكة »كان« العبرية مــن معارضة 
المســتوطنين لألمر بسبب كونه جزًءا من »خطة القرن« التي 
تؤيــد وفق مزاعمهم قيام دولة فلســطينية غير عابئين بأنها 

دولة هشّــة وهزيلــة وال تمتلــك أهم مقومــات الدولة وهي 
السيادة األمنية على معظم مناطق الضفة الغربية.

إضافة لما ســبق وهو األهم، إفادة القناة 11 اإلسرائيلية نقًا 
عن مصدر سياسي كبير أن االتصاالت التي تمت أول من أمس 
بين نتنياهو وصهر الرئيس األميركي جاريد كوشنر من جهة، 
وبينــي غانتس ووزيــر الخارجية األميركية مــن جهة أخرى قد 

أظهرت رغبة األمريكان في تأجيل عملية الضم لموعد آخر.
وأحد العوامل لذلك هو االضطرابات واالحتجاجات الواسعة في 
كل أنحاء الواليات المتحدة احتجاجا على العنصرية ضد السود، 
التي أشــعلها قتل الشــرطة جــون فلويد، وأشــارت المصادر 
نفســها إلى رغبة عربيــة وتحديدا مــن دول الخليــج بتأجيل 
هــذه الخطــوة، األمر الــذي يناقــض بعض التســريبات التي 
تهدف لتعزيز وتعميق الهوة بين الشــعوب العربية وأنظمتها 

)التاعب اإلســرائيلي برادار الضم والتطبيــع( القاضية بدعم 
وتأييد هذه األنظمة للضم في يوليو.

من المناســب التأكيد أن المعارضــة األمريكية لموعد وتاريخ 
-وليس لمبدأ- ضم أجزاء من الضفة الغربية هو شــرط كافٍ 
وليس وحيدا لتأجيل الضم، ويماثله تقديرات نتنياهو الخاصة 

بأن موعد الضم يمسّ مصالحه الضيقة. 
هــل من الممكن أن تكون هذه المؤشــرات جــزءًا من عملية 
تضليل إسرائيلي لتهدئة المواقف )وتنويم جبهات( المعارضة 

الداخلية والخارجية لتمرير الضم؟ 
مــن الصعب نفي هذا االحتمال رغم عدم ترجيحه، والحل على 
الصعيد الفلسطيني هو تبني فرضية الضم في موعده واتخاذ 
كل اإلجراءات الممكنة لمواجهته، وعلى رأســها تعزيز الجبهة 

الداخلية وإنهاء االنقسام والتعاون األمني.

هل سيتم
 تأجيل الضم؟

ناصر ناصر

والحل على الصعيد الفلســطيني هو تبني فرضية 
الضــم فــي موعــده واتخــاذ كل اإلجــراءات الممكنــة 
لمواجهته، وعلى رأسها تعزيز الجبهة الداخلية وإنهاء 

االنقسام والتعاون األمني.

آراء
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أعلن أنا/ محمد عبد الكريم خميس العرابيد عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 407703883 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعـــــــــــــالن
محافظة شمال غزة - بلدية جباليا النزلة  تعلن عن

إعادة طرح عطاء للتعاقد مع عدد عشرة مكاتب للمحاماة
للتوكيل  في تحصيل ديون البلدية المســتحقة على المكلفين المدينين 
ضمن مناطــق نفوذها، مقابل نســبة أتعاب مقدارهــا 10 % من إجمالي 
المبالــغ التي يتم تحصيلها، وذلك من خالل اإلخطارات ورفع القضايا لدى 
المحاكــم المختصة وبدرجاتها فعلى كل من يرغب االشــتراك في العطاء 
الحضور لقســم المشــتريات في البلدية لشراء نســخة من شروط العطاء 

بمبلغ 200 شيكل غير مستردة، وذلك حسب الشروط اآلتية:
1. مدة العطاء ســنة تبدأ من تاريــخ 2020/6/21م حتى 2021/6/20م 

قابلة للتجديد بموافقة البلدية.
2. أن يكــون مكتــب المحاماة يعمل به طاقم محاميــن مزاولين وال يقل 
عددهم عــن ثالثة وأن ال تقل خبرتهم عن ثالث ســنوات وإحضار صورة 

طبق األصل عن شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن نقابة المحامين.
3. أن يكون المكتب حاصاًل على مشــغل مرخص لدى الجهات الرســمية 
المختصة وباســتطاعته تقديم الفواتير الضريبية عن أية مبالغ يتقاضاها 

بدل األتعاب من البلدية.
4. علــى مقدم العطاء تقديم تأمين دخول عطــاء التلزيم بمبلغ )200 $( 
مائتي دوالر أمريكي نقدًا أو بموجب شــيك بنكي أو كفالة بنكية ســارية 

المفعول حتى 2020/6/30م وإيداعه في مظروف العطاء.
5. يلتــزم من يرســو عليه العطــاء دفع مبلغ )تأمين( كفالة حســن تنفيذ 
)10000 شــيكل( عشرة آالف شيكل نقدًا أو بموجب كفالة بنكية أو شيك 

بنكي مصدق من البنك وأن يكون ساري المفعول خالل مدة التعاقد.
6. ســيتم فتح مظاريف العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا 
يــوم األربعــاء الموافــق 2020/6/10م بمكتب الســيد/ مدير البلدية 
ويحق للمتقدمين بالعطاءات الحضور لجلسة فتح المظاريف في الزمان 

والمكان المعينين.
مالحظة:-

أجرة نشــر اإلعالن فــي الصحف المحليــة على من يرســو عليهم العطاء 
بالتساوي فيما بينهم.

بلدية جباليا النزلة

إعـــــــالن إعادة طرح عطاء
تعلــن بلديــة جباليا النزلــة عن إعادة طــرح عطــاء لتلزيم الجزء 
الجنوبي من موقع منتجع البســتان السياحي  الواقع على شاطئ 
بحر جباليا والمطل على شــارع الرشيد بطريق الظرف المختوم، فعلى كل 
من يرغب في االشــتراك في هذه المزايدة الحضور لقسم المشتريات في 
البلدية خالل أوقات الدوام الرســمي لشــراء كراس شروط العطاء مقابل 

مبلغ )200 شيكل( غير مستردة وذلك وفق اآلتي:
1. مدة التلزيم: ثالث سنوات تبدأ من 2020/7/1م لغاية 2023/6/30م 

قابلة للتجديد بموافقة البلدية.
2. على مقــدم العطاء تقديم تأمين دخول عطــاء التلزيم بمبلغ )300$( 
ثالثمائة دوالر أمريكي نقدًا  أو بموجب شيك بنكي أو كفالة بنكية سارية 

المفعول حتى 2020/6/30م وإيداعه في مظروف العطاء.
3. الغرض من التلزيم هو إلقامة مشــاريع سياحية ترفيهية حسب دراسة 

جدوى مقدمة من صاحب العطاء. 
4. ســيكون آخر موعد لتســليم العطاءات في تمام الســاعة الثانية عشرة 
والنصف ظهرًا من يوم األربعاء الموافق 2020/6/10م في مكتب قســم 
المشــتريات بالبلدية وســيتم فتــح المظاريف في تمام الســاعة الواحدة 

ظهرًا في نفس اليوم والتاريخ بمكتب السيد/ مدير البلدية.
5. يلتــزم من يرســو عليه العطاء تقديــم كفالة حســن تنفيذ بمبلغ 
)1500 $( ألف وخمســمائة دوالر نقدًا أو بموجب شــيك بنكي ساري 

المفعول حتى تاريخ انتهاء العقد.
6. على من يرســو عليه التلزيم ســداد باقي قيمة التلزيم خالل مدة 48 

ساعة من وقت وتاريخ إبالغه بقرار الترسية من البلدية.
7. البلدية غير ملزمة بأعلى األسعار إلغاء المزايدة أو إعادة التلزيم من جديد.

مالحظة: أجرة االعالن بالصحف على من ترسو عليه المزايدة.
بلدية جباليا النزلة

إعـــــــــــــالن
تعلن بلدية جباليا النزلة عن 

تلزيم مبنى الكافتيريا التابع لحديقة مرمرة 
بطريــق الظرف المختوم الواقعة في جباليا – شــارع الرشــيد غرب مبنى  
المخابــرات ، وذلك لمدة ســنة قابلة للتجديد، فعلــى كل من يرغب  في 
االشــتراك في هذه المزايدة الحضور لقسم المشتريات في البلدية خالل 
أوقات الدوام الرســمي لشــراء كراس شــروط العطاء مقابــل مبلغ 200 

شيكل غير مستردة وفق اآلتي :
1. مدة التلزيم : ســنة ميالدية تبدأ مــن 2020/7/1 حتى 2021/6/30 

قابلة للتجديد بموافقة البلدية .
2. التلزيــم يشــمل كامــل موقــع المبنى المكــون من دوريــن الخاص 

بالكافتيريا واإلدارة .
3. يجــوز للملتــزم أن يقوم بوضع ألعاب عادية لترفيه األطفال باســتثناء 

األلعاب التي تعمل على الكهرباء وتحصيل أجرة عن األلعاب.
4. أن يتم استغالل المبنى الكافتيريا لبيع وتقديم الوجبات والمشروبات .

5. أن يقــوم الملتــزم بالمحافظــة على نظافــة الحديقة من الداخــل بالكامل وري 
األرضية المعشبة واألشتال واألشجار الموجودة بالحديقة أو التي يتم زراعتها الحقًا .
6. يتولى الملتزم حراسة موقع الحديقة والمبنى الخاص بالكافتيريا واإلدارة.

7. علــى كل من يرغب في الدخول فــي العطاء تقديم تأمين دخول عطاء 
بمبلغ )200 دوالر أمريكي( نقدًا أو بموجب شــيك بنكي ســاري المفعول 

حتى 2020/6/30م وإرفاقه في مظروف العطاء.
8. أن يقــوم الملتزم بدفع رســوم اســتهالك الكهرباء والميــاه للجهات 

المعنية شهريًا عن موقع الكافتيريا .
9. على مقدم العطاء احضار شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية 

وإرفاقها في مظروف العطاء .
10. يلتــزم من يرســو عليــه العطاء تقديــم كفالة حســن تنفيذ بمبلــغ )500 $( 

خمسمائة دوالر نقدًا أو بموجب شيك بنكي ساري المفعول حتى تاريخ انتهاء العقد.
11. آخر موعد لتســليم العطاء في تمام الســاعة الثانية عشــرة والنصف 

ظهــرًا مــن يــوم األربعــاء الموافــق 2020/6/10م   فــي مكتب قســم 
المشــتريات بالبلدية وســيتم فتــح مظاريف العطاءات في تمام الســاعة 

الواحدة ظهرًا في مكتب السيد/ مدير البلدية.
12. على من يرســو عليه التلزيم سداد باقي قيمة التلزيم خالل مدة 48 

ساعة من وقت إبالغه بقرار الترسية.
13. البلديــة غير ملزمة بأعلى األســعار ولها الحق في إلغــاء المزايدة أو 

إعادة التلزيم من جديد .
مالحظة : أجرة االعالن بالصحف على من ترسو عليه المزايدة .

بلدية جباليا النزلة

عواصم/ وكاالت:
أعلنــت إندونيســيا، وهــي أكبــر دولة 
إسالمية ســكانا، إلغاء أداء فريضة الحج 
للعام الجاري بسبب المخاوف المرتبطة 
فــي حيــن ســجلت  بجائحــة كورونــا، 
الســعودية والعراق ارتفاعا غير مسبوق 
فــي عــدد ضحايــا كورونا، كما ســجلت 
بريطانيا وروســيا وفات مئــات الحاالت 

جراء كورونا.
الدينيــة  الشــؤون  وزيــر  وصــرح 
اإلندونيســي فخر الــرازي، أمــس، بأن 
ســلطات بالده قــررت تأجيــل أداء الحج 
للعــام المقبــل بســبب اســتمرار وبــاء 
كورونــا في جميع أنحاء العالم، مشــددا 
على مســؤولية الســلطات عــن ضمان 
صحة وســالمة حجاج إندونيسيا، مشيرا 
إلى أن السلطات السعودية ليس لديها 

الوقت الكافي لتنظيم الحج هذا العام.
ويبلغ عدد الحجاج اإلندونيســيين 121 
ألفا، وهــم األكثر عددا مقارنــة بالدول 
األخــرى. وكان وزيــر الحــج الســعودي 
محمد صالح بنتن دعا في نهاية مارس/
آذار الماضي دول العالم اإلســالمي إلى 
التريث قبل القيام بأي خطط للحج حتى 
تتضــح الرؤية بشــأن فيــروس كورونا. 
ويــؤدي زهاء مليونيــن ونصف المليون 

مسلم فريضة الحج سنويا.
من جهة أخرى، قال الرئيس اإلندونيسي 
جوكــو ويــدودو إن القيــود المفروضة 
على أماكن العبــادة والمدارس والعمل 
ســترفع تدريجيا بحسب كثافة اإلصابات 

في المناطق والمدن.
و بلغ إجمالي عــدد المصابين بفيروس 
كورونــا فــي إندونيســيا 26 ألفا و940 
شــخصا، توفي منهم 1641، وتعافى 7 

آالف و637 وفق موقع وورلد ميتر.

