
خبراء: الوحدة والمقاومة والدعم 
العربي والدولي محددات لمنع الضم

لندن/ فلسطين:
قال أكاديميون وخبراء من األردن وفلسطين إن قرار الضم اإلسرائيلي ألراضي 
الضفــة الغربية المزمع تنفيذه بداية الشــهر المقبل يمكن منعه، إن لم يكن 

آنيًّا ففي المدى المتوســط والبعيد، ولكن ذلك يتطلب قدرًا كبيرًا 
من الوحدة الفلســطينية على أســاس مقاومة االحتالل ومشــروعه 

األسرى الفلسطينيون 
بين تهديد كورونا 
واستهتار السجان

غزة-رام اهلل/ جمال غيث:
بينمــا يتســارع تفشــي فيــروس 
كورونــا المســتجد عالميًــا فــي 
خطــر  فــإن  المحتلــة،  األراضــي 

صفوف  بيــن  انتشــاره 
واردًا  أصبــح  األســرى 

القــدس. وأوضحت الكيلــة، في بيــان صحفي، أن 
مجمل اإلصابات بالفيروس في فلسطين بلغ 2248 
إصابــة، فــي حين بلغ عــدد حــاالت التعافي 621، 

والوفيــات 7، والحاالت النشــطة 1620. 
وأشــارت إلــى أن طواقم الطــب الوقائي 

غزة/ جمال غيث:
أجمعــت فصائــل العمل الوطني واإلســامي في قطــاع غزة، 
على خطة عمل وطنية موحدة لمواجهة قرار سلطات االحتال 
االســتياء علــى مســاحات واســعة مــن أراضي الضفــة الغربية 

الشــاملة  المقاومــة  تفعيــل  فــي  المحتلــة، متمثلــة 
لمواجهــة مخططــات التصفيــة. ودعــت الفصائل، في 
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دعوات ليوم غضب األربعاء القادم 
اتفاق فصائلي بغزة على خطة عمل لمواجهة قرار االستيالء على الضفة 

الكسوانـــــي لـــــ"             ": 
سنطلب من أوقاف األردن

 زيادة حراس المسجد األقصى
القدس المحتلة-غزة/ طالل النبيه:

حذر الشــيخ عمــر الكســواني مدير المســجد األقصى 
اإلســرائيلية  االنتهــاكات  خطــورة  مــن  المبــارك، 

»األقصى«  بحــق  والدائمــة  المتجــددة 
أن  إلــى  والمصليــن، مشــيرًا  وإدارتــه 

محافظات/ عبد الله التركماني:
المســتوطنين  عشــرات  اقتحــم 
المســجد  باحــات  أمــس،  صبــاح 
األقصــى المبارك بمدينة القدس، 

االحتــال  شــرطة  مــن  بحمايــة 
والقوات الخاصة المسلحة التابعة 
لهــا. وأفــادت مصــادر إعامية بأن 
شــرطة االحتال أمنت اقتحام 87 

مســتوطًنا للمســجد األقصى من 
جهــة بــاب المغاربة. وأشــارت إلى 

أن بين الُمقتحمين 30 من 
طاب المعاهد الدينية

مستوطنــــــــــون يقتحمــــــــــون األقصـــــى 
واالحتـــــالل يجــــرف أراضــــي غـــرب القـــدس
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رئيس البلدية: فتح المدينة تم دون ترتيبات وبعيًدا عن الرسميات
الخليل في مرمى "كورونا".. والمواطنون ال حول لهم وال قوة

الخليل-غزة/ أدهم الشريف:
تعلــن الجهــات الرســمية يوميًّا عــن زيــادة اإلصابات 
بفيــروس »كورونا« فــي مدينة الخليــل، جنوبي الضفة 
الغربيــة المحتلــة، بعــد أن أخذت منحــى تصاعديًّا في 
األيــام التي تلت تخفيف اإلجــراءات الصارمة. ويثير ذلك 

مزيدًا من مخاوف المواطنين في إثر إعالن وزارة الصحة 
فــي رام اهلل، أمــس، أن فلســطين أصبحت مــن الدول 
المتقدمة في انتشار الفيروس بعد أن كانت من أفضلها 

في احتوائــه. وفي مايو/ أيــار الماضي، قررت 
رئاســة الوزراء في رام اهلل تخفيــف اإلجراءات 

رام اهلل/ غزة- محمد أبو شحمة:
أفــادت وزيــرة الصحــة فــي رام اهلل، مــي الكيلة، 
بتسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 
الضفــة الغربية يوم أمس، بينها 109 في محافظة 
الخليل، و23 في محافظــة نابلس، و4 في ضواحي 

نقيب األطباء يتوقع وصول الوباء لذروته في الشتاء

تسجيــــل 195 إصابـــة جديــدة بـ"كورونـــا" 
فــــــي الخليــــــل ونابلـــــــس والقــــــدس

بلغت حصيلة اإلصابات في العالم أكثر من 10 مايين
ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 
128 ألًفا وفي بريطانيا إلى 43 ألًفا

عواصم/ وكاالت:
ارتفعــت وفيات كورونا في الواليات المتحــدة، أمس، إلى 128 ألفًا 
و161، بعد تســجيل 488 حالة جديــدة، في حين ارتفع عدد وفيات 

كورونــا في بريطانيا، إلــى 43 ألفًا و550، بعد تســجيل 
36 حالــة جديــدة. وحســب أحــدث المعطيــات بموقــع 

نصب حواجز في مدينة الخليل لضبط حركة المواطنين 
عقب تفشي كورونا في المدينة أمس    ) أ ف ب(

التشريعي يدين االعتداء على منزل 
دويك ويحمل السلطة المسؤولية

غزة/ فلسطين:
أدان المجلس التشــريعي الفلســطيني االعتــداء »اآلثم« على 
منزل رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك، محماًل »السلطة في 

رام اهلل المســؤولية الكاملة«. وطالب المجلس على 
لسان النائب فيه محمود الزهار، خالل مؤتمر صحفي 

والد أصغر أسير أردني 
يعتصم وحيًدا في عّمان

عمان/ فلسطين:
»أريــد زيارة ابني«، بهــذه الكلمات طالب »أبــو صدام«، الذي 
يعتصــم وحيدًا أمام مبنى وزارة الخارجية األردنية في العاصمة 

عمــان، حكومة بــالده بترتيب زيــارة لنجله »محمد 
5مهدي«، الذي تعتقله قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ  7

76 9

لقاء وطني لمواجهة خطة الضم بمدينة غزة أمس     )تصوير/ محمود الهندي(

قاسم: غزة رسمت لوحة وحدوية 
متقدمة في مواجهة قرار الضم

غزة/ فلسطين:
قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم: إن القوى والفصائل الفلسطينية 

فــي قطاع غزة، رســمت لوحــة وحدوية متقدمة فــي اللقاء الوطني 
تحــت عنوان" موحــدون في مواجهة قــرار الضم وصفقــة القرن"، 
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االتحادات الفلسطينية يف أوروبا تدعو دولها 
ملوقف واضح من قرار "الضم" اإلرسائييل

بروكسل/ فلسطين:
دعت االتحادات والمؤسســات الفلســطينية األوروبية دولها إلى اتخــاذ موقف واضح من قرار 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي، االستيالء على مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، "الذي 

يشكل خرقًا للقوانين الدولية".
وحثــت االتحادات في بيان صحفي أمس، الجالية الفلســطينية في الــدول األوروبية والعربية 
كذلــك على المشــاركة في الفعاليات الميدانيــة في العواصم كافة أمام الســفارات األمريكية 

والبرلمانات األوروبية، رفضًا لما تسميه حكومة االحتالل مخطط الضم.
وأكدت االتحادات والمؤسّســات الفلســطينية في أوروبا أهمية التعاون في هذه التحركات مع 
األحــزاب ومنظمــات المجتمع المدني األوروبيــة الصديقة، الداعمة والمتضامنة مع الشــعب 
الفلســطيني وحقوقه الوطنيــة الثابتة والعادلة والمشــروعة في حق تقريــر المصير والتحرّر 

والعودة واالستقالل، وحماية القدس عاصمة الشعب الفلسطيني التاريخية واألبدية.
كما دعت للتعبير عن الرفض والغضب تجاه الخطوة اإلسرائيلية، "التي تشكل جريمة أخالقية 
وإنســانية جديدة بحق الشعب الفلسطيني، واستمرارًا لالستعمار على أرضه منذ عام 1948م، 

مضافًة إلى جرائم حكومة االحتالل".
وأضافت: "إن قرار حكومــة االحتالل يتعارض مع القوانين الدولية واألممية، خاصة ما ورد في 
اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949م عن مســؤولية قوى االســتعمار واالحتالل وعدم جواز أي 

تغييرات بالقوة على واقع األرض والسكان".
وفي الســياق، دعت الجاليات العربية إلى ضــرورة توحيد الجهود لمواجهة مخطط ضم أراٍض 
فلســطينية إلى الســيادة اإلســرائيلية، ووقوفها بعزم وقوة مع القضية الفلسطينية، ورفضها 

لكل المؤامرات التي تحاك لتصفيتها.
 وأجمعــت الجاليــات العربيــة خالل االجتماع الموســع الــذي عقــده االتحاد العــام للجاليات 
الفلســطينية بأوروبــا فــي برلين، أمس، لمناقشــة آليات وســبل دعــم الحراك الفلســطيني 
الشــعبي المناهض لـ"صفقة القرن"، على ضرورة المشاركة الواسعة بكافة الفعاليات المنددة 
بالسياســيات اإلســرائيلية تجاه الشــعب الفلســطيني، وفي مقدمتها مخطط احتالل الضفة، 
إضافة إلى البدء بالعمل على مخاطبة الساســة األلمان برسائل موحدة، لمطالبتهم بالضغط 
علــى البرلمــان األلماني، ألخذ موقف واضــح تجاه دولة االحتالل في حال إقدامها على ســرقة 

األراضي الفلسطينية.
كما تقرر خالل االجتماع توجيه رسالة إلى البرلمان األلماني ألخذ قرارات صارمة وعقوبات، في 

حال أقدمت الحكومة اإلسرائيلية على خطوة الضم.

وعلــى الرغــم مــن وجــود تخــوف لــدى 
البعض من فيــروس »كورونا« فإن أغلب 
المشاركين تجاوزوا تلك المخاوف انطالًقا 
من البعد العقائدي الذي يشــكله المسجد 
فــي نفوســهم، كمــا يقــول مديــر مركز 
»قوافــل األقصى« فــي الجليــل أحمد أبو 
الهيجا، مشــيرًا إلى وجود إقبال كبير من 

قبل فلسطينيي الـ48م.
وأوضــح أن القوافل بدأت تعــود تدريجيًّا 
لزخمها الســابق غير متأثرة ال بمضايقات 
االحتــالل اإلســرائيلي وال بالمخــاوف من 

»كورونا«.
وأضاف: »رواد المســجد األقصى عنيدون 
وحريصــون على شــد الرحال إليــه، ويُعد 
مشروع قوافل األقصى على رأس أولويات 
لنجاحــه  فإضافــة  الـــ48م  فلســطينيي 
كوســيلة للدفاع عن األقصى، هناك إقبال 
كبير على دعمه ماديًّا، وهناك مَنْ يشــد 

الرحال للمسجد األقصى يوميًّا«.
وأعرب أبو الهيجا عن اعتقاده بأن األقصى 
ال يمكــن أن يكون في خطــر في ظل هذا 
اإلقبــال الكبيــر مــن فلســطينيي الـ48م 

علــى الوجود فيه ودعمهــم ألهل القدس 
بمواجهة مخططات االحتالل وعدم وقوف 

أي عائق أمام وجودهم فيه.
إعمار األقصى

في حيــن بينت مديــرة مشــروع »قوافل 
األقصــى« فــي جمعيــة األقصــى لرعاية 
األوقاف والمقدســات، مدلين عيســى، أن 
المشــروع قوافــل بــدأ منذ عــام 2000م 
بتنظيــم مــن الجمعيــة التابعــة للحركة 
اإلســالمية -الجنــاح الجنوبــي، بعــد منع 
ســلطات االحتالل ألهل الضفــة من زيارة 

القدس في كل وقت.
وقالــت: »فــي ذلــك الوقــت خــفَّ عــدد 
المرابطين في المســجد ورأينا أنه ينبغي 
تشــجيع الناس على زيارة القدس وتعمير 
المســجد، فجاء مشــروع قوافــل األقصى 
لتحفيــز النــاس للرباط فيه وشــد الرحال 
إليه، وهذا أدى لزيادة ارتباط أهل الداخل 
تلــك  بخصــوص  وتوعيتهــم  بالقــدس 
القضيــة وتزويدهــم بالرواية اإلســالمية 
وتعريفهــم  والقــدس  األقصــى  لقضيــة 

بمعالمهما«.

وتابعت عيســى: »نعطي المشاركين نبذة 
عن تاريــخ األقصى حتى يصبــح المُصلي 
عالمًــا بمعالم المســجد، فاإلعالم العبري 
ينشــر صورة األقصى على أنه هو مســجد 
قبــة الصخرة أما فنحن نؤكد أن المســجد 
هو الـ144 دونم بأكملهــا، فاألمر يتعدى 

الصالة للتثقيف والمعرفة«.
وأشــارت إلى أنهم يسهلون مشقة السفر 
وشد الرحال لـ«األقصى« على أهل الداخل 
حيث كانــوا يتعبون قبل ذلك في الوصول 
له ويســتقلون عدة قطارات أو باصات أما 
القوافــل فتأخذهــم من وإلــى »األقصى« 
فــي الحافلة ذاتها، بجانب أن تلك القوافل 
تدعم القــدس اقتصاديًّا من خالل دخول 
آالف المصليــن له خاصــة البلدة القديمة 

فيه.
وقالت: »كمــا نعقد الكثير من األنشــطة 
كالمخيمــات في اإلجــازة الصيفية وعطلة 
منتصــف الســنة للمــدارس؛ لغــرس حب 
القــدس فــي نفــوس األطفال«، مشــيرة 
إلى مضيهم في المشــروع رغم مضايقات 
االحتــالل المتعــددة خاصــة فــي فتــرات 

األعياد اليهودية.
وذكرت عيســى أنــه وفي بعــض األوقات 
تعيــد ســلطات االحتــالل الحافــالت بعد 
قطعهــا ســفرًا لمدة ثــالث ســاعات، أي 
بمجرد وصولها لمشارف القدس ودون أن 
يسمحوا لمستقليها بالصالة في المسجد 
أو باحاتــه، الفتــة إلــى أن ذلــك ال يمنــع 
المصليــن من العــودة، إذ أصبــح لديهم 
وعي كبير وارتباط بـاألقصى، وإدراك بأن 
تلك المضايقات هدفها ثنيهم عن العودة 

إلى القدس.
ويشار إلى أن عيسى مبعدة عن »األقصى« 
منذ عام 2019م حيث يُجدَّد إبعادها شبه 
دوري، في حين تالحــق مخابرات االحتالل 
مندوبــي المشــروع في قراهــم ومدنهم 

وتهددهم باإلبعاد عن المسجد.
ورغم ذلك فقد حطت في المسجد األقصى 
خــالل عام 2019 نحو )4000( حافلة، »أي 
، مــا أدخل ماليين  نحــو )200( ألف مصلٍّ
الشــواقل القتصاد القدس«، تقول مديرة 

المشروع في جمعية األقصى.
وبينــت أنه في فتــرة »الكورونــا« خاصة 

رمضان، ارتأت الجمعية أن المشروع الذي 
يعطي خيرًا كبيــرًا لـ«األقصى« ال ينبغي 
أن يتوقــف، فحولــت المشــروع لـ«قوافل 
الخير« بتحويل تكاليف »الباصات« لمئات 
من الطــرود الغذائية كمســاعدة لألســر 

المستورة وهدايا ثقافية ألطفال القدس.
وأفادت بــأن القوافل تخرج من )56( بلدة 
في الداخل حيث تشد الرحال لـ«األقصى« 
من خالل »باصات« تسير يوميًّا في أوقات 
الصــالة الخمســة، منبهــة إلى مســاعي 
ســلطات االحتالل إبعاد أي مشروع يمكن 
أن يعمــر المســجد األقصــى خاصــة في 
أوقــات الصبــاح والظهيــرة التي تشــهد 
اقتحــام عشــرات المســتوطنين لباحــات 
األقصى حيــث يعترض الحافالت ويخالفها 

ويخضعها لفحص أمني مطول.
وأشــارت عيســى إلى أن عددًا كبيرًا من 
الــرواد يبيتون فــي األقصى، فيشــاركون 
فــي إعمار الفنادق حول المســجد، ما يزيد 
مــن نشــاط اقتصــاد القدس فــي البلدة 
القديمــة، ويوطدون عالقاتهم بالســكان 

المقدسيين.

بعد انقطاع فرضه »كورونا«
»قوافـل األقصـى« تعيـد الحيـاة إلـى املسجـد األقصـى

القدس المحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تشــهد »قوافــل األقصــى« لشــد الرحال 
إلــى المســجد األقصــى إقبــاًل كبيــًرا من 
مضايقــات  مــن  الرغــم  علــى  المصليــن، 

علــى  قائمــان  يؤكــد  كمــا  الحتــال، 
المشــروع. وعــادت القوافــل التــي تأتــي 
الفلســطينية  األراضــي  مــن  بالمصليــن 
المحتلــة عام 48م إلعمــار أولى القبلتين 

للنشــاط بعــد توقــف لنحــو ثاثــة أشــهر 
بسبب حالة اإلغاق التي فرضها فيروس 
»كورونــا«، حيــث اســتأنفت رحاتهــا فــي 

مطلع يونيو/ حزيران الجاري.

القدس المحتلة-غزة/ طالل النبيه:
حذر الشــيخ عمر الكسواني مدير المسجد 
األقصــى المبارك، من خطورة االنتهاكات 
بحق  والدائمــة  المتجــددة  اإلســرائيلية 
»األقصــى« وإدارته والمصلين، مشــيرًا 
إلــى أن »أوقــاف القدس« ســتطلب من 
األوقــاف األردنيــة زيــادة عــدد حــراس 

المسجد وموظفيه.
وأوضح الكســواني في حديث لـــصحيفة 
»فلســطين«، أمس، أن شــرطة االحتالل 
اإلســرائيلي في القــدس المحتلة تتدخل 
فــي عمــل حــراس األقصــى، وتبعدهــم 
وتعتقلهــم في حال تصديهــم العتداءات 
المســتوطنين المتطرفيــن المقتحميــن 

للمسجد.
وكشف الكسواني عن أن »أوقاف القدس« 
ســتقدم طلبًا لــوزارة األوقــاف األردنية، 
المســجد  حــراس  زيــادة  علــى  للعمــل 
األقصى والموظفين فيه، في ظل تصاعد 
وحــق  بحقــه  اإلســرائيلية  االنتهــاكات 

المدينة المقدسة.
وذكــر المســؤول المقدســي أن االحتالل 
اإلســرائيلي يســتغل الظــروف العالميــة 
اقتحــام  عمليــات  لتســهيل  الحاليــة 
لباحــات  اإلســرائيليين  المســتوطنين 

المسجد األقصى ومصلياته.
وعدّد الكسواني أهم المخاطر التي تهدد 
المسجد األقصى، مبيّنًا أنها تتلخص في 

االقتحامات اليومية التي يريد أن يفرضها 
االحتــالل بمنهجية، واالعتقــاالت، وإبعاد 
المســجد األقصى،  المصليــن، وحــراس 

ومنع أعمال الترميم.
وقال: »يحيط باألقصــى حفريات خارجية 
تتركــز عند باب المغاربــة وحائط البراق، 
إضافــة إلــى األنفاق في محيط المســجد 
والبلدة القديمة«، مشــدِّدًا على أن تلك 
الحفريــات تمثــل خطــرًا حقيقيًّــا يهدد 

المسجد األقصى.
وحــذر الكســواني من ســلوكيات جديدة 

ترافــق عمليــات اقتحــام المســتوطنين 
لباحات المســجد، تتمثل بإحضار الخمور، 
والشــرب مــن ســبل الميــاه اإلســالمية 

المنتشرة في باحات األقصى.
وأشــار إلــى أن أوقــاف القــدس ترصــد 
االنتهــاكات اإلســرائيلية الكاملة، وترفع 
تقريرًا يوميًّا إلــى وزارة األوقاف األردنية 
الراعية للمســجد األقصى، مشيرًا إلى أن 
تلــك االعتــداءات واالنتهاكات لــن تغيِّر 
من عروبة وإســالمية المســجد والقدس 

المحتلة.
وأضــاف: »نحــن علــى تواصــل دائم مع 
وزارة األوقــاف األردنيــة بــكل مــا يخص 
المسجد األقصى، ليكونوا على اّطالع بما 
يحدث، وللقيام بواجبهم تجاه االنتهاكات 

اإلسرائيلية.
وذكــر أن التقريــر يصــل أيضًا للســفارة 
األردنية الموجودة فــي )تل أبيب( ووزارة 
الخارجية بكامل االنتهاكات في المســجد 
األقصــى، وندعوهم لحمايــة القدس من 

االنتهاكات بقوة.
ودعا الكسواني الدول العربية واإلسالمية 
وشعوبها للعمل على تقديم الدعم الالزم 
للمســجد األقصــى والقــدس المحتلــة، 
وأوقــاف القــدس للمحافظة علــى عروبة 
وإســالمية المســجد األقصى، وهو الدور 
الــذي يقــوم بــه المقدســيون وأوقــاف 

القدس.

الكسواين لـ»فلسطني«: سنطلب من أوقاف
 األردن زيـادة حـراس املسجـد األقصــى

الشيخ عمر الكسواني
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

االنخراط اإلسرائيلي 
في حربي ليبيا واليمن 2-1

يستميحكم كاتب السطور عذرا في أخذ استراحة محارب من الحديث عن 
خطة الضم اإلســرائيلية، ليأخذكم بجولة سريعة إلى التمدد اإلسرائيلي 
في بلدين عربيين لم يكونا مدرجين سابقا على أجندة التدخل اإلسرائيلي 
المباشــر، لكنهما قفزا ســريعا إلى األجندة المتقدمــة لدوائر صنع القرار 

السياسي والعسكري اإلسرائيلي، وهما: ليبيا واليمن.
ففي ذروة التطورات العســكرية والميدانيــة المتالحقة في ليبيا واليمن، 
وتورط عدد من دول المنطقة في دعم قوى انقالبية، بصورة مكشــوفة، 
يظهر التدخل اإلســرائيلي فيهما عبر تســهيل من بعض الدول العربية، 
وإن كان من طرف خفي، سواء خدمة لمصالحها اإلستراتيجية على شاطئ 

البحر المتوسط في ليبيا، أو تأمين مضيق باب المندب في اليمن.
تمثلــت التدخالت اإلســرائيلية التصاعديــة في هذيــن البلدين بإصدار 
مواقف "غير رســمية"، كي ال تســجل عليها، لكن المعلقين السياســيين 
ومراكز البحوث، ال تخفي االنحياز اإلسرائيلي تجاه القوى غير الشرعية في 
ليبيا واليمن من جهة، والتخوف اإلســرائيلي المتصاعد من التقهقر الذي 
تمنــى به تلك القوى، نظرا لما يمثله ذلك من تأثير على خارطة المنطقة 

الجيو-سياسية، وتبعاته المباشرة وغير المباشرة على إسرائيل.
االنقالبيــون في ليبيا واليمن لــم يتورعوا في اآلونــة األخيرة عن إعالن 
مواقف ســافرة منحازة إلســرائيل، بل تطلب الدعم منها، السيما بعد أن 
شــعرت بتراجع مواقفها العســكرية من جهة، ومن جهة أخرى، حصولها 
علــى موافقة واضحة مــن دول المنطقة الداعمة لها، الســيما في مصر 
والسعودية واإلمارات، التي ترتبط جميعها بعالقات حميمية مع إسرائيل.

وقــد شــكلت التصريحات الصادرة أخيــرا عن قــادة االنقالبيين في ليبيا 
واليمــن قمة جبــل الجليد مــن العالقــات المتنامية مع إســرائيل، التي 
ال تخفــي تطلعاتها من هذه العالقات، فهي مســتفيدة من ذلك، ســواء 
لمالحقة قنوات إيصال األســلحة للمقاومة الفلســطينية مــن ليبيا مرورا 
بمصر وصوال إلى ســيناء، وانتهاء بقطاع غزة، أو بغرض الســيطرة على 
آبار النفط الليبية.  أما حفتر، فيعتمد على إسرائيل بالحصول على السالح 
بشكل غير مباشــر، وتشارك الطائرات اإلســرائيلية قواته لدعم عملياته 
العســكرية، بجانب إسناده العسكري واالســتخباراتي ضد حكومة الوفاق 
المعتــرف بها دوليــا، وتحدثت تقاريــر عديدة عن تعــاون أمني بينهما، 
عبــر تدريب قــوات حفتر على حرب الشــوارع في األراضــي الواقعة تحت 
سيطرته، وتم التدريب على يد ضباط إسرائيليين وصلوا األراضي الليبية 
عبر تنســيق مع مصر. ال تخفي إســرائيل خيبة أملها من االنتصارات التي 
حققتهــا حكومة الوفاق في ليبيــا أخيرا، ورأتها تشــكل تهديدا لمصالح 
إســرائيل، صحيــح أن الصراع هناك لن يؤثر مباشــرة على إســرائيل، إن 
سيطرت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا على مقاليد الحكم في كامل 
التراب الليبي، لكنه ســيُضعف نفوذ الدول التي تدعم أنشــطة إسرائيل 

شرق البحر األبيض المتوسط.

غزة/ فلسطين:
نظمت دائرة العمل النســائي في حركة األحرار، 
أمس، وقفــة بمدينة غزة، رفضًــا لخطة احتالل 

مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.
وأكدت مسئولة دائرة العمل النسائي في األحرار 
فاتنة العربيد تمســك األحرار بالثوابت والحقوق 
الوطنيــة، وخيــار المقاومة خيــارًا إســتراتيجيًّا 
بمواجهــة االحتــالل ولجــم عدوانــه بمختلــف 

أشكاله.
وأوضحــت أن الشــعب الفلســطيني فــي هــذه 
المرحلــة أمــام تحدٍّ كبيــر خاصة مــع المخاطر 
المحدقــة بالقضيــة الفلســطينية، "مــا يفرض 
عليه إنهاء االنقســام وتوحيــد الجهود والتوافق 
على برنامج وطني جامع يجمع الكل الفلســطيني 

لمواجهة االحتالل".
ودعــت العربيــد الســلطة إلى ســحب االعتراف 
بدولة االحتالل، ووقف التنكر لمعاناة وتضحيات 
الشعب الفلســطيني، والتحلل من أوسلو، ووقف 
التنســيق األمنــي مع االحتــالل فعليًّــا، وإطالق 
العنان للمواطنين الفلسطينيين في الضفة ألخذ 

دورهم في مواجهة العدو بكل السُبل والوسائل 
المتاحة.

