
الصين تعلن 
االنتصار على 

كورونا والبرازيل 
تغرق في األزمة

عواصم/ وكاالت:
أعلنــت الصيــن أمــس انتصارها 
علــى فيــروس كورونا المســتجد 
الذي أّثــر على اقتصادها بشــكل 
كبير ويواصل تفشــيه في العالم 
خصوصًا فــي البرازيل حيث تجاوز 

عدد الوفيات عتبة العشرين ألفًا.
وإذ أصاب الوباء أكثر من خمســة 
بحيــاة  وأودى  شــخص  مالييــن 
أكثــر مــن 332 ألفــا فــي العالم 
وفــق األعــداد الرســمية المعلنة 
والتــي تُعتبــر أقــّل مــن الواقع 
بكثير، فقــد تمكنت الصين حيث 
ظهــر الفيــروس في أواخــر العام 
2019، من احتوائه على أراضيها. 

الواليــات  وتتهمهــا 
المتحــدة بأنها تأخرت 

إجــراءات وقائية لمنع تفشــي فيروس كورونــا. وتوافد 
المواطنــون نحــو المســاجد، أمــس، ضمن 
إجراءات وقائية مشددة شملت توزيع كمامات 
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تعزية
بمزيـــد من الحـــزن واألســـى تشـــاطر أســـرة شـــركة االتصاالت الخلويـــة

الفلسطينية جوال من الزميلة/ رشا البنا بوفاة والدتها المغفور لها 
الحاجة/ حنان خليل البنا "أم حسين"

ســائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواســع رحمته ويســكنها فســيح 
جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر وحسن العزاء.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

محافظات/ فلسطين:
اعتــدت شــرطة االحتــال اإلســرائيلية، 
مســاء أمس، علــى عشــرات المواطنين 
الفلســطينيين بالضــرب، أثنــاء اعتزامهم 

أمــام  والتراويــح  العشــاء  صاتــي  أداء 
فــي  األقصــى  المســجد  أبــواب  أحــد 
القــدس المحتلة. وأفاد مركز معلومات 
بــأن  صحفــي،  بيــان  فــي  حلــوة  وادي 

قــوات االحتــال اعتــدت علــى المصلين 
بــاب  منطقــة  محيــط  عــن  وأبعدتهــم 

األســباط، ومنعتهــم مــن أداء 
الصاة. وأشار المركز إلى أن 

المفتي: اليوم الـمتمم لرمضان 
وغًدا أول أيام عيد الفطر

رام اهلل/ فلسطين:
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس 
اإلفتــاء األعلى الشــيخ محمــد حســين، أن اليوم الســبت هو 

الـــمتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم 
غـــدٍ األحد أول أيام عيد الفطــر. جاء ذلك في بيان 

كورونا.. ال إصابات جديـدة بغـزة وبدء 
سريان قرار منع الحركة في الضفة

محافظات/ فلسطين:
أعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس، عدم تســجيل إصابات جديدة 
بفيروس كورونا، بعد إجراء 116 عينة جديدة خالل 24 ســاعة 

الماضيــة. وذكــرت الــوزارة في بيــان صحفي، أنه 
بلغ إجمالي عدد العينــات التي تم فحصها للحاالت  15

دعوات للرباط في األقصى وحمايته 
من مخططات المستوطنين

القدس المحتلة/ فلسطين: 
دعا مشــايخ وعلماء مسلمون، أبناء شعبنا الفلســطيني للرباط في المسجد 
األقصــى المبارك، األيــام القادمــة، وحمايته من مخططات المســتوطنين 

اليهــود. وشــدد هؤالء علــى ضرورة عــودة البرامــج والفعاليات 
الدينية في األقصى، وحشــد أكبر عدد من المصلين والمرابطين 

المسجد األقصى.. الحزن 
يخّيم على آخر جمعة في رمضان

القدس المحتلة/ األناضول:
اقتصــرت صــالة الجمعــة األخيرة من شــهر رمضان في المســجد األقصى 
بمدينة القــدس المحتلة، على عدد محدود مــن المصلين في أجواء حزينة 