أكثر من 375 ألف حالة وفاة
وعلــى الصعيد العالمــي، أودى فيروس 
كورونا المســتجد بحياة مــا ال يقل عن 
375 ألفــا و555 شــخصا منــذ ظهوره 

في الصين فــي ديســمبر/كانون األول 
الماضي وفــق تعداد لوكالــة الصحافة 

الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية.
وسجلت رســميا أكثر من ســتة ماليين 
و280 ألف إصابة في 196 بلدا ومنطقة 
منذ بدء تفشــي الجائحــة، تعافى منها 

مليونان و648 ألف شخص على األقل.
روسيا وشرق أوروبا

مــن جهة أخــرى، قال المتحدثة باســم 
مارغريــت  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
هاريــس فــي إفــادة صحفيــة، أمــس، 
إن روســيا وأوروبــا الشــرقية ال تــزاالن 
تشــهدان ارتفاعــا فــي عــدد اإلصابات 
الجديــدة بفيــروس كورونا، فــي حين 
تسجل معدالت اإلصابة انخفاضا مطردا 

في مناطق غرب أوروبا.
وســجلت روســيا 423 ألفا و741 حالة، 
وهــو ثالــث أعلى معــدل إصابــات في 

العالم، بما فيها 5037 وفاة.
وارتفعت، أمــس، وفيات فيروس كورونا 
فــي بريطانيا إلــى 39 ألفــا و369، إثر 

تسجيل 324 وفاة.
وأشــار وزيــر الصحــة البريطانــي، مات 
هانكــوك، فــي مؤتمــر صحفــي، إلــى 
تشــخيص ألف و613 إصابة بالفيروس، 

رفعت الحصيلة إلى 277 ألفا و985.
وتحتــل بريطانيــا المرتبــة الثانية في 
قائمة وفيات كورونا عالميا بعد الواليات 
المتحدة، والخامسة في قائمة اإلصابات 
بعد الواليات المتحدة والبرازيل وروسيا 
الســعودية  وفيــات  ارتفــاع  وإســبانيا. 

والعراق

عربيــا، ارتفعت وفيات فيــروس كورونا، 
أمــس، فــي الســعودية والعــراق، فيما 
زاد عــدد اإلصابــات فــي األردن، وفــق 

إحصاءات رسمية.
فــي الســعودية، أعلنــت وزارة الصحــة 
تسجيل 24 وفاة، و1869 إصابة، إضافة 

إلى تعافي 1484 مريضا.
وأوضحت الوزارة، فــي بيان، أن إجمالي 
اإلصابات ارتفع إلــى 89 ألفا و11، منها 

549 وفاة، و65 ألفا و790 حالة تعاف.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 
20 وفــاة، و519 إصابــة، إضافــة إلــى 

تعافــي 233 حالــة، فــي أعلــى حصيلة 
يومية منذ . وأوضحت الوزارة، في بيان، 
أن إجمالــي اإلصابات ارتفــع إلى 7 آالف 
و387، منهــا 235 وفاة، و3 آالف و508 
حاالت تعــاف. وهذا أعلــى معدل يومي 
للوفيــات واإلصابات على اإلطالق، حيث 
لــم تتجــاوز الوفيــات ســابقًا حاجز 10 
يوميًا، بينما كانــت أعلى حصيلة يومية 

لإلصابات االثنين بـ 429.
وفي األردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 

9 إصابات، إضافة إلى تعافي 14 حالة.
وأوضحت الوزارة، فــي بيان، أن إجمالي 
اإلصابــات ارتفــع إلــى 755، وتوقفــت 
الوفيــات عنــد 9 أشــخاص، و548 حالة 
تعاف. وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة 
تســجيل 6 وفيات، و113 إصابة، إضافة 

إلى تعافي 173 حالة.
وأوضحت الوزارة، فــي بيان، أن إجمالي 
اإلصابات ارتفع إلى 9 آالف و626، منها 

667 وفاة، و6 آالف و67 حالة تعاف.

وفــي المغــرب، أعلنــت وزارة الصحــة 
تســجيل حالة وفاة، و33 إصابة، إضافة 

إلى تعافي 517 حالة.
وأوضحت الوزارة، فــي بيان، أن إجمالي 

اإلصابــات ارتفع إلــى 7 آالف و866، 
و410  آالف  و6  وفيــات،   206 منهــا 

حالة تعاف.
وفــي البحرين، ســجلت وزارة الصحة 

364 إصابة، و327 حالة تعاف.

أن  بيــان،  فــي  الــوزارة،  وأوضحــت 
إجمالــي اإلصابات ارتفــع إلى 12 ألفا 
و229، بينهــا 19 وفاة، و7 آالف 397 

حالة تعاف.
بينما سجلت وزارة الصحة الصومالية، 

66 إصابة، و19 حالة تعاف.

أن  بيــان،  فــي  الــوزارة،  وأوضحــت 
إجمالــي اإلصابــات ارتفع إلــى ألفين 
و89، بينهــا 79 وفــاة، و380 حالــة 
تعــاف. وفــي مصــر قــال عضــو في 
مجلس نقابة األطباء، إنه تم تسجيل 
وفاتين جديدتين في صفوف األطباء 
جراء اإلصابة بفيروس كورونا لترتفع 
الوفيــات في صفوف األطباء في مصر 

بسبب الفيروس إلى 34 حالة.
وكانــت النقابة حذرت قبــل أيام في 
بيــان من انهيــار المنظومة الصحية 
تمامــا في حال اســتمرار مــا وصفته 
بالتقاعــس واإلهمال من جانب وزارة 
الصحة حيــال الطواقــم الطبية التي 
تكافــح تفشــي جائحــة كورونــا في 
البــالد. وفــي الكويــت، قالــت وزارة 
الصحة الكويتية، أمس، إنها ســجلت 
6 وفيــات و887 إصابــة بالفيــروس 
ليرتفــع إجمالــي الوفيــات إلى 226 
حالة، واإلصابــات إلى 28 ألفا و649، 
وفــي دولــة اإلمــارات توفــي ثالثــة 
بالمــرض   596 وأصيــب  أشــخاص 
حســب ما ذكرت الســلطات الصحية 
ليرتفع إجمالي المصابين إلى 35 ألفا 

و788 شخصا، والمتوفين إلى 269.

بسبب كورونا.. إندونيسيا تلغي أداء الحج 
وارتفاع الوفيات في السعودية والعراق

البنتاغون ينشر قوات الحرس الوطني في 
الواليات والديمقراطيون يهاجمون ترامب

واشنطن/ وكاالت:
أكــدت وزارة الدفــاع األميركية "البنتاغون" نشــر قوات الحرس الوطنــي في الواليات 
لمواجهــة االحتجاجات التي خرجت منذ أســبوع ضد مقتل مواطــن أميركي من أصل 
أفريقــي على يد الشــرطة، في حين أعلنت واليــة نيويورك تمديد الحظــر لعدة أيام، 

وسط انتقادات الديمقراطيين لسياسة الرئيس دونالد ترامب.
وكشف رئيس مكتب الحرس الوطني الجنرال جوزيف لينغيل أن أكثر من 76 ألف عنصر 
من الحرس الوطني ينتشــرون اآلن فــي مختلف أنحاء البالد. مــن جهته، أعلن عمدة 
نيويــورك بيل دي بالزيو تمديد العمل بحظر التجول فــي المدينة حتى األحد المقبل 
وتمديد ســاعاته ليبدأ من الثامنة مساء حتى الخامسة فجرا. وكانت السلطات فرضت 
حظر التجول ليوم واحد بدءا من الســاعة الحادية عشــرة من مساء االثنين ثم مددته 
ليوم ثانٍ بسبب استمرار أعمال النهب. من جانبه، دعا الرئيس األميركي دونالد ترمب 
-في تغريدة له- مدينة نيويورك إلى استدعاء الحرس الوطني لمواجهة االضطرابات، 
مشــيدا باإلجراءات األمنية التي اتخذت أول أمس لضبط األمن في واشنطن التي قال 
إنها لم تشهد أي أحداث تذكر خالل الليل. وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر إن كثيرًا 
مــن االعتقاالت حدثــت، وإن الجميع قاموا بعمل رائع، وأضــاف أن مينيابوليس "بؤرة 
االحتجاجات" كانت عظيمة أيضا. وتوعد ترامب أول أمس -في الخطاب الذي ألقاه من 
البيت األبيض مســاء االثنين- باستخدام القوة إلنهاء االحتجاجات وهدد بنشر الجيش 
إذا رفض حكام الواليات استدعاء الحرس الوطني. لكن بعيد الخطاب، أكد رئيس هيئة 
األركان المشتركة في القوات األميركية الجنرال مارك ميلي حماية حرية التعبير. وقال 
"رسالتنا هي الســماح بحرية التظاهر والتعبير، وهذا أمر مقبول بالكامل، ونحن ندعم 
ذلك، وأقســمنا على الوالء لدســتور الواليات المتحدة وحماية حقوق الجميع، وهذا ما 
نقــوم به، ولدينا الحــرس الوطني هنا، وأنا أقوم بتفقده". من جانبه، هاجم المرشــح 
الديمقراطي المحتمل للرئاســة األميركية، جــو بايدن، الرئيس ترامب، منتقدا طريقة 

إدارته لالحتجاجات التي تشهدها البالد واستخدام الشرطة للقوة المفرطة.
وقال بايدن، في كلمة ألقاها بمدينة فيالدلفيا، إن ترامب جزء من المشــكلة وال يمثل 
حال. وأدان بايدن مرارا مقتل فلويد و"العنصرية المؤسســية" التي تعيشــها الواليات 

المتحدة. لكنه دعا أيضا إلى الهدوء منددا بأعمال العنف.
بدوره، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشــيوخ تشــاك شومر عبر موقع تويتر إن 
ترامب أمــر بإطالق قنابل الغاز على المحتجين الســلميين ليتســنى له التقاط صورة 

والظهور كرجل قوي.
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دعـوة عطـاء -أعمال / بلديـة رفح
اسم البلد: فلسطين، اسم المشروع: برنامج تنمية المجتمعات المهمشة في قطاع غزة

اسم العقد: مشروع إنشاء مركز رياضي شبابي )مبنى صديق للبيئة( 
وملعب كرة طائرة وكرة سلة في حي خربة العدس 

SRGVC 5.4.1 :رقم العقد
1( حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية -صندوق تطويــر وإقراض الهيئات 
المحلية -على منحة من مجموعة من الشركاء والممولين )الوكالة األلمانية للدعم الفنيGIZ  والوكالة السويسرية 
للتنمية SDC( لصالح تكلفة برنامج تنمية المجتمعات المهمشــة في قطاع غزة. وقد حصلت بلدية رفح على منحة 
فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشــروع إنشــاء مركز رياضي شــبابي 
)مبنــى صديــق للبيئة( وملعب كرة طائرة وكرة ســلة في حي خربة العدس، وتنوي اســتعمال جــزء من أموال هذه 

المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد رقم )SRGVC 5.4.1( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( تدعو بلدية رفح المقاولين المؤهلين للتقدم لعطاء مشــروع إنشــاء مركز رياضي شــبابي )مبنى صديق للبيئة( 

وملعب كرة طائرة وكرة سلة في حي خربة العدس. فترة تنفيذ األعمال هي 150 يومًا.
3( العطاءات ســتكون عطاءات تنافســية محلية )NCB( وحســب اآلليــات المعتمدة لدى صنــدوق تطوير وإقراض 
البلديات، الشراء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولين المؤهلين المحليين وذلك حسب وثائق العطاء.

4( متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.
5( المقاولون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية رفح، دائرة اعداد وتصميم المشــاريع، المهندس / محمد 
سرحان، جوال: 0599502911 فاكس رقم: 082145921، ويمكنهم االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها حسب العنوان أدناه 
وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا من 2020/06/02 م وحتى تاريخ 2020/07/01 م. 

6( نســخة كاملة من العطاءات باللغة اإلنجليزية يمكن الحصول عليها للمقاولين المهتمين من خالل تقديم طلب 
خطي على العنوان أدناه ومقابل دفع رسم غير مسترد مقداره )100 يورو( وطريقة الدفع في بنك فلسطين فرع رفح 

رقم حساب 127999. نسخ العطاء ستكون متوفرة في بلدية رفح على العنوان أدناه.
7( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة وعلى المقاولين تقديم أسعارهم شاملة ضريبة القيمة المضافة وإحضار خصم مصدر ساري المفعول.

8( زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة في الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي 
يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020 م في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث إن االجتماع التمهيدي سيعقد في 

بلدية رفح، على العنوان أدناه وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
9( يجب أن تكون عروض أســعاركم ســارية المفعــول لمدة 90 يومًا من تاريخ إقفــال المناقصة، وجميع العطاءات 
يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )5,500 يورو( سارية المفعول لمدة 118 يوم من تاريخ إقفال المناقصة.

10( العطاءات يجب أن تقدم إلى العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 01 يوليو2020م، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، العطاءات 
اإللكترونيــة غير مقبولة، العطاءات المتأخرة عن موعد التســليم ســيتم رفضها، ســيتم فتح العطاءات بحضــور المقاولين أو 

ممثليهم والذين يرغبون بذلك على العنوان أدناه، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بتاريخ 01 يوليو2020م.
11( العنــوان المشــار إليه أعاله هو: قطاع غزة -محافظة رفح - شــارع عمر بن الخطاب، مبنــى بلدية رفح، الطابق 

رئيس بلديـة رفح    الرابع، دائرة إعداد وتصميم المشاريع، م. محمد سرحان.