مــن جانبها قالــت مســئولة الحركة النســائية 
اإلســالمية في حركــة حماس رجــاء الحلبي: "إن 
فلسطين واحدة ال تقبل القسمة على اثنين، وإن 
فلسطين للفلســطينيين وحدهم، ونحن بحاجة 

لــكل حُر من أحرار العالــم لدعمنا والوقوف معنا 
في مسيرة نضالنا".

وأضافــت: "صراعنــا مــع العــدو صــراع أبــدي، 
وفلســطين عقيدة ثمنها أرواح ودمــاء، وإننا مع 
خيــار المقاومة ارتضيناه خيــارًا حتى انتزاع حقنا 

بأرضنا".

لندن/ فلسطين:
قال أكاديميون وخبــراء من األردن 
وفلسطين إن قرار الضم اإلسرائيلي 
ألراضــي الضفــة الغربيــة المزمــع 
تنفيذه بداية الشــهر المقبل يمكن 
منعه، إن لم يكــن آنيًّا ففي المدى 
المتوســط والبعيــد، ولكــن ذلــك 
يتطلــب قــدرًا كبيرًا مــن الوحدة 
أســاس مقاومة  الفلســطينية على 

االحتالل ومشروعه االستعماري. 
وأكــد هــؤالء أن الضم هــو نتيجة 
القــوة  موازيــن  الختــالل  حتميــة 
لصالــح االحتــالل، ولطريقــة إدارة 
مــع  صراعهــم  الفلســطينيين 
االحتالل، وخاصة في العقود الثالثة 
األخيرة، وعليــه فليس من المتوقع 
أن يتمكــن الفلســطينيون من منع 
قرار الضم إذا استمروا على حالتهم 

الراهنة.
جاء ذلك خالل ندوة نظمها المنتدى 
الفلســطيني فــي بريطانيــا تحــت 
عنوان "القرار اإلســرائيلي األمريكي 
لضــم أراضي الضفــة الغربية نكبة 
منعهــا؟"،  يمكــن  كيــف  جديــدة، 
وأدارها اإلعالمي الفلســطيني زاهر 

بيراوي.
ورجــح مديــر مركــز رؤيــة للتنمية 
السياســية في إســطنبول، د.أحمد 
عطاونة، تنفيذ االحتالل قرار الضم، 
قائــال: "ال يوجد مــا يمكن أن يعيق 
الداعم  األمريكي  فالموقــف  الضم، 
للقرار، وهرولة الــدول العربية نحو 
التطبيــع مــع الكيان يجعــالن منه 
مشــروعًا قائمًا، ومن المحتمل أن 
يبدأ الضم بخطوة رمزية ويســتمر 
ليشــمل ما تزيد نســبته على 30% 

من أراضي الدولة الفلسطينية".
وعــن خطــورة قــرار الضــم أضاف 
عطاونة: "الضم يعني انتهاء المسار 
المتمثــل  الفلســطيني  السياســي 
في التســوية وحــل الدولتين، حيث 
لن تبقــى أرض لتقــام عليها دولة 
فلســطين، إضافــة إلــى أن القــرار 
ســيعطي اليمين المتطــرف الجرأة 
علــى طــرح فكــرة الوطــن البديل 
للفلسطينيين وتنفيذ صفقة القرن، 
األمر الذي يجعل من فلسطين دولة 

ممزقة بال حدود".

أبعــادًا  هنالــك  أن  إلــى  وأشــار 
اقتصاديــة واجتماعية للقــرار، وأن 
الضفة ســتتحول إلى جــزر معزولة 
يصعــب التنقــل بينها، ما ســيضرُّ 
واالجتماعية  االقتصاديــة  بالحيــاة 

للشعب الفلسطيني.
تحرك شعبي ضاغط

وعن الدور الفلسطيني والعربي في 
منــع جريمة الضم قــال مدير مركز 
دراسات الشــرق األوسط في عمان 
د. جواد الحمــد: "ال بد من التفكير 
في حسم الصراع، وال بد من تحرك 
شــعبي ضاغــط علــى الحكومــات 
الوحيد  فالخيار  المرتجفــة،  العربية 
هــو المواجهــة وليــس التكيُّــف، 
فالمواقــف العربيــة والفلســطينية 
حتى اآلن لم تتحول إلى برامج عمل 
يمكــن أن تحســب لها )إســرائيل( 
الرســميون  يــزال  وال  حســابًا، 
والســالم  التفاوض  يطرحون فكرة 

بمن فيهم الفلسطينيون.
وطالــب الحمد الحكومــات العربية 
بوقــف التطبيع وتجميــد االتفاقات 
مــع )إســرائيل( إن لم يســتطيعوا 
إلغاءها، كما طالــب بتقديم الدعم 
لألردن وفلسطين، عادًا قرار الضم 
تهديــدًا للســيادة األردنية وحدود 
بالضغط  الجغرافية، وطالب  األردن 
على اإلدارة األمريكية أكثر لمحاولة 

تعطيل القرار.
بدوره انتقد أستاذ العلوم السياسية 
والعالقــات الدوليــة فــي الجامعــة 
األردنية د. حســن المومني، بعض 
الــدول الخليجيــة التــي ال تكتــرث 
بخطــوات  وتقــوم  الضــم  بقــرار 
تطبيعية يفهم منها الدعم للموقف 

اإلسرائيلي. 
وفي الجانب المقابل تناول المومني 
خطــورة قــرار الضم على الســيادة 
األردنية، وطالب بضرورة اســتجابة 
آنية واستراتيجية للنهوض بالواقع 
العربي الذي يعاني الوهن والضعف 
فيــه  الــذي تســتغل  الوقــت  فــي 

)إسرائيل( هذا األمر.
المطلوب فلسطينيًّا

أمــا عن الدور الفلســطيني وعناصر 
المواجهــة الفلســطينية فقــد أكد 
مديــر مركز مســارات فــي رام اهلل، 

د.هاني المصري، أن الرد الشــعبي 
والرسمي الفلســطيني هو األساس 
فــي منــع جريمــة الضــم، وطالب 
إعــادة هيكلــة منظمــة  بضــرورة 
التحرير وتفعيل دور الفلســطينيين 

في الداخل والخارج.
وقــال: "يجــب إعادة بنــاء منظمات 
مؤسسة التحرير على أسس وطنية 
حقيقيــة،  وشــراكة  وديمقراطيــة 
وتمثيلهــا جغرافيًــا لــكل مناطــق 
الفلســطيني، موكدا  الشعب  وجود 
أنــه ال يمكــن للمنظمــة أن تقوم 

بعملها تحت االحتالل".
وأضــاف: "يجــب أن يقتصــر عمــل 
الســلطة علــى تقديــم الخدمــات 
للشعب، وأن يعاد النظر في موازنة 
الســلطة، كموازنة األجهزة األمنية 
فــي  تؤثــر  والتــي   ،38% البالغــة 
اقتصاد الشــعب، وعليهــا أن تكون 
مســاندة للمقاومة، وأن توفر غطاًء 
أمنيًّا لها، مؤكدًا أن الشــراكة بين 
الفصائل باتت ضرورة، فال غنًى عن 

المقاومة وال غنى عن المؤسســات 
الوطنية المختلفة.

وعــن دور االئتالف العالمي المكون 
تســتند  الــذي  دولــة،   192 مــن 
إليــه الســلطة، وفقــا لتصريحــات 
بعــض قيادتها قال رئيــس الحملة 
للتضامن  البريطانية  الفلســطينية 
مــع فلســطين د. كامــل حــواش: 
"ال يمكــن حشــد الرأي العــام قبل 
الحديــث عــن إعــادة بنــاء منظمة 
التحريــر والمجلس الوطني الجديد، 
فالضغط على المجتمع الدولي يبدأ 
من الداخــل؛ أي أن علــى المجتمع 
فالعالقات  يتحرك،  أن  الفلســطيني 
الدوليــة مهمــة ولكــن دورهــا ال 

يتجاوز الدعم السياسي".
دور  فهــم  أهميــة  حــواش  وأكــد 
اإلدارة األمريكية الذي يســخّر كل 
أدواته لحماية أمن )إسرائيل(، التي 
تضغط علــى المؤسســات الدولية 
معاقبــة  دون  للحيلولــة  الفاعلــة 

)إسرائيل(.

غزة/ فلسطين:
قــال الباحــث والكاتب فــي التاريخ الفلســطيني 
الحديــث جهــاد أبــو ســليم، إن حــراك الســود 
المتواصــل منذ أســابيع فــي الواليــات المتحدة 
عقب جريمة قتل جورج فلويد، سيجعل البالد أكثر 
ديمقراطية ويفتح للفلسطينيين بابًا للنضال من 

أجل حقوقهم.
جــاء ذلــك خــالل مشــاركته فــي لقــاء حــواري 
بعنــوان "مــاذا يحدث في أمريــكا: مالحظات من 
الميدان"، نظمته مؤسســة بال ثينك للدراســات 

االستراتيجية، عبر برنامج "زوم". 
واســتعرض أبو ســليم، وهو طالــب دكتوراه في 
التاريخ فــي جامعة نيويــورك، الجهــات الداعمة 
المتحــدة، منهــم:  الواليــات  لـ)إســرائيل( فــي 
اللوبيــات الرســمية وغيــر الرســمية، والمجتمع 
العســكرية  الصناعــات  واقتصاديــو  اليهــودي 
للحــزب  التقليديــة  والمؤسســات  واألمنيــة، 
والمســيحيين  الجمهوري،  والحزب  الديمقراطي، 
اإلنجيلييــن، وكثير من صنّاع الســينما واألفالم، 

منتخبــون،  وسياســيون  مؤثــرة،  وشــخصيات 
ومراكز أبحاث، والمؤسســة األمنية واالستخبارية 

األمريكية.
وبيّــن االنقســامات السياســية واأليدلوجية في 
المجتمــع األمريكــي، وتحــدث عــن تأثيرها على 

عالقة الواليات المتحدة في فلسطين.
وعــرض بعــض التغييــرات الحاصلة فــي أمريكا 
وأثر ذلك على القضية الفلســطينية، ومن أبرزها: 
وجود وعــي متزايد فــي المجتمــع األمريكي بما 
يحــدث فــي فلســطين بســبب مواقــع التواصل 
االجتماعي، ووجود انقســامات عابرة لألجيال في 
المجتمــع اليهــودي األمريكي، وتأثيــر التغيرات 
األخيــرة الحاصلــة داخــل الحــزب الديمقراطــي 
مثــل: حملــة ســاندرز، وصعــود رشــيدة طليب 
وإلهان عمــر، والنمو المســتمر لحركة التضامن 
مع حقوق الشــعب الفلســطيني، ووصول مؤيدي 
حقوق الشعب الفلسطيني إلى مراكز صنع القرار، 
ودعم شــخصيات ثقافيــة وفنية لحقوق الشــعب 
الفلســطيني عالنيــة ودون خــوف مــن التبعات 

التقليديــة، باإلضافة إلى دعم أهم مثقفي أمريكا 
السود للقضية الفلسطينية. 

والحــظ أن إدراج القضيــة الفلســطينية ضمــن 
الحــراك التقدمي فــي الواليات المتحدة ليســت 
مهمة سهلة، وهناك معيقات بنيوية ومؤسساتية 
كبيرة أمام تحقيق مطالب المجموعات المهمشة 
في المجتمع األمريكي مثل الســود، والمهاجرين 
العرقيــة  واألقليــات  الالتينيــة،  أمريــكا  مــن 
واالجتماعية. وأشار إلى أن نفس المعيقات تواجه 
الفلســطينيين ومؤيديهم في المجتمع األمريكي 
باإلضافــة للقمع السياســي والقانوني، وأن نجاح 
الحراك التقدمي في أمريكا سيكون له انعكاسات 
إيجابية داخــل وخارج الواليــات المتحدة بما في 
ذلــك فلســطينيًا، مضيًفا أن على الفلســطينيين 
مواجهة العنصرية ضد الســود بكافــة تجلياتها 
الثقافيــة واللغويــة والطبقية خصوصــًا الجاليات 
في الواليات المتحدة، وأن الســود في أمريكا هم 
حلفاؤنــا الطبيعيين، وبناء عالقــات متينة معهم 

يتطلب الكثير من العمل خارج واشنطن.

األحرار تنظم وقفة رفًضا لخطة احتالل الضفة

خبراء: الوحدة والمقاومة والدعم العربي والدولي محددات لمنع الضم

باحث: حراك السود بأمريكا يفتح 
للفلسطينيين بابًا للنضال من أجل حقوقهم

جانب من الوقفة الرافضة للضم في غزة أمس  ) تصوير/ ياسر فتحي (
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رام اهلل/ فلسطين:
رحب أمين ســر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل 
رجــوب، بدعــوة المكتــب السياســي لحمــاس إلى 
توحيــد الجهود الفلســطينية ورص الصفوف ووضع 
خطــة وطنيــة لمواجهة مخططات تصفيــة القضية 
الفلســطينية، وفــي مقدمتها صفقة ترامــب، وقرار 

االحتالل بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وقــال الرجوب في بيــان صحفي، أمــس، »إن أيدي 
فتح ممدودة دائمًا للوحدة ورص الصفوف«، مضيًفا 
أن الوحــدة الوطنيــة »هي إحدى أهــم الركائز التي 
انطلقت الثورة الفلســطينية مــن أجلها عام 1965، 

وإحدى أهم ركائز النضال الوطني الفلسطيني، والتي 
مــن دونها ال يمكن التصدي للمشــروع الصهيوني 
ودحــره، وال يمكن التصدي لصفقة القرن، ومخطط 

الضم، وكنس االحتالل عن أرضنا وشعبنا«.
وأضــاف الرجــوب »أن الخطــر الراهــن، والمتمثــل 
مصيــري  المشــؤومة،  ترامب–نتنياهــو  بصفقــة 
ووجودي، يهدد القضية الفلســطينية وحقوق شعبنا 
الفلسطيني الوطنية المشــروعة بالتصفية«، مشيرًا 
إلــى أن »هذا الواقــع الخطير يتطلب منــا جميعًا أن 
ننحــي جانبًا كافة خالفتنا الداخليــة، وأن نتوحد في 
جبهة وطنية فلســطينية موحدة إلســقاط مؤامرات 

الضم والصفقة، فشــعبنا أواًل والعالم الذي يتضامن 
معنــا اليوم ينتظــر منا مثل هذه الخطوة الحاســمة 

إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية«.
وقــال الرجــوب: »إن التاريــخ واألجيــال المقبلة لن 
ترحمنا، فعلينا جمعيًا أن نتحمل المسؤولية الوطنية 
فــي الدفاع عن شــعبنا وقضيتنــا واســتعادة أرضنا 
المقدسة السليبة، والحفاظ على مكاسبنا الوطنية«.

كان المكتب السياســي لحماس في الداخل والخارج 
اجتمع برئاســة إســماعيل هنية قبل أيام، وحذر من 
المخاطــر المترتبــة علــى جريمة الضــم التي تنوي 

قيادة االحتالل القيام بها.

وقــال بيــان صــادر عــن المكتــب السياســي عقب 
االجتماع: »نمد أيادينا للجميع وخاصة الخواننا من 
حركة فتح وكل الفصائل الفلسطينية من أجل العمل 
الوطني المشــترك، فاللحظة الراهنــة يجب أال تدع 
مجااًل للخالفات السياســية، بل تفتح بوابات الوحدة 
على مصراعيها لالســتيعاب الكامــل لجهود الجميع 

وإطالق المواجهة الشاملة في كل الساحات«.ف
ودعــت قيــادة حماس السياســية إلى عقــد اجتماع 
قيادي وطني مقرر للتوافق على اســتراتيجية وطنية 
شــاملة لمواجهة مخططــات االحتــالل ومقاومتها، 

وتحقيق الوحدة الوطنية.

فتح ترحب بدعوة حامس للوحدة يف مواجهة مخطط الضم

غزة/ جمال غيث:
أجمعت فصائل العمل الوطني واإلسالمي 
فــي قطاع غــزة، على خطة عمــل وطنية 
موحدة لمواجهة قرار ســلطات االحتالل 
باالســتيالء علــى مســاحات واســعة من 
أراضي الضفة الغربيــة المحتلة، متمثلة 
في تفعيــل المقاومة الشــاملة لمواجهة 

مخططات التصفية.
ودعت الفصائل، في بيان لها أمس، ألقاه 
عضــو المكتب السياســي لحركة الجهاد 
اإلســالمي خالد البطش، في ختام اللقاء 
الوطني المعنون: »موحدون في مواجهة 
قرار الضم وصفقة القــرن«، والذي عقد، 
في فنــدق الكومودور غــرب مدينة غزة، 
جماهير شــعبنا فــي كل أماكــن وجوده 

لجعل األربعاء القادم يوم غضب شعبي.
تنفيــذ  اســتمرار  الفصائــل،  وأكــدت 
واســتكمال التطبيــق الفــوري لقــرارات 
المجلســين الوطنــي والمركزي بســحب 
االعتراف باالحتــالل والتحلل مــن اتفاق 
»أوســلو« والتزاماتها األمنية والسياسية 

واالقتصادية وكل ما ترتب عليها.
األمنــاء  بدعــوة  الفصائــل،  وطالبــت 
العاميــن الجتمــاع عاجــل لالتفــاق على 
قرار موحد لوقف قــرارات الضم، وإطالق 
لمواجهــة مخططات  الوطنيــة  الحملــة 
الضم و«صفقة القرن« إلدارة االشــتباك 
الميدانــي »ويمكــن أن ينبثــق عن هذه 
الحملة تشكيل لجان للحماية والتصدي«.

وحثت على ضرورة تشكيل لجنة إعالمية 
متخصصة لإلشــراف علــى حملة إعالمية 
ضخمة، وتشــكيل لجنــة قانونية إلعداد 
ملــف قانونــي شــامل إلدانــة االحتالل، 
واالتفــاق على سياســة لتعزيــز وتمكين 
المواطــن من خالل تعزيــز مبدأ التكافل 

االجتماعي.
تفعيل البعد العربي

وفي الشــأن العربي، دعت الفصائل، إلى 
تفعيل البعــد العربي للتوحد مع شــعبنا 
في مواجهة مخططــات »صفقة القرن«، 
وإجــراءات الضــم، من خــالل تفعيل كل 
الطاقــات العربيــة ولجانهــا وهيئاتهــا، 
ومقاومة التطبيع، واتخاذ مواقف واضحة 

بهذا الشأن.
كمــا دعــت الجامعــة العربيــة ومنظمة 

تحمــل  إلــى  اإلســالمي  التعــاون 
مســؤولياتهم فــي التصــدي للقــرارات 
اإلسرائيلية، من خالل تفعيل كل وسائل 
الضغط والقــوة إلفشــال مخطط الضم 

وصفقة القرن.
الدولــي  المجتمــع  الفصائــل  وحملــت 
المســؤولية عــن منــح غطــاء لالحتالل 
واالســتيطان،  الضم  إجــراءات  لمواصلة 
مطالبــة األمم المتحــدة بوضع االحتالل 
تحــت طائلــة القانــون الدولــي، وتنفيذ 
قرارات الشرعية الدولة المنصفة لشعبنا.

ودعــت لتفعيــل وتوحيد جهــد الجاليات 
الفلســطينية في العالم من أجل تحشيد 
كل الطاقــات فــي مواجهــة مخططــات 

االحتالل وخاصة مشروع الضم.
واجب المواجهة 

وقال عضــو المكتــب السياســي لحركة 
حماس د. خليل الحية: إن غزة »كانت وال 
زالت« بوابة وحامية المشــروع الوطني، 

وهي جاهزة بكل مكوناتها للدفاع عنه.
وأكد الحيــة، في كلمة لــه: أن المقاومة 
الشــاملة وعلى رأســها الكفاح المســلح، 
العــدو  مخططــات  »لمواجهــة  واجــب 
الصهيوني«، مشــددًا على أن فلسطين 
»مــن بحرهــا إلــى نهرهــا أرض محتلة 

ويجب تحريرهــا«، مؤكــدًا أن المقاومة 
ســتقوم بكل ما يلزم لثنــي االحتالل عن 

مخططاته.
وتابع: »يدنا طويلة كشــعب، ومقاومتنا 
جاهزة لفعــل كل ما يلزم لثني العدو عن 
مخططاتــه اآلثمة«، مشــيرًا في رســالة 
وجهها إلى االحتالل اإلسرائيلي »رسالتنا 
انشــغال  علــى  المراهنــة  أن  لالحتــالل 

اإلقليم والعالم مراهنة فاشلة«.
وشــدد الحيــة علــى أن »المقاومــة هي 
واجــب شــرعي ووطنــي وإنســاني لدحر 
االحتــالل«، مضيًفــا: »إن غــزة ال تقبــل 
القســمة وال تعرف االنقسام، فقد جمعت 
وأحزابهــا  بفصائلهــا  مكوناتهــا  كل 
وعشــائرها وقوى مجتمعهــا المدني في 

مواجهة مخطط الضم وسرقة األرض«.
ووجــه كلمة للشــعوب العربيــة، دعاهم 
فيهــا للتحرك، مؤكدًا أنهــم أمام اختبار 
حقيقي في ظل ما يجري من مؤامرة على 
القضيــة واألرض الفلســطينية، مضيًفا: 
أنتم أمام االختبار، إما أن تفشلوا مجددًا، 

أو نحن قادرون على انتزاع حقوقنا.
خيار إستراتيجي

بدوره، قال مفوض العالقات الوطنية في 
الهيئــة القياديــة لحركة فتــح، في قطاع 

غزة عماد األغا، إن حركته تقف إلى جانب 
أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه 

رفضًا لمشروع الضم و«صفقة القرن«.
وبيــن األغا، فــي كلمــة لــه، أن حركته 
ترفــض تماهــي اإلدارة األمريكيــة مــع 
خيــار  أن  مؤكــدًا  االحتــالل،  ســلطات 
المقاومــة هو خيار حركته اإلســتراتيجي 
لمواجهة مشــاريع االحتالل اإلســرائيلي 

رغم ما سيترتب عليه من تبعات.
تصفية القضية

بينما قال عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهــاد اإلســالمي نافــذ عــزام: إن نية 
)إسرائيل( ضم أراٍض فلسطينيةٍ جديدةٍ 
تأتي ضمن حلقات المشــروع الصهيوني 
المجــرم منــذ )100( عــام، والهادف إلى 
تصفيــة القضيــة الفلســطينية وإخضاع 

شعبنا المناضل.
وشــدد عزام فــي كلمة له، علــى ضرورة 
إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية 
واالتفــاق علــى برنامــج يواجه مشــروع 
الضــم، ودعوة األمناء العامين لتشــكيل 
خطة لمواجهة االنقسام، وإيصال رسالة 

للعالم بأسره بالوحدة والقرار الموحد.
الظــروف  كل  رغــم  »شــعبنا  وأضــاف: 
المعاكسة إال انه قدم تالاًل من التضحيات 

االحتــالل  مخططــات  أفشــلت  التــي 
الســابقة«، معتبرًا أن خطة الضم عنصر 
إضافي من مخططات االحتالل للسيطرة 
علــى أراضينا المحتلــة، مطالبًــا بوقفة 
عربية وإسالمية جادة وفاعلة في مواجهة 

هذا التغول على ثوابتنا وحقوقنا.
عمل مشترك

بينما أكد عضو المكتب السياسي للجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين جميل مزهر، 
أن تَغوّل سلطات االحتالل وأمريكا على 
حقوقنا جاء نتاج اتفاق أوســلو المشؤوم، 
مشيرًا إلى أن االنقسام ساهم في تدمير 
العمل الوطني الجماعي المشترك والناجع 

في مواجهة هذه السياسات.
وقال مزهر، في كلمــة له »إن غزة اليوم 
موحدة في مواجهة المشــروع التصفوي 
ومخطط الضــم«، معتبرًا أن الجدية في 
حجــم التعاطي مع محــاوالت االنقضاض 
على القضية الفلسطينية يعتمد بالدرجة 
األســاس علــى مســتوى أداء الجميع في 
الميدان، وال يســتند فقط على المواقف 

اللفظية الرافضة.
وشدد على ضرورة استعادة الوحدة على 
أســس وطنية كفاحية تشاركية، تستعيد 
النظــام السياســي الفلســطيني حيويته 
وقدرتــه بعيــدًا عــن الهيمنــة والتفرد 
واإلقصاء، وبما تستجيب لكافة التحديات 
داعيًا  والمقاومــة،  الصمــود  ومتطلبات 
لعقــد اجتماع عاجل قيادي مقرر يشــارك 
به األمنــاء العامون للفصائــل للرد على 

جريمة الضم.
وطالب بضــرورة تقييم المرحلة والتخلي 
عــن وهم الرهــان على عملية التســوية 
والمفاوضــات، مؤكــدًا أن غــزة تمثــل 
نموذجًا في الوحدة الوطنية في مواجهة 

مخططات الضم.
فيمــا طالــب عضــو المكتب السياســي 
للجبهــة الديمقراطية لتحرير فلســطين 
التحريــر  أبــو ظريفــة، منظمــة  طــالل 
والســلطة الفلسطينية بســحب االعتراف 

باالحتالل االسرائيلي.
وأكد أبــو ظريفة لصحيفة »فلســطين« 
أن أقصــر الطــرق لمواجهــة الضــم هو 
إنهاء االنقســام وتعميق عزلــة االحتالل 

ومحاسبته دوليَّا.