بســبب تداعيــات جائحة فيــروس كورونــا. وأفادت وكالــة أنباء 
األناضول نقال عن مراسلها، بأن صالة الجمعة الخامسة واألخيرة 

فصائل: شعبنا سُيفِشل صفقة ترامب
خامنئي: )إسرائيل( ورم سرطاني 

ومعركة تحرير فلسطين فرض وجهاد
عواصم- غزة/ فلسطين:

قال قائد الثورة اإلسالمية في إيران علي خامنئي: إن )إسرائيل( ورم سرطاني 
في الشــرق األوســط، وإن معركة تحرير فلسطين فرض وجهاد، 
في حين أكدت فصائل وهيئات فلســطينية، أن "شعبنا ومقاومته 

تحذيرات دولية لـ)إسرائيل( من 
مخطط ضم أراضي الضفة الغربية

عواصم- رام اهلل/ فلسطين:
حــذرت منظمــات ودول وبرلمانيون، )إســرائيل(، من مخطــط ضم أراضي 
الضفــة الغربيــة المحتلة. ودعا هــؤالء المجتمع الدولي إلــى اتخاذ إجراءات 

عاجلــة لمنــع خطــط )إســرائيل( االســتيطانية فــي األراضــي 
الفلسطينية المحتلة. وقالت منظمة التعاون اإلسالمية )تضم 57 

مبــارك: السلطــة متهــالكـة 
وغير جاهزة لمواجهة مخطط الضم

رام اهلل/ فلسطين:
قــال النائب في المجلس التشــريعي أحمد مبارك: إن الســلطة الفلســطينية 

متهالكة وغير جاهزة لمواجهة مشــروع الضــم الذي تنوي حكومة 
االحتالل اإلســرائيلية تنفيذه األســابيع القادمة. وأضاف مبارك، في 

الفسيخ ..
إفطار الغزيين 

في العيد
ليلة العيد.. 

كعك و"مطبق" 
بـ"طعم الحطب"

98

4

 أحرق 120 شجرة زيتون جنوب غرب جنين

االحتالل يعتدي على مصلين قرب األقصى.. 
وإصابـات فـي "كفـر قدوم" و"دير نظام"

جندي إسرائيلي يطلق القنابل الغازية لتفريق المتظاهرين في مسيرة كفر قدوم أمس     )األناضول(

مواطنون يؤدون صاة الجمعة في أحد مساجد قطاع غزة أمس     )تصوير/ياسر فتحي(

15

معروف: ستتم عملية تقييم الستخاص العبر
آالف المواطنين يؤدون أول صالة جمعة 

فـي مسـاجـد قطــاع غــزة منــذ شـهريــن

3

4
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5

غزة/ فلسطين:
أدى آالف المواطنين صالة الجمعة داخل مســاجد قطاع 
غزة للمرة األولى بعد توقف استمر لنحو شهرين، وسط 
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أنقرة/ األناضول:
طالبــت منظمــة العفــو الدوليــة، أمــس 
ســلطات االحتالل اإلســرائيلية برفع قيود 
الســفر عن موظفها الفلســطيني ليث أبو 

زياد.
وأفادت المنظمة فــي بيان، بأنّها أطلقت 

يكشف عنها«.
وشدد على أن »أمّ ليث أصيبت بالسرطان 
في 2019 العام الذي أخذ منه حق الســفر؛ 
غيــر أن ليث لــم يتمكن مــن الوقوف إلى 
جانب أمه خالل فترة عالجها بســبب منعه 

من السفر، ولألسف توفيت أمه الحقا«.

حملة من أجل رفع قيود الســفر المفروضة 
على الناشط أبو زياد.