Implemented by

Specific Procurement Notice
 Request for Bids Small Works

)One-Envelope Bidding Process(
 Municipality of Rafah

Country: Palestine, Name of Project: Strengthening the Resilience of Gaza Vulnerable 
Communities, )SRGVC( Funded By GIZ 

 Contract Title: Establishment of a Youth Center )Green Building(, 
Playground for Volley-basketball For Khirbet al-Adas

RFB Reference No.: SRGVC 5.4.1 
1. The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority )PNA(, 
has received an initial financing from SDC, GIZ towards the cost of the Gaza Vulnerable Communities 
Development Project GVCDP.
2. Municipality of Rafah invites eligible Bidders to submit their offers for Establishment of a Youth Center 
)Green Building(, Playground for Volley-basketball For Khirbet al-Adas.the implementation period of the 
project is 150 days.
3.  Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids )RFB( 
as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 )“Procurement 
Regulations”( and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
4. Interested eligible Bidders may obtain further information from Municipality of Rafah, Project Design and Management 
Department, Eng. Mohammed Sarhan, Mobile: 0599502911, Fax: 082145921-, and inspect the Bidding Documents at 
during office hours 8:00 A.M. to 12:30 P.M. from June  02, 2020  to July 01, 2020  at the address given below.
5. The interested bidders can obtain the full documents upon the submission of a written application to the address 
below and upon payment of a nonrefundable fee of 100 )Euro(. The method of payment will be in a Cashier’s 
Check. or Direct deposit to Rafah Municipality, account number )127999( in Bank of Palestine, Rafah   Branch. 
6. Bids must be delivered to the address below on or before July 01, 2020, 12:30 noon. Electronic Bidding will not 
be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated 
representatives and anyone who chooses to attend at the address below on July 01, 2020 -12:30 noon. 
7. All Bids must be accompanied by a bid security of 5,500 Euro )  ( and shall be valid for 118 days after 
bid closing date.
8. Grant is VAT included, bidders to price with VAT.
9. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will be held on 
Thursday; Thursday; June 18, 2020 - at 10:00 A.M, the pre-bid meeting shall be held at Municipality of 
Rafah at the address given below after finishing site visit.
10. The address referred to above is: Municipality of Rafah –main building -fourth flour, Projects Design and 
Management Department, Eng.  Mohammed Sarhan.

Mayor of Rafah Municipality

Implemented by

غزة/ رامي رمانة:
اعتبــر اختصاصيون اقتصاديــون أن قرار حكومة 
اشتية بإنشــاء بنك حكومي، غير صائب، ويحمل 
درجة مخاطرة عالية في ظل المتغيرات السياسية 
واالقتصاديــة التــي تشــهدها أراضي الســلطة 
الفلســطينية، كمــا أن إنشــاء البنــك  ســيزاحم 
المؤسســات المالية والمصرفيــة التابعة للقطاع 

الخاص.
تكثيــف  علــى  الســلطة  االختصاصيــون  وحــث 
جهودهــا، إلنشــاء بنك مركــزي، إلصــدار عملة 
فلســطينية، ولمراقبة وتوجيه النظام المصرفي 
بهــدف الحفاظ على االســتقرار النقــدي والمالي 
واالســهام في تعزيز النمو االقتصادي والسيطرة 

على التضخم وتخفيض البطالة.
وكان قرر مجلس وزراء رام اهلل أول أمس، إنشــاء  
بنك حكومــي، إلدارة األموال والمصاريف العامة، 
ورفع المجلس توصيته لرئيس الســلطة محمود 
عباس للموافقة على انشــاء المؤسســة واصدار 

قرار بقانون خاص بها.
وســيتم ترخيص المؤسسة كشركة ربحية برأس 
مال مقداره )20( مليون دوالر، توفره حكومة رام 
اهلل، وتبلــغ محفظة الودائع للفئات المســتهدفة 
حوالــي )50( مليــون دوالر، فيمــا تبلــغ محفظة 

القروض )30( مليون دوالر.
وتقــول حكومة اشــتيه إن انشــاء البنك لتمكين 
األفــراد والشــركات مــن الحصول علــى قروض 

صغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير خدمات مصرفية 
بعيدًا عن ضغوط االحتالل وقرارات  القرصنة.  

واستبعد االختصاصي االقتصادي د. نور أبو الرب 
تنفيذ حكومة اشــتيه قرار انشــاء البنــك، وذلك 
لما تعانيه في األســاس من نقــص في مواردها 

المالية.
وقــال أبو الرب لصحيفة "فلســطين": إن حكومة 
اشــتيه تتحدث عــن عجز مالي تضاعــف في ظل 
جائحــة كورونا وتخــرج بقرار عزمها إنشــاء بنك 
حكومي، فهذا القرار يدلل على أن الحكومة ليس 
لديها عجز مالي، وإن كان األمر كذلك، فعليها أن 

تلتزم بدفع الديون المتراكمة عليها.
كما عد، خطوة الحكومة مزاحمة لنشــاط القطاع 
الخاص في المجال المالــي والمصرفي، مبينًا أن 
العالم المتقدم يتجه نحو خصخصة المؤسســات 

الحكومية.
ودعــا االقتصــادي حكومــة اشــتيه إلــى تكثيف 
جهودها من أجل إنشاء بنك مركزي، يكون قادرًا 
على انشــاء عملة فلسطينية، وتنفيذ رقابة كاملة 
على النشاط المصرفي الفلسطيني، والمساهمة 
فــي تقديــم الحلــول الفعليــة لألزمــات المالية 

والتضخم والبطالة.
وأشــار أبــو الــرب إلــى أن العمــل الحكومي في 
مؤسســات الســلطة يتصف بالترهل والتســيب 
المالي وضعف الرقابة على األداء،  وهذا سينسحب 
علــى أداء البنــك. وسيشــكل للبنــك الحكومــي 

المرتقب مجلسًا لألمناء ومجلسًا لإلدارة يكون له 
صالحيات محددة حســب القانــون على أن يؤخذ 
بعيــن االعتبار التشــريعات واألنظمــة المتعلقة 
بالفئات التي تســتخدمها المؤسســات وتشــمل 
األســرى وأسر الشهداء والجرحى ومصاريف أخرى 

عامة.
مــن جهته اعتبر االختصاصي االقتصادي أســامة 
نوفــل، انتقــال الحكومــة مــن فئة اإلغاثــة إلى 
التنمية مطلبا، لكن أن تنشــئ بنكا خاصًا بها في 
هــذا التوقيت الذي يشــهد اضطرابات سياســية 
واقتصاديــة لن يكون ذا مغــزى أو فائدة، بل إن 

مخاطره مرتفعة.
و أكــد نوفل فــي حديثــه لصحيفة "فلســطين" 
أن البنــك الحكومي ال شــك أنه ســيزاحم الجهاز 
المصرفــي الــذي تبلغ حجــم ودائعه فــي الوقت 
الحالــي 13 مليار دوالر. ولن يضيف شــيئًا جديدًا 

وإنما منافسة غير متكافئة.
وبيــن أن البنــك الحكومــي معروف أنه ســيتبع 
وزارة الماليــة مباشــرة ويعتمــد رأس ماله على 
االســتقطاعات الماليــة الســنوية مــن الموازنة 
الحكومية، مشــيرًا إلى أنه لن يختلــف كثيرًا عن 

بنك البريد كما هو معمول به في قطاع غزة. 
وتســاءل نوفل عما إذا سيكون للبنك حال إنشائه 
دور فــي قطاع غــزة بســبب الخالف السياســي، 
أم ســيقتصر نشــاطه فقط على مناطــق الضفة 

الغربية.

رأس مال مقداره )20( مليون دوالر
اقتصاديون: قرار "اشتية" إنشاء بنك حكومي غري صائب ومخاطرته عالية

فتح مقلع جديد للطينة
االقتصاد ُتتلف 4.5 أطنان من 
الكيك الفاسد يف خان يونس

خان يونس/ فلسطين:
أتلفت طواقــم وزارة االقتصاد الوطني 4.5 أطنان من الكيك الفاســد في 

محافظة خان يونس.
وذكرت اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة في بيان، أمس، أن طواقم 

حماية المستهلك في الوزارة أتلفت الكيك بناء على طلب التاجر.
وأشارت أن عملية اإلتالف تمت بالتعاون مع لجنة الرقابة الغذائية المكونة 

من وزارة الصحة وقسم الصحة ببلدية بني سهيال ومباحث التموين.
وذكرت أن طواقم الوزارة أتلفت )1100( كجم من األحشاء لدى أحد التجار 
في محافظة غزة، بناًء على طلبه، بعد ظهور عالمات الفســاد على الكمية 

المذكورة.
ولفتت اإلدارة العامة إلى أنه تم إتالف الكمية المذكورة في مكب النفايات 

بالتعاون مع بلدية غزة.
ونبهــت إلــى أن اإلدارة العامــة للتجــارة والمعابر حررت خــالل اليومين 
الماضييــن 8 محاضــر ضبــط و9 محاضــر تحفــظ، وقــد بلغــت الكمية 

المضبوطة 36 طنا، والكمية المتحفظ عليها 85 طنا.
وفي سياق آخر عقد مدير عام اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية في الوزارة 
عبــد القــادر بنات، لقاء خاصا مــع رئيس مجلس إقــراض البلديات د.علي 

برهوم لبحث تعزيز التعاون المشترك بينهما.
واســتعرض الجانبان الجهود المشــتركة في ترحيل نواتــج الرمال نتيجة 
مشــاريع حفــر البنية التحتيــة، ووضع آليــات التصرف بها بإشــراف وزارة 

االقتصاد الوطني.
واتفــق الجانبان على فتح مقلع للطينة للمقاولين في منطقة صوفا شــرق 

خان يونس.
وأجــرى بنات جولة تفقدية لمقالع الرمال في محافظة غزة، لإلشــراف على 

العمل الميداني، مشيدا بدور وجهود الموظفين العاملين فيها.
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية

اعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
الى المدعى عليه ايمن محمود عمر ياسين من غزة حي الزيتون- بالقرب 
من جامع االبرار سابقا وحاليا خارج القطاع مجهول محل االقامة في الخارج 
يقتضي حضورك لهذه المحكمة يوم االحد الموافق 2020/7/5م الساعة 
التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية اساس 2020/380م وموضوعها 
نفقة زوجة والمرفوعة عليك من قبل المدعية دعاء هاني عبد ياسين وإن 
لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك او تبدي للمحكمة معذرة 
مشروعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول 

وحرر بتاريخ 2020/5/31م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
محمد طاهر شحادة

إعالن تغيير اسم صيدلية
تعلــن إدارة صيدليــة )المالك الجديدة تو( عن تغيير اســمها الى 
صيدليــة )األقصى المركزيــة( وعنوانها رفح- شــارع البحر مقابل 

محطة األقصى للبترول.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس االعلى للقضاء الشرعي
محكمة جباليا الشرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة جباليا الشرعية

الى المدعى عليه/ محمد عبد مناف احمد اســماعيل من األردن ومجهول 
محــل اإلقامــة فيها االن لقد حكم عليك من قبل هــذه المحكمة لزوجتك 
المدعيــة/ هديــل صالــح بدوي الشــناط من جباليــا وســكانها وكيلتها 
المحامية ايمــان فطيمة في القضية أســاس 2020/7م بتطليقها عليك 
طلقة واحــدة بائنة بينونة صغرى قبل الدخول وقبــل الخلوة وذلك دفعا 
للضرر الحاصل لها من تعليقك لها مدة اكثر من ســنة بال ســبب شرعي 
او عــذر مقبول وتضررها من ذلك وال عدة عليهــا وذلك اعتبارا من تاريخ 
هذا الحكم الواقع في 2020/6/2م في سجل 18 حكما غيابيا بحقك قابال 
لالعتراض واالســتئناف موقــوف النفاذ على تصديق محكمة االســتئناف 
الشــرعية وتضمينك الرســوم والمصروفات القانونية لذلك جرى تبليغك 

حسب األصول وحرر في 2020/6/2م.
قاضي جباليا الشرعي/ محمود صالح فروخ

إعالن بشأن مختار لعائلة ملكة
تعلن دائرة شــؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
السيد/ كمال حمدان براوي ملكة قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
ملكة وعلى مــن يرغب في االعتراض التوجه الــى الدائرة في مقر الوزارة 

لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه.

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

السلطة الوطنية الفلسطينية 
سلطة األراضي الفلسطينية

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )226/ 2020(

يعلن للعموم أنــه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســيد: 
ســالم سليم ســالم الصوالحي من ســكان غزة هوية رقم 912903978 

بصفته وكياًل عن: خليل برهام محمد أبو الخير.
بموجب وكالة رقم: 3365 / 2020 الصادرة عن أبو ظبي.

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال إرث / بيع /مبادلة في:
قطعة 2310 قسيمة 70 المدينة أبو مدين

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عشــر يومــا من تاريخ هذا 
اإلعــالن وبخالف ذلك ســوف يتم البــدء في إجراءات فتــح المعاملة. وفي 
حــال تبين إشــكاليات أو وفاة المــوكل أو أحد الموكليــن يتحمل الوكيل 
المســؤولية الكاملة عــن اســتخدام الوكالة بدون أدنى مســؤولية على 

سلطة األراضي، التاريخ: 2/ 6/ 2020م
مسجل أراضي غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحمارنة

أيقونة الرحلة
مثلت »مرمــرة« لفيلكاوي وغيره أيقونة 
الرحلــة، ومثلت مصنعا متحركا شــهدت 
حياة عجيبة، يعيش تفاصيلها مرة أخرى 
لكن هذه المرة مــن وحي ذاكرته الحية 
بالتفاصيــل واألحداث، قائــال: »لم تكن 
الرحلة مجــرد ركاب ينتظــرون الوصول 
لغزة، بل عشــنا حيــاة وانشــغلنا طوال 
الوقت في الصالة، والتعارف، واالستماع 
للدروس الدينية، والتدارس في العلم«.