دعوات ليوم غضب األربعاء القادم 

اتفــاق فصائلـي بغــزة علـى خطــة 
عمل ملواجهـة قـرار االستيالء علـى الضفـة

جانب من اللقاء الوطني أمس بغزة       )تصوير/  محمود الهندي(

الحية: املقاومة ستعمل كل ما 
يلزم لثني االحتالل عن مخططاته

عزام: استعادة الوحدة 
الوطنية باتت رضورة ملحة

مزهر: امليدان هو مفتاح 
إسقاط املخطط اإلرسائييل
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ما قل ودل
د. وائل المناعمة

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عطاء رقم )7(
إعالن مزاودة بيع سيارة فلوكس واجن

جمعية دار اليتيم الفلسطيني
تعلن جمعية دار اليتيم الفلسطيني عن طرح مزاودة بيع سيارة )فلوكس 
واجن موديل 2002 وهي بيضاء اللون وبحالة جيدة( فعلى الراغبين في 
االشــتراك بالعطاء المذكور أعاله من الشــركات المختصة بهذا الشــأن 
مراجعة الجمعية، في مقرها الكائن بدير البلح المعسكر – صالة النخيل، 
للحصــول علــى رزمة العطــاء وذلك خالل ســاعات الدوام الرســمي من 

الساعة الثامنة – وحتى الواحدة ظهرا.
مالحظات /

- لالستفسار نرجو مراجعة قسم المشتريات بالجمعية على جوال رقم )0599419190(.
- شراء العطاء ابتداء من يوم االثنين 2020/6/29م.

- تســليم وفتح العطاء بالظرف المختوم في جلســة علنية يوم الخميس 
2020/7/2م الساعة الحادية عشرة.

- يجب على المشــارك في هذه المناقصة أن يقدم ضمانة بنكية بقيمة 
1000 $ حيث تكون ســارية المفعول لمدة ثالثة شهور من أحد البنوك 

المعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية وترفق مع العطاء.
- رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

- جمرك السيارة على من يرسو عليه البيع.
- السعر بالدوالر.

- التنازل خالل أسبوعين من تاريخ البيع.
- الجمعية غير ملزمة بالترسية في حال ان األسعار غير مقنعة وغير حقيقية.

- تحديد يوم االربعاء 2020/7/1م لمعاينة السيارة.
- شراء العطاء بمبلغ 100 شيكل غير مستردة.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني/ مدير قسم المشتريات

إعالن صادر عن جمعية جباليا للتأهيل
الستدراج عروض أسعار لتدقيق حسابات الجمعية للعام 2020

       تعلن جمعية جباليا للتأهيل عن رغبتها في اســتدراج عروض أســعار 
بالظرف المختوم لتدقيق حســابات الجمعيــة للعام 2020 وإصدار تقرير 

تدقيق الحسابات للجمعية وفقًا للشروط التالية:
1. أن تكون الشركة مرخصة لمزاولة مهنة التدقيق ولها ارتباط مع واحد 

من مكاتب التدقيق الدولية .
2. توافر القدرة على اصدار البيانات المالية باللغتين االنجليزية والعربية.

3. توافر القدرة على تسليم المسودة األولى من التقرير حتى نهاية شهر 
مارس من عام 2021

4. تقــدم االســعار بالــدوالر األمريكــي وتشــمل جميــع أنواع الرســوم 
والضرائب بحيث يشــمل العرض تدقيق حســابات الجمعية وفقًا لمعايير 

.IFRS اعداد التقارير المالية الدولية
5. تكاليف االعالن تدفع من الشركة التي يرسو عليها العطاء

6. علــى جميــع مكاتــب التدقيــق التي تنطبــق عليها الشــروط التقدم 
بالعرض الفنــي والعرض المالي منفصلين في فتــرة أقصاها يوم االحد 

الموافق 2020/07/05.
7. تصرف بدل أتعاب التدقيق على من يرسو عليه العطاء بعد أسبوع من 
تسلم الفاتورة الضريبية بشــيك مسحوب على حساب الجمعية وبحسب 

شروط الدفع المتفق عليه.
8. لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على هاتف الجمعية رقم:

2481807 – 08 أو 2484040 – 08 أو جوال رقم: 0595276272

لقائي مع السنوار
   لربمــا لم تجمعني بالرجــل لقاءات خاصة عديدة، كما ال أحب 
التسحيج ألحد، ببســاطة ألني لست صاحب مصلحة في عرض 
مــن الدنيــا زائل، إال أنني وجدت نفســي أمســك القلم وأكتب 

شهادة للتاريخ بعد انتهاء لقائي باألخ القائد يحيى السنوار.
وجدت قائــدًا وطنيًّا بكل ما تحمله الكلمــة من معنى، يحمل 
همــوم شــعبه، يتابع بنفســه أدق التفاصيل، يعمــل حثيًثا من 
أجــل رد المظالــم وإنصاف المظلوم، ليس لديــه ما يخفيه في 
الشأن العام، يتعامل بشفافية عالية، تشعر من كالمه وتعبيرات 
وجهــه بالصــدق واألمانة في كل كلمة ينطق بها، لديه ســعة 
صدر وتقبل لجميع اآلراء دون حساســية، يصغي للمتحدث بكل 
اهتمام، يعمل على تذويب الجمود سريعًا، تشعر وأنت تجالسه 
أنك تخاطب صديًقا لك تعرفه منذ ســنوات عديدة، متواضع مع 
الجميع، يكرم ضيوفه بنفســه، يحســن اســتقبالهم والترحيب 

بهم.
  هذه صفات قلما تجدها في قادة الشــعب الفلســطيني، فاألخ 
أبو إبراهيم نموذج للقائد الوحدوي، يعمل من أجل فلســطين، 
بعيدًا عن الحزبية الضيقة، يحلم باليوم الذي يحرر فيه األرض 
واإلنســان من المحتل الصهيوني وإقامة دولة فلســطين التي 

يتمتع فيها كل مواطن بالحرية والكرامة.
وأنــا أتحدث عن هذا القائد تمنيت لو كان قادة شــعبنا جميعًا 
بمثل هذه الصفات والحماسة، ال شك سنكون أفضل من الواقع 
بكثيــر وســنكون أقرب إلــى التحرير من أي وقــت مضى، فأبو 
إبراهيم ال يحب األضواء، يفهــم عدوه جيدًا، ويعمل على مدار 
الساعة، ويتابع عشرات الملفات المهمة دون كلل أو ملل، حتى 
إنه ال يلتفت إلى حياته الخاصة واجتماعياته كثيرًا؛ فالمسئولية 

تأخذه حتى من بيته وأقرب الناس إليه.
أقولها بكل أمانة: امض -يا أبا إبراهيم- وسر على ما أنت عليه؛ 

فقلوبنا معك وشعبنا بجوارك حتى تحقيق ما تحلم ونحلم به.

غزة/ فلسطين:
أدان المجلس التشــريعي الفلسطيني االعتداء "اآلثم" 
على منزل رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك، محماًل 

"السلطة في رام اهلل المسؤولية الكاملة".
وطالب المجلس على لسان النائب فيه محمود الزهار، 
خــالل مؤتمر صحفي صباح أمس، األجهزة األمنية في 
الضفة بمالحقــة المجرمين المُعتدين -"خاصة أنهم 
معروفــون لديهــم باالســم والصــورة"- وتقديمهم 
للعدالــة. وأكد الزهار أن المماطلة فــي تقديم الجناة 
للمحاكمة تعني إطالق يد الفلتان في الضفة المحتلة، 
وذلك يصــب في مصلحة االحتالل ومخططاته الرامية 
لبــث الفوضــى والتشــويش. وقــال: "إن المخططات 

الصهيونيــة لضــم األراضي تســتدعي الوحدة ورص 
الصفــوف لمواجهــة هــذه الجرائم، وإن مــن يعتدي 
على الشــرعية الفلســطينية المُنتخبة ال يريد ســوى 
ضرب الوحدة وإضعاف البنية االجتماعية والسياســية 
التــي نحن في أمس الحاجة إليهــا للتصدي لمؤامرات 

االحتالل".
وأضــاف الزهار: "دويــك قامة وطنية لهــا تاريخ حافل 
بالتضحيات والــدور الوطني المتقدم فــي الدفاع عن 
حقــوق الشــعب الفلســطيني وقضيته العادلــة، وإن 
االعتــداء عليه هــو اعتداء علــى المجلس التشــريعي 
نفســه، بــل هو اعتــداء علــى الشــعب الفلســطيني 
الــذي انتخبه". ودعــا القائم بأعمــال رئيس المجلس 

التشريعي إلى وقفة فلســطينية من كل قوى وشرائح 
الشــعب الفلســطيني ومؤسســات المجتمع المدني، 
للتصدي بقوة وعدم الســماح باســتمرار حالة الفلتان 
والبلطجــة والتســتر علــى المُجرميــن، وتقديمهــم 

للعدالة في أقرب وقت.
وأكد الزهار أن الوحدة الفلســطينية إلحباط مؤامرات 
االحتالل اإلسرائيلي هي من التعاليم الدينية وضرورة 
وطنيــة وأخالقية وقانونية، قائــاًل: "التاريخ لن يرحم، 
والشعب لن يغفر لمن يحاول حرف البوصلة أو إضعاف 
الموقف السياسي والشعبي الفلسطيني باالعتداء على 
رأس الشــرعية الفلســطينية، وغيرها من الممارسات 

التي ال تخدم سوى االحتالل".

عمَّان/ فلسطين:
أكد سياســيون ونقابيون عرب أهمية 
ومنظمــات  السياســية  األحــزاب  دور 
التصــدي  فــي  المدنــي  المجتمــع 
واختــراق  الصهيونيــة،  للمحــاوالت 
المجتمعــات العربيــة، وحالــة الوعــي 
الشــعبي الرافض للتطبيع مع االحتالل 
اإلســرائيلي، وتعزيز الموقف الشــعبي 
المشــروع  مخططــات  مواجهــة  فــي 

الصهيوني.
السياســية  النــدوة  فــي  ذلــك  جــاء 
اإللكترونيــة التي دعــا لها حزب جبهة 
العمل اإلســالمي فــي األردن، مســاء 
أول مــن أمس، بعنــوان »دور األحزاب 
فــي  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 
التطبيــع«، وتابعتهــا وكالة  مقاومــة 

»قدس برس«.
ضــرورة  علــى  المشــاركون  وشــدد 
الشــعبية  المواقــف  بيــن  االنســجام 
والرســمية فــي مواجهــة المخططات 
الصهيونية، »التي ال تهدد فلســطين 

وحسب، وإنما المنطقة بأسرها«.
المواجهة وليس التطبيع

وقــال األمين العام للمرصــد المغربي 
لمناهضــة التطبيــع عزيز هنــاوي: إن 
»األصــل فــي العالقــة مــع االحتــالل 
مواجهتــه، وليــس ممارســة التطبيع 
معه«، مشــددًا على أن »هذا األمر لن 

يمر ولن تقبل به الشعوب الحرة«.
وأكــد أن الموقــف الشــعبي ال يــزال 
مرتبًطــا بالثوابــت ومتمســًكا بدعــم 

مقاومة االحتــالل، منبهًا إلى »ضرورة 
البقــاء فــي حالــة مــن اليقظــة، فــي 
اســتهداف هــذا  مواجهــة مؤامــرات 
الوعي الشــعبي والحزبي، ال ســيما في 
ظــل انخراط أنظمة عربيــة في ترويج 

التطبيع«، وفق قوله.
وطالــب »بحمايــة وإســناد المواقــف 
الرسمية المعلنة ضد التطبيع، والدفع 
والحريات  الديمقراطيــة  تعزيــز  نحــو 
مقاومــة  حالــة  يخــدم  مــا  العامــة، 

التطبيع«.
وأكــد »هنــاوي« أهميــة دور األحزاب 
والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، 
في التأطيــر والتعبئة فــي المجتمعات 
المهــددة بالتســلل الصهيونــي، عبر 
وضــرورة  الثقافــي،  والغــزو  الدرامــا 
التواصل والتنسيق مع األحزاب العربية 
واإلسالمية في مجال مقاومة التطبيع، 
وتعزيــز حالــة التعاطف الدولــي تجاه 
القضيــة الفلســطينية، ودعــم جهود 
مقاطعة الكيان، وفضح جرائم االحتالل 

ومحاكمة قادته قانونيًّا وشعبيًّا.
وأشار إلى مخاطر التطبيع في المغرب، 
وتهديده النســيج المجتمعي، واللعب 
علــى ورقــة التنــوع العرقي ومســألة 
»األمازيغ«، في تشــويه مواقف الرباط 
السياســية، مشــيرًا إلى أن استهداف 
المغرب كما هو في اســتهداف األردن، 
يأتي لدورهما في القضية الفلسطينية، 
والدفاع عن القدس، ورفض قرار الضم 

وصفقة القرن والمساس بالقدس«.

نكبة جديدة
مــن جانبه قــال نائــب األميــن العام 
لحزب الشــراكة واإلنقاذ األردني سالم 
الفالحات: إن »الحديث اليوم يتجه لما 
هــو أخطر مــن التطبيع مــع االحتالل، 
الســكان  يــدور حــول تشــريد  فهــو 
الفلســطينيين من أرضهــم، في نكبة 

فلسطينية جديدة«.
وأضاف: »وجب على األحزاب السياسية 
فــي الدول العربيــة أن تعيد النظر في 
أولوياتها، وأن تقدم نفســها في شكٍل 
برامجيٍّ يرفض الغطرسة الصهيونية، 

ويعدُّ االحتالل عدوًّا أبديًّا«.
كما حــذر الفالحات مــن مخاطر تفريغ 
النقابــات مــن مســؤولياتها الوطنية 
تجاه قضايا المجتمع واألمة، مؤكدًا أن 
المســؤولية تقع على عاتق الجميع في 

مواجهة الخطر الصهيوني.
نخب سياسية تقود الشارع

المهندســين  نقيــب  دعــا  بــدوره 
األردنيين الســابق عبــد اهلل عبيدات، 
النقابــات المهنيــة واألحــزاب لتوحيد 
صفوفها والحفاظ على دورها التاريخي 
فــي مقاومة العــدو، عــادًّا أن »البنية 

التحتيــة لصفقــة القــرن، كانــت عبر 
القوانين التي عطلت الحياة السياسية 
واســتهدفت  العامــة،  والحريــات 
وتفريغهــا  النقابــات  ودور  األحــزاب، 
مــن مضمونها الوطني، وســلخها عن 
قضايــا األمــة، والعمل علــى إضعافها 
لشــرعنة االحتــالل«. وفــي مداخلة له 
أكد رئيــس مؤتمر فلســطينيي أوروبا 
ماجد الزير، أن »مشروع التطبيع يعني 
ا بشــرعية وجوده،  إعطاء االحتالل صكًّ
وانخراطه اقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا 
في المنظومة العربية، وهذا أمر خطِر 
ومرفــوض«. وقال: إن »شــعوب األمة 
العربيــة بالرغم من هرولــة أنظمتها 
نحــو التطبيع مــع االحتــالل، فإنها ما 
تزال ترفض أيَّ شــكل من أشــكاله«، 
مشــيرًا إلى أن األصوات النشــاز التي 
تطالــب بالتطبيع ال تمثل إال نفســها، 

ومصيرها الزوال.
كما أكد »الزير« ضرورة توحيد الموقف 
الفلســطيني الرســمي مــع الشــعبي، 
على أســاس برنامج وطنــي لمواجهة 
ومقاومتــه  اإلســرائيلي  المشــروع 

بمختلف الوسائل.

التشريعي يدين االعتداء على منزل دويك ويحمل السلطة المسؤولية

ندوة في األردن تناقش حماية المجتمعات 
العربية وتحصين الوعي من التطبيع
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إعالن طرح عطاء - رقم العطاء: 2020/09
تمويل واشراف/الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية - الكويت

التنسيق واالستشارة الفنية/ جمعية غزي دستك - تركيا
بتنفيذ/جمعية الوفاء الخيرية - غزة

تعلــن عن طــرح مناقصة  "مشــروع دعم المستشــفيات فــي قطاع غزة 
لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا"

)لتوريد اجهزة تعقيم وأدوية ومستهلكات طبية(
فعلى الشــركات المسجلة و الراغبة في المشــاركة التوجه للحصول على نسخة 
من وثائــق المناقصة على العنوان التالي )مقر جمعيــة الوفاء الخيرية – الكائن 
في مدينة الزهراء شمال األبراج السكنية – شارع قصر العدل ( و ذلك اعتبارًا من 
يوم األحد الموافق 2020/06/28 و لغاية يوم الخميس الموافق 2020/07/02 

من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 مساًء .وذلك 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 دوالر امريكي غير مستردة.

3. األسعار: بالدوالر األمريكي.
4. مدة سريان العرض المقدم: 90 يوم من الموعد النهائي لتسليم العطاء.

5. االجتماع التمهيدي: سيتم عقد اجتماع تمهيدي لإلجابة على استفسارات 
المشــاركين و ذلك يوم االحد الموافق  2020/07/05  الســاعة 11 صباحا 
في– مدينة الزهراء شــمال األبراج السكنية – شارع قصر العدل - داخل مقر 

جمعية الوفاء الخيرية – الطابق األرضي -.
6. كفالــة دخول العطاء: يجــب إرفاق كفالة دخول عطــاء بقيمة 2 % من 
قيمة العرض المقدم و تكون بشــكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق 
مــن بنك معترف به من ســلطة النقد الفلســطينية باســم 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. تسليم العطاءات: آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم الخميس الموافق 
2020/07/09 الســاعة 12 ظهرا فــي نفس العنوان المذكــور أعاله )مدينة 

الزهراء- شمال 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.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة جمعية الوفاء الخيرية ايام االحد حتى 
الخميس على العنوان التالي: مدينة الزهراء -شــمال األبراج الســكنية – 

شارع قصر العدل – داخل مقر جمعية الوفاء
 الموقع االلكتروني www.elwafa.ps /هاتف : 2625003-08/ جوال: 00970/59862111

إعالن الجريدة
جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة

عطاء رقم )2020/16( للمرة الثانية
   Tablet إعــالن مناقصة لصالح مشــروع “توريد أجهــزة
لتعزيز البيئة التعليمية للطلبة المكفوفين في قطاع غزة"
Providing Tablets in order to enhancing the learning 
environment for blind students in Gaza Strip

تعلن جمعية غزي دســتك – مكتب قطاع غزة – عن طرح عطاء لصالح مشروع 
"توريــد أجهزة Tablet   لتعزيز البيئة التعليمية للطلبة المكفوفين في قطاع 
غزة" وذلك تبعًا للشــروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء. 
فعلى الشــركات ذات االختصاص والمسجلة رســميًا والتي ترغب بالمشاركة 
فــي هذا العطاء مراجعة جمعية غزي دســتك في مقرهــا الكائن بمدينة غزة 
– مفتــرق الزهارنة – عمارة أبو حليمة – الطابق األول؛ للحصول على كراســة 
العطاء، وذلك خالل ســاعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 
الساعة الثالثة مساًء طيلة أيام األسبوع عدا يوم الجمعة، وفقًا للشروط اآلتية:

1. أن تكون الشركة مؤهلة حسب األصول وتملك شهادة ترخيص سارية 
المفعول من الجهات المعنية ومسجلة في دوائر الضريبة.

2. يجــب على المــورد تقديم كفالــة بنكية )دخول عطاء( أو شــيك بنكي 
مُصــدق من أحد البنوك المعتمدة بنســبة 5 % مــن قيمة العطاء، وترفق 

ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
3. يجب أن تكون األســعار ســارية 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. رســوم اإلعالنــات في الصحف )لمــدة يومين( عن المرة األولى ولمــدة يوم واحد عن 
المرة الثانية على من يرسو عليه العطاء. وثمن كراسة العطاء )100 شيكل( غير مستردة.

7. يحق للجمعيــة تأجيل العطاء، تجزئته، إعادة طرحــه، إلغاؤه دون إبداء 
األسباب وهي غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

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

مع تحيات جمعية غزي دستك/ مكتب قطاع غزة  

)SYFS2020 /02( إعالن طرح عطاء رقم
لتوريد طرود قرطاسية وألعاب 

ضمن مشروع نوراد 2020 
تعلــن جمعية إنقاذ المســتقبل الشــبابي بالشــراكة مع مؤسســة إنقاذ 
الطفــل الدولية عــن طرح عطــاء توريد طرود قرطاســية وألعــاب  رقم:      

.)SYFS2020 /02(
فعلى الراغبين باالشــتراك في العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية والمالية 

على العنوان التالي:  جمعية انقاذ المستقبل الشبابي
العنــوان: غــزة – الرمال – شــارع الحلبي – خلف مول االندلســية – عمارة 

المعتز – الطابق االرضي. الهاتف: 2820092
وذلــك للحصول على كراس العطاء و شــروطه مقابل دفع مبلغ 100 دوالر 
خالل ســاعات الدوام من الســاعة 09:00 صباحًا الى الساعة 04:00 عصرًا 
علمــًا بأن آخر موعد لتســليم كراس العطاء للشــؤون اإلدارية والمالية هو 
يوم االثنين الموافق 2020/07/6 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف المختوم.

شروط لمقدم العطاء:
1. الحصول على كراس العطاء ابتداًء من يوم األحد الموافق 2020/06/28

2. االجتماع التمهيدي والتحضيري لإلجابة عن أي استفســارات إن وجدت 
من الموردين المشاركين في العطاء يوم الخميس الموافق 2020/07/2 

الساعة 12:00 ظهرًا.
3. فتــح مظاريف العطاءات يوم االثنين الموافق 2020/07/6 في جلســة 
علنيــة في مقر الجمعية ولمن يرغب من الشــركات التي تقدمت بعروض 

السعر فقط وذلك الساعة 02:00 ظهرًا.
4. تكلفة اإلعالن على من يرسو عليه العطاء وهي غير مستردة.

5. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
6. األســعار الواردة في كراس العطاء يجب أن تكون فعالة لمدة سنة من 

تاريخ تسليم العطاء.
7. يجب على الشــركات المشــاركة في العطاء تقديم كافــة األوراق الثبوتية 
المطلوبة في العطاء، حيث سيتم استثناء أي شركة غير ملتزمة بكافة األوراق.

• صورة من فاتورة وسند القبض الرسميين للشركة.
• صورة محدثة من الخلو الضريبي للشــركة مــن دائرتي) ضريبة القيمة 

المضافة وضريبة الدخل(
• صوة محدثة من السجل التجاري ورخصة العمل للشركة.

• نســخة من شــهادة الوزارة المختصة التي توضح نشــاط و مجال 
عمل الشركة.

لمزيد مــن المعلومات الرجاء االتصال بالشــؤون االداريــة والمالية على 
هاتف جمعية انقاذ المستقبل الشبابي التالي: 2820092

الخليل-غزة/ أدهم الشريف:
تعلن الجهات الرسمية يوميًّا عن زيادة 
اإلصابات بفيروس »كورونا« في مدينة 
الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، 
بعد أن أخذت منحى تصاعديًّا في األيام 

التي تلت تخفيف اإلجراءات الصارمة.
ويثير ذلك مزيدًا من مخاوف المواطنين 
في إثر إعــالن وزارة الصحة في رام اهلل، 
أمس، أن فلســطين أصبحت من الدول 
المتقدمة في انتشــار الفيروس بعد أن 

كانت من أفضلها في احتوائه.
وفي مايــو/ أيار الماضي، قررت رئاســة 
الــوزراء فــي رام اهلل تخفيــف اإلجراءات 
الصارمــة المفروضة علــى غالبية مدن 
الضفة الغربية، المالصقة لـ)إســرائيل( 
الموبوءة في إثــر جائحة »كورونا« التي 
أدت إلــى مئات الوفيات وآالف اإلصابات 

فيها.
وتحظــى الخليــل فلســطينيًّا بأهميــة 
اقتصادية كبيرة لما تحتويه من مصانع 
وعمــل تجــاري ورؤوس أمــوال. ووفــق 
تقديــرات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني، فإن تعداد سكان المدينة 
الواقعة في جنوبي الضفة الغربية خالل 

2020، يصل إلى 762,541 نسمة.

وفي هــذا الصــدد قــال رئيــس بلدية 
الخليل تيســير أبــو ســنينة، إن تخفيف 
اإلجــراءات وما تاله مــن تخفيف القيود 
بالمدينــة بعــد عيد الفطــر »بالطريقة 
التــي فتحت بها دون رقيــب على التزام 
المواطنيــن عــدمَ التجمــع وخاصة في 
المناســبات واألفــراح، أدى إلى انتشــار 

الفيروس أكثر من المدن األخرى«.
تصريــح  فــي  ســنينة  أبــو  وأوضــح 
لـ«فلســطين«، أن عــدد اإلصابــات في 
المدينة مرتفع جدًّا مقارنة بمدن أخرى 
في الضفة، نظرًا الرتفاع نسبة السكان.

ورفض األصــوات المطالبة بفتح مرافق 
المدينة وعدم التســليم بضرورة التزام 
اإلجراءات الوقائية ألن في ذلك مؤامرة، 
منبهًــا إلى خطورة الفيــروس وموصيًا 
فــي الوقت ذاته بضــرورة التخلص من 
التعامــل بنظريــة المؤامــرة في ظروف 

كهذه.
وأضاف أن اســتجابة الجهات الرســمية 
لمطالبــات فتــح المدينــة تمــت »دون 
إعداد الترتيبات مع أي طرفٍ كان، وأخذ 
األمر بشــكل شعبي وليس على شاكلته 

الرســمية«، الفتًا إلــى أن ذلك أدى إلى 
توســع اإلصابــات وفقــدان الســيطرة 

الحًقا«.
وأكد أن أي إجراءات وقائية تريد الجهات 
الفلسطينية  بالســلطة  الرسمية ممثلة 
فرضهــا فــي الضفــة، يجــب أن تدرس 
بما يناســب ظــروف وخطــورة المرحلة 
وبالتعــاون مــع المؤسســات والجهات 

المختصة، حفاًظا على صحة المجتمع.
كما أكد أهمية اتباع اإلجراءات الوقائية 
للمواطنيــن  حمايــة  درع  أنهــا  عــادًّا 
مــن الفيــروس، والحد مــن التجمعات، 
والتباعد الجسدي واالجتماعي، مبينًا أن 
وجود االحتــالل في مدينة الخليل يحول 
دون وصول األجهزة األمنية لممارســة 
دورهــا الرقابي في إلزام أهــل المدينة 

اإلجراءات.
وشــدد على أهمية التكامــل في العمل 
لمواجهــة فيــروس »كورونــا«، »ومن 
دون ذلــك لــن نتقدم خطــوة واحدة«، 
مشــيرًا إلى وجود تقصير لدى الجهات 
المســؤولة في الضفة الغربية ناتج عن 

قلة وضعف اإلمكانات.
وتخضــع الخليــل لإلغــالق التــام بقرار 

مــن وزارة الصحــة فــي رام اهلل ضمن 
إجراءاتها لمواجهة الفيروس.