وأضــاف البيــان أن »أبــو زيــاد يعيش في 
الضفــة الغربيــة المحتلة، ومنــذ أكتوبر/ 
تشــرين األول 2019، يمنع المســؤولون 
اإلســرائيليون ســفره ألســباب أمنيــة لم 

كمــا أفــادت منظمــة العفــو الدوليــة أن 
ســلطات االحتالل اإلسرائيلية زادت بشكل 
كبيــر سياســات الترهيب تجــاه منظمات 
المجتمــع المدنــي العاملــة فــي األراضي 
الفلســطينية المحتلة ومنها أراضي الـ48 

في السنوات األخيرة.

العفو الدولية تطالب االحتالل 
برفع قيود السفر عن موظف فلسطيني

عواصم- غزة/ فلسطين:
قال قائــد الثورة اإلســالمية في إيران علــي خامنئي: إن 
)إســرائيل( ورم سرطاني في الشرق األوسط، وإن معركة 
تحرير فلســطين فــرض وجهاد، في حيــن أكدت فصائل 
وهيئات فلســطينية، أن »شعبنا ومقاومته سيفشلون كل 
المؤامــرات التــي تحاك ضد قضيتنا وعلى رأســها صفقة 

ترامب نتنياهو التصفوية«.
وعــدّ خامنئي في خطاب بمناســبة يوم القدس العالمي، 
أمــس، أن المجــرم الرئيــس في مأســاة فلســطين هو 
الحكومات الغربية وسياساتها الشيطانية، داعيًا للتصدي 

لمحاوالت تغييب القضية الفلسطينية.
وقال: إن يوم القدس أقدم علــى إعالنه الخميني بابتكار 
ذكي ليكون حلقة وصل بين نداءات المســلمين بشــأن 
القــدس الشــريف وفلســطين المظلومــة، وأن سياســة 
االســتكبار والصهيونيــة تتركــز علــى تغييب المســألة 
الفلســطينية من ذاكرة المجتمعات المســلمة، والواجب 

الفوري هو التصدّي لهذه الخيانة.
ودعا إلى ضــرورة التصدي لتغييب القضية الفلســطينية 
التــي تحاك بيــد عمالء األعــداء السياســيين والثقافيين 
بالبلدان االسالمية، مبينًا أنه ال توجد في العصور القريبة 
جريمة بحجم وشدة مأساة اغتصاب فلسطين وزرع الغدة 

السرطانية الصهيونية فيها.
وأضاف: »مســألة بعظمة المســألة الفلسطينية ال يمكن 
لغَيرة الشــعوب المســلمة وثقتهم بأنفســهم ووعيهم 
المتزايــد أن تســمح بنســيانها، مهمــا جنّــدت أمريكا 
وغيرهــا مــن الســلطويين وأجرائهم فــي المنطقة كل 
أموالهــم وقواهم على هذا الســبيل. ودعا إلى اســتمرار 
النضــال وترتيب األمور في المنظمات الجهادية والتعاون 
مــع بعضهــم وتوســيع نطاق الجهــاد فــي كل األراضي 
الفلســطينية. وقــال خامنئي: »على الجميع أن يســاعدوا 
الشعب الفلسطيني في هذا الجهاد المقدس. على الجميع 
أن يســندوا عضد المناضــل الفلســطيني ويحموا ظهره 
ونحن فخورون بأننا سنقدم ما استطعنا في هذا الطريق«.

وأضاف: »اليوم تســتطيع غــزّة أن تقف بوجــه العدوان 
العســكري الصهيوني وتنتصر عليه. تغيير المعادلة هذا 
في القســم المســمى باألرض المحتلة قادر على أن يدفع 

بالقضية الفلسطينية نحو مراحلها النهائية«.
بــدوره قال وزيــر الخارجية اإليراني، محمــد جواد ظريف: 
إن مؤامرة »صفقة القرن« العنصرية أثبتت أن واشــنطن 

شريك للمعتدي وال أمل فيها.
ونشــر ظريف تغريــدة باللغــة العربية على حســابه في 
»تويتــر«، أمــس، أوضــح من خاللهــا أن »يــوم القدس 
العالمــي هو يــوم إحياء الحق الفلســطيني، وأن االحتالل 