من المواقف والمشــاهد التي ال ينساها 
فيلكاوي، تســابق المشاركين في توزيع 
األكل والوجبات، واستماع وطاعة األتراك 
لقائدهم، وهكذا ســار األسطول إلى أن 
بــدأت مالمح هجــوم االحتــالل، وبدأت 
إدارة األسطول تنســق بين المشاركين 
ألخذ الحذر، يقول: »بدأنا اإلعداد ووضع 
خطة للتصرف إذا وقع الهجوم، ألننا قبل 
المشاركة توقعنا أن نتعرض له ووضعنا 

خيارات عدة حال حصوله«.
وكان ذلــك، رغــم أن األســطول طبــق 
كل الشــروط القانونيــة، وهــو يحمــل 
مساعدات إنسانية وطبية، ذاهبة إلغاثة 
منطقــة منكوبة محاصرة بأهــم المواد 

للحياة.
ليلة الهجوم؛ حينما تعيد سرد تفاصيلها 
مع شخص عاش أدق تفاصيلها، وشاهد 
قــوات االحتــالل الخاصــة وهــي تقتحم 
السفينة من الطائرات المروحية والسفن 
والبــوارج، وتضرب وتنــكل وتطلق النار، 
فــإن الحديث يكون مؤلمــا، وهذا ما بدا 
واضحا في نبرة صوت الناشط الكويتي، 
فيقــول: »كانــت الليلــة عجيبــة، وزعنا 
أنفســنا لمنــع دخــول أي إنســان غريب 
إلى األســطول، أنزلنا النساء وكبار السن 
لألســفل، والشــباب في األعلــى لحماية 

اسطنبول نحو مدينة »أنطاليا«. 
يتوقــف هنا قليال: »رســت الســفينة في 
أنطاليــا وبــدأت تزيــد األلفــة والمودة 
بيــن المشــاركين، حتى جاءت الســفن 
المشــاركة من الــدول األوروبية وكانت 
تحمــل برلمانييــن أوروبيين، ثــم قررنا 
اإلبحار على متن ســفينة »مافي مرمرة« 
فــي 25 مايــو/ أيــار 2010م، محمليــن 
بمساعدات طبية وألعاب أطفال وأجهزة 

لذوي اإلعاقة«.
أبحرت السفينة التي تشبه الباخرة وعلى 
متنهــا أكثر من 500 ناشــط ومتضامن 
أغلبهم أتراك، وثالث ســفن أخرى تابعة 
للحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة .

 لكن كيف وزع هذا العدد داخل السفينة؟ 
يجيب فيلكاوي مستعيدا ما جرى معهم: 
بعضنــا  المشــاركين،  بتوزيــع  »بدأنــا 
جلس داخل الســفينة وبعــض خارجها، 

وأشخاص باألسفل«.

شروط صعبة
وصلــت التعليمــات النهائية مــن هيئة 
اإلغاثة اإلنسانية التركية )HH(، وكانت 
شــروط المشــاركة أن يتحمل المشارك 
المســؤولية عن نفسه ويســتطيع جمع 
قدر معين من التبرعــات، يردف: »بذلنا 
جهــدا كبيرا واســتطعنا جمــع التبرعات 
وانطلقنــا من الكويت على متن ســفينة 

سمّيناها »بدر«.
بعد اكتمــال المبلــغ تحــرك الفيلكاوي 
ومــن معه، وأبحــر إلى تركيــا على متن 
ســفينة »بدر«، يســتذكر تلك اللحظات: 
»حظينا باســتقبال كبير من األتراك، ثم 
اجتمعنا ألول مرة في إسطنبول، وعقدنا 
لقــاءات رســمية ومقابــالت صحفية مع 
أكثــر مــن 100 قنــاة جاءت للمشــاركة 
عقدناها،  التي  والمؤتمــرات  بالفعاليات 
وبدأنا التجهيــزات النهائيــة ثم انطلق 
المشــاركون القادمون من 50 دولة من 

الســفينة، والجميــع كان يصلي ويتضرع 
بالدعاء«.

ال تفر تلك التفاصيل من حديثه: »الساعة 
الحادية عشــرة مســاًء أبلغنا مــن إدارة 
األســطول، أن نتجهــز، ووزعنا أنفســنا، 
والــكل كان يدعــو ويصلــي ثــم باغتتنا 
قــوات االحتــالل باقتحام الســفينة بعد 
صــالة الفجر وانهالــوا بالضرب، وإطالق 
النار علينا، واستشهد عشرة أتراك، كانت 

لحظات صعبة ال يمكن نسيانها«.
»نصب« يخلد الذكرى  

ما إن تصل مرفأ مينــاء الصيادين بغزة، 
تجــد أمامك نصبــا تذكاريــا يخلد ذكرى 
شــهداء ســفينة »مافــي مرمــرة« التي 
كانت شــاهدة على جريمــة دارت رحاها 
في عرض البحر، في أسفله نقشت أسماء 
الشــهداء األتراك لكنها قبل ذلك شيعت 
في قلوب أبناء غزة ونقشت في قلوبهم. 
من بين أســماء الشهداء العشرة: فرقان 
دوغــان، وجــودت كيليتشــلر، ونجــدت 
يلــدرم، وإبراهيــم بيلغن، وعلــي حيدر 
بنجــي، وجنغيــزاك يــوز، وجنغيز ســون 
جور، وتشــتين أوغلو، وتوحَّد في أسفل 
النصب العلمــان التركي والفلســطيني، 
كما توحدت دماء المتضامنين على متن 

سفينة »مرمرة«.
حينما تمر من أمــام النصب يجبرك هذا 
الصرح الالفت لألنظار على تذكر الحادثة 
ومحاولة البحث عن تفاصيلها مرة أخرى 
ومعرفة من هؤالء الشهداء الذين ضحوا 
بدمائهــم ألجل مــد غزة بشــريان حياة 
حاول االحتــالل اإلســرائيلي قطعه عنها 

بحصاره الطويل.
أمــام النصــب يجلــس مجموعــة مــن 
الصيادين تحت لهيب الشــمس الحارقة، 
الســاعة الثانية عشــرة ظهرًا ينتظرون 

خروج ســفن من البحر، أحــد الصيادين 
الذي طلب عدم الكشــف عن اسمه، نقل 
لصحيفــة »فلســطين«، تفاعل األســرى 
داخل سجون االحتالل مع جريمة الهجوم 
على الســفينة في أثناء أســره الذي دام 
خمس ســنوات، فيقول: »كنا نتتبع مسار 
الســفينة عبر بعض القنوات التلفزيونية 
المســموح لنا بمتابعتها داخل الســجن 
)...( وحينمــا تم االعتداء على الســفينة 
ســادت حالة توتر داخل السجون، وكان 

األسرى غاضبين«.
ماذا يمثل لك النصب التذكاري؟ اســتدار 
بنظره إلى الخلــف وأتبع نظرته بكلمات 
عبــر فيهــا عــن تضامنه وحبه للشــعب 
التركــي قائال: »هؤالء أنــاس ليس لهم 

ذنب .. وهذا النصب وسام شرف لنا«.
بجانبــه يجلــس الصيــاد »أبو رشــدي« 
الذي فضــل عدم كشــف هويتــه، لكنه 
يرســم المشــهد والصــورة اللذين بدا 
عليهما مرفأ الميناء قبل الهجوم، فيقول 
وهو يشــير إلى الســاحة الفارغــة حوله: 
»نصبت هنــا خيام، وجاء اآلالف من أبناء 
غزة الســتقبال الســفينة، وانتظروا حتى 
ساعات المســاء من يوم الهجوم وكانت 
أعداد المستقبلين كبيرة، لكن االحتالل 
هاجم السفينة فجرا، واعتدى عليها، ومن 
ثم أعلنّــا الحداد ثالثة أيــام/ ولم ننزل 

نحن الصيادين إلى البحر«.

 القصة التي ال تنساها ذاكرة 
الفلسطينيين والمتضامنين "مرمرة"..

قبل جريمة الهجوم كانت هناك قصة أخرى تدور حول تجهيز المعونات 
اإلنسانية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة، بذل فيها ناشطون عرب 
وأجانب وبرلمانيون جهدا كبيرا في جمعها لمد غزة بشريان حياة بعد 

مرور ثالث سنوات آنذاك على تشديد حصار االحتالل للقطاع.
تلــك التفاصيل واألحــداث لم تمحها األيام واألعــوام الـ10 التي مرت 
منــذ تلــك الحادثة مــن ذاكرة من عاشــوها، ورأوا المســافة الحقيقية 

بينهــم وبيــن المــوت، رغــم أنــه لــم يخطــر ببــال المتضامنيــن األتــراك، 
الذيــن كانــوا في ليلــة 31 أيار/ مايو 2010 يقطعــون عباب البحر على 
متــن ســفينة "مافي مرمــرة" التي كانــت تقود أســطول الحرية، أنهم 

سيواجهون القتل بنيران قوات االحتالل.
ذاكرة المتضامن الكويتي عبد الرحمن الفيلكاوي الذي شارك بسفينة 
"مرمرة" تستحضر التفاصيل في الذكرى العاشرة لجريمة اعتداء قوات 

االحتالل اإلسرائيلي على السفينة.
يستهل فيلكاوي حديثه مع صحيفة "فلسطين"، عائدا إلى ما قبل 
انطــالق الرحلــة بأيام، فيقــول: "كنا نجهز لقافلة مســاعدات كبيرة 
للقطــاع المحاصــر، آنذاك كان قد مر على تشــديده ثالث ســنوات، 
فبدأنــا في حملــة جمع التبرعات في الكويــت ونأخذ الفكرة كاملة 

عن المشاركة".

غزة/ يحيى اليعقوبي:
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حياكة الكمامات.. فرصة ذوي إعاقة للعمل ومواجهة كورونا
غزة/ مريم الشوبكي:

خلف ماكينة الخياطة جلس بهاء عبد الوهاب 
يلتقــط الكمامــات الطبيــة من كومــة بجانبه 
ويحيكهــا، ثــم تنظفهــا إحــدى العامــات من 
الخيــوط الزائــدة، وأخــرى تلتقطهــا وتطويها 

وتضعها في كيس باستيك كبير.
عبــد الوهــاب )29 عاًمــا( يعانــي مــن إعاقــة 
حركيــة منــذ الــوالدة، يقطع المســافات من 
رفح حتى غزة رغم صعوبة تنقله من موقف 

سيارات إلى آخر، لكي يستنفع بالمبلغ المالي 
الــذي توفــره لــه المبادرة لمــدة 20 يوما من 
العمل، في ظل جلوســه في البيت وصعوبة 

فرص العمل.

غزة/ هدى الدلو:
مــع فتــح المســاجد أبوابهــا للمصليــن فجر اليــوم، بقرار 
مــن وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة في قطــاع غزة، 
بعد إغاق دام نحو شــهرين، ضمن اإلجراءات المتخذة 
ثمــة  عالمًيــا،  المنتشــر  فيــروس كورونــا  مــن  للوقايــة 

توصيات وشروط مهمة يتعين على المصلين مراعاتها.
واتفــق مســؤول فــي وزارة الصحــة مــع آخــر فــي وزارة 
ــق ضمــن  األوقــاف علــى أن هــذا القــرار يجــب أن ُيطبَّ
إجراءات وقائية، إذ يقول نائب مدير عام الرعاية األولية 

لشــؤون الصحة العامة في »الصحة« د. مجدي ضهير: 
»تــم اتخاذ هــذا القرار في ظروف معينة، فالحياة يجب 
أن تســتمر وبالتالــي يجــب أن تخفــف القيــود والعــودة 

التدريجية إلى الحياة الطبيعية«.

حصل عبد الوهــاب على دبلوم علــوم إدارية ومالية 
منــذ 2013 ولم يجد فرصة عمل حتى اآلن، لذا بحث 
عن تدريب مهني بعيدا عن تخصص لعله يجد عمًل، 
وتلقى تدريب فــي الخياطة في مركــز إرادة للتأهيل 
والتدريــب المهني لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، لمدة 
ثلثة أشهر والتي فتحت له مجاًل للعمل في المبادرة.