مــن جهتهــا قالــت مســؤول برنامــج 
الوبائيات في منظمــة الصحة العالمية 
بفلسطين د. رندة أبو ربيع، إن المنظمة 
تنظر إلى جميع دول الشرق األوسط بما 
فيها فلســطين وعلى وجــه الخصوص 
مدينة الخليل، بعين من القلق الشــديد 
عقــب تزايد أعــداد المصابيــن، وعدم 

القدرة على تتبع جميع المخالطين.
وأضافــت د. أبــو ربيــع، فــي تصريــح 
لـ«فلسطين«: »أصبح من الصعب تتبع 
الكثير من الحــاالت، وبالتالي هذا يعني 
أننــا على وشــك انتشــار المــرض على 
مســتوى المجتمعــات، وفــي مثل هذه 

الحالة تصعب السيطرة عليه«.
وأشارت إلى أن موجة فيروس »كورونا« 
منــذ أن بدأت ذروتها لم تنتهِ بعد حتى 
تقرر الجهات الرسمية تخفيف اإلجراءات 

الصارمة في الضفة الغربية.
وقالــت: »منذ قــررت الحكومــة تخفيف 
اإلجراءات الصارمة، انتشر الفيروس في 
الخليل ومدن الضفــة األخرى«، محملة 
»المواطنين مســؤولية عــدم التزامهم 

اإلجــراءات الوقائية وأخذ الموضوع على 
محمل الجد«، وفق تعبيرها.

وأشــارت إلــى أن لجان الطــوارئ تعمل 
على مدار الســاعة لمواجهــة الفيروس 
الــذي أصــاب المئات في غضــون أيام، 
بنــاًء على توصيــات اللجــان التي تتخذ 

اإلجراءات الالزمة في كل مدينة.
وبينــت د.أبــو ربيع أن منظمــة الصحة 
العالميــة تتابــع وزارة الصحــة للتأكــد 
مــن أنها علــى أهبة االســتعداد، وأنها 
الســتيعاب  الكافيــة  األســرة  تملــك 
أجهــزة  ولديهــا  المصابــة،  الحــاالت 
تنفس اصطناعي كافيــة في حال ارتفع 
عدد الحاالت التي تتطلــب إدخالها إلى 

المستشفيات أو غرف العناية.
وخاطبت ســكان الضفة الغربية وقطاع 
غزة أيضًــا –رغــم أن الجائحة لم تصل 
غــزة- قائلــة: »علــى كل مواطــن أن 
يتحمل مسؤوليته الشــخصية والفردية 
باتبــاع  المجتمــع،  حمايــة  أجــل  مــن 
اإلجــراءات الوقائيــة ووضــع الكمامــة 
وارتــداء القفــازات، وعــدم الوجــد في 
األماكــن المغلقــة، والتباعد الجســدي 

واالجتماعي«.

رئيس البلدية: فتح المدينة تم دون ترتيبات وبعيًدا عن الرسميات
الخليل يف مرمى »كورونا«.. واملواطنون ال حول لهم وال قوة

الصحة العاملية: صعوبة تتبع الحاالت سيؤدي لفقدان السيطرة عىل الفريوس
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

المستدعي/ طالل حسن شاكر شويخ- من سكان غزة حي النصر.
وكياله المحاميان/ محمود سمير جندية ورامي رياض شنيورة- غزة.

المستدعى ضده/ رائد محمد عبد الكريم الفيومي- من سكان غزة شارع 
الجالء- مقابل صيدلية ابن الهيثم سابقا- مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نوع الدعوى: إزالة خصومة وإبراء ذمة.
قيمة الدعوى: 300.000 شيكل- ثالثمائة الف شيكل فقط.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 2020/193

في الطلب رقم 2020/439 - في الطلب رقم 2020/760
إلى المستدعى ضده بما أن المستدعي المذكور قد أقام القضية والطلب 
المرقوميــن اعاله الى ما يدعيه في الئحة دعــواه والطلب المذكور اعاله 
ونظرا النك مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة البداية بغزة 
في نظر هذه القضية والطلب وعمال بالمادة 20 قانون اصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة 
البداية في الطلب رقم 2020/760 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر 

المستبدل وذلك حسب األصول.
لذلــك يقتضــي عليك ان تحضــر لهذه المحكمــة يوم الثالثــاء الموافق 
2020/7/14م الســاعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكما ايداع جوابك 

التحريري خالل خمســة عشر يومًا من تاريخ النشــر وليكن معلوما لديك 
انك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا.

حر في 2020/6/28م.
رئيس قلم محكمة البداية بغزة
األستاذ: عمار قنديل

دولة فلسطين
المجلس االعلى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة الموقرة
في القضية رقم 2020/193

في الطلب رقم 2020/439  -  في الطلب رقم 2020/760

دولة فلسطين - المجلس االعلى للقضاء
لدى محكمة بداية شمال غزة

في االستئناف الحقوقي رقم 2019/283م
في الطلب رقم 2019/238م.

في الطلب رقم 2020/119 نشر مستبدل

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
المســتأنف/ محمد موسى ســاكب مهنا- من سكان غزة تل الهوا- قرب 

مخبز اليازجي. وكيله المحامي/ أحمد محمد مهنا.
المســتأنف ضده/ محمد خليل أحمد أبو العيش- من سكان جباليا- دوار 

الصفطاوي محل برستيج للعدد والبوية )مجهول محل اإلقامة حاليًا(.
في االستئناف رقم 2019/283

في الطلب رقم 2019/238 - في الطلب رقم 2020/119
إلى المستأنف ضده/ محمد خليل أحمد أبو العيش- من سكان جباليا- دوار 
الصفطاوي محل برستيج للعدد والبوية )مجهول محل اإلقامة حاليًا( بما أن 
المســتأنف المذكور قد أقام عليك االستئناف الحقوقي لدى هذه المحكمة 
يطالب فيه بوقف االجراءات المدنية والجزائية في الشيكات لحين البت في 
القضية الحقوقية المقامة عليك امام محكمة صلح شمال غزة والتي تحمل 
الرقم 2019/1078 والتي موضوعها ابطال الشيكات استنادا الى ما يدعيه 
في الئحة دعواه والمرفق لك نسخة منها ونظرا النك مجهول محل اإلقامة 
فــي قطاع غزة وحســب اختصاص محكمة بداية شــمال غزة في نظر هذه 
القضية وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لســنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة بداية شمال غزة 
بالســماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المســتبدل لذلك يقتضي عليك أن 
تحضر لهذه المحكمة يوم الثالثاء الموافق 2020/7/14م التاسعة صباحا 
كما يقتضــي عليك ان تتقدم بجوابك التحريري خالل خمســة عشــر يومًا 
من تاريخ النشــر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في 

االستئناف باعتبارك حاضرًا. حرر بتاريخ 2020/6/28م.
رئيس قلم محكمة بداية شمال غزة
األستاذ: محمد مطر

اقتراح لصانع القرار 
في إدارة أزمة الرواتب

كنّا في السجن في أوقاته الذهبية، نقتسم المبالغ التي تدخل "للكنتينة" 
لشــراء الحاجات األساســية لكل األفراد والتنظيمات بالســوية بين الغرف 
واألفــراد، كان لألســرى صندوق عــام موحَّد، وكلُّ ما يأتي للســجن من 
مســاعدات ماليــة أو ما يدخله األفــراد من أهلهم يدخل هــذا الصندوق، 
م بالسويَّة مع بداية كلِّ شهر على  وكان ما يتوّفر في هذا الصندوق يُقسَّ
عدد األســرى، ويأخذ كلٌّ نصيبه بمساواة دون أيِّ تمييز بين أسير وآخر أو 
بيــن فصيل وآخر أو بين من يدخل كثيــرًا من أهله أو من يدخل قلياًل أو 
مــن ال يدخل كون أهله فقراء وال يســتطيعون توفير أيِّ مبلغ البنهم في 

السجن.
وكنَّا نستشهد بحديث رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إن األشعريين 
إذا َأرْمَُلوا في الغزو، أو قلَّ طعام عِيَالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم 
في ثوب واحد ثم اقتســموه بينهم في إناء واحد بالسويَّة، فهم مني وأنا 

منهم".
* أدرك صعوبة األمر وأنا لست حالمًا، ولكن األمر االستثنائي يحتاج 

إلى إدارة استثنائية وتفكير خارج الصندوق.
مه بالسوية، فهناك الفارق   * في ظل األزمة ممكن أن نأخذ ما لدينا ونقسِّ
بين الرواتب العالية والمنخفضة يصل إلى عشرين ضعًفا، وهي بالمناسبة 
من أعلى النســب في العالم. ) والفارق اآلن قد يكون مبلغًا مســتردًا في 

حالة الخروج من األزمة وهذا يطمئن أصحاب الرواتب العالية(.
* وفــي الحديث فوائــد عظيمة من التضامــن والتكافل وتســوية الغني 
بالفقيــر في ظلِّ الظــروف االســتثنائية، ونحن اجتمعت علينــا جائحتان: 
كورونا وانقطاع الرواتب، وأعتقد أن تطبيقه ســيزعج من ال يشــعر بغيره 

وسيفرح أصحاب مواقف العزَّة والنخوة والجود والكرم.
 *ولــو افترضنــا أن مــا في الصنــدوق وفَّر الحــد األدنى لألجــور )1450 
شــيًقال( ووزِّعت على كلِّ الموظفين بالســويَّة فإن هــذا المبلغ رغم أنه 
يُعــد متواضعًــا عند ذوي الرواتــب العالية، فقد يكون طــوق نجاة لذوي 
خرات، في حين أن  الرواتــب المنخفضة؛ ألنه غالبًا ال يوجد لهؤالء أيُّ مدَّ
خرات لتســدَّ حاجتهم في مثل هذه  فئة الرواتب العالية لديهم من المدَّ

ث عن الغالب( .  الظروف )هنا أتحدَّ
* ولتطبيــق هذا األمــر العظيم أعلم أنه يحتاج إلى شــعب عظيم، ولمَ ال 
نضرب المثل في ســابقة ال مثيل لها في العصر الحديث بين كل شــعوب 
األرض قاطبة، ونثبت أننا شــعب متميز يستحق الحياة والحرية والسيادة 

الكاملة على أرضه؟

غزة-رام اهلل/ جمال غيث:
بينما يتسارع تفشي فيروس كورونا 
المســتجد عالميًــا فــي األراضــي 
المحتلــة، فــإن خطر انتشــاره بين 
صفوف األســرى أصبح واردًا خاصة 
فــي ظل اختــالط الســجانين بهم 

ونقلهم بين األقسام والمحاكم.
المصابيــن  أعــداد  ارتفــاع  ومــع 
بكورونا في صفوف الســجانين، لم 
تتخــذ إدارة ســجون االحتالل حتى 
اآلن أيًا مــن التدابيــر واإلجراءات 
الوقائية الالزمة لحماية األسرى من 
الوباء، خاصــة وأن بيئة الســجون 
األوبئــة  النتشــار  مكانًــا  تعتبــر 

واألمراض، وفق مختصين.
وأكد المختصان لصحيفة فلسطين، 
تمــارس  االحتــالل  ســلطات  أن 
اســتهتارًا واضحًا بحياة األسرى إذ 
تمنــع تزويدهــم باحتياجاتهم من 
المعقمــات والمنظفات للوقاية من 

كورونا.
ورغم أن رئيس هيئة شؤون األسرى 
والمحررين قــدري أبو بكر، أكد عدم 
وجوب إصابات بين صفوف األســرى 
بالفيــروس حتى اللحظــة، لكنه حذر 
من قابلية انتشار العدوى بينهم في 

ظل استهتار إدارة السجون بحياتهم. 
وقــال: "إن إدارة الســجون تواصــل 
كنقلهــم  األســرى  بحــق  جرائمهــا 
بيــن األقســام وعزلهم بيــن الفينة 
واألخــرى"، محماًل ســلطات االحتالل 

المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
أوضــاع  أن  التأكيــد علــى  وجــدد 
االحتــالل  ســجون  فــي  األســرى 
للغاية، مشيرًا  اإلســرائيلية مقلقة 
إلــى وجــود مخــاوف مــن انتشــار 
فيروس كورونا في أوساطهم، جراء 
مخالطة الســجانين لهــم ونقلهم 
بين األقســام وإلى المحاكم، وعدم 

داخــل  الوقائيــة  إجــراءات  اتبــاع 
الســجون ما يســهل فرص انتقال 

المرض في صفوفهم.
وبيــن أن إدارة الســجون ســحبت 
مؤخرًا نحــو 140 صنًفا من المواد 
بينهــا  الســجن،  "كانتينــا"  مــن 
الذي  األمــر  منظفــات ومعقمــات، 
يزيد من معاناة األســرى، وإمكانية 
أن  مؤكــدًا  للوبــاء،  تعرضهــم 
االحتالل يستهتر بحياتهم وال يقوم 
بإجراءات وقائيــة كافية لحمايتهم 

من اإلصابة.
وأعــرب عــن قلقــه مــن مماطلــة 
االحتــالل اإلســرائيلي فــي تنفيــذ 
العالمية  الصحــة  توصيات منظمة 
بشــأن التباعــد االجتماعــي بيــن 
األســرى، وعدم تســليم الكمامات 
الســجون،  وتعقيــم  للمعتقليــن 
بســبب جائحــة كورونــا، الفتًا إلى 
االنشــغال  يســتغل  االحتــالل  أن 
انتهاكاته بحق  العالمي لمواصلــة 

المعتقلين.
إجراءات تعسفية

مــن جهته، أعرب المتحدث باســم 
جمعيــة واعد لألســرى والمحررين، 
منتصــر الناعوق، عن خشــيته من 
انتقــال فيــروس كورونــا لألســرى 

داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد الناعوق لصحيفة "فلســطين" 
تلتــزم  ال  الســجون  إدارة  أن 
لحمايــة  الوقائيــة  باإلجــراءات 
األســرى مــن اإلصابــة بالفيروس 
فتحرمهم مــن التزود باحتياجاتهم 
من منظفــات ومعقمــات وتواصل 
بحقهــم  التعســفية  إجراءاتهــا 
كتفتيشهم ونقلهم من سجن آلخر 

دون اتباع اإلجراءات الوقائية.
لــم  الســجون  إدارة  "إن  وقــال: 
اإلجــراءات  اللحظــة  حتــى  تتخــذ 
االحترازيــة لحمايــة األســرى مــن 
كاختالط  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
بهــم،  والمحققيــن  الســجانين 
مشــيرًا إلى أنــه "ال توجــد أي نية 
لــدى االحتالل لحماية األســرى من 

اإلصابة بالفيروس".
جمعيــة  باســم  المتحــدث  ودعــا 
واعد، كل المؤسســات والمنظمات 
المعنيــة بقضايا األســرى للضغط 
على ســلطات االحتــالل لوقف نقل 
المحاكم واألقســام  إلــى  األســرى 
السجون  داخل  احتياجاتهم  وتوفير 
بالســجانين  اختالطهــم  ومنــع 
لحمايتهم من  الجنائيين  والسجناء 

اإلصابة بالفيروس.
وينتــاب أهالــي األســرى حالة من 
القلــق والترقــب مع ارتفــاع أعداد 
اإلصابــات بفيــروس كورونــا فــي 
األراضي المحتلة، متهمين سلطات 
االحتــالل بعــدم اتخــاذ أي تدابير 
لحمايــة أبنائهم في الســجون، في 
ظل نقــص مواد التنظيف والتعقيم 
ومواصلة سياســة اإلهمــال الطبي 
المتعمد. وتواصل سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي اعتقال نحو خمسة آالف 
200 طفــل و700  أســير، بينهــم 
يعانون من أمراض مختلفة، و450 
إحصائيــات  وفــق  إداريــا  معتقــال 

رسمية.

األسرى الفلسطينيون بين تهديد كورونا واستهتار السجان

عمان/ فلسطين:
"أريد زيــارة ابني"، بهذه الكلمات طالب "أبو صــدام"، الذي يعتصم 
وحيدًا أمام مبنى وزارة الخارجية األردنية في العاصمة عمان، حكومة 
بالده بترتيب زيارة لنجله "محمد مهدي"، الذي تعتقله قوات االحتالل 
اإلسرائيلي منذ سبع سنوات، بزعم إلقاء الحجارة على دورية إسرائيلية 

في عام 2013م.
وقال والد أصغر أســير أردني في ســجون االحتالل في تصريٍح لوكالة 
"قــدس بــرس": إنــه يرفــض طريقــة تعامــل الجانب الرســمي مع 
ملف األســرى األردنيين لدى ســلطات االحتــالل، ويطالبهم بالقيام 

بمسؤولياتهم تجاه األسرى وذويهم.
وبدأ والد األســير "محمد" أمس، وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية 
األردنيــة؛ للمطالبــة بزيــارة نجلــه، واحتجاجًا على طريقــة تعاطي 

الحكومة مع ملف األسرى لدى سلطات االحتالل.
وكان "مهدي سليمان" قد تمكن في وقتٍ سابق، من زيارة نجله في 
سجن النقب باألراضي الفلســطينية المحتلة، بعد سلسلة احتجاجات 
أمــام مبنى وزارة الخارجيــة، وإعالنه اإلضراب المفتــوح عن الطعام؛ 

لتقوم وزارة الخارجية بترتيب الزيارة له.
واعتقلــت قوة إســرائيلية الطفل محمد مهدي )13عامًــا(، يبلغ اآلن 
)20 عامًــا(، حينمــا ذهب لزيــارة أقاربه في الضفة الغربية، وحســب 
زعم االحتالل، فقد "شــارك الطفل األردني مع بعض الشبان في إلقاء 
الحجــارة على دورية عســكرية إســرائيلية، ما أدى إلــى انحرافها عن 
الطريق وانقالبها، وإصابة ســبعة جنود إســرائيليين كانوا بداخلها، 
ليُعتَقل الشبان، بمن فيهم الطفل مهدي، في بدايات عام 2013م".

وأبدى والد األسير تخوفه على صحة نجله، بعد انتشار فيروس كورونا 
في األراضي الفلسطينية المحتلة، ومن خطر انتقال العدوى إليه.

وكانــت إدارة مصلحة ســجون االحتالل اإلســرائيلية عزلــت مؤخرًا، 
عــددًا من األســرى الفلســطينيين؛ نتيجــة االشــتباه بإصابة بعض 
السجّانين بفيروس كورونا، األمر الذي يُنذر بخطر حقيقي قد يصيب 

المسجونين.
وال تزال سلطات االحتالل اإلسرائيلية تتقاعس عن القيام باإلجراءات 

االحترازية العاجلة جديًّا لحماية األسرى والمعتقلين داخل السجون.
وطالب وزارة الخارجية األردنية بالضغط على سلطات االحتالل التخاذ 

التدابير الوقائية لحماية األسرى األردنيين من فيروس كورونا.
وســبق أن أصــدرت ســلطات االحتالل نهايــة عــام 2015م، حكمًا 
بالســجن الفعلــي لمدة 15 عامًا، على األســير محمــد مهدي، ودفع 

تعويض بقيمة 30 ألف شيقل "5660 دينارًا أردنيًا".
الجديــر ذكــره أن عــدد األســرى األردنييــن فــي ســجون االحتالل 

اإلسرائيلي يبلغ 21 أسيرًا.

والد أصغر أسير أردني 
يعتصم وحيًدا في عّمان
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لــم تصبر دولة اإلمــارات، حتى ينجــح رئيس حكومة 
االحتالل، بنياميــن نتنياهو، في تمرير ضم أراض في 
الضفة الغربيــة، بتجزئته، ومَرْحَلتــه، مثال، أو حتى 
ينجح في كيفية إخراجه الخطوة المُقحَمة التي يعزم 
عليها، إخراجًا يســمح لها بجرعاتٍ أكبر من التطبيع، 
أو بتحاُلف أعمق. كما لم تلتزم بما دعا إليه ســفيرُها 
في الواليات المتحدة يوســف العتيبة، في مقالته في 
صحيفــة يديعوت أحرونوت العبريــة، وحاول فيها أن 
يبــدو، وكأنه، )ومــن منطلق الصديق(، يحبِّذ فســح 
المجــال للتطبيــع اإلماراتي والعربي، وعدم الســماح 
للضــمّ االحتاللــي لألغــوار والمســتوطنات بإعاقته، 
أو تعكيــر أجوائــه؛ فهل تراجــع نتنياهو عــن الضم، 
حتــى تنخرط اإلمــارات بخطوةٍ جديــدةٍ، معلنة، في 

التطبيع؟! 
علمًا أن ذلك »االشتراط«، على ظاهريته، يضمر قبواًل 
بما اقترفته دولة االحتالل من جرائم فادحة قبله؛ من 
نقل السفارة األميركية إلى القدس، ومن التنصُّل من 
اســتحقاقات المرحلة االنتقالية التــي عليها تنفيذها، 
وفق اتفاقات أوســلو، ومن جرائم متجــدِّدة، يوميًّا، 
في وقائع احتاللية على األرض واإلنسان الفلسطيني، 
ومنها ترك الشــاب أحمد عريقات ينزف، حتى الموت، 
خمســين دقيقة، على حاجز احتاللي بذريعة محاولته 
دهس جنــود، من دون أيّ إثبــات لذلك، بل الدالئل 
على عكســه. وقبله بفتــرة قريبة إعدام الشــاب إياد 
حاّلق، في القدس، وهو من ذوي االحتياجات الخاصة.

جاء ذلــك التعجُّل، أو التلهّــف، اإلماراتي، في صورة 
إعــالن، مــن وكالــة أنبــاء اإلمــارات الرســمية، عن 
إطــالق شــركتين مــن القطــاع الخــاص اإلماراتي، 
وشــركتين إســرائيليتين »عدّة مشــاريع مشتركة«، 
فــي إطار الجهــود لمكافحــة فيروس كورونــا. هكذا 
أرادت اإلمارات أن يكون الســياق، عالميًّا، وإنسانيًّا، 
ومُلِحًّا، كأنها تقول إن ذلك السياق يتجاوز الخالفات 
الصغيــرة، بيــن العــرب والمحتلين. فقــد انضافت، 
بفضل وباء كورونا، ذريعة أخرى للتطبيع، غير محاربة 
اإلرهاب، وغير التصدّي للتوسُّــع اإليراني، إذ محاربة 
اإلرهــاب يمكنهــا أن تتحقَّق في ســياق دولي، وكذا 
مواجهة النفوذ اإليراني، علمًا أن العالقات اإلماراتية، 
وبالذات التجارية، ال تسمح بافتراض مواجهة فعليّة.

هل فعاًل العلم واإلنسانية هما الدافع، هذه المرّة؟ هل 
عَدِمت اإلمارات دواًل متقدِّمة علميًّا وطبيًّا يمكنها 
التعاون في البحوث الطبية؛ لخدمة اإلنســانية؟ وهل 
هذه اإلنســانية الطافحة ال يمكنهــا أن تُبصر الخطر 
المحدق على الوجود الفلســطيني، في أرضه؟ والخطر 
الوجــودي الذي يهــدِّد مقدَّســاته ومُقدَّراته؟ هذا 
التهديــد المُدان، فــي القانون الدولي، واإلنســاني. 
وبعد هــذا االنخــراط اإلماراتي العملي فــي عالقاتٍ 
معلنــةٍ مــع إســرائيل، مــا الــذي يضمن لإلنســان 
العربــي أّن األدوار التــي تقــوم بهــا اإلمــارات، فــي 
األزمات والصراعات العربية واإلقليمية، ليســت تجري 

بالتنسيق مع كيان االحتالل، ووفق مصالحه؟

كان الموقــف العربــي الرســمي المعَلــن أنَّ الــدول 
العربية لن تقبل بما ال يقبل به الفلسطينيون. واآلن 
تبدو األخبار عن ضغــوطٍ من أطراف عربية وخليجية 
على الســلطة الفلســطينية، ورئيسها محمود عباس؛ 
لقبــول »صفقة القرن« الهادفة إلــى تصفية القضية 
الفلســطينية، أكثر قابلية للتصديق، وكذلك الحديث 
عن تفضيل اإلمارات قيادة فلســطينية بديلة )تفاخر 
العتيبــة في مقالــه بأنه كان أحد ثالثة ســفراء عرب، 
في البيت األبيض، عندما كشــف الرئيس ترامب عن 
»الصفقة«(. والمؤشّــرات أن اإلمــارات كانت تتمنّى 
التحلُّــل من هــذه العقبــة الفلســطينية؛ لتدخل في 
عالقاتٍ واســعةٍ ونشطة، وعلنية، مع إســرائيل. َأمَا 
وأنَّ السلطة الفلسطينية أحرجت اإلمارات، أخيرا، حين 
رفضت مســاعداتها الطبية اآلتية من نافذة التطبيع، 
مع االحتالل، وبالتنســيق معه، ال مع الفلســطينيين، 
وأمَــا وأنَّ الســلطة صارت تتجــه، وَْفــق تصريحات 
متكــرِّرة إلى نقطــة الالعــودة، بالتهديــد بتحميل 
االحتالل مسؤولياته، بوصفه قوة احتالل، سواء أكان 
ا؛  الضمُّ المُزمَع، كليًّا، وفوريًّا، أم جزئيا، ومَُقسَّــطً
ما يعني حّل السلطة، فإن اإلمارات قرَّرت حسم األمر؛ 
بأن مسارها التطبيعي، أو التحاُلفي مع دولة االحتالل، 
لم يعــد مرتِهنًــا بتطــوُّرات القضية الفلســطينية، 
فدولة االحتالل دولة طبيعية، بحدّ ذاتها، بل متميزة 
وجاذبة للتقارُب المباشــر والتعــاون، فهي على حدّ 

تعبير العتيبة، »فرصة«، وليست خطرًا.