والمستوطنات إلى زوال«.
وأضاف بأن »)إسرائيل( هي أكبر منتهك لحقوق اإلنسان، 
والحائــز الوحيــد لألســلحة النووية فــي المنطقة وأخطر 
تهديد مزمن للسلم واألمن الدوليين«، منوها إلى وجوب 

زيــاد النخالة، أن يوم القــدس العالمي هذا العام يتزامن 
مــع مرحلــة خطيرة يعيشــها الوطــن العربي مــن حالة 
التمــزِق والشــتاتِ والتبعيةِ وذكــرى النكبة ومخططات 
الضم االســرائيلية، مشــددًا على عدم فقدان األمل في 

مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.
وقال النخالة خالل كلمة متلفــزة: »الجميع يدرك مخاطر 
الخطوات اإلســرائيلية األمريكية تحت ما يُسمى »صفقة 
القــرن«؛ لكــن يبــدو أن األمــر ال يعنيهــم ويمارســون 
عاداتهــم وطقوســهم واحتفاالتهــم، دون أن ينتصروا 

للمسجد األقصى المبارك«.
وأضــاف: »المقاومة اليــوم أقوى مــنْ أيّ وقتٍ مضى، 
وتســتطيعُ أْن تصمــدَ وتقاتــَل، وتســتطيعُ أْن تفهمَ 
أكثرَ، وتستطيعُ أْن تقاومَ بطريقةٍ أفضَل، حتى تسقَط 

أسماؤُهم وراياتُهم وأوهامُهم.
وشــدد علــى أن المقاومــة وحدها ومواجهة )إســرائيل( 
التي تحمــي المنطقَة مــنَ الهيمنــةِ الصهيونيةِ التي 
تمتــدُّ يومًا بعدَ يوٍم إلى الدوِل العربية في كلِّ مجاالتِ 
الحيــاةِ. وفيما يتعلق بقــرارات رئيس الســلطة محمود 
عباس األخيرة إللغاء اتفاقيات أوســلو مع )إســرائيل( قال 
النخالــة: »ما أعلنَ عنهُ األخ أبــو مازن منْ موقفٍ تجاهَ 
االحتالِل، ســنأخُذهُ علــى محمِل الجدِّ، ونريــدُ أْن نراهُ 

واقعيًّا على األرِض«.
وأضــاف: »المطلــوب اليوم من الســلطة الفلســطينية 
خطــوٌة كبيرٌة باتجــاهِ وحدةِ الصفِّ الفلســطينيّ، وأال 
تكتفيَ بخطاٍب سياســيّ، يتــركُ بوابــاتِ التفاهِم مع 
العــدوِّ مفتوحًة، ويغلــقُ بواباتِ االنفتاِح على الشــعِب 
الفلســطينيّ وقواهُ المقاومةِ، داعيًا أبــو مازن وحركة 
فتح ألْن ترى غزَة بمنظاٍر مختلفٍ، بعيدًا عِن الحساسياتِ 

االســتفتاء علــى »صفقة القــرن«، باعتباره الحــل األنجع 
للخطة األمريكية للتسوية في الشرق األوسط«.

 إحياء مشاريع التقسيم
مــن جانبــه، أكد رئيــس مجلس النــواب اللبنانــي، نبيه 
بري، »دعم الشــعب الفلســطيني في مقاومته المشروعة 
لـ«صفقــة القــرن« المذلة وفــي نضاله لتحقيــق أمانيه 
بالعــودة إلــى أرضــه ورفضــه للتوطيــن واقامــة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«.
وقــال بري في كلمة متلفزة: »إن وجــه القدس اليوم هو 
وجه فلسطين ال بل وجه كل العرب، يصفع مجددا بصفقة 
القــرن التي هي نســخة طبــق األصل لمشــروع يهودية 
الكيــان ووصفة ســحرية جهنمية لألخــذ بالمنطقة نحو 
مزيد من التشظي، وإعادة إحياء مشاريع التقسيم انطالقا 