يقــول لصحيفــة "فلســطين": "كلي أمل باســتدامة 
المبــادرة لكــي أضمــن دخل ثابتــا لي، ألنــي مقبل 
علــى مرحلة زواج خلل أســبوعين وهذا يتطلب مني 

مصاريف".
فــي الناحية األخرى تمســك خولة ســحويل الكمامة 
الواقيــة، وتقــص الخيوط الزائــدة، فــور أن تنتهي 
تسلمها لزميلتها التي تطويها وترتبها فوق بعضها 

البعض.
ســحويل )33 عاما( كان الحتلل اإلسرائيلي أصابها 

فــي مركــز إرادة فــي العــام 2018  بــدورة خياطــة 
وتصميم لمدة ستة أشهر منها ثلثة أشهر لمواجهة 

البطالة.
إبراهيــم )25 عاما( والتي تقطــن مدينة رفح، دربهم 
المشــرفون علــى المبادرة كمــا كامــل فريقها على 
طريقــة حياكة الكمامات الطبيــة لمدة يومين، ومن 

ثم باشروا بعملية اإلنتاج.
تطالــب إبراهيــم باســتدامة المبــادرة لتتمكن من 
توفيــر دخل ثابــت لها، يعينها علــى تخطي ظروفها 

القتصادية الصعبة مع عائلتها.
من جهتها تبين مسئولة المشاريع والعلقات العامة 
بمركــز إرادة في غزة منال حســنة أن مشــروع انتاج 
كمامات طبية لألســر المحتاجة بمبادرة من مؤسسة 
الخير، لتوفير 25 ألف كمامة كمرحلة أولى، مع توزيع 
نشــرات توعوية خاصة بإجراءات الوقاية من فيروس 

خلل مشاركتها سلميًّا مسيرة العودة الكبرى وكسر 
الحصار، بطلق ناري متفجر بالفخذ األيســر ونجم عنه 

قصر في عظمة القدم.
عرفت ســحويل التــي تقصد غــزة من بيــت حانون 
متنقلــة على عكازيــن، بالمبادرة عــن طريق اإلعلن 
الذي نشر عنها، مستبشــرة بإيجاد فرصة عمل تنفق 

منها على أطفالها الثلثة.
تقول ســحويل لصحيفة "فلســطين": "أترك أطفالي 
في البيــت وحدهم، من الثامنة حتى الســاعة الثانية 
والنصف موعد وصولي للبيت، خوفي وقلقي وانشغال 
ذهنــي عليهم يخففــه رغبتي في كســب قوت يومي 
يمكننــي من توفيــر بعــض احتياجاتهم البســيطة 

قاطعة هذه المسافة الطويلة".
صابريــن ابراهيــم مهمتها "الدرزة" علــى الماكينة، 
أنهت دبلوم ســكرتارية، ومن ثــم التحقت بالتدريب 

كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وتوضح حســنة في حديث مع صحيفة "فلسطين" أن 
الهدف من المشــروع رفع الوعي وضرورة اســتخدام 
وســائل الحماية مــن فيروس كورونــا، باإلضافة إلى 
خلــق فرص عمل لذوي اإلعاقة ألن البطالة متفشــية 

بينهم بشكل كبير.
وتلفت إلــى أن ذوي اإلعاقة تعلمــوا مهارات جديدة 
من خلل عملهــم بالمبادرة، كما تدعم اســتمرارية 

واستدامة عملهم داخل ورشة الخياطة في المركز.
وتذكر حسنة أن عدد العاملين في المبادرة 15 فردا: 
14 امــرأة وشــاب واحد، مــن ذوي اإلعاقــة الحركية 

والسمعية.
وتكمــل بــأن عجلــة اإلنتــاج بــدأت منذ أســبوعين 
وستســتمر ألســبوعين آخرين، بواقع ثلثة أيام عمل 

في األسبوع، خمس ساعات عمل يوميا.

ضوابط وقائية من كورونا مع فتح المساجد في غزة

لكن ضهير يشــدّد فــي حديث مع صحيفة 
"فلســطين"، على أن هذا ل يعني نســيان 
اإلجراءات الوقائية المتخذة، بل يتعين على 

رواد المساجد العمل بها بدقة.
ويبيِّن أن علــى المواطنين ارتداء الكمامة 
الطبيــة، وإحضــار الســجادة الخاصــة به، 
وضمــان التباعد بينه وبيــن المصلين في 
الصــف الواحد، بحيث تكون المســافة بين 

المصلي واآلخر مترًا في جميع التجاهات.
ويتابــع ضهيــر: "علــى المصليــن اللتزام 
بالتباعــد عنــد الدخــول والخــروج، وعدم 
الكتظاظ على البوابات، وعدم اإلطالة في 
الصلة، وتقصير فترة الوجود في المسجد، 
والعمل على فتحه قبل الصلة بـ10 دقائق، 
والخروج مباشــرة بعد النتهاء من أدائها، 
وتقصيــر فترة النتظار بين اآلذان واإلقامة 

ألقصى درجة".
ويضيف إلى ذلك عدم أداء الســنة البعدية 
للصلة داخل المســجد، وأن يأتي المصلي 
متوضأ، واستمرار العمل في إغلق المرافق 

التابعــة للمســجد، وعدم تشــغيل المرواح 
أثنــاء الصــلة كونهــا تعمل علــى تحريك 
الهواء بشــكل كبير، وفــي حال وجد مصدر 
عــدوى ســينقل الهــواء المتحــرك داخــل 
المســجد، وتساعد على انتشــار الفيروس، 
ويمكن تشــغيل المكيفات في حال توفرت، 
مع الحرص على فتح جميع النوافذ، والعمل 
علــى تهويتــه وتنظيفــه باســتمرار بيــن 

الصلة واألخرى، وفق حديثه.
ويؤكد ضهير ضــرورة إتباع هذه الجراءات 
بدقة وحزم، حتى نضمن أل يكون المسجد 
مصدر عدوى وتفشي لهذه الجائحة، داعيًا 
المصلين لتخاذ اإلجراءات على محمل الجد 

وبصرامة ودقة شديدة لضمان السلمة.
ويشــدد علــى أنه ســتكون هنــاك متابعة 
والتزامهــا  المســاجد  لــكل  وملحظــة 

بالتعليمات.
في الســياق، يقول الناطق اإلعلمي باســم 
وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة د. عادل 
الهــور: إن القرار جاء بعد التواصل مع وزارة 

الصحــة، ووضع الشــروط والضوابط التي 
من خللها أعيد فتح المساجد، حيث شكلت 
لجنة ضبط وإرشاد خاصة بكّل مسجد حتى 

ترشد وتضبط حركة المواطنين فيه.
وينبــه في حديث مع صحيفة "فلســطين"، 
إلى أن صغار السن، والمرضى وكبار السن، 
ما زالــوا ممنوعين مــن ارتياد المســاجد، 
ويمنع منعًا باتًا المعانقة والتسليم، ويجب 
احضار سجادة الصلة الخاصة بكل مصلي، 
وأن يلتزم بالمكان واإلشارات التي تضعها 
لجنــة الرشــاد والضبط، ويمنع اســتخدام 
المصحف الخاص بالمسجد، مع الستعاضة 
عنه بالمصحــف اللكتروني أو الشــخصي، 
والخروج من المســجد فور النتهاء من أداء 
الصلة مــع مراعــاة عدم الكتظــاظ على 

األبواب.
ويكمل  الهور، بالتأكيد على التزام الخطباء 
بمدة الخطبة بحيث ل تزيد عن 10 دقائق، 
وعدم الطالة في الصلة لســتمرار العمل 

في قرار فتح المساجد.

تصوير / محمود أبو حصيرة 
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غزة/فلسطين:
أعلــن الدكتور أســعد المجــدالوي نائب رئيــس اللجنة 
المختلفــة  الرياضيــة  لالتحــادات  الســماح  األولمبيــة 
باســتئناف أنشــطتها المركزية تمهيدًا إلنهــاء رزنامة 

فعالياتها وفق اإلجراءات االحترازية الصحية.
وأكــد المجدالوي أن هذا االســتئناف يتطلب التنســيق 
الكامل مع اللجنــة األولمبية ألخذ الموافقات الرســمية 
على اســتئناف النشــاط بعد التباحث والنقاش في كافة 

إجراءات السالمة وبروتوكول وزارة الصحة .
كمــا وأكد المجــدالوي أن هــذا القــرار يأتي انســجامًا 
وتماشــيًا مع مقتضيــات المصلحة العامــة وحفاظًا على 
سالمة أفراد المنظومة الرياضية، وتناسقًا مع توجيهات 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة بعودة النشــاط 

الرياضي اعتبارًا من مطلع الشهر الحالي.
وأشــار المجدالوي بالمنظومة الرياضية برئاســة اللواء 

جبريــل الرجــوب، مشــيرًا إلــى أنهــا تعمــل وفــق أطر 
ومحــددات تكاملية مــع الجهات الرســمية بما يضمن 
الحفاظ على حياة وســالمة الرياضيين ومنتسبي األسرة 

الرياضية وبما يشكل رافعة من االنضباط وااللتزام.
يشــار إلى أن المجلس األعلى للشــباب والرياضية سبق 
وأن أعلن عن تجميد كامل لألنشــطة الرياضية منتصف 
شــهر مارس الماضي في كل محافظات الوطن بســبب 
انتشــار فايــروس كورونا، قبل أن يعلن مجددًا الســماح 
باستئناف ما تبقى من أجندة للموسم الحالي والتحضير 

ألجندة الموسم القادم. 
وبــدأت الحياة الرياضية تعود تدريجيًا لطبيعتها بعد أن 
قرر اتحاد كرة القدم اســتئناف مباريــات كأس غزة يوم 
19 من الشــهر الجاري، فيما بدأت بعض صاالت اللياقة 

البدنية تفتح أبوابها بعد أكثر من شــهرين ونصف من 
التوقف.

المجدالوي ُيعطى الضوء األخضر لالتحادات الستئناف أنشطتها

غزة/ عالء شمالي:
يواصل نادي خدمات الشــاطئ مســاعيه لترتيب صفوف فريق كرة 
القدم في االنتقاالت الصيفية الحالية اســتعدادًا لمنافسات الموسم 

القادم 2021-2020. 
ويســعى الشــاطئ لتجديد عقد مدافعه إسالم أبو عبيدة عن طريق 
طلب تجديد إعارته من شــباب خانيونس، بعدما لعب مرحلة اإلياب 

مع البحرية، فيما يبق ولعب مرحلة الذهاب مع غزة الرياضي. 
وفي نفس الســياق يسعى الشــاطئ للحفاظ على مدافعه نور عامر 
لموسم جديد بعد تلقيه عدة عروض، لكن تجدد إصابته منعته من 

إعطاء القرار النهائي لتجديد عقده أو االنتقال لنادٍ آخر. 
وكان أبو عبيدة وعامر ظهرا بمستوى مميز مع البحرية في الموسم 
الحالي الذي كان فيه منافســًا قويًا على لقب الدوري الممتاز قبل أن 

يتراجع في األمتار األخيرة.

الشاطئ
يسعى لتجديد عقد

أبو عبيدة وعامر

غزة/ عالء شمالي: 
بدأ فريقي اتحاد الشــجاعية وشــباب خانيونس 
تدريباتهما اســتعدادًا لمواجهــات دور الثمانية 
مــن بطولــة كأس غــزة التي توقــف ألكثر من 

شهرين بسبب انتشار فايروس كورونا.
وخــاض الشــجاعية أول تدريباتــه على مالعب 
النــادي المعشــبة صناعيــًا، كخطــوة أولى قبل 
االنتقال للملعب المعشب الكبير من أجل ضمان 
الجاهزية الكاملة للفريق قبل المواجهة الهامة. 
ويســعى الشــجاعية لتخطي الصداقــة والتقدم 
لألدوار النهائية في محاولــة للصعود لمنصات 

التتويــج وتعويض إخفاق المنافســة في بطولة 
الدوري خاصة أن الشــجاعية قدم هذا الموســم 
مســتويات متفاوتة وكان منافسًا قويًا لخدمات 

رفح على لقب الدوري.
أما شــباب خانيونــس فلن تكــون مهمته أمام 
فريق نماء سهلة خاصة أن األخير قدم مستويات 
قوية خالل الموســم الحالي فــي الدرجة األولى 
وبطولــة الكأس في ظــل معاناة ســوء النتائج 
التي الزمت شباب خانيونس في بطولة الدوري 

الممتاز.
وســيعمل المدربان نعيــم الســويركي وأحمد 

عبــد الهادي خــالل األســابيع الثالثــة القادمة 
على استعادة الالعبين اللياقة البدنية استرجاع 
حساســية المباريات بكل الطرق المتاحة خاصة 
مع عــدم إمكانية عقــد مباريات وديــة مع فرق 

أخرى. 
وستكون الفترة المتاحة كافية الستعادة فريقي 
الشــجاعية وشــباب خانيونس لقوتهما البدنية 
والفنيــة لكــن يبقــى الفريقــان بحاجــة لعامل 
التركيــز وعدم التأثر من حالة التوقف القســرية 
من أجل ضمان الفوز ومواصلة مشــوارهما في 

بطولة الكأس.

الشجاعية وشباب خانيونس 
يعودان للتدريبات الجماعية 

اتحاد السلة يقرر استئناف 
الدوري في غزة والضفة الغربية 

تحضيرًا لدور الثمانية من بطولة الكأس

غزة/ عالء شمالي:
أعلن االتحاد الفلســطيني لكرة السلة، استئناف بطوالت الدوري في غزة والضفة 

الغربية بعد توقف قارب على الشهرين بسبب تفشي وانتشار فايروس كورونا. 
وقــال إبراهيــم حبش رئيس اتحاد الســلة، إن قرار االســتئناف جاء بعد مناقشــة 
للوضــع الحالي في البالد، بعد عودة الحياة الى وضعها الطبيعي تدريجيًا في ظل 

جائحة كورونا.
وأضاف حبش أن االتحاد ســيأخذ بعين االعتبار توصيات المجلس األعلى للشباب 
والرياضة التــي أعلن عنها مؤخرًا والتي تشــمل اإلجراءات االحترازية الســتئناف 

األنشطة الرياضية في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البالد.
وأكد حبش أنه تم االتفاق على اســتكمال الدوري الســلوي في الضفة وغزة، على 

أن يتم تحديد الزمان والمكان الحقًا.
ونوه حبش إلى أن استكمال الدوري سيتم وفق تعليمات وزارة الصحة الفلسطينية 

بشكل كامل، بالتعاون مع المجلس األعلى للشباب والرياضة واللجنة األولمبية.
وطالب حبش جميع األندية االســتعداد التام الســتكمال الــدوري، القتراب موعد 

إعالن المواعيد الجديدة لمباريات دوري كرة السلة.
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القاهرة/ )أ ف ب(:
عاد الخــاف المتصاعد بين النــادي األهلي المصري 
ورئيس هيئة الترفيه الســعودية تركي آل الشيخ الى 
نقطــة الصفر أمس، بســحب األول اســمه من الئحة 
الرؤساء الشرفيين للنادي، ورد األخير برفض "عسل" 

النحلة التي يمثلها بطل مصر لكرة القدم.
وعرفت العاقة بيــن الطرفين مراحل عدة على مدى 
األعــوام الماضيــة مذ كان المستشــار فــي الديوان 
الملكي والمقرب من ولي العهد محمد بن ســلمان، 

رئيسا لهيئة الرياضة في المملكة.
وتــوج الجانبان تحســن العاقــة مجددا، بزيــارة آل 
الشــيخ لمنــزل رئيس األهلــي محمــود الخطيب في 

نوفمبر 2019 لاطمئنان الى صحته.
لكــن العاقة اســتعادت توترها في اآلونــة األخيرة، 
ألســباب غير واضحة، أشــارت تقارير صحافية الى ان 
من بينها مســألة اعتزال نجم األهلي وقائده حســام 
عاشــور. ووصــل الخــاف المســتجد الى حــد تبادل 
انتقادات علنية بين آل الشــيخ، ومحمد ســراج الدين 

عضو مجلس إدارة النادي.
وأصدر مجلــس إدارة النادي أمس بيانا مطوال أشــار 
فيــه الى انه امتنع مرارا عن الدخــول في جدل مع آل 
الشــيخ ألســباب منها "قناعة المجلس الكاملة بدوره 
لإلســهام في تعزيز العاقات التاريخيــة مع المملكة 
العربية الســعودية الشــقيقة. وتقديرًا لمؤسســات 
الدولــة المعنيــة التي دعمــت وباركت هــذا التعاون 
منــذ بدايته، في إطار االســتثمار الرياضــي والعاقة 

المتميزة مع األشقاء".
وبعدمــا اعتبــر النادي انــه "تحمل فــوق طاقته" من 
"االتهامات" التي وجهها المســؤول السعودي مرارا، 
قررت إدارته إلغاء قرارها الســابق "ورفع اســم السيد 

تركي آل الشــيخ من القائمة الفخرية لرؤســاء شــرف 
النادي".