ا، أن تتقــدَّم المواقف األوروبية  من المســتغرب، حقًّ
وغيرهــا على مواقــف إماراتيــة، وأن تتعالى الدعوات 
عالميًّا إلى فــرض عقوبات على االحتالل، إذا ما أقدم 
علــى تنفيذ الضم. وأما عربيًّا، فــال يخفى أن خطورة 
هذه الخطوة تكمن في كسر اإلجماع العربي المعلن، 
وفي فسحه المجال أمام دول عربية راغبة في التطبيع 
والتجاوز الدائم لكل االستهتارات االحتاللية بالحقوق 
العربيــة والفلســطينية، لكــي تحذو حــذو اإلمارات، 
أو لكــي، على األقــل، ال تتخذ خطــواتٍ فعليَّة، ضدّ 
الضــم، ثم إنــه يمنــح نتنياهــو واليميــن العنصري 
المتطرِّف معه أمام المعارضين من شــعبه وأحزابه، 
تشجيعًا على خطوةٍ بدت صعبة، ومغامرًة ومحفوفة 
د نتنياهو مــا طالما كرّره أنه  بالمخاطــر. وبهذا يؤكِّ
باإلمكان االســتمرار في االستيطان والتهويد والضم 
وفــرض الســيادة االحتاللية، بــال أيِّ ثمــن يقدِّمه 
للفلسطينيين، وأّن ذلك لن يعيق التقدُّم في عالقات 

االحتالل بالمحيط العربي.
ومع ذلك، األرجــح أن هذا الموقف المنفلت لن يخفف 
من فداحة جريمة الضم االحتاللية اإلضافية المزمعة، 
ا، وذلك النكشــاف الموقف االحتاللي،  وســيبدو شــاذًّ
وشــدّة مصادمتــه القانون الدولي. ومــع أن العتيبة 
كان قــد جعل الضــمَّ مانعًا من أن تكــون العالقات 
اإلماراتية االحتالليــة بوَّابة إلســرائيل والعالم، فإن 
ن اإلمــارات من أن تكون  تجاوُز هــذا المانع لن يمكِّ

تلك البوَّابة.

ثمة عائالت وأســر فلســطينية ال يمّل المرء من تكرار 
الحديــث عنها، ومــن التمعّن في فصول ســيرتها مع 
المقاومــة والتضحيــة، والبــذل والفــداء، دون انتظار 
مقابــل. ومثل هذه العائــالت لها بصمــة في مختلف 
مراحل النضال الفلســطيني، إما ببقاء بعض شخوصها 
ثابتين على مســار الفداء عبر عقود ومهما نالت منهم 
الســجون وتقدمت بهــم األعمار، وإمــا بتوريث نَفس 
البطولة إلى أبنائهم وأحفادهــم من بعدهم، ليعيدوا 

سيرة آبائهم.
وعائلــة عمر البرغوثي )أبو عاصف( من كوبر قضاء رام 
اهلل جمعت بين الحالين، فعمر البرغوثي وشقيقه نائل، 
مــن أوائل من قاوموا االحتــالل، ودفعوا عقودًا طويلة 
مــن أعمارهم في ســجونه، ثم حمل أبنــاء أبي عاصف 
الراية، وورثوا العنفوان واإلباء والشــجاعة المدهشــة 

عن والدهم وعمهم. 
ثــم صار عاصــم البرغوثي رمز هــذه العائلة، فقد خرج 
قبل عامين من الســجن بعد قضائه اثني عشــر عاما، 
ولم تمض ســوى أشــهر حتى عاد الســتئناف مسيرته 
الجهادية، ونفذ عملية مع شقيقه صالح الذي استشهد 
بعدها في عملية اغتيال صهيونية، فما كان من عاصم 

إال أن أخذ بثأره بعد ساعات من استشهاده، في عملية 
نوعية وجريئة، وعلى مرأى من كاميرات المراقبة التي 
ينصبهــا جيش االحتالل في كل الطــرق االلتفافية في 

الضفة الغربية.
ذاقــت العائلة أهوااًل كثيرة بعــد عملية عاصم الثانية، 
فقد اعتقل أبو عاصف مع أبنائه، ثم اعتقلت أم عاصف، 
فــي حين كان عاصم مطاردا، ثــم اعتقل الحقا، وهُدم 
بيته وبيت شــقيقه الشــهيد صالح، إال أن كل هذا لم 
يكســر في العائلة روح إقدامها، وال جعلها تتحسر على 

ما خسرته، أو تنكفئ متراجعة ومتبرمة وشاكية.
وقــد ُقدّر لي أن ألتقي في ســجن الدامون بأم عاصف 
البرغوثــي مطلع العام الماضــي، فكانت رفقتها فرصة 
لفهم كنه هذه العائلة الفذة وســرّ فرادتها وأصالتها، 
كانــت امــرأة محبة لبنيها، تشــتاق لهــم وتحزن على 
فراقهم، ويوجعها أثر الشــوكة فــي أيديهم، لكنها ما 
كانــت تضنّ بهم عن دروب المواجهة، فكانت أطياف 
مــن الفخر واالعتزاز تطوف فضاء عينيها إذا ما تحدثت 

عنهم، في طفولتهم وشبابهم.
أما أبو عاصــف، فظل طودًا شــامخًا ال تهزه الريح، وال 
تثنيه أحمــال الزمن المرهقة، وال تقّلــب أحوال الدنيا 

وتغيــر النــاس، وانفضاضهم عن المســارات الصعبة، 
ظل صوته يواسي جراح المكلومين في الضفة، ويشدّ 
من عزيمة المســتضعفين، ويعلم الناس أصول العزة، 
وكان عارفًا أن السجن سيكون بانتظاره من جديد، وأن 
تهمة عنوانها )التحريض( ستكون جاهزة إليداعه مدة 

طويلة في االعتقال اإلداري.
يدرك االحتــالل جيدًا ما الذي يمكن أن تصنعه أنفاس 
أمثــال هؤالء النــاس حين تكــون حاضرة في ســاحة 
مســتنزفة مثل الضفة، وإلى أي مدى يمكن لصنيعهم 
ولوجودهم ولكلماتهم أن تستنهض العزائم وتستعيد 
ما اندثر مــن بطوالت، ولذلك يحــرص على تغييبهم 
في ســجونه، وعلى تدفيعهم أثمانًا باهظة لخياراتهم 
العاليــة، وعلــى جعل األذى يطــال دائرة واســعة من 
أقاربهم وذويهــم، ألنه يريد لهم أن يكونوا منبوذين 
فــي محيطهم، وغير قادرين على التأثير في من يتطلع 

إلى فعل النماذج الفذة ليحاكي صنيعها.
لكن موقفــًا واحدًا كفيــل بأن يبطل أثــر كل إجراءات 
المحتل، كذاك الذي شــهدناه في الصــور التي وثقت 
محاكمــة عاصــم البرغوثــي قبــل أيــام، حيــث حُكم 
عليه بالســجن أربعة مؤبدات، تمثــل عدد ما قتل من 

الصهاينــة. كان عاصــم فــي هيئته ووقفتــه ونظرته 
والمباالته بســجانه، وفي حديثه مــع المحامين وأمام 
القضاة، يســّطر موقفًا جلياًل آخــر، تابعه عموم الناس 
باعتزاز، وســجلوا على هامشــه مشــاعرهم الصادقة، 

ووعوا دروسه حتى لو لم يقلها أحد بشكل مباشر.
كان عاصم فردا، لكنه حمل هم وطن بأكمله، تشــّكل 
التمرد في عقلــه وقلبه منذ صغره، وظل يالزمه حيثما 
اتجه، وعلى أي جنب كان، لم ينتظر من يعلق الجرس، 
بــل أبصر واجباته كلها، وقام بها، مدفوعًا بشــهامته 
ونباهته وســرعة بديهتــه وحسّ مســؤوليته العالي، 
وحتــى حين تحرر من ســنوات ســجنه الطويلة وتوّقع 
الناس منــه أن يرتاح قليال، ظل يبحــث في صدره عن 
مكمن الوجــع ومبعث الغضب، وعــن اتجاه نفثه حين 
تنغلق اآلفاق، وتستمطر النفوسُ العطشى غيثًا يبدّد 
جدب احتباس الفعل، وانحســار العطاء النوعي، الذي ال 

يُنسى وال يُمحى أثره وال يموت ذكره.
بمثل هذه األسر والعائالت نستضيء، ونحن نواجه كل 
هــذا الظالم المتراكم، وكل عوامل التيئيس واإلتعاب، 
فــي وجودهم وفعلهم ما يكفي لمواســاة الموجوعين 

وإلجام العابثين وبعث أمل المقهورين من جديد.

عائلة ال تعرف
 االنكسار

لمى خاطر

ثم صار عاصم البرغوثي رمز هذه العائلة، فقد خرج قبل عامين من السجن 
بعد قضائه اثني عشــر عاما، ولم تمض ســوى أشــهر حتى عاد الستئناف 
مســيرته الجهادية، ونفذ عملية مع شــقيقه صالح الذي استشهد بعدها في 
عملية اغتيال صهيونية، فما كان من عاصم إال أن أخذ بثأره بعد ســاعات من 
استشــهاده، في عملية نوعية وجريئة، وعلى مرأى من كاميرات المراقبة التي 

ينصبها جيش االحتالل في كل الطرق االلتفافية في الضفة الغربية.

اإلمارات والتطبيع .. 
الفعل يسبق القول

أسامة عثمان
العربي الجديد

كان الموقف العربي الرســمي المعَلن أنَّ الدول العربية لن تقبل بما 
ال يقبل به الفلســطينيون. واآلن تبدو األخبار عن ضغوٍط من أطراف 
عربيــة وخليجيــة علــى الســلطة الفلســطينية، ورئيســها محمود 
عباس؛ لقبول »صفقة القرن« الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، 
أكثــر قابليــة للتصديــق، وكذلــك الحديــث عن تفضيــل اإلمــارات قيادة 
فلســطينية بديلة )تفاخــر العتيبة في مقاله بأنه كان أحد ثالثة ســفراء 

عرب، في البيت األبيض، عندما كشف الرئيس ترامب عن »الصفقة«(. 

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

آراء



Monday 29 June 2020 االثنين 8 ذو القعدة 1441هـ 29 يونيو/ حزيران
9

أعلــن أنا/ صباح مصبــاح محمود الرياطي عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 802717801 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ سرين محمد يوسف مخيمر عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 408371441 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

دولة فلسطين
سلطة األراضي 

 مكتب رئيس سلطة األراضي

الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )272/ 2020(

يعلــن للعمــوم انــه تقدم لــإدارة العامــة لألراضــي والعقــارات بغزة 
الســيد: ايمان أحمد حســن أبو حليب من ســكان خانيونــس هوية رقم 
800827370 بصفتــه وكيال عن: خالد أحمد حســن أبو حليب بموجب 

وكالة رقم: 3418 / 2018 الصادرة عن خانيونس
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في:

قطعة 89  قسيمة 3 المدينة خانيونس
 فمــن له أي اعتراض بهذا الشــأن عليــه التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عشــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات 
في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة 

عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.
مسجل أراضي غزة  التاريخ: 28/ 6/ 2020م

أ . عصام عبد الفتاح الحمارنة

أعلن أنا/ نعيم محمود شحادة عبيد عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 900538836  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ غادة عرفــات احمد ابــو عطايا عن فقــد هويتي 
وتحمــل الرقــم 400859286  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

الموضوع مذكرة تبليغ حكم غيابي 
صادر عن محكمة جباليا الشرعية

إلى المدعى عليه حســين مهدي موســى أبو لحية من السبع وسكان م. 
بيت الهيا ســابقًا ومجهول محل اإلقامة خارج البالد، لقد حكم عليك من 
قبــل هذه المحكمة لزوجتــك المدعية/ نيفين عادل محمد األســود من 
يافا وسكان جباليا وكيلها المحامي فارس البردويل بنفقة زوجية وقدرها 
خمســة وخمسون دينارًا أردنيًا شهريًا في القضية أساس 2020/10 كما 
حكــم بنفقة إصالح البنك الصغير مهدي على جده المدعى عليه الثاني/ 
مهدي موســى حسين أبو لحية وقدرها عشــرون دينارًا أردنيًا شهريًا في 
القضيــة أســاس 11 /2020 وذلك اعتبــارًا من تاريخ الطلــب الواقع في 
2020/1/5م وتضمينــك الرســوم والمصروفات القانونيــة حكمًا غيابيًا 

بحقك قاباًل لالعتراض واالســتئناف لذلك جرى تبليغك حســب األصول. 
وحرر في 02/ ذي القعدة /1441هـ وفق 2020/6/23م.

قاضي جباليا الشرعي
القاضي الشرعي/ محمود صالح فروخ

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة جباليا الشرعية

اآلالف يحتجون عىل تدهور 
الوضع االقتصادي يف تونس 

صفاقس/ األناضول:
تجمّع آالف العمال بمدينة صفاقــس جنوبي تونس، أمس، بدعوة من 
االتحاد العام التونســي للشــغل، تنديدًا بتوقيف نقابييــن على خلفية 

اعتدائهم على نائب برلماني وتدهور الوضع االقتصادي.
 وردد العمال المحتجون، شعارات على غرار "الشعب يريد قضاء مستقال" 

، و"شادين شادين )متمسكون( في سراح المعتقلين" .
وقال نور الدين الطبوبي، األمين العام لالتحاد )أكبر النقابات التونسية(، 
فــي تصريح للصحافيين على هامش التجمع العمالي: "نريد قضاء عادال 

ومنصفا بعيدا عن المساومات السياسية".
ونفــذ اتحاد الشــغل بصفاقس في يونيو/ حزيران الجاري، سلســلة من 
اإلضرابات والتحركات احتجاجا على توقيف نقابيين في 6 إبريل/ نيسان، 
على خلفية شــكاية تقدم بها النائب عن ائتــالف الكرامة )19 نائبا من 
217( محمــد العفــاس بعد االعتداء عليــه بالضرب والشــتم، أثناء أداء 

مهامه خالل مارس الماضي.
 وفي ســياق متصل باألوضــاع االقتصادية قال الطبوبــي: "نرفض نية 
التخفيض في األجور والتدخل الســافر لصندوق النقد الدولي وإمالءاته 

الهادفة إلى ضرب السيادة الوطنية".
و شــدد قائال: "ســنكون في ســاحة باردو )أمــام البرلمــان( في الوقت 
المناســب حتى ولو ُأغلق أمامنا بالحديد لنعدِّل البوصلة ونعيد السيادة 
الوطنيــة ولنعــدل أخالقيــات العمل السياســي وليــس للمطالبة بحل 
البرلمــان". والخميس، حذر رئيس الحكومة التونســية إلياس الفخفاخ، 
في جلســة برلمانيــة، من إمكانية "انهيار"اقتصاد بــالده بعد أن تحول 
النمــو إلى انكماش بنســبة 6 بالمئة خالل العام الجــاري، مقترحا خطة 
إنقــاذ إلعادة بناء االقتصاد". وقال الفخفــاخ إن "جائحة كورونا وتبعاتها 
االقتصاديــة تهــدد الســوق المحلية بفقــدان 130 ألف موطن شــغل، 

سيضافون إلى 650 ألف عاطل عن العمل".

عواصم/ وكاالت:
ارتفعت وفيات كورونا في الواليات المتحدة، أمس، 
إلى 128 ألفا و161، بعد تسجيل 488 حالة جديدة، 
في حين ارتفع عدد وفيات كورونا في بريطانيا، إلى 

43 ألفا و550، بعد تسجيل 36 حالة جديدة.

وحســب أحــدث المعطيــات بموقــع "ورلدوميتــر" 
المختــص برصــد ضحايا الفيروس، ســجلت البالد 
42 ألفــا و935 إصابة جديــدة ليصل اإلجمالي إلى 

مليونين و597 ألفا و383.
وتتصــدر الواليات المتحدة إصابات ووفيات كورونا 
عالميــا، تليها فــي اإلصابات، البرازيل وروســيا ثم 

الهند.
ورغــم تراجع أعــداد الوفيات واإلصابــات في والية 
نيويــورك، إال أنهــا األكثــر تضررا مــن الفيروس، 
حيــث بلغت فيهــا اإلصابات 416 ألفــا و18، بينها 
31 ألفــا و452 وفاة، تليها كاليفورنيا 211 ألفا، ثم 

نيوجرسي بأكثر من 176 ألفا.
وبلغــت فحوصات الكشــف عن كورونــا في عموم 
الواليات المتحــدة، 32 مليونــا و12 ألفا، في حين 

تجاوز عدد المتعافين، مليونا و81 ألفا.
فيما ارتفع عدد وفيات كورونا في بريطانيا، إلى 43 

ألفا و550، بعد تسجيل 36 حالة جديدة.
وبحســب المعطيات التــي نشــرتها وزارة الصحة، 
ارتفــع عــدد اإلصابــات إلــى 311 ألفــا و151 بعد 

تسجيل 901 حالة جديدة.
ووصل إجمالي فحوصات الكشف عن الفيروس إلى 
9 مالييــن و195 ألًفــا و132، بعد إجــراء 127 ألًفا 

و709 اختبارات جديدة.
وتأتــي بريطانيــا على رأس قائمة الوفيات بســبب 
كورونا في القــارة األوروبية، أمــا عالميا فتأتي في 

المركز الثالث خلف الواليات المتحدة والبرازيل.
عربيًا، أعلنت السعودية، تسجيل 40 وفاة بكورونا، 

فيما رصد لبنان وفاة واحدة بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة الســعودية بتسجيل 40 وفاة، 
و3 آالف و989 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 

ألفين و627 مريضا.
وأوضحــت الوزارة، في بيــان، أن إجمالي اإلصابات 
ارتفــع إلى 182 ألفا و493؛ منهــا ألف و551 وفاة، 

و124 ألفا و755 حالة تعاف.
وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، 

وإصابة 21، إضافة إلى تعافي 33 مريضا.
وأوضحــت الوزارة، في بيــان، أن إجمالي اإلصابات 
ارتفع إلــى ألف و740؛ منها 34 وفــاة، وآلف و134 

حالة تعاف.
وإجمــاال، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى 
ظهر األحــد، 10 مالييــن و114 آالف، توفي منهم 
ما يزيد علــى 501 ألف، وتعافى أكثر من 5 ماليين 

و484 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

أمــا في الكويــت، فأعلنت وزارة الصحة تســجيل 4 
وفيــات بكورونا، فيما شــخصت قطــر 750 إصابة 

بالفيروس.
وأوضحــت وزارة الصحــة الكويتيــة، فــي بيان، أن 
إجمالي اإلصابــات ارتفع إلى 44 ألفــا و942، منها 

348 وفاة، و35 ألفا و730 حالة تعاف.

فيمــا أشــارت وزارة الصحــة القطريــة، أن إجمالي 
اإلصابــات ارتفــع إلــى 94 ألفــا و413، منها 110 

وفيات، و78 ألفا و702 حالة تعاف.
وأعلنــت الســلطات اإليرانيــة، أمس، ارتفــاع عدد 
وفيــات فيــروس كورونــا إلــى 10 آالف و508، إثر 

تسجيل 114 حالة في آخر أربع وعشرين ساعة.
وقالت متحدثة وزارة الصحة سيما سادات الري، في 
تصريح بالعاصمة طهران، إن البالد سجلت 2489 

إصابة، ليرتفع اإلجمالي إلى 222 ألفا و669.
وأوضحت الري، أن حالة 2946 مريضا بالمستشفى 
"حرجة"، في حين بلغ المتعافون من الفيروس 183 

ألفا و301.
وأضافــت أن إجمالي عــدد فحوصات الكشــف عن 

كورونا وصل مليونا و610 آالف و869.
وإجمــاال، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى 
ظهر أمــس، 10 مالييــن و110 آالف، توفي منهم 
ما يزيد علــى 501 ألف، وتعافى أكثر من 5 ماليين 

و483 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

بلغت حصيلة اإلصابات في العالم أكثر من 10 ماليين
ارتفاع وفيات كورونا يف أمريكا إىل 128 ألًفا ويف بريطانيا إىل 43 ألًفا

صنعاء/ وكاالت:
أفــادت مصادر محليــة يمنيــة بتجدد االشــتباكات 
بيــن قوات الحكومة ومســلحي المجلــس االنتقالي 
المدعــوم إماراتيا في محافظة أبيــن جنوبي البالد، 
وذلك رغــم إعالن الرئيــس عبد ربــه منصور هادي 
االلتــزام بوقف إطالق النــار في المحافظــة، إلتاحة 
الفرصة أمام الجهود التــي تبذل إلنهاء التمرد على 

الدولة.
وقالــت هذه المصــادر إن الطرفين اشــتبكا وتبادال 
القصــف المدفعــي والصاروخي في جبهتي الشــيخ 

سالم والطرية.
وكان التحالــف الســعودي اإلماراتي أعلن عن نشــر 

مراقبين مــن قواته، لمراقبة وقف إطــالق النار بين 
الطرفين بالمحافظة.

من جهة أخرى، قال مســؤول حكومــي يمني أمس: 
إن محافظة أرخبيل سقطرى )شرق( أصبحت خاضعة 

لسيادة إماراتية كاملة.
جــاء هذا فــي تغريدة مختــار الرحبي مستشــار وزير 

اإلعالم اليمني، وذلك عبر حسابه في تويتر.
وأوضــح الرحبي أن اإلمــارات تعتزم فصل المحافظة 
عــن اليمن، وإنشــاء قواعد عســكرية خــالل الفترة 
المقبلة تحت ذريعة "حمايتها من قطر وتركيا". كما 
وجه االتهام لإمارات بالســعي إلــى التحكم الكامل 
بالمجاليــن الجوي والبحــري لألرخبيل، واالســتيالء 

علــى موارده الطبيعية، ونقل مــا يلزمها من نباتات 
ومعادن وأحجار نادرة إلى أبو ظبي.

ولــم يصدر أي تعليق حتى اآلن من اإلمارات بشــأن 
اتهامات الرحبي.

وفــي 19 يونيو/حزيــران الجــاري ســيطر المجلس 
االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيا علــى مدينة 
حديبو عاصمة محافظة ســقطرى، وذلــك بعد قتال 

ضد القوات الحكومية.
وســقطرى كبــرى جــزر أرخبيــل يحمل االســم ذاته 
ويتكــون من 6 جــزر، ويحتل موقعا إســتراتيجيا في 
المحيط الهندي قبالة ســواحل القرن األفريقي قرب 

خليج عدن.

تجدد االشتباكات يف أبني رغم إعالن وقف إطالق النار

إعادة إعــالن عطاء مزاودة 
تلزيم وتنظيم العمــــل في منتزه بلدية غزة 
والموجود على امتداد شـــــــارع عمر المختار

تعلـن بلديـة غـزة عـن رغبتهـا فـي تلزيم وتنظيم العمــــل في منتزه بلدية 
غزة وذلك حسـب الئحة التلزيم وشروطها والمخططات المرفقة، فعلى مـن 

يرغـب بالدخول لهـذه المـزاودة، مراعاة الشـروط التالية والتقيـد بهـا:-
1. على من يرغب الدخول في المزاد التوجه إلى قسم إيجارات أمالك البلدية 
بالدائــرة المالية للحصول على الئحة التلزيم وشــروطها وذلك مقابل دفع 
مبلغ وقدره )300( شيقل كرســـوم غيـــر مســتردة، وذلك خالل الفترة من 

2020/06/29م وحتى 2020/07/09م قبل موعد فتح المظاريف.

2. على المزاود الذي يرغب بالدخول في المزاودة تقديم تأمين )مســترد( 
قيمته )5,000( دوالر أمريكي )نقدًا أو بموجب شيك بنكي أو كفالة بنكية( 

داخل مظروف المزاودة.
3. علــى المزاود تقديــم عرض مالي وفني للبلدية ضمن دراســة جدوى 

يوضح فيها رؤيته في إدارة المنتزه بشكل عام.
4. مدة التلزيم سنة ميالدية وقابلة للتجديد لسنتين متتاليتين بموافقة 
الطرف األول وبنفس شروط العقد األول، وتخضع لقبول البلدية للعرض 
الفنــي والمالي المقــدم من قبل المــزاود والذي يلبي رؤيــة بلدية غزة 
لتطويــر العمل فــي منتزه البلديــة بما يخــدم المصلحة العامــة، ويتم 

تحديدها بالعقد المبرم بين البلدية والملتزم.
5. فــي حالــة عدم بلــوغ المزاودة الســعر الذي يحقــق المصلحة العامة 
ومصلحة البلدية، يحق للبلدية إلغاء المزاودة وترســيتها بالطريقة التي 
تراها مناســبة ألي شخص من المتنافســين في المزاودة الملغاة أو من 

غيرهم وفقا" للمصلحة العامة للبلدية دون إعادتها مرة أخرى.
6. ســيتم عقد اجتماع تمهيدي يشــمل المزاودين وجهات االختصاص في 
البلدية لإجابة عن جميع التساؤالت وشرح عام عن العطاءات قبل تقديمها 
وذلك يوم اإلثنين الموافق 2020/07/06م في تمام الساعة 11:00 صباحًا 
في مكتب المجلس البلدي، وســيتم بعدها زيارة ميدانية للمنتزه، مع العلم 

بأن محضر االجتماع التمهيدي جزء ال يتجزأ من عقد التلزيم.
7. البلديــــة غيــر ملزمــــة بقبول أعلــى األسعــــار ولها الحق في قبول 
أو رفض أيــة عطاء أو إعادة المزاودة بما يحقــق مصلحتها العامة بدون 

إبداء األسباب.
8. يجوز ألي مستثمر عليه مستحقات أو عوائد مالية للبلدية شراء العطاء 

شريطة تسديدها أو تسويتها ماليًا في حال تم قبول العطاء.
9. يلتـزم جميع مـن يرسـو عليهم المـزاد بدفـع تكاليـف نشـر هـذا اإلعـالن.
بلدية غزة
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وتعد الخليــل أكبر المحافظات من حيث 
المســاحة والســكان؛ إذ تبلغ مساحتها 
)16.6 %( من مســاحة الضفــة الغربية، 

وعدد ســكانها يشكلون نحو ثلث سكان 
الضفة.

رئيــس  الديــن جــرادات  نــور  ويقــول 
الغرفــة التجارية في شــمال الخليل: إن 
حالــة تخوف قائمة من زيــادة اإلصابات 
بفيروس كورونــا في الخليــل، فاألرقام 
آخذة في الصعود، وهذا التفشي سيكون 
له تبعاته الســلبية علــى أداء القطاعات 

االقتصادية. 
 ومــع ذلــك حــذر جــرادات مــن عودة 
الحكومــة إلغــاق المنشــآت التجاريــة 
والصناعية بالكامل، في إطار ســيطرتها 
علــى الوبــاء مبــررًا ذلك بالقــول: " إن 
المنتجيــن والتجــار تضرروا خــال فترة 
الطــوارئ الســابقة، وتعرضوا لخســائر 
بوقــف  مطالبتهــم  بســبب  فادحــة 
أنشطتهم عنوة عنهم، فهم لم يتحصلوا 
على التعويض المناسب، وعليه فإننا في 
حالة العودة لإلغــاق الكامل، نعرضهم 
لمزيد من الخســائر، خاصة وأن السلطة 
تواجه اليوم أزمة مالية، فهي غير قادرة 

على دفع رواتب موظفيها".
وأضاف جــرادات لصحيفة "فلســطين": 
أن )150( ألــف عامل في القطاع الخاص 
بالخليــل ســيكونون معرضيــن للتوقف 
عن العمل لو أوقفت الحكومة األنشــطة 
داخــل المحافظــة، وكّل عامل با شــك 

يعيل أسرة لها احتياجاتها ومتطلباتها.
وعبّــر جــرادات عــن تخوفه مــن تضرر 
النباتــي  بشــقيه  الزراعــي  القطــاع 
والحيوانــي، إذا اضطرَّ المزارعون لهجر 
أراضيهم بســبب جائحة كورونا، خاصة 
أن الوقت هو موســم قطــف العنب وما 

يعقبه من قطف محصول الزيتون.
وأشار إلى أن الخليل تشــتهر باللوزيات 
والمحاصيــل الحقلية والحبوب والخضار، 
ومعروفــة أيضًا بتربية الضــأن والماعز 

ومزارع األبقار.