من بوابه فلسطين«.
وأضــاف: أن »ما محاولة فرض المســاكنة القســرية بين 
المســتويات السياســية االســرائيلية للخــروج بائتــالف 
حكومــي هجين، إال محاولة مكشــوفة لتنفيذ بنود صفقة 
القرن وتمريرها في غفلة من العرب المنشــغلين تارة في 
االحتــراب الداخلــي في ما بينهم، وتارة أخــرى في التزام 
الحجر السياســي وفقدان القدرة علــى القيام بردات فعل 

تليق بما تمثله قضية فلسطين من عناوين جامعة«.
وتابع رئيس مجلــس النواب اللبناني »نؤكــد كلبنانيين 
نصرتنــا ودعمنــا للشــعب الفلســطيني فــي مقاومتــه 
المشــروعة لهذه الصفقــة المذلة وفي نضالــه لتحقيق 
أمانيه بالعــودة إلى أرضه ورفضه للتوطين وإقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«.
مرحلة خطيرة 

وفي الســياق، أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، 

الحزبيةِ، والخالفاتِ السياسيةِ.
فيمــا قال الناطــق االعالمي باســم لجــان المقاومة في 
فلســطين محمد البريم »أبو مجاهد«: »إنَّ يوم القدس 
العالمــي هــو يــوم وحــدة األمــة في وجــه االســتكبار 
الصهيوأمريكــي، وتأكيــد علــى خيارها بتحرير قدســها 
بالمقاومــة، مؤكدًا أن »شــعبنا الفلســطيني ومقاومته 
سيفشــل كل المؤامــرات التي تحاك ضــد قضيتنا وعلى 

رأسها صفقة القرن«.
واعتبر البريم في تصريح، أن التطبيع خنجر مســموم في 
خاصرة شــعبنا وقضيتنا وعلى أبناء أمتنا من المخلصين 
فضــح أولئــك المطبعيــن وعزلهــم أمــام مجتمعاتهم 

وشعوبهم الحرة .
ووجــه التحية »لكل من يدعــم شــعبنا ومقاومته وعلى 
رأســهم الجمهوريــة اإلســالمية في إيــران التي دعمت 
قضيتنا ومقاومتنا وبقيت على العهد رغم كل المؤامرات 

التي تعرضت لها«.
كما أكــد األمين العــام لحركــة المقاومة الشــعبية في 
فلسطين أبو قاسم دغمش، أن هذا اليوم وما يحمل من 
فعاليات كبرى على مستوى العالم يعطينا األمل دومًا بأن 
تحرير فلسطين أصبح أقرب وأن زوال الكيان الصهيوني 

بات حتميًا.
وقال دغمش في تصريــح: »رغم محاوالت التطبيع ورغم 
مؤامرة الواليات المتحدة األمريكية ضد شــعبنا وقضيته 
إال أنها ستفشــل بفعل صموده وثباته وحاضنة المقاومة 
التي أصبحت تشكل محورًا قويًا في المنطقة نصرة ودفاعًا 

عن فلسطين ومواجهة المخططات الصهيوأمريكية«.
ودعــت الهيئــة الوطنيــة لمســيرات العــودة ومواجهة 
الصفقــة، جماهيــر شــعبنا إلى »تشــكيل لجان شــعبية 
لحماية األراضي في الضفة واألغوار من الضم والتهويد، 
والتمســك بالوحــدة الوطنيــة فــي الميــدان لمواجهة 

إجراءات الضم التي ستعلن عنها حكومة االحتالل«.
ورفضــت الهيئــة فــي بيــان لهــا، أمــس، كل أشــكال 
التطبيع وتدجين العقل العربي واإلســالمي مع االحتالل 
اإلســرائيلي لتمريــر الصفقــة بعناويــن خادعــة فأرضنا 
وقدســنا وغزتنا وثوابتنا ليست للبيع أو المساومة، داعية 
القوى الحية باألمة من األحزاب والمثقفين إلى محاســبة 