وأفاد األهلي انه سيتواصل مع وزير الرياضة المصري 
أشرف صبحي من أجل "الحصول على موافقته إلعادة 
كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية 

دخلت خزينة النادي".
وســارع آل الشــيخ للتعليــق مــن خال منشــور عبر 
صفحته الرســمية على موقع فيسبوك جاء فيه "أخيرًا 
االســتقالة اتقبلت ... والكــورة االن في ملعب معالي 
وزير الرياضة إلرجاع كل شــيء ويا نحلة ال تقرصيني 

وال عاوز عسلك".
وشهدت العاقة بين آل الشيخ والنادي العماق، مدا 
وجزرا، وراوحت بين التقارب والدعم المالي والرئاسة 
الشــرفية، وبين التصريحات الاذعة وتوجيه شــتائم 

بحقه من قبل المشجعين في مباريات رسمية.
وكان آل الشــيخ قد أعلن في مايــو 2018 تخليه عن 
الرئاســة الشــرفية، في خطوة ضمن مسار توتر حاد 
في العاقة بين الطرفين، شملت اتهامه إدارة األهلي 
باإلخــال بالوعود واإلهانة بعدما دعمه بمبالغ مالية 

قال إن قيمتها تصل الى 14 مليون دوالر.
وقــام آل الشــيخ بعد ذلك بسلســلة خطــوات أثارت 
غضــب مشــجعي األهلي، مثــل دعم رئيــس الغريم 
الزمالك مرتضى منصور، وشــراء النادي األســيوطي 
واطــاق تســمية "بيراميدز" عليــه وطرحه كمنافس 
للنادي األحمر في مصر، قبل ان يبيعه الحقا لمستثمر 

إماراتي.
وجــاءت زيــارة آل الشــيخ للخطيب فــي نوفمبر، بعد 
سلســلة من خطوات التقارب، منها إعان المســؤول 
السعودي "ســحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة 
النادي األهلي المصري"، مضيفا "عفا اهلل عما سلف".

طهران/وكاالت:
أعلــن االتحــاد اإليراني لكــرة القدم أمــس، تقدمه 
رسميًا بطلب استضافة بطولة كأس أمم آسيا المقرر 

إقامتها في العام 2027.
وذكــرت وكالــة أنبــاء »فــارس« اإليرانيــة أن إدارة 
الشــؤون الدوليــة باالتحــاد اإليرانــي لكــرة القدم، 
أرســلت خطابًا رسميًا لاتحاد اآلســيوي تقدمت فيه 

بطلب رسمي الستضافة كأس أمم آسيا 2027.
ووفقا لنفس المصدر فــإن إدارة االتحاد أوضحت في 
بيــان أن الخطاب تم إرســاله في 27 نيســان/أبريل 
الماضي، الفتة إلى أن االتحاد اآلســيوي لن يبدى رأيا 

بهذا الموضوع، قبل 30 حزيران/يونيو.
وكانــت دول الســعودية وقطر والهند وأوزبكســتان 

تقدمت بطلب استضافة البطولة.
وكان االتحاد اآلســيوي لكرة القدم أعلن في نيسان/

أبريــل الماضي تمديــد مهلة تلقــي الطلبات لثاثة 
أشــهر حتى 30 حزيران/يونيو، بعــد أن كان الموعد 
النهائي في 31 آذار/مارس، موضحًا في بيان رســمي 
»اتُحــذ القرار في ضوء الوبــاء الحالي وذلك من أجل 
منح االتحادات األعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء 
العالمــي، الوقت الكافــي إلنجاز عملياتهــا الداخلية 

والجداول الزمنية«.

األهلي المصري ُيقصي تركي 
آل الشيخ من رئاسته الشرفية

تتقدم بطلب الستضافة 
كــأس أمـــم آسيـــا 2027 إيران

مدريد/ )أ ف ب(:
أكد مهاجم ريال مدريد الدولي الفرنســي السابق 
كريــم بنزيمــة أمــس، أن لديــه "رغبة شــديدة 
في العــودة الى المنافســة" وذلك قبــل أقل من 
أسبوعين على استئناف مباريات الدوري اإلسباني 

لكرة القدم.
وقال بنزيمة )32 عاما( في شريط فيديو نشر على 
الموقع الرســمي للنادي "لدينا رغبة شــديدة في 

العودة إلى المنافسة والفوز، الفوز بالمباريات".
الصباحيــة،  التدريبيــة  الحصــة  عقــب  وأضــاف 
وهي من األوائــل التي يخوضها النــادي الملكي 
بالتشــكيلة الكاملــة "المبــاراة األولى ضــد إيبار 
ســتكون مهمة جدا، على أرضنا، وســنبذل كل ما 

في وسعنا حتى النهاية".
ويخوض ريــال مدريد الذي يحتــل المركز الثاني 
في الليغا بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، 
مباراتــه األولى بعد فترة التوقــف منذ 12 مارس 
الماضي بســبب فيروس كورونا المستجد، األحد 
14 يونيــو فــي تمــام الســاعة 20,30 بالتوقيت 

المحلــي )18,30 ت غ( ضــد ضيفــه إيبــار ضمن 
المرحلة الثامنة والعشرين.

وتابع "شــهران دون لمس الكرة، كان ذلك صعبا 
بعض الشــيء"، مؤكــدا "اآلن، نشــعر أننا بحالة 

جيدة وسنواصل العمل معا، بالكرة".
وأردف أفضل هداف للنادي الملكي هذا الموســم 
برصيــد 19 هدفا، قائــا " )الثاثاء(، خضنا مباراة 
)تدريبية(، واالنطباعات كانت جيدة جدا بالنسبة 

للجميع".
وعاد ريال مدريد إلى التدريب بالمجموعة الكاملة 
أول أمس طبقا للبروتوكول الصحي الصارم الذي 

وضعته رابطة الدوري قبل استئناف البطولة.

 يبدي رغبة شديدة في 
العودة إلى المنافسة  بنزيمة

دعم ألماني للالعبين 
المتضامنين مع فلويد 

برلين/ ) ف ب(:
أعرب رئيــس االتحــاد األلماني لكرة 
القدم فريتس كيلر عن فخره باعبي 
األنديــة الذين عبروا عــن تضامنهم 
مع المواطن األميركي األســود جورج 
فلويــد الذي قضــى على يد شــرطة 
باده، فيما دعا االتحاد الدولي )فيفا( 
الــى "تحكيــم المنطق" فــي التعامل 
مــع فرض عقوبــات محتملــة عليهم 
بموجــب قوانين اللعب، فــي مقاربة 
أكد االتحاد اإلنكليزي انه سيعتمدها 

بدوره.
وخال مباريات عطلة نهاية األسبوع 
فــي البوندســليغا، وجــه عــدد من 
الاعبين رســائل تضامن مع فلويد، 
المواطن األسود البالغ من العمر 46 
عاما، والذي قضــى اختناقا قبل نحو 
أســبوع، علــى أيدي شــرطي أبيض 

فــي مينيابوليس ثبتــه على األرض 
وركع فــوق عنقه، في حادثــة أثارت 
موجة احتجاجات عارمة متواصلة في 

عشرات المدن األميركية.
وأكــد الفيفــا فــي بيــان أمــس انه 
"يتفهــم )...( تماما عمق المشــاعر 
والمخاوف التي عبر عنها العديد من 
العبي كرة القدم في أعقاب الظروف 

المأساوية لقضية جورج فلويد".
لكن االتحاد الذي ســبق له أن أطلق 
حمــات عــدة مناهضــة للعنصرية، 
بحــق  إجــراء  اتخــاذ  ان  الــى  ألمــح 
الاعبيــن في هــذه الحالة، لن يكون 

بالضرورة إلزاميا.
وتابع "يُترك تطبيــق قوانين اللعبة 
الصــادرة عــن +إيفــاب+ لمنظمي 
البطــوالت الذيــن عليهــم تحكيــم 
المنطــق واألخــذ باالعتبــار الظروف 

المحيطة باالحداث".
وأتــى بيــان الفيفــا في أعقــاب بيان 
لاتحــاد األلمانــي، ذّكــر فيــه بــأن 
قوانيــن اللعبة الصــادرة عن مجلس 
االتحاد الدولي لكرة القدم )"إيفاب"(، 
تمنع توجيه الرســائل السياســية في 

الماعب.
وبحســب القوانين المرعية، ستكون 
اللجنــة التأديبيــة التابعــة لاتحــاد 
مضطرة للتدقيق في احتفاالت العبي 
البونديســليغا، واتخــاذ قــرار بفتــح 
تحقيق وفــرض عقوبات محتملة رغم 

أن كيلر أبدى تفهما لرد الفعل.
مــن جهته، أشــار االتحــاد اإلنجليزي 
الى انه سيعمد الى "تحكيم المنطق" 
فــي حال قرر العبــون القيام بحركات 
تضامــن مــع فلويــد، بعد اســتئناف 
مباريات الدوري اعتبارا من 17 يونيو.
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية غزة الموقرة

في القضية الحقوقية رقم  2015/830
في الطلب رقم :2020/654

المستدعـــــي/ عمر محمد مصطفي الزق – من سكان غزة – التركمان – 
هوية رقم )922690144(.

وكالؤه المحامون / خالد الطالع وصالح محمد بارود ومحمد خالد الطالع
المستدعى ضده / عادل سلمان محمود شلدان – غزة – وكيلته / وصفية محمد 

محمود شلدان – غزة – حي  الزيتون حارة اشتيوي – قرب مطعم شلدان . 
نوع الدعوى/ )تنفيذ عيني ( .

قيمة الدعـوى/ ) 61781 دينار أردني ( .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 830 /2015
إلى المســتدعى ضده المذكــور بعاليه بما أن المســتدعي قد أقام عليك 
قضيــة حقوقية تحمل رقــم 830 /2015 بذلك يقتضي عليك الحضور إلى 
هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما 

أنه قد تم تحديد جلسة يوم األربعاء  2020/6/17م للنظر في الدعوى
وليكون معلوما لديك إنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتدعي إن يسير 

في دعواه حسب االصول، حرر بتاريخ: 2020/5/31 م 
رئيس قلم محكمة بداية غزة /أ . عمار قنديل 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

ديوان القضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ قرار استئنافي
الى المســتأنف عليه/ محمد عبد الرحمن حسن شحادة من غزة ومجهول 
محل االقامة في ماليزيا لقد عادت القضية أســاس 2019/855 المتكونة 
بينك وبين عال فريج عادل عبد العال من مقام محكمة االستئناف الشرعية 
بغزة مصدقة الحكم بموجب القرار االســتئنافي اســاس 8295 سجل 19 
المــؤرخ في 2020/5/19م قابــال للطعن أمام المحكمة العليا الشــرعية 

لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/6/2م.
القاضي الشرعي/ محمد خليل الحليمي

إعالن تسجيل مركبة
أعلن أنا/ إيهاب أنور يوســف شــاهين، من ســكان غزة النصــر وأحمل هوية 
 3709400 رقــم  المركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن   )915538623( رقــم 
مــن نــوع BM صالــون خصوصــي موديــل 1992 ، وتحمــل شــاصي رقم 
BACB210X0AL71563 والمســجلة سابقًا باسم المواطن/ عيسى ادمون 

ميساك ويحمل هوية رقم )919268755(، حيث إنني اشتريت المركبة سابقًا 
وأرغب بتســجيلها على اســمي لدى دائرة ترخيص غزة، فمن لديه اعتراض 
على ذلك عليه أن يسجل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة النقل 

والمواصالت الفلسطينية، خالل عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية االبتدائية