وأشــار جرادات إلــى أن محافظة الخليل 
تســاهم بما بين )20-25 %( من الناتج 
الجلدية،  بالصناعــة  المحلي، وتشــتهر 
والحجــر والرخــام، والصناعــات الحرفية 
والسياحية، واألخشاب واألثاث المعدني 
وصناعة الشــيبس وصياغة الذهب وغير 

ذلك. 
ونبــه إلــى التوعيــة المســتمرة التــي 
تقدمهــا الغرفــة التجاريــة في شــمال 
الخليــل إلــى أصحــاب المهــن والتجار؛ 
لتفــادي اإلصابــة بـ "كورونا"، مشــددًا 

على أن الغرفة تفرض على المتجاهلين 
إلجــراءات الوقايــة التــزام التعليمــات، 
وإال ســتعرضهم لعقوبــة اإلغاق ووقف 

األنشطة.
ولفــت جــرادات إلــى أن العمل مــا زال 
فــي إطــار التجــارة البينية بيــن الخليل 
كما  األخرى،  الفلســطينية  والمحافظات 
أن اســتيراد المــواد الخام التــي تحتاج 
إليهــا الصناعة في الخليل ما يزال قائمًا 

أيضًا.
من جانبه قــال االختصاصي االقتصادي 

د. نــور الدين أبو الرب: إن تفشــي وباء 
كورونــا في الخليل با شــك، سيشــكل 
ضربــة قويــة لاقتصــاد الفلســطيني؛ 
إذ إن الخليــل تعــدُّ عصــب االقتصــاد 

الفلسطيني.
وأضاف أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن 
تفشي كورونا يتزامن مع وضع اقتصادي 
متهــاٍو للســلطة الفلســطينية، ال تقدر 
خاله على تعويــض المتضررين، وهذا 
يجعل معدالت الفقر والبطالة في الضفة 

الغربية مرشحة للزيادة.
وأشــار إلــى أن صــادرات الخليــل إلــى 
الخارج تســاهم بنســبة )%30( تقريبًا، 
وأن الواردات الفلســطينية تذهب منها 
)%18( إلــى الخليــل، وإجمالــي القــوى 

العاملة تشكل نحو )46%(.
 ونبه أبو الرب إلى أن الضرر من تفشــي 
"كورونا" ســيعرض أيضًا القطاع المالي 
والمصرفي في الخليل للخسائر، حيث إن 
المحافظــة تحتضن )16( بنًكا إســاميًا 
أساســيتان  شــركتان  وبهــا  وتجاريًّــا، 
لتســهيل عمل الســوق المالــي لتداول 
األسهم، مشيرًا إلى أن اإلغاق با شك 

سيؤجل دفع الشيكات في أوقاتها.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الخليــل عُرفت 
بأهميتها التجارية منذ القدم، واشــتُهر 
تجارها بالحرف والمهن الصناعية، وهذا 
مــا تعكســه بلدتهــا القديمة بأســماء 
القزازيــن  كحــارة  التجاريــة:  أســواقها 

وسوق اللبن وسوق الحدادة.

المحافظة تساهم بـ25 % من الناتج المحلي

تفشـي "كـورونـا" يهـدد اقتصـاد الخليـل بضـربـة قاسية
 الخليل- غزة/ رامي رمانة:

مــن  واقتصادييــن  مســؤولين  شــديد  قلــق  يســاور 
محافظــة  فــي  "كورونــا"  جائحــة  تفشــي  انعــكاس 
الخليــل جنوبي الضفة الغربية علــى قدرة القطاعات 

لخســائر  تعرضــت  إن  االســتمرار  فــي  االقتصاديــة 
فادحة، ال ســيما إذا دفعت الحكومة أصحاب المهن 
إلــى اإلغــاق الكامــل فــي حــال فقــدت المحافظــة 

السيطرة على كورونا.

وتخضع محافظة الخليل اآلن إلغاق يمتد عدة أيام 
متتاليــة؛ مــن أجل تحديــد الخارطة الوبائيــة لفيروس 
"كورونــا"، الــذي ســجل أكثــر مــن )1170( إصابــة في 

المحافظة وسط توقٍع بارتفاع اإلصابات.

استمرار اإلغاق في مدينة الخليل بسبب تفشي كورونا أمس         )األناضول(

غزة/ صفاء عاشور:
ال يزال أثــر جائحة كورونا علــى المواطن الغزيِّ 
قاســيًا وصعبًــا، فخــال األشــهر الماضية مرت 
الفئــات المهمشــة بأوضــاع اقتصاديــة مزريــة 
نتيجة توقف أعمالهم وصعوبة الحصول على أيِّ 

مساعدات من أيِّ جهة كانت.
الشاب العشــريني محمد عزام، يعمل سائق أجرة 
على سيارة منذ أكثر من سنتين، وقد كان الوضع 
جيــدًا بالنســبة لــه ولعائلتــه التي يســاهم في 
مصروفها البيتي، مستدرًكا: "ولكن منذ بدء حالة 

الطوارئ في القطاع ساء الوضع كثيرًا".
وقــال عــزام لصحيفة "فلســطين": قبــل جائحة 
كورونــا كان يتبقى لي بعــد توزيع اليومية صافٍ 
ال يقــل عن )50( إلى )70( شــيقًا، أما اآلن فربما 
ال أتحصَّــل على )50( شــيقًا تتــوزع بيني وبين 
صاحب الســيارة لتكون أجرتي من )15( إلى )20( 

شيقًا فقط.
أما العاملة في إحدى رياض األطفال ريهام عبدو، 
فقالــت: إن "جلوســها في المنزل بســبب جائحة 
كورونــا وتوقفهــا عــن العمل حــرم أطفالها من 
الطعــام الــذي كان يوفــره راتب الروضــة لهم"، 
مؤكــدة أنهــا ال تبالغ فــي قولهــا إن أطفالها ال 

يجدون أيَّ طعام يتناولونه.

وأضافت: "قبل جلوســي في المنزل كنت أتقاضى 
راتبًا يصل إلى )500( شيقل في الشهر ُأخصِّصه 
لشــراء طعام أوالدي الخمسة، والذي كان يقتصر 

على الخضار فقط ليكفي جميع أيام الشهر".
ولفتت عبدو إلى أن زوجها يعمل مؤذنًا لمســجد 
ويتقاضــى راتبًا )700( شــيقل يذهب كله إيجارًا 
للمنزل وال يتبقى منه شيء، لتعيش العائلة طوال 

الفترة الماضية على الكفاف.
مساعدات محدودة

المتحدثة باســم وزارة التنمية االجتماعية عزيزة 
الكحلــوت، أوضحــت أن الفئــات المهمشــة قبل 
اإلعــان عــن حالة الطــوارئ كان عددهــا كبيرًا 
في القطاع بســبب الحصار اإلســرائيلي على مدار 

األربعة عشر عامًا الماضية.
وبينت في حديث لـ"فلســطين" أن هــذه الفئات 
تتمثــل باألســر الفقيــرة التــي هي بحاجــة إلى 
مساعدة دائمة، ومنهم: األيتام، وذوو االحتياجات 

الخاصة، واألرامل، والمطلقات.
وأضافت الكحلوت: "بعد إعان الطوارئ في غزة ال 
يمكن أن ننكر تضرر الكثير من القطاعات بسبب 
التوقــف عن العمل وارتفاع عدد المهمشــين من 
الفئات الســابقة وغيرها من الفئــات التي تحتاج 

إلى رعاية".

وذكــرت أن وزارة التنميــة االجتماعيــة رغم أنها 
وجهت جــل اهتمامها إلى مراكز األم والطفل في 
حالة الطوارئ، فإنهــا لم تنسَ باقي الفئات التي 
تحتاج إلى رعاية، ومن أجل ذلك عملت مع المراكز 

المهتمة بهذه الشرائح وقدمت المساعدة لها.
وذكــرت الكحلــوت أن الــوزارة أنجــزت إحصائية 
كبيــرة عن الشــرائح التــي تضررت مــن جائحة 
كورونا، وكان األكثرَ تضــررًا المطلقات واألرامل 
وذوو االحتياجــات الخاصــة واإلعاقــات واأليتام، 
وعدد كبير من األســر تضرر علــى صعيد البرامج 

اإلغاثية.
وأكدت أن الوزارة تقف عند مســؤولياتها وفق ما 
هو متاح من برامج، ولكن ما يأتي بجانب مطالب 
األســر قليل جدًّا، مشــيرًة إلى وجود تعاون كبير 
مع المؤسسات الدولية والعربية والمحلية، إال أن 
جزًءا كبيرًا من الدعم المقدم يذهب للمحجورين 

في مراكز الحجر الصحي.
وبيَّنــت أن كثيــرًا من المؤسســات تدعم مراكز 
الحجــر الصحــيِّ، ولكــن الــوزارة حريصــة على 
توجيه جهودها إلغاثة القطاعات المهمشــة التي 
تضررت، والتي هي باألســاس مهمشــة وبحاجة 
إلى رعاية مســتمرة مثل: األطفــال ذوي اإلعاقة، 

واأليتام واألسر الفقيرة.

"سوق رٔاس املال" توافق عىل إصدار 
سندات لـ"أيبك" بـ74 مليون دوالر

رام اهلل/ فلسطين:
أعلنت هيئة ســوق راس المال أمس، موافقتها على نشــرة اإلصدار الخاصّ 
بســندات الشركة العربية الفلســطينية لاســتثمار "ابيك"، بقيمة اجمالية 

تناهز 74 مليون دوالر أميركي.
وقالت الهيئة في بيان: إن الشركة نجحت في تغطية هذا اإلصدار الخاص من 

خال اكتتاب مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية في فلسطين.
وأضافــت الهيئــة: إن نجاح هذا اإلصــدار تتويج لقيام مجلــس ادارة الهيئة 
بتوفيــر البيئة القانونيــة والتنظيمية الممكنــة والازمة الصدار الســندات 
التجارية في فلســطين، من خال اصــدار األطر القانونية الناظمة، وترخيص 
الجهــات المســاندة لعملية إصدار الســندات التجارية، مثــل الحافظ األمين، 

وأمين اإلصدار، ومدير اإلصدار".
وهــذا اإلصدار هو الثالث من الســندات لشــركة "أيبك"، وهــو إصدار خاصٌّ 
وليس عامَّا، وعليه فلن يُدرَج في السوق المالي للتداول، وذلك استنادًا إلى 
قانــون األوراق المالية رقم 12 لعام 2004م، والتشــريعات الثانوية الصادرة 

بموجبه، تحديدًا تعليمات اإلصدار رقم 5 لعام 2008م.
وقالــت الهيئــة: إن موافقتها على نشــرة اإلصــدار الخاصّ لهذه الســندات 
التجارية يأتي "في اطار الجهــود المبذولة لتنويع األدوات التمويلية المتاحة 
للشــركات، من خال القطاع المالــي غير المصرفي مثل الســندات التجارية، 
وذلك من خال توفير البيئة التنظيميــة والقانونية الازمة، وبتكلفة مائمة 
ومخاطــر مضبوطة، هذا باالضافة إلى رفد حقوق مالكي الســندات من جهة 

وحقوق المساهمين من جهة أخرى بعوائد إضافية وأرباح مستقرة.
وتُعــدُّ الســندات التجاريــة مــن األدوات التمويلية المســتخدمة في النظام 
المالي، وتلجأ إليها الشــركات كونهــا احد الخيارات المتاحــة لتوفير تمويل 

كبير الحجم نسبيًّا.

مع استمرار جائحة كورونا
ل األعامل وتراجع املساعدات الفئات املهمشة تزداد ضعًفا بعد تعطُّ
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ويقول أبو ركاب: "من المســببات النفســية 
قلق المســتقبل المبني على توقع أخبار غير 
سارة متعلقة بالجوانب األسرية والتعليمية، 
ومتعلقــة بجوانــب العالقــات العاطفية مع 

الوالدين".
ولكن لهذه االضطرابات تأثيرات على صحته 
ونفســيته، إذ يوضح أبو ركاب أنه قد قيل إن 
العقل الســليم في الجســم السليم، ففقدان 
الشــهية تأثيراته العضوية لهــا األثر الكبير 
علــى القدرة علــى التركيز واالنتبــاه واتخاذ 

القرارات، والقدرة على التواصل االجتماعي.

ويتابــع: "عــدم قــدرة الطفــل علــى القيام 
بالمهام الســابقة يعني انفصال الطفل عن 
الواقــع، ما يســبب له الكثير مــن الصدمات 
والمشــاكل النفســية في المنظــور القريب، 
وتدهورًا في مناحي الشــخصية في المنظور 

البعيد".
ويشــير أبــو ركاب إلــى أن علــى األم دورًا 
كبيرًا، إذ يعتقد أن المراقبة الدائمة للطفل 
واستشــعار أي تغير ممكن أن يحصل له من 
الناحيــة النفســية أو العضويــة همــا بداية 
العــالج، لذلــك علــى األم االهتمــام بهذه 

التغيــرات، والبــدء في المعالجــة منذ بداية 
ظهور المشــكلة، ألن التدخل المبكر يساعد 

كثيرًا في العالج.
ويلفــت إلى أن األم هي الركيــزة األولى في 
المتابعة والمراقبة، ولها القدرة على متابعة 
التدخل العالجي، إذا احتاج األمر، فالتغير في 
الــوزن أو التحصيل الدراســي أو أي خلل في 
التركيــز، األم هي األقدر على اكتشــاف ذلك 

الخلل.
لذلــك في حال كان الطفــل يعاني اضطرابًا 
في الشــهية –والحديث ال يــزال ألبو ركاب- 

ال بد من  االهتمام بالواقع النفســي للطفل، 
بتــرك مســاحة للعــب والتعبير عــن األفكار 
والمشــاعر، مــا يتيــح للطفل تجديــد ذاته، 
ويزيــد قدرتــه علــى التأقلــم واالندماج في 
الواقع، ما يزيد من شــهية الطفل وإيجابيته 

في التعامل مع األحداث.
فــي الســياق تقــول اختصاصيــة التغذيــة 
ياسمين عثمان: "في حال كان الطفل يعاني 
اضطراب شهية بسبب مشكلة نفسية، يجب 
أن تعمــل األم علــى جذب انتباهــه ألطباق 

الطعام بتقديمها بشكل الفت".

وفي حديث مع صحيفة "فلســطين" تضيف: 
"يمكــن تقديــم وجبــات صغيــرة ال كبيرة، 
ووجبــات متعــددة، مــع التحقق من نســبة 
الحديد في الدم، ففي حال كان الطفل يعاني 

فقر دم تقل شهيته لتناول الطعام".
وتختــم عثمــان بأنــه ال بــد مــن التركيــز 
علــى العصائــر الطبيعية المركــزة والمليئة 
للطفــل مــع  الطعــام  بالفائــدة، وتقديــم 
مجموعة أطفال، واســتخدام أسلوب الجوائز 
والتحفيز والمنافسة، واالنتباه للنكهات التي 

يحبها الطفل.

البالستيك في كل مكان
ال شــيء يبــدو في مأمن مــن مخاطر البالســتيك، بعد 
العثور على كميات هائلة من البالستيك في أماكن، ظن 
العلمــاء أنها بعيدة بما يكفي لئــال تصل إليها النفايات 

البالستيكية كالمحميات الطبيعية وأعماق المحيطات.
النفايــات يمكــن  أن هــذه  وأكــدت دراســة جديــدة 
امتصاصها بعد تحللها فــي الطبيعة إلى أجزاء مجهرية 

بواسطة جذور النباتات.
في هذه الدراسة اختبر باحثون من جامعة ماساشوستس 
آمهرســت وآخرون من جامعة شــاندونغ الصينية قدرة 

النباتات على امتصاص البالستيك في المختبر.
وعرض الباحثون نبات "رشاد أذن الفأر" )أرابيدوبسيس 
ثاليانا( -وهو نبات زهري صغير يعده العلماء فأر التجارب 
النباتــي- إلى قطع بالســتيك صغيرة جــدًّا، وال يتجاوز 
حجــم القطع 100 نانومتر )للمقارنة يبلغ ســمك الورقة 
100 ألف نانومتر( بهدف تقييم مدى انتقال البالســتيك 

إلى النباتات، وكذلك تأثيره علــى تركيبتها البيولوجية 
وخصائصها الوراثية.

وزرع العلمــاء نبــات "رشــاد أذن الفــأر" فــي وســطين 
مختلفيــن داخل المختبر، يحتوي األول على تربة ملوثة، 
فــي حين يتركــب الثاني من بوليمــرات نباتية طبيعية 

)تسمى األغار( تحتوي على مغذيات مماثلة للتربة.

وســمح لهم ذلك بدراسة الجذور بسهولة أكبر، وتفادي 
إلحــاق الضرر بهــا عند اقتالعها عندمــا تكون في تربة 

عادية.
تأثيرات جينية

عــرض الفريــق مجموعات من هــذه النباتــات لكميات 
مختلفة من البالســتيك النانوي، راوحت تركيزاتها بين 
10 و100 جزء في المليون، ثم تركوا النباتات تنمو مدة 

عشرة أيام داخل غرفة تبلغ درجة حرارتها نحو 22 درجة 
مئوية.

وأظهــرت نتائــج التجربة أن الجســيمات البالســتيكية 
تمكنــت مــن التســرب داخــل أنســجة الجــذور بعــد 
امتصاصهــا، ما أدى إلــى الحد من قــدرة النباتات على 

امتصاص الماء.
كمــا وجد الباحثــون أيضًا عالمات على أن البالســتيك 
النانــوي عرقل نمو النباتات نمــوًّا صحيحًا، وأضر بنمو 

شتالتها.
لكن األســوأ من ذلك كان عثور الفريق على أدلة تشــير 
إلى أن البالســتيك أحدث تغييرات فــي التركيب الجيني 
للنباتــات، إذ أظهر تسلســل الحمض النــووي الريبوزي 
RNA لهذه النباتات -وهو قيد الدراسة- أن الجسيمات 

النانوية أضرت بقدرتها على مقاومة األمراض.
لكن الباحثين أشــاروا إلى أن تأكيــد هذه النتائج يحتاج 

للمزيــد من البحث، لذلك هم يعملون في بحث منفصل 
على دراسة التأثيرات الجينية للبالستيك على النباتات.

غيــر أنهم أكدوا أن هذه النتائج التــي توصلوا إليها قد 
ال تعكــس المخاطــر الحقيقيــة التي تمثلها جســيمات 
البالســتيك النانوية فــي الواقع، ألن البالســتيك الذي 
يطفو في الغالف الجوي ويترســب في التربة ربما تفكك 
بواســطة المواد الكيميائية وعوامل الطقس المختلفة، 

ما غير تركيبته الفيزيائية والكيميائية.
واعتمــادًا على كيفية تغير هــذه البوليمرات، يمكن أن 
تختلــف التأثيرات التي تحدثها علــى النباتات خارج بيئة 

المعمل.
ماذا عن اإلنسان؟

وما يثيــر القلق لدى الباحثيــن أن المخاطر التي تترتب 
عن امتصاص النباتات البالســتيك من التربة بواسطة 
جذورهــا تتجاوز تأثيراتها عائلة النباتات، لتشــمل بقية 

الكائنات الحية، وعلى رأسها اإلنسان.
"فالنباتــات البريــة تشــكل قاعدة العديد من سالســل 
الغذاء، وبذلك قد يكون لتراكم البالســتيك النانوي في 
النباتات آثار على مســتويات غذائية أخرى، ما قد يشكل 
خطرًا محتمــاًل على إنتاجية الغذاء وجودته وســالمته" 
كما يقول المؤلف المشــارك شيان تشــنغ يوان، أستاذ 
علــوم وهندســة البيئــة بجامعة شــاندونغ فــي جينان 

الصينية.
وال تزال اآلثار على اإلنســان غير معروفــة، لكن النتائج 
التــي توصــل إليهــا العــام الماضــي تظهر أننــا نأكل 
خمسة غرامات من البالســتيك )وزن بطاقة ائتمان من 
البالســتيك المجهري( في المتوســط كل أسبوع، وهو 
ما يجعل المخاوف بشأن ســالمة الغذاء حقيقية، وتبقى 
الطريقة المثلى للحد من هذه المخاطر تلك التي تعتمد 

على تقليل استخدام البالستيك في المقام األول.

شهية طفلك مضطربة؟ 
ابحثي عن األسباب النفسية

غزة/ هدى الدلو:
يغلــب البحــث فــي أســباب اضطرابــات الشــهية عند 
األطفال من ناحية صحية، فهذه المشــكلة الشائعة 
عنــد كثيــر منهم تســبب حالــة مــن القلــق والمعاناة 
لألمهــات خوًفــا علــى صحة أبنائهــن ونموهــم، وقد 
تستمر المشكلة بسبب تغير في مزاج األطفال، ولكن 
مــا ال يلفــت انتباه األم أنه قد يكون ســبب اضطراب 

ا. »هناك كثير من األســباب النفسية  الشــهية نفســيًّ
المؤدية لفقدان الشهية عند األطفال، ومنها المرور 
بمواقف صادمة مباشرة وغير مباشرة، والمشكالت 
األســرية الدائمــة والمســتمرة«؛ بهــذا يبــدأ رئيــس 
قســم االختصاصييــن النفســيين واالجتماعييــن فــي 
اإلدارة العامة للصحة النفســية إســماعيل أبو ركاب، 

حديثه مع صحيفة »فلسطين«.

مخاوف بشأن سالمة الغذاء.. جسيمات 
البالستيك الصغيرة تتراكم في أنسجة النباتات

بكين/ الجزيرة نت:
توصلــت دراســة حديثــة إلــى أن النباتــات يمكنهــا امتصــاص قطــع صغيــرة مــن 
البالستيك من خالل جذورها، ما يعوق نموها ويقلل من قيمتها الغذائية. وهذه 
الدراســة، التــي قــام بها باحثون من الواليات المتحدة والصين ونشــرتها "نيتشــر 
نانــو تكنولوجــي" حديًثا، هــي األولى من نوعها التي تقدم دلياًل مباشــًرا على أن 

جسيمات البالستيك النانوية يمكن أن تتراكم داخل أنسجة النباتات البرية.
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فــي حديــث مع صحيفــة "فلســطين" تبين أنــه ما إن 
ينتهــي المسلســل حتــى يبدآ فــي توجيــه الكثير من 
األســئلة حول إمكانية حصول األحداث التي شــاهداها 
للتــو في حياتهما، الفتة إلى أنها تحاول أن تؤكد أن ما 

يشاهدانه غير حقيقي إال أنهما ال يصدقانها.
وتشــير عائد إلــى أن تأثير هذه المسلســات ينعكس 
علــى حركتهمــا حيــث يحــاوالن تقليــد األبطــال في 

المسلســل بالحركات أو األقوال، أو طلب بعض األلعاب 
المستخدمة في هذه المسلسات ليصبحا مثل أبطالها.

وتذكر أن طفلها طلب منها في إحدى المرات ساعة مثل 
التي يلبسها البطل، وبعد أن اشترتها له، طلب منها أن 
تساعده في إخراج الوحوش منها، معبرة عن استغرابها 

من طلب طفلها وتصديقه لمثل هذه األمور.
االختصاصيــة النفســية واالجتماعية، ليلي أبو عيشــة 

توضــح أن المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل هي ما 
يحدد كمية الخيال وتصديقه لما يشاهده على شاشات 

التلفاز أو القنوات الموجودة على اإلنترنت.
وتقول أبو عيشــة لصحيفة "فلســطين": "األطفال من 
سن ثاث سنوات وحتى خمس ســنوات قبل التحاقهم 
بالمدرســة يكون لديهم خيــال واســع ويكونون على 
اســتعداد لتصديــق أي شــيء يشــاهدونه مــن أفام 

ومسلسات كرتونية تعرض على التلفاز أو اإلنترنت".
وتضيف أبو عيشة: "ترك الطفل تحت تأثير ما يشاهده 
دون توجيه من قبل األهل له أمر غير صحيح، فمن دور 
األهــل وخاصة األم أن تراقب ما يشــاهده أطفالها وأن 
تتحدث معه حول أنه ليس كل شــيء يشاهدونه يمكن 

أن يحصل حقيقة".
وتبيــن أن علــى األم أن توعــي أطفالها بأن اإلنســان 
ال يمكــن أن يعود طفًا من خال شــرب حبة ســحرية 
كمسلسل "كونان"، كما أنه ال توجد بوابة رقمية يتنقل 
عبرهــا األطفــال لعالــم الديجيتال، وغيرهــا الكثير من 

المسلسات التي ال تمت للواقع بصلة.
وتشير أبو عيشة إلى أن دور األهل يكون بتقريب األمور 
للطفل وربطها بالواقع، ناصحة األهل بتوجيه أطفالهم 
لمشــاهدة بعض القنوات والبرامــج المبنية على العلم 
والتجارب الحقيقية والتي يتم بثها عبر شاشات التلفزة.