كافة المتورطين في هذه الجريمة.
كمــا دعت رئيس الســلطة محمــود عباس إلــى الدعوة 
العاجلــة الجتماع طــارئ مع األمنــاء العاميــن للفصائل 
لبحث ســبل مواجهة قــرارات االحتالل وإنهاء االنقســام 
واستعادة الوحدة على أســس مواجهة االحتالل وحماية 
األرض الفلسطينية، و«بناء المرجعية الوطنية التي تمثل 

الجميع.
وثمنــت الهيئة كل خطــوة لألمام تتخــذ لالنفكاك من 
االلتزامــات مــع االحتــالل وتطبيق قــرارات المجلســين 
المركزي والوطني بشــأن إلغاء أوســلو وسحب االعتراف 

بالعدو ووقف كل اشكال التنسيق مع العدو«. 

فصائل وهيئات فلسطينية: شعبنا سُيفِشل "صفقة ترامب- نتنياهو"
خامنئي: )إسرائيل( ورم سرطاني ومعركة تحرير فلسطين فرض وجهاد

خامنئي في خطاب بمناسبة يوم القدس العالمي أمس           ) أ ف ب (
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

اإلسرائيليون يترقبون اختبار وقف 
التنسيق األمني على األرض

تظهر إســرائيل انشــغاال ال تخطئــه العين، بالتهديــد الذي أعلنــه أبو مازن 
بخصوص وقف التنسيق األمني، سواء كان جديًا حقيقيًا أو تهديدًا فارًغا، وهل 
سيكون وقفًا جزئيًا أم نهائيًا، مع العلم أن الجدول الزمني إلنهاء هذا التنسيق 
ســيجد طريقه على أرض الواقع، وهو ما ســيتحدد في قادم الســاعات واأليام 

المقبلة.
في الســاعات القليلة الماضية نقل اإلعالم اإلســرائيلي تصريحات لمسئولين 
فلســطينيين لم يكشــفوا أســماءهم العتبــارات معروفة، وقدموا تفســيرات 
متباينة لتهديد عباس، لكن المتفق عليه بين الجانبين، الســلطة وإسرائيل، 
أن أنشــطتهما، منفصلــة أو مشــتركة، ســتتواصل ضــد حماس فــي الضفة 
الغربيــة، خشــية أن تســتغل الحركة الوضــع الجديد لترميم بنيتهــا التحتية 

العسكرية والمدنية. 
مع أنه حين تم فيه تجميد التنسيق األمني في أعقاب أزمة البوابات االلكترونية 
في الحرم القدســي في 2017، كثفت الســلطة الفلســطينية أنشــطتها ضد 

حماس في الضفة الغربية.
حتــى كتابــة هذه الســطور، لم يخضع بيان أبــو مازن حول التنســيق األمني 
لالختبــار على األرض، مع ترجيح ذلك في األيام والليالي المقبلة، عندما تدخل 
قــوات الجيش اإلســرائيلي األراضي الفلســطينية في الضفــة الغربية للقيام 
باعتقاالت روتينية، مع أنه ليس ســرًا أن اإللغاء الكامل للتنســيق األمني بين 
إسرائيل والسلطة الفلســطينية، يقضي عمليًا على وجود األخيرة، التي ولدت 

من اتفاقيات أوسلو.
راقب اإلســرائيليون ردود الفعل الفلسطينية الباهتة إزاء تهديد عباس بوقف 
التنسيق األمني، خاصة وأنه لم يثر حماس الفلسطينيين الذين سمعوه يهدد 
بذلــك مرات عديدة في الماضــي، واآلن ينتظرون رؤية ما ســيحدث بالفعل، 
ألن ذات تهديــد األيــام الماضية تكرر في عشــرات المناســبات والمؤتمرات 