اعالن وراثة
اعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الشرعية

قدمــت لهــذه المحكمــة مضبطة موقعة مــن مختار منطقة بئر الســبع 
المؤرخــة 2020/6/2 تتضمن أن الماظة بنت عبد الرحمن بن عبد العال 
الحفنــي )البواب( المتوفــى بتاريخ 1970/1/1م وانحصر ارثها الشــرعي 
واالنتقالــي فــي زوجها عرفات بن حســن بــن علي الغازي وفــي اوالدها 
منــه الذكور حســين ويوســف واالناث وهــن بدرية وفاطمة ثــم بتاريخ 
1972/8/10م توفي حســين المذكور وانحصر ارثه الشــرعي واالنتقالي 

فــي والده عرفات المذكور وفي زوجته غزالة بنت عبد المعطي بن محمد 
قويــدر وفي ابنه منها الذكر وهو محمــد ثم بتاريخ 1988/5/22م توفي 
عرفات المذكور وانحصر ارثه الشــرعي واالنتقالــي في زوجته غزالة بنت 
حسين بن احمد عاقل وفي اوالده منها الذكور وهم عبد الوهاب ومحمد 
وابراهيم وخضر وحســن واســحاق ومروان واالناث وهــن نايفة وعزيزة 
وزهــرة ومريم وفي اوالده مــن زوجته المتوفاة قبلــه الماظة المذكورة 
الذكــر وهو يوســف واالناث وهــن بدرية وفاطمة وفي ابن ابنه حســين 
المتوفــى قبله المتولد له من زوجته غزالــة بنت عبد المعطي بن محمد 

قويدر الذكر وهو محمد فقط.
وال وارث للمتوفــى المذكــور ســوى من ذكــر وليس له وصيــة واجبه او 
اختياريــة وال اوالد كبــار توفــوا حــال حياته وتركــوا ورثة فمــن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية خالل خمسة 

عشر يومًا من تاريخ النشر وحرر 2020/6/2م.
قاضي غزة الشرعي/ محمد خليل الحليمي

أعلن أنا/ حمزة ســليم حسين المشــهراوي عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 400587077  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ حماده مصطفى ســعداهلل التــرك عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 952219137 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  وســام محمد ســليمان ابو عصــر عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 800525057  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ علي ســليمان اســماعيل مقاط عــن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 405824186  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ عوض اهلل عاشــور جمعه كعبر عــن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 412617417  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
 محكمة رفح الشرعية االبتدائية

تبليغات شرعية
 إلى المدعى عليه / نعيم أحمد نعيم الهمص من يبنا وسكان رفح سابقا 
والمتواجــد في جمهورية مصر العربيــة حاليا ومجهول محل اإلقامة فيها 
لقد حكم عليك بتاريخ 2020/05/05م في الدعوى أســاس 2019/628م 
وموضوعهــا " أجــرة مســكن " والمقامــة عليك مــن زوجتــك المدعية/ 
ســماح حسين سالمة الهمص من يبنا وســكان رفح بمقدار )45( خمسة 
وأربعين دينارا شهريًا اعتبارا من تاريخ الحكم الواقع في 2020/05/05م 
وتضمينك الرسوم والمصروفات القانونية ومائة دينار أردني أجرة أتعاب 
محامي المدعيــة حكما غيابيا بحقك قاباًل لالعتراض واالســتئناف، لذلك 

صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/05/05م.
قاضي محكمة رفح الشرعية

حالتا وفاة و72 إصابة جديدة
 بكورونا في دولة االحتالل

القدس المحتلة/ وكاالت:
أعلنت وزارة الصحة في حكومة االحتالل اإلسرائيلية، مساء أمس، عن تسجيل 
حالتي وفاة و)72( إصابة جديدة بفيروس كورونا المســتجد، لترتفع الحصيلة 

اإلجمالية إلى )17285( إصابة و)290( حالة وفاة.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن حصيلة اإلصابات النشطة )المرضى الحاليين( 

بـ"كوفيد 19" ارتفعت إلى )2055(، من بينها )290( حالة وفاة. 
وعن حالة المرضى أشــارت الصحة اإلسرائيلية إلى ارتفاع الحاالت المتوسطة 
إلــى )42(، في حين وصفت حالــة )28( مريضًا بـ"الخطيــرة"، تم وصل )29( 

منهم بجهاز التنفس االصطناعي.
وانخفضت الحاالت الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي مقارنة مع الحصيلة 
األخيرة الصادرة عن الوزارة بحالة واحدة ونســبة وصلــت إلى )3.3 %(، بينما 
ارتفــع عدد الوفيات من جــراء كورونا بنســبة )0.7 %(، بعد تســجيل حالتين 
جديدتين. ووفًقا للبيانات الرســمية، فإن مجمــل المتعافين من الفيروس بلغ 
)14878( مصابًا، حيث سجل خالل الساعات الـ24 الماضية، )21( حالة شفاء، 

في ارتفاع طفيف بلغ )0.1 %(.

ففــي مدينــة القــدس هدمــت بلديــة 
االحتــالل منزاًل فــي حي ســلوان، و)6( 
محــالت تجارية قيــد اإلنشــاء في »حي 
الصلعة« من قرية جبل المكبر بالقدس 

المحتلة.
وأوضحت مصــادر محلية أن المنزل يقع 
في »كــرم الشــيخ«، ويعــود للمواطن 
أحمــد أبو دياب، ويأوي )7( أفراد بينهم 

)5( أطفال تركوا جميعًا في العراء.

في حين أفــاد المواطن محمــد زعاترة 
بــأن جرافتين تابعتيــن لبلدية القدس 
االحتالليــة ترافقهما قوات من الجيش، 
هدمتــا محالت قيــد اإلنشــاء، مملوكة 
له تبلغ مســاحتها )250( متــرًا مربعًا، 
بحجة عدم الترخيص، حيث تم البدء في 

بنائها منذ نحو شهرين.
وذكــر أنه عمل على بنــاء هذه المحالت 
من أجل اســتخدام ثالثة منها كمتاجر، 
وتحويل األخرى لشقة ســكنية لعائلته، 
إال أنه تفاجأ صباح أمس بتسليم شرطة 
االحتــالل لــه بالًغــا بموافقــة محكمة 

االحتالل على قرار الهدم.
إلى ذلك اقتحم مســتوطنون متطرفون 
صباح أمس المســجد األقصــى المبارك 
من باب المغاربة، بحراســة مشددة من 

شرطة االحتالل اإلسرائيلية الخاصة.
اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وذكــرت 
بالقدس المحتلة أن )142( مســتوطنًا 
الجامعــات  مــن  طالبًــا   )25( بينهــم 
والمعاهــد اليهودية اقتحموا المســجد 
األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا 

االحتالل أخطرت شــفهيا مواطنين من 
عائلة ربعي، بإزالة خيمتين ســكنيتين، 
يقطنانهما وعائالتهما في قرية التوانة.

وأشــار إلــى أن المســتوطنين بحمايــة 
قوات االحتالل، صعّــدوا من هجماتهم 
علــى القريــة بهــدف االســتيالء علــى 
أراضيها لصالح التوسع االستيطاني في 

المنطقة.
وعلــى صعيــد االعتقاالت التي يشــنها 
جيــش االحتــالل بشــكل شــبه يومي، 
ُاعتقــل )21( مواطنا خالل عمليات دهم 
واســعة فــي مواقــع مختلفــة بالضفــة 
الغربية المحتلــة، تخللها تفتيش منازل 
وتحطيــم محتوياتهــا وترويع ســكانها 

واالعتداء على بعضهم.
وتركــزت عمليات الدهــم واالعتقال في 
اهلل  ورام  وجنيــن  نابلــس  محافظــات 

وسلفيت والقدس وطولكرم.
ففــي محافظة القــدس اعتقلــت قوات 
االحتالل خمســة مواطنين مــن بينهم 
الموظف في دائرة األوقاف حســام سدر 
من المســجد األقصــى، ونقلته إلى أحد 

مراكز التحقيق بالبلدة القديمة. 
كما اعتقلت خمســة شــبان مــن مدينة 

جوالت اســتفزازية في أنحاء متفرقة من 
باحاتــه، وســط تلقيهم شــروحات عن 

»الهيكل« المزعوم ومعالمه.
وخالل االقتحام، حاول مســتوطنون أداء 
طقوس تلموديــة في الجهة الشــرقية 
من األقصــى، وتحديدًا في منطقة باب 
الرحمــة. كمــا فرضت شــرطة االحتالل 
قيــودًا على دخول المصلين للمســجد، 
واحتجزت بعض الهويات الشخصية عند 
البوابــات الخارجية، فيمــا واصلت إبعاد 

العشرات من المقدسيين عن المسجد.
عربدة مستوطنين

من جانب آخر، جرف مســتوطن، أمس، 
أراضي فــي تجمع عــرب المليحات على 
طريــق المعرجات شــمال غــرب مدينة 
أريحا، تمهيدًا إلقامة جدار قرب التجمع.
وقالت شهود عيان إن مستوطنا مسلحا 
جــرف أراضــي بمســاحة )350( دونما، 
على الجهة الشــرقية من مدرســة بدو 
الكعابنــة الثانويــة، لصالــح إقامة جدار 

يفصل البؤرة االستيطانية عن التجمع.
وفي شرقي بيت لحم، َطرد مستوطنون، 
تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
مزارعين فلســطينيين من أراضيهم في 

قرية كيسان.
في غضون ذلك أخطرت قوات االحتالل، 
خيمتيــن  بإزالــة  مواطنيــن  أمــس، 
ســكنيتين فــي قرية التوانة شــرق يطا 

جنوب محافظة الخليل.
وأفاد مســؤول لجان الحماية والصمود 
في مســافر يطا فؤاد العمور، بأن قوات 

نابلــس بعدمــا اقتحمــت عــدة أحياء، 
وثالثة مواطنين من رام اهلل، وشــابين 

من سلفيت، وواحد في طولكرم.
وفي قطاع غزة استهدفت قوات االحتالل 
مراكــب  أمــس،  صبــاح  اإلســرائيلي، 
المياه  وخراطيم  بالرصــاص  الصيادين 
في عــرض بحر مدينة غزة، وتوغلت في 

أراضي المواطنين الزراعية شرقها.
وأفاد صيادون بأن زوارق بحرية االحتالل 
أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه 
صــوب مراكبهــم، وهي علــى بعد نحو 
ثالثة أميال في بحر منطقة الســودانية 
شــمال غرب غزة، ما اضطرهم للمغادرة 

والعودة إلى الشاطئ.
فــي حيــن أفــاد مزارعــون بــأن آليات 
دبابــات  تضــم  إســرائيلية  عســكرية 
وجرافــات، انطلقت من موقــع »ملكة« 
علــى  الجاثــم  اإلســرائيلي  العســكري 
الشريط الحدودي بمدينة غزة وتوغلت 
لليــوم الثانــي علــى التوالي لعشــرات 
األمتار داخــل أراضــي المواطنين بحي 
الزيتون شــرق المدينــة، ونفذت أعمال 
تجريف، حيث وضعت ســواتر ترابية في 

المنطقة المستهدفة وسط إطالق نار.

وقالت الهيئة في بيان لها: »إن مسيرة التضحية والجهاد والمقاومة والنضال 
الفلســطيني تتواصل في مواجهة مشاريع تصفية القضية وتتعاظم تضحيات 
شــعبنا األبي المقاوم في مواجهة هذه المشــاريع التصفوية البائسة ويبرهن 
شــعبنا بدمائه وباســتمرار كفاحه على صوابية ومشروعية نضاله في مجابهة 
هذه المؤامرات حتى إســقاطها واالنتصار ألهدافه وحقوقه ووصايا شــهدائه 
األبطــال«. وأضافــت: »بكل معانــي الوفاء لدماء الشــهداء وبــكل إباء ننعى 
الشــهيد الغلبــان )43 عامًا( مــن محافظة خان يونس الذي استشــهد صباح 
اليــوم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خالل مشــاركته في فعاليات مســيرات 

العودة بتاريخ 3/8/2018م برصاص االحتالل في ساقه اليمنى«.