وتبيــن أن البرامــج الحقيقيــة يمكــن أن تشــبع رغبة 
الطفــل بالتعرف على كل ما هو جديد وغريب ومدهش 

فــي الوقت ذاته، بعيدًا عن المسلســات واألفام ذات 
األحداث غيــر الحقيقية والتي ليس لهــا عاقة بالحياة 

الطبيعية.
وتذكر أبو عيشــة أن توجيه األطفــال للبرامج العلمية، 
الثقافية والوثائقية، التي تناســب أعمارهم سيكون له 
عائد إيجابي على المســتوى العلمــي والمعرفي إضافة 

إلى تعزيز القدرات ورفع الذكاء عند الطفل.
دراســة أمريكية أعدتهــا "األكاديميــة األمريكية لطب 
األطفــال" خلصت إلــى أن الطفل يقضي ســنويًا 900 
ســاعة في المدرســة ونحو 1023 ســاعة أمام التلفاز، 
مــا يعني أن معظــم األطفال يقضون وقتــًا أطول أمام 
التلفزيون يزيد على ما يقضونه في فصولهم الدراسية. 
وتظهر الدراسة أن مشاهدة التلفاز تعد أكثر النشاطات 
التي تســتهلك وقــت الطفل ما عدا النــوم، وهو ما قد 
يحــول دون االستكشــاف والتعليــم والتفاعل مع األهل 
واآلخريــن، وهــي أمور أساســية ال غنى عنهــا لتطوير 
المهــارات التي يحتــاج إليهــا األطفال الصغــار لينموا 

فكريًّا وجسديًّا واجتماعيًّا.
وتكشــف أيضًــا دراســة معمقة أجريت في مستشــفى 
األطفــال والمركــز الطبــي اإلقليمــي في ســياتل في 
الواليــات المتحدة، أن التلفاز قد يؤثــر في نمو الدماغ 
عبر مســتويات غيــر طبيعية مــن التحفيز، مــا يعرضه 
الضطراب في قدرته علــى التركيز وهو نمط دائم من 

التشتت الذهني وفرط النشاط االندفاعي أو كليهما.

طفلك يعيش خيال المسلسالت 
الكرتونية؟ اضبطي تصرفاته بالتوجيه

يقضــي الطفــل الكثيــر مــن وقتــه أمــام شاشــات التلفاز 
والقنوات الفضائية التي تعرض العديد من المسلسالت 
واألفالم الكرتونية، حيث يظهر من أحداثها وشخصياتها 
الخياليــة حــركات وتصرفــات قد يظــن الطفل أنــه لوهلة 

الواســع خاصــة فــي  الطفــل  قــادر علــى فعلهــا. خيــال 
المرحلة الصغرى قبل التحاقه بالمدرسة تجعل من عقله 
يســتوعب مــا يــدور ويظــن أنــه واقعــي ويمكــن حدوثــه 
حقيقــة، وهــذا مــا يمكــن أن يلمســه األهل مــن أحاديث 

أطفالهــم وحركاتهــم التــي تقلد كل صغيــرة وكبيرة مما 
يشــاهدونه على التلفاز. فيروز عائد أم لطفلين ال يتجاوز 
عمرهما الســبعة أعوام تالحظ دائمــًا أن طفليها يقلدان 
بعض الحركات التي يريانها على أحد مسلسالت الكرتون.

غزة/ صفاء عاشور:

الخليل المحتلة-غزة/ هدى الدلو:
كثيرٌ من الظــروف التي مرت بها في حياتها 
كبلتهــا ومنعتها من إكمــال تحقيق حلمها، 
ولكنهــا تخطتها رغــم صعوباتهــا، في ظل 

رفض البعض تقبلها ومحاولة إحباطها.
الشابة ســناء الزعاقيق )28 عامًا( فلسطينية 
مــن بلدة بيــت أمر شــمال الخليل، رســامة 
أصيبت في يدها اليمنــى بإعاقة حركية منذ 
الصغر بســبب ما تصفــه بأنه "خطــأ طبي" 
ســبب لها معاناة كبيرة. لكنها لم تستســلم 
لإلعاقة، وجعلت من القلم والريشــة وســيلة 
للتعبيــر عــن مشــاعرها التي عكســتها في 

لوحاتها الفنية.
في حديــث مع صحيفــة "فلســطين"، تقول 
الزعاقيــق: بعــد والدتي بشــهر واحــد، كان 
هناك "خطــأ طبي" في أثناء تطعيمي ســبب 
لي إعاقــة حركية في يدي، واكتشــفت بغتة 
عندما كانــت تاعبني إحــدى قريباتي، وفي 
أثناء محاولتي إمســاك شــيء بيــدي الحَظت 
عدم قدرتي على تحريكها والمسك باأللعاب 

فأخبرتْ والدتي.
حــزن،  إلــى  بوالدتــي  فرحتهــم  "تحولــت 
وانصدمــت عائلتــي التــي مــا كان منهــا إال 
اصطحابــي إلــى العديــد من األطبــاء الذين 
حاولوا معالجتي ولكن ال فائدة، ولم يكن على 

ألســنتهم إال أن عاجها حينما تكبر، لتعرضي 
لخطأ طبي شل حركة يدي"؛ تضيف الزعاقيق. 
أما فــي مرحلــة الطفولة، فتصفهــا بأصعب 
مرحلــة تمر بها، لم تكــن تخرج للعب، فكان 
األطفال يرفضون اللعب معها بحجة أنها لن 
تســتطيع اللعب وأنها بيد واحــدة، مضيفة: 
"لــم أكن أمــارس طفولتي كباقــي األطفال، 
وينظــرون لي نظرات جارحــة، وكان البعض 

ينعتني بلقب "معاقة".
وفــي 2012 تقــول الزعاقيق إنهــا تعرضت 
لـ"خطــأ طبي آخر"، وعادت بذاكرتها لتســرد 
وجعها قائلة: "في ذلك الوقت سمعت والدتي 
عن وجود طبيب معالج لمثل حالتي، فذهبت 
بي إلى هناك، لم أكن متفائلة، وعندما عاين 
الطبيــب مشــكلتي أخبرني أنهــا في معصم 
اليد وأحتاج إلــى عملية فورية، حاولت إقناعه 
أن مشكلتي ليس بالمعصم بل بالعضد حيث 
قام بعمل تثبيت ألوتار اليد، وأصر على قراره 

ألخرج بخطأ طبي أفظع".
وعلــى إثر ذلــك دخلــت في صدمة نفســية 
شــديدة، بعد ســت ســنوات اســتطاعت أن 
تتأقلــم على الوضع الصحــي، لتكمل حياتها 

راضية بقضاء اهلل وقدره.
وقــد اكتشــفت موهبتهــا وهي فــي الصف 
التاســع، في حصــة الفنون الجميلــة، حينما 

وزعت المعلمة رســومات على الطلبة وطلبت 
منهــم رســمها، وبعــد معاينتها لرســمتها 
أخبرتها بأنها ســتصبح رســامة في أعوامها 

القادمة. 
وتســتذكر الزعاقيق أنه في أحــد األيام طلبت 
معلمــة مادة التاريخ رســم خريطة العالم على 
السبورة، فرفعت يدها وأذنت لها برسمها على 
السبورة، فرسمتها أمام الجميع بيدها اليسرى، 
وقالت لها: أنتِ رســامة منذ اآلن فكيف عندما 

تكبرين، وشجعتها على االستمرار.
عملت على تطوير موهبتها بمساعدة أستاذ 
متخصــص بالفنــون التشــكيلية، وأصبحت 
تشــارك بمعارض مدرســية، ومحليــة، حتى 

صارت ترسم بناء على طلب زبائنها. 
بعــد انتهائها مــن مرحلة الثانويــة العامة، 
درست التصميم الجرافيكي لتدعم موهبتها 
في الرســم التشكيلي، حتى أصبحت لوحاتها 
ذات طابع مميز تشــارك بها فــي المعارض، 
إضافــة إلــى عمل لوحــات وقصــص األنبياء 
واألطفــال، ورســم الطبيعــة والكاريكاتيــر، 

وغيرها.
وعملت في هذا المجال لتصبح مشهورة رغم 
إعاقتهــا ألنها آمنــت بأن اإلعاقة فــي الفكر 
وليست في الجســد وأن الصبر والتحدي هما 

مفتاح النجاح.

آمنت بأن التحدي مفتاح النجاح

سناء الزعاقيق.. إعاقة يدها تفشل في وأد مواهبها
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غزة/ عالء شمالي: 
أصبــح الظهير األيســر أحمد اللولحي أمــام خيارات 
محدودة فــي االنتقــاالت الصيفية الحاليــة واختبار 
فريقه الجديد اســتعدادًا للموســم القــادم 2020-

 .2021

وبعد أن أعلــن اللولحي عدم تجديد عقده مع اتحاد 
خانيونــس ألســباب قال إنها شــخصية وتمنعه من 
التنقــل بين محافظتي رفــح وخانيونس، فإنه بذلك 
يضع نفســه أمــام خياريــن فقط إما العــودة للعب 
مــع ناديه األم خدمات رفح الــذي يمتلك بطاقته، أو 
االنتقال للجار شــباب رفح، أو اللعب ألحد أندية رفح 

في الدرجتين األولى أو الثانية. 
ويبــدو أن اللولحي بات قريبًا من الظهور من جديد 
مع فريقه األم خدمات رفــح بعدما رحل عنه مدافعه 

األيســر حازم أبو شــنب، وبات بطل الــدوري بحاجة 
لخدمــات العبه الذي يبدو أنــه يمتلك رغبة حقيقية 

للعودة لصفوفه. 
وتــرك اللولحــي البــاب مفتوحــًا أمــام شــباب رفح 
الــذي يرغب بتعزيز صفوفه بالعبيــن جدد تحضيرًا 
للمنافســة بقوة على ألقاب الموســم القــادم، فيما 
يتوقــف انضمامه حول رغبة الزعيــم في االتفاق مع 

اللولحي وضمه رسميًا خالل األيام القادمة.
ولعــب اللولحــي الموســمين الماضيين مــع اتحاد 
خانيونــس قــدم خاللهما مســتويات قويــة كانت 
موازية لما قدمه اللولحي خالل سنوات طويلة لعبها 
مــع خدمات رفح حقــق مع الفريق إنجــازات متعددة 
منهــا لقبًا للــدوري ولقبًا لــكأس غزة ولقبــًا لكأس 

السوبر. 

غزة/ عالء شمالي: 
يواصل فريقا شباب رفح وغزة الرياضي تحضيراتهما 
للمواجهــة المرتقبة والهامة التي ســتجمعهما يوم 
الثالثاء في نهائي كأس غزة 2020 الذي يحمل اسم 
الراحل »أحمد القدوة« عصر الثالثاء، على ملعب رفح 

البلدي. 
ونهائي الكأس سيكون اللقاء الرابع والعشرين الذي 

يجمع الفريقين في جميع البطوالت
ومنذ تأسيســهما، حيث التقيا )23( مرة في بطولتي 
الــدوري والــكأس، حيث التقيا )18( مــرة في بطولة 

الدوري، و)5( مرات في بطولة الكأس.
ومالــت الكفة في مواجهــات الفريقين فــي الدوري 
الممتاز لشباب رفح الذي حقق الفوز في )7( مباريات، 
فيمــا حقق غــزة الرياضي الفــوز )5( مــرات، وحضر 

التعادل في )6( مباريات. 
أمــا فــي بطولة الكأس فقــد التقيا )5( مــرات، حقق 
شــباب رفح الفوز فــي )3( منها، وفاز غــزة الرياضي 

فــي مواجهة واحدة حســم فيهــا لقــب كأس العام 
1993 حينمــا التقى الفريقان في المبــاراة النهائية، 

أما المواجهة الخامســة في بطولــة الكأس فانتهت 
بالتعادل بهدف لمثله فــي العام 2003 حينما كانت 

األدوار المتقدمة تُلعب بنظام الذهاب واإلياب.
واستطاع شــباب رفح تســجيل )26( هدفًا في مرمى 
غــزة الرياضــي في بطولــة الدوري، فيما ســجل في 

بطولة الكأس )7( أهداف. 
أمــا غزة الرياضي فقد ســجل )18( هدفــًا في مرمى 
شــباب رفح في بطولة الدوري، فيما سجل في بطولة 

الكأس )3( أهداف فقط.
وكانــت آخــر مواجهــات الفريقيــن في الــدوري في 
الموســم الماضي، حيث تفوق غــزة الرياضي ذهابًا 
)2-1( وإيابًا )1-0(، فيما كانت آخر مواجهات الكأس 

في نسخة 2017-2018، حيث فاز شباب رفح بنتيجة 
)14-13( بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي 

للمباراة بالتعادل )2-2(.

غزة/وائل الحلبي:
أتــم اتحاد كــرة القدم كافــة الترتيبــات الخاصة 
بإقامة مبــاراة نهائي كأس غــزة 2020 »بطولة 
الراحل أحمــد القدوة«, بعد االجتمــاع الذي عُقد 
أمــس، في مقــر بلدية رفح بحضــور الدكتور أنور 
الشــاعر رئيس البلدية وعبد السالم هنية األمين 
العام المساعد للمجلس األعلى للشباب والرياضة 
وإبراهيــم أبو ســليم نائــب رئيس اتحــاد الكرة 
وأعضــاء االتحاد وممثلي ناديي شــباب رفح وغزة 

الرياضي.
وشــهد االجتمــاع طــرح كافــة األمــور المتعلقة 
بالمبــاراة من حيــث األعداد المســموح بدخولها 
للملعب, إلى جانب اإلجراءات الصحية التي ســيتم 
اتخاذها بنــاًء على تعليمات الجهات الحكومية في 

إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكــد الدكتــور الشــاعر جاهزية البلديــة لترتيب 
كافة األمور إلقامة المباراة, مُثمنًا قرار اتحاد كرة 
القــدم بإقامــة نهائي كأس غزة علــى ملعب رفح 
البلدي للمرة األولى في تاريخه, متمنيًا أن تعكس 

استضافة النهائي صورة تليق باسم وقيمة الكرة 
الفلسطينية.

بدوره قال إبراهيم أبو سليم إن اتحاد الكرة وضع 
خطــة كاملة إلقامة نهائي كأس غزة بالتعاون مع 
المجلس األعلى للشباب والرياضة ووزارة الصحة, 

لضمان إقامة المباراة دون وجود أي معوقات.
من جانبه شــدد عبد الســالم هنية علــى أنه منذ 
اللحظة األولى الســتئناف النشاط وضع المجلس 
األعلــى خطة كاملــة تهدف الســتمرار النشــاط 
الحكوميــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  الرياضــي 
المختصة في ظل حالــة الطوارئ التي تم اإلعالن 

عنها لمواجهة فيروس كورونا.
وشهد االجتماع االتفاق على كافة األمور المتعلقة 
بالحضور حيث سيتم السماح لكل نادٍ باصطحاب 
)125( شخصًا يشمل الالعبين والجهاز الفني لكل 

فريق, فيما سيتم الســماح لـ250 شخصًا بدخول 
الملعب من بينهم الكوادر الرياضية والشخصيات 
االعتبارية باإلضافة لإلعالميين وعناصر الشــرطة 

الذين سيتواجدون لتأمين المباراة.

 بين اللعب لخدمات 
أو شباب رفح

قبل 48 ساعة على نهائي كأس غزة
نتائج المواجهات الرسمية

 بين شباب رفح وغزة الرياضي

المصري حدد مقابل 
االستغناء عنه

محمود وادي 
مقابل مليون ونصف 

المليون دوالر
غزة/ عالء شمالي: 

اشــترط النــادي المصــري البورســعيدي الحصول 
علــى مبلغ مليون ونصف المليون دوالر لالســتغناء 
عن المهاجم الفلســطيني محمود وادى، بعد تلقيه 

عرضين من ناديي الزمالك وبيراميدز.
وقال النادي المصري إن عملية البيع يجب أن تكون 
ضمن صفقة تشــمل التعاقد مع العبين على سبيل 

اإلعارة. 
وتلقــى المصــري عروضــًا رســمية مــن بيراميدز 
والزمالــك للتعاقــد مــع وادى، فيمــا كان المصري 
يرد على العروض بعــدم الموافقة على رحيل وادي 
والتمســك بــه حســب رؤية مــدرب الفريــق طارق 

العشري.
ووضــع المصري مبلغ )1.5( مليون دوالر لبيع وادي 
على أمل االســتفادة من المبلغ للتعاقد مع العبين 
جُــدد في حال رفع قيــد التعاقدات عــن النادي في 

االنتقاالت الصيفية.
وعرض مســؤولو نــادي الزمالــك، الثنائــي كريم 
بامبو ومحمد عنتر، على النادي المصري في صفقة 
تبادليــة مع الفريق البورســعيدي لتســهيل انتقال 
محمــود وادى مهاجــم الفريق للقلعــة البيضاء في 
الموســم المقبل، األمر الذي رفضه المصري بشكل 

قاطع وحدد المبلغ المطلوب لبيع وادي.

اللولحي..

فرد سيدخلون 
ملعب نهائي 

كأس غزة 500



Monday 29 June 2020 االثنين 8 ذو القعدة 1441هـ 29 يونيو/ حزيران
14

روما/ )أ ف ب(:
كشــفت تقاريــر صحافيــة إيطالية وإســبانية 
أمس، أن البرازيلي أرتور ميلو العب برشلونة، 
وصــل الــى تورينو إلجــراء الفحــص الطبي، 
تمهيــدا إلتمام صفقة انتقــال الى يوفنتوس 
ستشــمل رحيل العب األخير البوسني ميراليم 

بيانتيش الى النادي الكاتالوني.
وحفلت التقارير في األيــام الماضية بالحديث 
عن الصفقة التي ستشمل العبَي خط الوسط 

أرتور )23 عاما( وبيانيتش )30 عاما(.
وأوردت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" اإليطالية 

هذا األسبوع إن يوفنتوس سيدفع 10 ماليين 
يورو )11,2 مليون دوالر( لبرشلونة، وأن أرتور 

وافق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس.
وأفادت تقاريــر في البلديــن المعنيين صباح 
أمس، بينها لصحيفة "ســبورت" الكاتالونية، 
ان أرتور وصل ليل الســبت علــى متن طائرة 

خاصة الى مطار كاسيلي في مدينة تورينو.
وتــداول مســتخدمون عبــر مواقــع التواصل 
االجتماعي، شــريطا مصورا يظهر خروج العب 
خــط الوســط من حــرم المطار ليــال، محاطا 

بعدد من المقربين منه.

وبحســب التقارير، من المقرر ان يخضع أرتور 
للفحص الطبــي في المركز التابع ليوفنتوس، 

على ان يعود الى إسبانيا.
ويتوقــع أن ينجز الناديــان الصفقة في موعد 
أقصاه 30 يونيو، ليتم إدراجها ضمن الســنة 

المالية الحالية.
وأتى ســفر أرتور الى تورينــو بعدما بقي على 
مقاعــد البدالء خالل مباراة فريقه ضد مضيفه 
ســلتا فيغو ضمن المرحلة الثانيــة والثالثين 
من الدوري اإلســباني، والتــي انتهت بتعادل 

.2-2

برلين/ )أ ف ب(:
فتح نادي بوروســيا دورتموند األلماني الباب أمام العبه الجديد البلجيكي توماس 
مونييــه للدفاع عــن ألوان ناديه الســابق باريس ســان جرمان في مــا تبقى من 
مســابقة دوري أبطــال أوروبا لكرة القدم هذا الموســم، على رغــم انضمامه إليه 

بصفقة حرة هذا األسبوع.
وقال الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز-يواكيم فاتسكه لبرنامج "دوبلباس" على 
شبكة "سبورت 1" األلمانية "قلنا له+اذا أردت خوض دوري أبطال أوروبا )مع سان 
جرمان(، فال بأس بذلك بالنســبة إلينا+". وأضاف ان مســابقة "دوري األبطال هي 
على مستوى فني رفيع. اذا رغب )مونييه( يتعين علينا مناقشة التفاصيل مع باريس 
ســان جرمان. هو بصدد التفكير باألمر وســنحاول حّل هذه المســألة مع باريس". 
وكشــف "كانت فتــرة التوقف )بســبب +كوفيد+19-( طويلة جدا بالنســبة إليه، 
وبالتالي ســئم ان يكون فــي إجازة. هو مرتاح اآلن ويســتطيع االنضمام الينا بعد 
مباريات دوري أبطال أوروبا. هذا األمر ســيعقد بعض الشــيء من استعدادنا، لكن 
اذا أراد الالعــب أمرا مماثــال فيتعين علينا ان نقوم به". ومن المقرر ان تســتكمل 
منافســات المسابقة القارية بين 12 و23 أغسطس المقبل، بعد تعليق منافساتها 

منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

لندن/ )أ ف ب(:
أّكد المدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال إن فريقه مانشستر سيتي سيقيم تكريم 
"حرس شــرف" الئقا بضيفه ليفربول األسبوع المقبل، بعدما انتزع منه األخير لقب 

الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويحل ليفربول ضيفا على اســتاد االتحاد التابع لســيتي مساء الخميس الثاني من 
يوليو، ضمــن المرحلة الثانية والثالثين من البريمرليغ، فــي أول مباراة له بعدما 

حسم لقب الدوري لصالحه للمرة األولى منذ 30 عاما.
وتــوّج النادي األحمر بطال إلنجلترا هذا األســبوع، بعد خســارة مطارده المباشــر 

سيتي أمام مضيفه تشلسي بنتيجة 1-2 في المرحلة الحادية والثالثين.
وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة، مع تبقي سبع مباريات فقط.

وأكد غوارديوال الذي قاد ســيتي الى لقب الدوري في الموســمين المنصرمين، ان 
ليفربول بقيادة األلماني يورغن كلوب، يســتحق التكريم، ال سيما اصطفاف العبيه 

كـ"حرس شرف" لالعبي الفريق المنافس لدى دخولهم أرض الملعب.
وقال "بالطبع سنقوم بذلك )...( سنقوم بتحية حرس الشرف بالطبع".

وتابع في تصريحات الســبت "دائما ما نســتضيف ليفربــول بطريقة مذهلة عندما 
يأتون الى ملعبنا. ال يمكنهم ان يشــكوا، وبالطبع سنقوم بذلك )هذه المرة أيضا( 
ألنهم يستحقون ذلك"  وتطرق اإلسباني الذي يشرف على تدريب سيتي منذ العام 
2016، الــى األداء الــذي قدمه الفريق فــي الدوري المحلي خالل موســم 2019-

2020، رافضــا أي تلميح الى ان العبيه لم يظهروا رغبة بإحراز اللقب للمرة الثالثة 

تواليــا. وشــدد غوارديوال على ان "فريقا )ســيتي( يحرز ثمانية ألقــاب في األعوام 
الثالثة الماضية لديه الشغف، في كل مباراة، في كل مسابقة، أينما كان. ال يمكن 

ألحد في هذا البلد ان يقول" عكس ذلك.
وقــاد غوارديوال فريقه إلحــراز لقب الــدوري الممتاز مرتين، ولقــب كأس االتحاد 

اإلنكليزي، ولقب كأس الرابطة ثالث مرات، ولقب درع المجتمع مرتين.
وحقق سيتي مع غوارديوال في موسم 2018-2019 ثالثية محلية غير مسبوقة من 

خالل الدوري والكأس وكأس الرابطة.
وتابع المدرب السابق لبرشلونة اإلسباني وبايرن ميونيخ األلماني "القيام بما قمنا 
بــه في أصعب دوري فــي العالم هو أمر صعب جدا، لكــن ال يمكننا ان نفوز طوال 
الوقت. كان ثمة فريق اســتثنائي، وعندما يكون الفريق استثنائيا، ما أدعو إليه هو 

التعلم منه وتهنئته. األمر بسيط". 
وحقق ليفربول انجازا قياســيا هذا الموسم بحســم لقب الدوري لصالحه مع تبقي 

سبع مراحل على النهاية.

لندن/ وكاالت:
بلغ حامل اللقب مانشســتر سيتي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس 
االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه نيوكاسل يونايتد 0-2 

أمس ضمن منافسات ربع النهائي.
وأحرز كيفن دي بروين )37 من ركلة جزاء( ورحيم ســترلينغ )68( هدفي 
مانشســتر سيتي. وضرب مانشستر ســيتي موعدا في نصف النهائي مع 
أرســنال، فيما يلتقي تشيلسي مع مانشســتر يونايتد في نصف النهائي 
اآلخر.  وأشــرك مانشستر ســيتي تشــكيلة قوية، رغبة من المدرب بيب 
غوارديــوال في نســيان الهزيمــة المؤلمة أمام تشيلســي 1-2 بالدوري 
الممتاز. وكان البديل اإلســباني داني ســيبايوس قد منح فريقه أرسنال 
التأهل، بهدف الفوز المتأخر )2-1( على المضيف شــيفيلد يونايتد أمس 
في ربع النهائي، ليواصل فريقه تحسين نتائجه بعد استئناف المنافسات 

المحلية إثر توقف لثالثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وســجل أرســنال عبر العاجي نيكوال بيبي مــن ركلة جــزاء )25(، وعادل 
شــيفيلد في الدقيقة 87 عبر ديفيد جيمس ماكغولدريك، قبل ان يحسم 
سيبايوس النتيجة في الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع، في مباراة 

شهدت إلغاء هدفين لشيفيلد بداعي التسلل.
ويحــاول »المدفعجيــة« في المســابقة التــي يحملون الرقم القياســي 
فــي عدد ألقابهــا )13 آخرها عام 2017(، تعويــض تأخرهم في الدوري 

الممتاز، حيث تراجعوا الى المركز التاسع.

لندن/ وكاالت:      
كشــفت وسائل إعالم إنجليزية عن ســعي المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، للتعاقد مع لوكاس فاســكيز جناح 

ريال مدريد، في السوق الصيفي.
وبحســب صحيفة ”ديلي إكســبريس“ فإن مورينيو يرى أن فاســكيز 
مناســب تماما ألســلوبه مع توتنهام ويريد تعزيز صفوف الســبيرز 

بالالعب.
وأشــارت الصحيفــة إلى أن الصفقة قــد تكلف خزينــة توتنهام 25 

مليون يورو.
وفاســكيز أحد أهم الالعبيــن البدالء الذين يعتمــد عليهم المدرب 

الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.
ولعب فاســكيز، البالغ مــن العمر 28 عاما، للفئات الســنية في ريال 
مدريد، وشــارك مــع الفريق األول للميرنغي في 201 مباراة، ســجل 

فيها 24 هدفا، وصنع 46.
ونــال فاســكيز مع ريــال مدريد لقبا فــي الدوري اإلســباني، و3 في 
دوري أبطــال أوروبا، و3 في كأس العالم لألندية، ولقبا في الســوبر 

اإلسباني، ولقبين في السوبر األوروبي.

 يفتح الباب أمام مونييه لخوض 
دوري األبطال مع سان جرمان

دورتموند

أرتــــــــور 
في تورينو إلجراء 

الفحص الطبي تمهيًدا 
لصفقة يوفنتوس

سيتي 
يلحق 

بأرسنال 
وتشلسي 

ويونايتد في 
نصف نهائي 
كأس إنجلترا

 يستهدف فاسكيز 
العب ريال مدريد مورينيو

غوارديوال 
يؤكد إقامة 

العبي السيتي 
ممرًا شرفيًا 

لليفربول
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

أعلن أنا/  ســاهر عليان عيد السكني عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 400787149 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ انس جهاد عبد الرحمن ســمره عــن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 400272068  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
المدعية/ آية كمال محمود أبو شقفة من غزة – معسكر الشاطئ بالقرب 
من معرض الصاوي – وكالؤها المحامون/ محمد عادل بسيســو وحلمي 
وليــد الحايك وتامر فتحي األشــرم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياســر أبو 

شقفة – من غزة دوار انصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف.
المدعــى عليه/ ســاهر محمود علي الدنف – من غزة معســكر الشــاطئ 

بالقرب من المسجد الغربي.
نوع الدعوى: مطالبة بمصاغ ذهبي.

قيمة الدعوى: )2214 دينارًا أردنيًّا( ألفان ومئتان وأربعة عشر دينارًا أردنيًّا.
في الطلب المدني رقم 2020/409
في الدعوى المدنية رقم 2020/137

إلــى المدعى عليه المذكور أعاله بما أن المدعية المذكورة أعاله قد أقامت 
عليــك الدعوى رقم 2020/137 ونوعها "مطالبــة بمصاغ ذهبي" وقيمتها 
)2214 دينــارًا أردنيًّا( ألفان ومئتان وأربعة عشــر دينــارًا أردنيًّا وفًقا لما 

تدعيه في الئحة دعواها فليكن بعلمك أنه قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة 
جلسة يوم األربعاء الموافق 2020/10/14 لذلك يقتضي منك الحضور وأن 
تــودع ردك الجوابي على الئحة دعواه خالل خمســة عشــر يومــًا من تاريخ 
النشر وليكن بعلمك أنه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمدعية 
ان تسير بحقك في الدعوى باعتبارك حاضرًا. غزة في: 2020/6/28م

رئيس قلم محكمة صلح غزة 
أ . أكرم أبو السبح 

دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة الموقرة
في الطلب المدني رقم 2020/409
في الدعوى المدنية رقم 2020/137

المدعي/ عوني جميل عبد السالم ساق اهلل من غزة الرمال 
 وكيله / خميس عصفور المحامي 
المدعى عليه/ عادل جميل عبد الســالم ســاق اهلل من غــزة – الرمال تل 

الهوا برج الياسمين مقابل مطعم الروتس القديم الدور الثاني
نوع الدعوى: حقوق )مطالبة مالية( 

قيمة الدعوى: )75.000دينار( خمسة وسبعون الف دينار اردني فقط
مذكرة تبليغ حكم

الى المدعــى عليه المذكور أعاله بما ان المدعي المذكور أعاله قد حصل 
على حكم صادر من لدن محكمة بداية غزة في القضية رقم 943 / 2014 
والقاضي بالزام المدعى عليه / عادل جميل عبد الســالم ســاق اهلل بدفع 
مبلغ وقدره )75.000د.أ( أي خمســة وســبعون الف دينار اردني لمصلحة 
المدعــي / عونــي جميل عبد الســالم ســاق اهلل مقابل حقوقــه موضوع 
الدعوى الراهنة والزام المدعى عليه بالرســوم والمصاريف ومبلغ )40د.أ( 
أي أربعــون دينارًا اردنيًا بدل اتعاب محاماة. حكمًا صدر في: 2020/1/29 

بحضور وكيل المدعي وحال غياب المدعى عليه 
قاضي محكمة بداية غزة/  أ. ماهر حسني الجملة 
لذلــك يقتضي علينــا تبليغك بهذا الحكم حســب األصــول لكي يتمكن 

المدعي من البدء في إجراءات التنفيذ. حرر في: 2020/6/28م 
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
 أ .عمار قنديل 

دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء 

  لدى محكمة بداية غزة الموقرة 
في القضية رقم 943 / 2017     

في الطلب رقم 734 / 2020

أعلن أنا/ ابراهيم انور سالم ابو عابد عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 404757585  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

 اليهودية برفقة أحد ضباط االحتالل. وتتم االقتحامات على فترتين صباحية ومسائية 
تستمر لعدة ساعات ضمن مسارات محدّدة حتى الخروج من باب السلسلة.

فيما اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل أمس، قرية بيت إكسا شمال غرب القدس 
المحتلة، وشرعت بأعمال تجريف لقطعة أرض داخل القرية.

وأفاد شــهود عيان لوكالة "وفا" التابعة للســلطة، بأن قــوات االحتالل اقتحمت قطعة 
أرض تعود لعائلة حمايل، ترافقها جرافة عســكرية، وشــرعت فــي تجريف قطعة أرض 

قرب منازل المواطنين.
وأضافوا أن قوات االحتالل أغلقت مداخل القرية، وشــرعت فــي أعمال التجريف، تزامنا 

مع نصب خيمة في المكان.
واعتلى عدد من جنود االحتالل أســطح منازل المواطنين المحيطة، بالتزامن مع انتشار 

مكثف في الحي المستهدف في القرية.
يشــار إلــى أن قرية بيت إكســا يقطنها قرابة ألفــي مواطن، وهي محاصــرة من جدار 

الفصل والتوسع العنصري، والمستوطنات من مختلف االتجاهات.
إلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل أمس، شابين من بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس 
المحتلــة. وأفاد شــهود عيــان، بأن قوات االحتالل اعتقلت الشــابين بــالل أبو الزكي، 

وقـســام حلبية، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.
فيمــا هاجمــت زوارق بحرية االحتالل أمــس، مراكب الصيادين قبالة بحــر مدينة غزة 

ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالرصاص وفتحت خراطيم المياه صوبهم.
وأفــاد مصــدر محلي بأن زوارق بحريــة االحتالل هاجمت مراكــب الصيادين قبالة بحر 
منطقة الســودانية شــمال غــرب مدينة غزة وهي علــى بعد نحو ثالثــة أميال وفتحت 

خراطيم المياه صوبها وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ البحر.
كمــا أطلقــت زوارق بحريــة االحتالل الرصاص وفتحــت خراطيم الميــاه صوب مراكب 
الصياديــن قبالة بحر مدينة خان يونس ما ألحق أضرارا بأحد المراكب ودفع الصيادين 

للخروج إلى شاطئ البحر خوفا من اإلصابة برصاص االحتالل.

أجرت فحوصات لـ 638 عائدا من مصر، وروسيا، واألردن، وهم اآلن قيد الحجر في أريحا 
إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم خالل الساعات المقبلة.

إلى ذلك توقع نقيب األطباء الفلســطينيين، شــوقي صبحة، أن تصــل جائحة فيروس 
كورونا في الضفة الغربية، إلى مرحلة الذروة في فصل الشــتاء القادم، خاصة مع عدم 

التزام المواطنين بالتباعد االجتماعي.
وقال صبحة في تصريح لـ"فلســطين": إن "حالة االســتهتار العامة التي تســود الضفة 
الغربيــة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا ستســاهم في زيــادة الحاالت المصابة 
خــالل األيــام القادمة". وحــذر صبحة من إمكانيــة وصول النظام الصحــي إلى مرحلة 
االنهيار في حال زادت الحاالت بشكل كبير، مشيرًا إلى أن اإلمكانات الطبية الفلسطينية 
متواضعة، وهي غير قادرة على اســتقبال حــاالت كثيرة من فيروس كورونا، إضافة إلى 

أنها غير كافية باألصل في األيام العادية ومرحلة ما قبل الفيروس.
وحول المواطن الســبعيني الذي توفي أخيرًا بســبب جائحة فيروس كورونا في الخليل، 
بين صبحة أن المريض أصيب بجلطة، إلى جانب إصابته بالفيروس، وكان من المتوقع 
وفاته. وأشــار إلى أن نقابة األطباء تتابع عن كثب واقــع األطباء العاملين في الصفوف 

األولى لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير ما يلزمهم من مستلزمات وقائية.

غزة/ محمد أبو شحمة:
بعد الفشــل الذريــع الذي لحــق بالعديد مــن قادة 
االحتالل اإلســرائيلي على مدار حكومات إســرائيلية 
سابقة في استعادة الجنود المأسورين لدى المقاومة 
الفلسطينية في قطاع غزة، وجّه وزير جيش االحتالل 
بينــي غانتس جيشــه للبحــث عن جثامين شــهداء 
فلســطينيين مدفونين فــي األراضــي المحتلة، في 
محاولة إليجــاد أيِّ ورقة يســتخدمها أمام المقاومة 
الفلســطينية للتفاوض معها على الجنود المأسورين 

في قطاع غزة.
وتؤكــد صحيفة "يديعــوت أحرونــوت" العبرية التي 
أوردت الخبــر أمــس، أن هدف غانتس مــن خطوته 
اإلمســاك بـ"ورقة مســاومة" أخرى الستخدامها أمام 
حماس حال التوصل إلى صفقة فعلية لتبادل أســرى، 
تســتعيد )إســرائيل( بموجبهــا اثنين مــن جنودها 
الذيــن تحتجزهــم الحركــة فــي قطاع غــزة، إضافة 
لجنديين )غير معروف إن كانا على قيد الحياة أم ال(.

لكن الصحيفة قالت: إن أيَّ مفاوضات بين "حماس" 
ودولــة االحتالل حول صفقة تبادل، قد يتم تجميدها 
علــى خلفية عــزم )تل أبيــب( تنفيــذ مخطط الضم 
بالضفــة الغربية المحتلة بدًءا من األســبوع المقبل، 

وفق المصدر ذاته.
مؤمن مقداد المختص في الشأن اإلسرائيلي، يؤكد 
أن غانتــس الذي كان رئيسًــا ألركان جيش االحتالل 
خــالل عدوان عــام 2014م، عندما أســرت المقاومة 
جنــودًا إســرائيليين، يميل إلى إتمــام صفقة تبادل 

جديــدة، لذا بدأ يصــدر قرارات ويتحــرك داخليًّا في 
هذا الشأن.

وأوضح مقداد في حديثه لـ"فلســطين" أن األســباب 
التي تجعــل غانتس يســعى ويتحرك ويصــدر قرارًا 
بالبحــث عــن جثامين الشــهداء المفقوديــن داخل 
إلــى  رســائل  إيصــال  هدفــه  المحتلــة،  األراضــي 
أهالي أســرى االحتــالل الموجودين لــدى المقاومة 
الفلســطينية فــي قطاع غــزة، بأنه يريــد إنهاء هذا 

الملف.
ويحاول غانتس من خطوته الجديدة، حســب مقداد، 
اســتباق األمر وتجميع أوراق يرى هــو أنها قد تكون 
رصيــدًا لــه فــي أيِّ صفقــة قادمــة مــع المقاومة 
الفلســطينية في قطــاع غزة، خاصة أنــه أوعز بعدم 
تسليم أيِّ جثمان شــهيد سواء من حركة حماس أو 

من غيرها من الفصائل الفلسطينية.
وقال مقــداد: "إن وزير حرب االحتالل غانتس ضعيف 
سياســيًّا، ورجل جديد على هذا الحقل لذلك سيعمل 
علــى إثبات نفســه وتحقيق إنجاز له مــن خالل عقد 
صفقــة مــع المقاومــة، وإيصــال رســالة للمجتمــع 
اإلســرائيلي، بأنه نجح بما فشــل به رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو منذ 6 سنوات مضت".
وأشــار إلى أنه في ظل تفكك حزب أزرق أبيض الذي 
كان يقــوده غانتــس، ومحاوالت نتنياهو تهميشــه، 
وســع وزير حرب االحتالل قراراتــه الخاصة بجثامين 

الشهداء الفلسطينيين المفقودين.
وحول قبول المقاومة الفلسطينية بجثامين الشهداء 

مقابل ما يوجد لديها من جنود، قال مقداد: "جثامين 
الشــهداء لهم مكانــة وقامة كبيرة لــدى المقاومة، 
ولكن مطالبها كبيرة وهي اإلفراج عن كبار األسرى".

سعيد بشــارات المختص في الشأن اإلسرائيلي، يرى 
أن غانتس يريد من قراره البحث عن جثامين الشهداء 
الفلسطينية، التقرب من أهالي األسرى اإلسرائيليين 
الموجوديــن لدى المقاومــة الفلســطينية، وإيصال 

رسالة لهم بأنه يتحرك في ملفهم.
وقــال بشــارات في حديثــه لـ"فلســطين": "قد يريد 
غانتس من قراره التمهيد لصفقة أوليّة مع المقاومة 

مقابل تقديم معلومات حول الجنود األسرى".
ويستبعد بشــارات وجود أيِّ تأثير قوي لدى غانتس 
داخــل حكومــة االحتــالل في إتمــام صفقــة تبادل، 
أو إعــالن الحــرب، أو حتى في قــرارات ضم أجزاء من 
الضفة الغربية أو غــور األردن، ولكن قراره األخير قد 
يكون له تأثير؛ إلشــغال اإلعالم من خالل إثارة ملف 

األسرى من جديد.
يشــار إلى أن "أبو عبيدة" الناطق باســم كتائب "عز 
الدين القسّــام"، الذراع العســكري لـــ "حماس" قال 
الخميس الماضي: إن حركته تتطلع إلى إنجاز صفقة 
تبــادل أســرى جديدة، ســوف يتصدّرها قــادة كبار 

)قابعون داخل السجون(".
وأضاف أبــو عبيدة: "لن نتعب أنفســنا على أقل من 
هذا الثمن، وخيارات المقاومة عديدة، لفرض إرادتها 
فــي هذا الملف، حتّى تكون األثمان التي ســيدفعها 

االحتالل غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو".

ما دالالت تحرك "غانتس" للبحث عن جثامين 
الشهداء المفقودين في الداخل المحتل؟

حيث شــاركت كل القوى والفصائل الفلســطينية والعلمــاء والمجتمع المدني 
والعشائر.

وعدَّ قاســم في تصريح نشر أمس، أن "اللقاء الوطني في قطاع غزة أمس عبر 
عن توجه واضح بأن شــعبنا موحد لمواجهة مخطط الضم االســتعماري، وأن 
هذا المخطط سيواجه بمقاومة حقيقية على امتداد وجود شعبنا الفلسطيني".

وأضــاف: "كما حمل اللقاء رســالة لــكل األطراف بأنهم لن يســتطيعوا تمرير 
مخطط الضم االستعماري من أي ثغرة خالف وطني، فقد بنى هذا اللقاء جدارًا 

صلبًا في وجه كل من يحاول تمرير هذا المخطط".
وختــم قائاًل: "هذا النموذج الذي رُســم في غزة اليوم، يجب أن ينســحب على 
كل الساحات وفي كل المواقع، خاصة في الضفة الغربية المستهدفة األساس 

بمخطط الضم، والمسارعة في الدعوة لعقد اإلطار القيادي الوطني".

قرار بتشكيل لجنة وطنية عليا 
لتوثيق بيانات المواليد والوفيات

غزة/ فلسطين:
أصدر وكيل وزارة الصحة د.يوســف أبو الريش قرارا بتشكيل لجنة وطنية 

عليا لتوثيق بيانات المواليد والوفيات.
وأوضح أن اللجنة ستضع ضوابط ومعايير توثيق بيانات المواليد والوفيات 
في محافظات قطاع غزة وتشــرف عليها, إضافة إلى تطوير آلية التسجيل 
اإللكتروني بشكل مشــترك بين وزارتي الصحة والداخلية لضمان توحيد 

البيانات, وإصدار أرقام موحدة للمواليد والوفيات.
ويتــرأس اللجنة الوكيل المســاعد للمعلومات والتخطيــط بوزارة الصحة 
أسامة قاسم, وعضوية مدير وحدة نظم المعلومات الصحية, ومدير وحدة 
تكنولوجيــا المعلومات ومندوب عــن اإلدارة العامة للمستشــفيات وعن 
الرعايــة األولية, ومدير عام األحوال المدنيــة بوزارة الداخلية، ومدير عام 
الحاســوب ونظم المعلومات في الداخلية، ومنــدوب عن المعهد الوطني 

للصحة العامة .
وذكر أبو الريش وفق بيان صحفي أمس، أن اللجنة تأتي بناء على أهداف 
وحدة نظم المعلومات الصحيــة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات 
العالقة بتشــكيل لجنة وطنية عليا لتوثيق بيانــات المواليد والوفيات في 

دول الشرق األوسط. 

بلدية غزة وشركة توزيع 
الكهرباء توقعان مذكرة تعاون

غزة/ فلسطين:
أعلنــت بلدية غزة أمس توقيعها وشــركة توزيع كهربــاء محافظات غزة 

مذكرة تعاون وتفاهم، لتبادل نظم المعلومات الجغرافية.
وحضر التوقيع: وكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان، ورئيس بلدية 
غــزة د. يحيى الســراج، ورئيس هيئة المديرين في شــركة توزيع كهرباء 

محافظات غزة سمير مطير.
وأوضــح رضوان أن المذكرة تهدف لتنســيق العمل بين الهيئات المحلية 

ومؤسسات لتحقيق المصلحة العامة.
فــي حين أكد رئيس البلدية أن المذكرة جاءت ثمرة جهود متواصلة عدة 
أشهر بين األطراف كافة، في سبيل الوصول إلى آلية تساهم في تحسين 

الخدمات المقدمة للجمهور، واالرتقاء بمدينة غزة.
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

إزالة "سن" من أنف 
طفلة.. استمر 4 سنوات

بكين/ وكاالت:
نجــح أطبــاء صينيون في إزالة ســن من أنف طفلة كانت قد ســقطت على 

وجهها قبل 4 سنوات.
وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن األطباء اكتشــفوا الســن بعد شكوى 
الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، من ألم في أنفها وصعوبة في التنفس.

وقالت عائلة الطفلة إنها تعثرت وســقطت عندما كانت في الثانية، وفقدت 
أحد أسنانها، لكنهم لم يعثروا عليه أبدًا واعتقدوا أنه سقط في مكان ما.

وفوجئ األطباء في مقاطعة شــيان بوجود ســن بطول 2 سنتيمتر مستقرا 
داخــل التجويــف األنفــي للطفلة، وقال الطبيب تشــين شــياو، الجراح في 

المستشفى: "كان هناك جسم صلب في تجويفها األنفي".
وأضاف الطبيب أن تأثير الســقوط دفع السن إلى تجويف األنف، مع ظهور 

جذر السن فقط في فتحة األنف.
وخضعــت الطفلة لعملية جراحية إلزالة األســنان بالكامــل في 22 يونيو/  

حزيران، ومن المتوقع اآلن أن تتعافى بالكامل.
ووصف وانج يانهوي، رئيس قســم األذن واألنف والحنجرة في المستشفى 
الحالة بأنها "نادرة للغاية". ويطلق على هذه الحالة النادرة اســم "األسنان 
المتحجــرة داخل األنف"، ويقول خبراء إنه تم تســجيل العثور على 23 حالة 

مسجلة فقط بين عامي 1959 و2008.

ذاكرة الكالب.. 
"إدراك" يفاجئ 

العلماء
لندن/ وكاالت:

كشــفت دراســة حديثــة أن الكالب 
تتمتع بذاكــرة جيدة تشــبه ذاكرة 
األطفــال، حيث إنها تســتطيع تذكر 
شــيء فعلتــه منــذ ســاعة وتكراره 
عندما يطلب منهــا ذلك، ما يجعلها 
ذكية كما األطفال الصغار في الفهم 

وتذكر ما يفعلونه خالل اليوم.
ميــل"  "ديلــي  صحيفــة  وذكــرت 
البريطانيــة أن باحثيــن من جامعة 
أوتفــوش لورانــد دربــوا 10 كالب 
على إطاعة األوامر وأداء المهام، ثم 
فعلهــا مجددًا عندمــا يطلب منهم 
"التكــرار". وفاجــأ مــالك الحيوانات 
الكالب بأوامر التكرار في يوم عادي، 
وانتظروا تنفيذ الكلب لألمر تلقائيًا، 
وعندمــا قالوا "كرر" بعــد 20 ثانية، 
قــام 9 كالب بنفس الحركة مجددًا، 

وبعد دقيقة، نفذها 7.
وقــال مؤلفو الدراســة، المنشــورة 
فــي مجلــة "ســاينتيفك ريبورتس" 
العلميــة، إن هذا يوضــح أن الكالب 
مدركة لمــا تفعله؛ ألنها كررت حتى 
األفعال التي لم تدرب عليها، عندما 

تلقت توجيها بالتكرار.
الرئيســية  المؤلفــة  وأوضحــت 
الدكتورة كلوديــا فوجازا، أن هذا ال 
يأتي من التدريــب، ولكن من كون 
الكالب حيوانــات اجتماعية تطورت 
على مــر مئات األعــوام أمضتها مع 

البشر في بيئة معقدة.

بكين/ وكاالت:
أعلنت شركة "موبفوي" عن إطالق الموديل الجديد 

من ساعتها الذكية TicWatch C2 األنيقة. 
وأوضحــت الشــركة الصينيــة أن الســاعة الذكية 
+TicWatch C2 الجديــدة تأتــي بذاكرة وصول 
عشــوائي ســعة واحــد جيجابايــت مــع الكثير من 
التصميمــات الجديــدة لواجهة الســاعة مع ســوار 

سيلكون إضافي.
وتدعــم الســاعة تقنية اتصــاالت المجــال القريب 
NFC، وبالتالــي فإنــه يمكــن اســتعمال الســاعة 

الذكية الجديدة إلجراء عمليات الدفع بدون تالمس 
مثل وظيفــة جوجــل Pay، باإلضافة إلــى مقاومة 
.IP68 الغبار واألتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية

وتأتي الســاعة الذكية الجديدة في جســم معدني 
مســتدير يتشــابه مع تصميم الســاعات التقليدية 
 Wear OS وتعتمــد على نظام التشــغيل جوجــل

وذاكرة سعة 4 جيجابايت.
وأعلنــت موبفــوي عــن توافــر ســاعتها الذكيــة 
+TicWatch C2 الجديــدة بثالثــة ألــوان، هــي: 

الوردي المُذهب واألونيكس والبالتينوم.

وعلــى الرغم مــن التأثير العالمــي لجائحة فيروس 
كورونا COVID-19 اســتمرت شــحنات الســاعات 
الذكيــة العالمية فــي النمو خالل األشــهر الثالثة 
األولى من 2020، مدفوعة بالمبيعات عبر اإلنترن، 
وفقــا لتقرير صــادر عن شــركة األبحاث الســوقية 

. Strategy Analytics
وبحسب موقع شــركة األبحاث السوقية، فقد نمت 
الشــحنات بنســبة %20 ســنويًا لتصل إلــى 13.7 
مليــون وحــدة فــي الربــع األول من عــام 2020، 

مرتفعًة عن 11.4 مليون وحدة في الربع السابق.

دون تالمس.. ساعة ذكية تريحك من إجراء المعامالت المالية

ماذا يعني: 
الضم إعالن حرب؟!

فــي كلمته األخيرة اعتبر أبو عبيدة الناطق الرســمي باســم كتائب 
القسام، الجناح المســلح لحركة حماس، الضم بمثابة )إعالن حرب( 
على الشــعب الفلســطيني. هــذه العبــارة القصيرة ربمــا تعني أن 
ردّ المقاومة ســيكون بالمثــل، التصدي للحرب، واســتخدام القوة 
العســكرية المتوفرة لــدى فصائــل المقاومة للتعبير عــن موقفها 

الرافض لقرار الضم.
كلمــة أبو عبيدة هــذه تعني أن حماس والفصائــل األخرى لن تقف 
عند األنشــطة الجماهيرية الرافضة للضــم. أي لن تقف عند تجديد 
مســيرات العودة، أو عنــد المؤتمرات الشــعبية الرافضة لإلجراءات 
الصهيونية، بل ســتطلق هــذه الفصائل صواريخهــا باتجاه أهداف 
إســرائيلية، ألنها ترى في ذلك الرسالة األبلغ للرفض، وهي الرسالة 

التي يمكن أن يحسب لها العدو حسابات خاصة.
هذا االســتنتاج الذي يرجح وقوع معركة مع االحتالل عبر حدود غزة، 
يؤكده تأكيدًا غير مباشــر ازدياد عدد تجارب حماس على الصواريخ 
عبــر بحر غزة، والتــي ترصدها أجهزة االحتالل مــن كثب. الصحافة 
العبرية اســتخلصت الرسالة أو الرســائل التي تحملها هذه التجارب 
الصاروخية، وقالت: حماس ســتقصف مناطق متفرقة، وستشــاركها 
القصــف الجهاد اإلســالمي والفصائل األخــرى، إذا ما بــدأ نتنياهو 

بالضم.
وأرى أن تهديــدات غانتــس األخيرة بالرد العاجــل على كل صاروخ 
من غزة لن تــردع حماس وغيرها من الفصائل من إطالق )صواريخ 
الرفــض( تعبيــرًا عــن الموقف الوطنــي الذي أكدتــه الفصائل في 
اجتماعها األخير في غزة. حماس ســتغامر باستخدام الصواريخ رغم 
الحالة الصعبة في القطاع، ألنها ال تستطيع الصمت، وتمرير الضم، 
ألن القضيــة الوطنية ال تحتمل الصمت على هذه الخطوة الخطيرة، 
التي تعني نهاية األمل بدولة فلسطينية على أراضي عام ١٩٦٧م.

الحــل الوحيد لتفــادي االنفجار هو أن تتراجع )إســرائيل( عن الضم. 
وال أظــن أن هناك طريًقــا آخر يمكن أن يمنع الحــرب، التي تتحمل 
)إســرائيل( مســؤولية تفجرها في هــذه المرحلة. مــع مالحظة أن 
بدايــات كل حــرب صغيرة أو كبيرة تكون معروفــة، ولكن نهاياتها 

وتداعياتها تبقى مجهولة وتخضع لتطورات الميدان.
)إســرائيل( في نظــر حماس أعلنــت الحرب على الشــعب واألرض، 
وحمــاس ال تجــد مناصًــا من التعامــل مع هــذا اإلعــالن بالمثل، 
وحماس لن تخوض المعركة وحدها بل ستشارك فيها كل الفصائل 
المجاهــدة، وهنــا أقول: حبــذا لو أكدت ســلطة عباس هــذا الحق 
الوطني في بيان أو تصريح، حتى وإن لم تمارسه هي، فلربما ساعد 

التأكيد في منع الضم.