العدلوني يعلن إطالق حملة دولية 
لمواجهة مخطط ضم الضفة الغربية

عمّان/ فلسطين:
كشــف األمين العــام لالئتــالف العالمي لنصــرة القــدس وفلســطين د. محمد أكرم 
العدلونــي عــن إطالق حملــة دولية للدفــاع عن الضفــة الغربية تحت شــعار "ضفتنا 
ملك أمتنا"، وذلك للتصدي لمخططات االحتالل اإلســرائيلي بالســيطرة على األراضي 
الفلســطينية من خالل مواصلة سياســات التهويدِ واالســتيطان. وأكد العدولوي، في 
حوار خاص مع صحيفة "الســبيل"، أن الحملة يشــارك فيها شخصيات، وقوى، وأحزاب، 
وبرلمانــات، ونقابــات، وحراكات شــعبية، ووســائل إعالمية من مختلــف دول العالم. 
وطالب حكومات الدول العربية واإلســالمية، بوقف التطبيع مع العدو والتكاتف وفضِّ 
االشــتباك، والبحث عن المصالح المشــترك، بداًل من االستنزاف الذي تُذكيه واشنطن 
والصهيونية العالمية. ودعا األمين العام لالئتالف العالمي لنصرة القدس وفلســطين 
الشــعوب العربية واإلســالمية وأحرار العالم، إلــى أن يتوحدوا ويعزمــوا على مواجهة 
االحتالل مهمــا كانت الظروف الراهنة صعبة على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي، 

مؤكدًا أن ضم أراضي الضفة الغربية يعني إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية.
وأوضــح العدلوني أن أبرز مخاطر ضــم الضفة تتمثل في تقطيع أوصال الضفة الغربية 

احتاللها بشكل كامل والسيطرة على مواردها، وعزلها عن عمقها العربي.
وأشــار إلى أن نجــاح االحتالل في إجــراءات الضم "قــد يزيد من السياســات اإلحاللية 

كالتطهير العرقي، والتمييز العنصري، والتهجير القسري، والتقطيع الجغرافي".
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ألمريــكا فــي عالمنــا العربــي صــورة تخالف صــورة الواقــع األمريكي 
الحقيقيــة. الصــورة عند العربي وربمــا غيره، أن أمريــكا بلد الحضارة، 

والثقافة، والقانون، واألمن، وبلد جيد لالستثمار االقتصادي.
كثيرون من شــباب العــرب تمنوا الحصــول على الجنســية األمريكية. 
بعضهم قضى ســنوات في خدمة المجتمــع األمريكي بغرض الحصول 
على الجنســية، وجواز السفر الذي يتيح لهم الســفر باحترام لكل مكان 

في العالم.
أمريكا في الواقع بلد متقدم في الصناعة، والتجارة، ولكن ليس متقدما 
في الحضارة. الحضارة هي مزيج من المادة والروح في تعريفات العلماء 
لهــا. التقدم الصناعي والتجاري واالقتصادي والعلمي ال يعني الحضارة، 
الســيما إذا كانــت األخــالق غائبة، وكانت الــروح ميتــة، وكانت المثل 

تدوسها المادة بأقدامها؟!
ما وقع خالل األيام القليلة الماضية، وما زال يقع، من مظاهرات شــعبية 
عنيفة في بعض واليات أمريكا، تخللتها أعمال نهب وسلب على الهواء، 
وتخللتهــا أعمال تخريب للمحالت التجارية، وأطلقت الشــرطة النار على 
المتظاهرين، ولم تســتطع السيطرة عليهم وفرض القانون، واستعادة 
النظام، وحماية المال الشــخصي، والمال العام. مشــاهد صور الفيديو 
التي استباحت صفحات اإلعالم الجديد، وبثت بشكل مباشر على الهواء 
روح الحقــد والعنــف والعنصريــة التي تســكن الســكان، المتظاهرين 

وغيرهم، تعطينا وال شك الصورة الحقيقية ألمريكا المتوحشة.
أمريكا المتوحشة قتلت ماليين البشر بقنابل نووية، قتلت مئات اآلالف 
في حروب عنيفة في أفغانســتان، والعــراق، وغيرها من الدول، تتعرض 
هي نفسها اآلن لصور متوحشــة من أبنائها المتظاهرين ضد الشرطة 
والبيــت األبيض. هؤالء المتظاهرون خربوا، ودمروا، وســرقوا، ونهبوا، 
كل مــا وصلت إليه أيديهم، تماما كما فعلــت أمريكا الدولة في العراق 

وأفغانستان.
أخــالق الدولة هي نمــوذج من أخالق الشــعب الذي تقــوده، وإذا كان 
ربّ البيت بالدف ضاربًا فشــيمة أهل البيت الرقــص. إذا كانت الدولة 

متوحشة وقاتلة، فالشعب متوحش وقاتل؟!
وفي الختام أقول لعل فيما بثته وسائل اإلعالم الجديد من مشاهد العنف 
والنهب في أمريكا ما يساعد بعضنا على تعديل صورة أمريكا في ذهنه، 
فأمريكا ليست نموذجا للدولة ذات الحضارة اإلنسانية التي تجمع الروح 
والمادة، والتي تقوم على العدل واألمن. أمريكا دولة عنصرية، ومجتمع 
عنصــري، رغم قوانين منع التمييز على أســاس اللــون والدين؟! أمريكا 
القيادة والجيش متوحشــون، كما أظهرت الكاميرا توحش المتظاهرين 
بصورة ال مثيل لها وال تعقيب عليها، ألنها تحكي عن نفســها بنفسها. 

أمريكا إلى زوال، وقبل ذلك أمريكا إلى حروب أهلية داخلية، وتفكك.

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

عمان- غزة/ محمد أبو شحمة:
بعد النجاح الكبير التي حققته حملة »الفيســبوك 
عنصري« عبر موقــع التواصل االجتماعي األزرق، 
ومســاهمتها فــي تخفيــض تقييــم الموقع عبر 
متجري شــركة »جوجل« و«أبل«، انتقلت الحملة 
إلى التغريد عبر موقع »تويتر«، وذلك خشية من 

إغالق إدارة »فيسبوك« لصفحتها.
وأطلقــت الحملــة مــا يعــرف باســم »العاصفة 
اإللكترونيــة« عبــر موقع »تويتــر«، وذلك رفضًا 
لسياســة »فيســبوك« ضــد المحتــوى الداعــم 
للقضيــة الفلســطينية، مــع الدعوة إلــى تقييم 
تطبيق الشــركة بنجمة واحدة ثم التعليق بذكر 
كلمة فلسطين على متجري »جوجل بالي« و »اب 

ستور«.
وجاءت الحملة بعد حذف إدارة موقع »فيسبوك« 
والصحفييــن  للنشــطاء  الحســابات  آالف 
والمؤسســات الفلســطينية التي تفضــح جرائم 
االحتالل اإلسرائيلي؛ بحجة مخالفة معايير النشر.
حملــة  علــى  المشــرف  العمــري  مالــك  وأكــد 
»الفيســبوك عنصــري«، أن اللجــوء إلــى موقع 
التواصــل االجتماعي »تويتــر« للتعريف بالحملة 
وإطــالق »عاصفة إلكترونية« مــن خالله، جاءت 
خشــية إقــدام إدارة الموقــع األزرق علــى إغالق 
صفحة الحملة عبر موقعه وإيقاف التفاعل عليها.

وقــال العمري لصحيفة »فلســطين«: إن الحملة 

كان البــد لها مــن االنتقال إلى موقــع »تويتر«، 
بعدمــا نجحــت فــي لفــت االنتبــاه النتهــاكات 
فيســبوك ضد المحتوى الفلسطيني ومحاربته له 

وإغالق الحسابات للمستخدمين الفلسطينيين.
وأوضح أن الحملة ســتعمل، اليوم األربعاء، على 
دعوة جميع المســتخدمين إلى نشر قصة شهيد 
فلســطيني أو صورتــه عبر موقع »فيســبوك« أو 
»تويتــر«، إليضــاح الفــرق بيــن الموقعين في 
محاربة المحتوى الفلســطيني، وفضح انتهاكات 

الموقع األزرق ضد المحتوى الفلسطيني.
وأشــار إلى أنه ســيتم الطلب من المستخدمين 
الذيــن تفاعلــوا مــع الحملة إلى رصــد ردة فعل 
»فيســبوك« معهم ومشــاركتها عبر صفحاتهم 
في مواقع التواصل االجتماعي المختلفة، وكشف 

عنصرية الموقع األزرق.
وعن الخطــوة الجديدة التي ســيعمل القائمون 
على الحملــة عليها خــالل األيــام القادمة، بين 
العمري أنه ســيتم دعوة المستخدمين إلى حذف 
تطبيق »فيســبوك« من هواتفهــم الخلوية عبر 
متجري شركتي »جوجل«، و«أبل«، وذلك بهدف 

إيقاع خسائر مادية بالموقع.
تفاعل عبر تويتر

ومجرد انتقال الحملة عبر »تويتر« هاجم النشطاء 
سياســة »فيســبوك« ضد المحتوى الفلسطيني 
ومحاربتــه له، وإغالق حســابات المســتخدمين 

الفلسطينيين، بشكل متعمد.
الناشطة ديانا العريض أكدت في تغريدة لها عبر 
هاشــتاج الحملة في موقع »تويتر«، أن القضيّة 
الفلســطينيّة هي أســاس ُكّل المعايير، وأهداف 
الغــرب تكمن فــي قمــع الحديث عــن القضيّة 
الفلســطينيّة ومســح تاريخها من أذهان الجيل 
الجديد وتقليل الوعي العربي والعالمي اتجاهها، 

وهذا هو ما يُعدّ المخالف للمعايير.
وكتب الناشــط مصعب التميمــي في تغريدة له 
عبر حسابه بموقع »تويتر: »القضية الفلسطينية 
ليســت مخالفــة لمعاييــر مجتمعاتنــا، إنما قمع 
الحديث عنها ومســح تاريخها مــن أذهان الجيل 

الجديد هو المخالف لمعايير المجتمع«.
ودونــت الصحفيــة إســراء الشــيخ تغريــدة عبر 
»تويتــر«، قائلة: إن »فيســبوك ينتهج أســلوب 
تغييــر الروايــة الفلســطينية وترجيــح الروايــة 
اإلســرائيلية مــن خالل حــذف المنشــورات عن 
فلســطين، لذلك سنشــارك في الحملة والتقييم 
بنجمة واحدة لتطبيق الموقع األزرق، للمساهمة 

بالضغط عليه«.
يشــار إلى أن حملة »الفيسبوك عنصري« نجحت 
بعد أيام من إطالقها من تخفيض تقييم الموقع 
عبــر متجــري شــركتي »جوجل« و«أبــل«، حيث 
شــارك في الحملة قرابة مليــون ونصف المليون 

مستخدم، وفق ما رصدته صحيفة »فلسطين«.

بسبب محاربته للمحتوى الفلسطيني
"فيسبوك عنصري".. عاصفة إلكترونية
 جديدة عبر "تويتر" ضد الموقع األزرق

كوااللمبور/ وكاالت:
تفكر إحدى الجامعات الماليزية في اســتخدام 
الروبوتات التي ترتــدي األثواب وتضع قبعات 
التخــرج، لتقوم بدور الطالب في حفلة التخرج، 
لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا، لكن الفكرة 

لم ترق للطالب. 
ويظهر مقطع فيديو نشرته الجامعة روبوتين 
يســّلمهما  فيمــا  أنيقــة  مالبــس  يرتديــان 
مســؤولون جامعيون رفيعو المستوى شهادة 

تخرج.
ويظهــر وجهــا الطالبين على شاشــات مثبتة 

على رأس الروبوتين.
وقــال األســتاذ المشــارك إنكو فضلي حســن 
سيد عبد اهلل، المشــرف على فريق في جامعة 
الســلطان زين العابدين صنــع الروبوتات، إن 
الفكرة هي الســماح للطالب بالمشــاركة وإن 

كان ذلك عن بعد.
وأضاف لوكالة »فرانس برس«: »سنظهر وجه 
الطالب عبر رأس الروبوت من خالل مؤتمرات 

الفيديو«.
ومــع ذلــك، لم تــرق الفكــرة للطــالب ودعوا 
الجامعة إلى تأجيل االحتفالين المقررين أصال 

في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وكتب نورحزواني ســعيد على صفحة الجامعة 
على »فيســبوك«، »أنا مســتعد لالنتظار سنة 
أو ســنتين أو أكثــر، لكــن دعونــي أصعد إلى 

المسرح« لتسلم شهادة التخرج.
لكن ســيد عبد اهلل قال إن فكرة الروبوت هي 
مجــرد خطة في الوقــت الحالــي وأن الجامعة 

ستبذل قصارى جهدها إلقامة احتفال التخرج.
وســجّلت ماليزيــا حوالى ثمانيــة آالف إصابة 
بوبــاء كوفيــد19- و115 وفاة وهــي حصيلة 

منخفضة نسيبا.

ليتوانيا تنشر األمل 
بالموسيقى في شوارعها

فيلنيوس/ وكاالت:
عزفت مئات الفرق الموســيقية في شــوارع ليتوانيا لرفع معنويات السكان بعدما 
رفعت السلطات الحظر على التجمعات العامة بعد أشهر من فرض حالة الطوارئ 
لمكافحة وباء كوفيد19-.  من األوركســترا العســكرية إلى المغنين الشــعبيين، 
قدمــت حوالي 400 فرقة عروضــا مدتها 15 دقيقة في مــدن وبلدات في أنحاء 

البالد التي تضم 2,8 مليون شخص في مبادرة رعتها الحكومة. 
وذّكــرت تلك المشــاهد الفرحة بما يســمى "ثورة الغناء" التي ســاعدت ليتوانيا 

ودول البلطيق األخرى إستونيا والتفيا على التحرر من االتحاد السوفياتي. 
وقال موديســتاس باركاوســكاس قائد أوركســترا فيلنيوس ســانت كريستوفر 
تشــامبر، إنه كان يريد أن ينشر بعضا من التفاؤل عبر أربع مقطوعات موسيقية 

كالسيكية عزفت في حي األعمال في العاصمة. 
وأضــاف أمام عشــرات المتفرجيــن بعدما عزفت األوركســترا قطعة موســيقية 
لموتسارت "إن أعضاء فرقتنا سعيدون جدا اللتقائهم مجددا والعزف معا" مضيفا 

"نريد أن نشارككم سعادتنا ألن الموسيقى هي دواء للروح". 
وقالت أونا كريمينيكين )57 عاما( المقيمة في فيلنيوس لوكالة األنباء الفرنسية 

إن الحفلة القصيرة "حسّنت مزاجي. أشعر بتحسن كبير فعال". 
ورفعت ليتوانيــا معظم القيود االجتماعية والتجاريــة التي فرضتها منذ منتصف 

آذار/ مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 
وأعطــت الحكومة الضوء األخضر للتجمعات العامــة التي تضم ما يصل إلى 300 
شــخص، كما توقفت عن طلب الحجر الصحي للوافديــن إليها من أكثر 20 دولة 
أوروبية.  وقالت الحكومة إن الحفلة الموسيقية تهدف إلى "إظهار االمتنان للشعب 

الليتواني لجهوده الناجحة في التغلب على الموجة األولى من كوفيد19-".

روبوتات بدًل من الطالب في حفل 
التخرج.. فكرة ماليزية خشية كورونا

أمريكا متوحشة، وبال أخالق؟!