والتصريحات، فهل تم إنهاء التنسيق األمني؟ الجواب ال.
في قراءة إســرائيلية الفتة لدعوة عباس بوقف التنســيق األمني، اعتبرت أنها 
خطوة رمزية، وتســتهدف اإلشــارة لرئيس الــوزراء اإلســرائيلي البديل بيني 
غانتس، على اعتبار أنه قد يكون إعالنا تصريحيا فقط، وال توجد نية لالنسحاب 
من اتفاقات أوســلو، فمثل هذا القرار ســيؤدي لحل السلطة الفلسطينية، وال 

أحد يفكر بهذا التوجه، على األقل حاليًا.
الالفــت أنــه رغم تصريحات عبــاس، فإن أي خطــوة تتخذها الســلطة تحتاج 
للتنســيق مع إســرائيل، وفي حال رغبت بالحصول على مساعدة من أي دولة، 
فهي بحاجة لذلك التنسيق، وهذه معضلة جديدة ستكون ماثلة أمام السلطة.
يبدو أخيرًا أن عباس اختار كلماته بعناية، وترك نافذة صغيرة للمناورة، وهذا 
يعنــي أن هذا اليــوم ال يختلف بالضــرورة عن األمس فيما يتعلق بالتنســيق 
األمني مع إســرائيل، لكن الرجــل أصدر بطاقة صفراء إلســرائيل، وقد يصبح 
التنسيق األمني أقل حدة وحميمية مما هو عليه اليوم، وربما ننتظر أزمة أخرى 

مزعجة مع إسرائيل، قبيل صدور البطاقة الحمراء، إن ظهرت!

عواصم- رام اهلل/ فلسطين:
حذرت منظمات ودول وبرلمانيون، )إسرائيل(، 
مــن مخطــط ضــم أراضــي الضفــة الغربيــة 

المحتلة.
ودعا هؤالء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات 
عاجلة لمنع خطط )إســرائيل( االستيطانية في 

األراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالــت منظمــة التعــاون اإلســالمية )تضــم 
57 دولــة(، إن أيــة إجراءات أحاديــة تقوم بها 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي تجاه ضم األراضي 
العربيــة ال تخدم عملية الســالم وتتعارض مع 

قرارات الشرعية الدولية.
وطالبت المنظمــة في بيان، أمــس، المجتمع 
الدولي وخاصة الجمعية العامة لألمم المتحدة 
ومجلس األمن الدولي بـ"اتخاذ إجراءات عملية 
وعاجلة لمنع تنفيذ خطط الضم واالســتيطان 

االستعمارية".
وشــددت على أن الحل العادل والدائم للقضية 
الفلســطينية، وتحقيــق الســالم فــي الشــرق 
األوسط، يكون من خالل المبادرة العربية على 
أســاس حل الدولتين، وإقامة دولة فلســطين 
وعاصمتها القدس، وتطبيق قرارات الشــرعية 

الدولية.
كمــا أكدت المنظمة العربيــة للتربية والثقافة 
للمخطــط  إدانتهــا  "األلكســو"،  والعلــوم 
اإلسرائيلي الجديد بضم األراضي الفلسطينية 

المُحتلة وإعالن السيادة اإلسرائيلية عليها.
ودعت "األلكســو"، في بيان، أمــس، المجتمع 
الدولــي إلــى تحمــل مســئولياته بالتصــدي 
لحكومة االحتالل لمنعها من تنفيذ مخططاتها 
تفاديا لتبعاتها ونتائجها الخطيرة على استقرار 

المنطقة واألمن اإلقليمي والدولي.
وجددت دعمها المطلق للشّــعب الفلسطينيّ 
فــي دفاعــه المشــروع عن حّقــه، غيــر القابل 
للتّصــرف، فــي إقامة دولتــه علــى أرضه بما 
فيها القدس، العاصمــة األبدية لهذه الدولة، 
والمدينة المقدسة لكاّفة الدّيانات السّماويّة.
مــن جهتهــا، دعــت األردن إلى تحــرك دولي 
فاعــل يمنع خطــط الضم اإلســرائيلية ألراض 
فلســطينية، محــذرا من خطورة تلــك الخطوة 

على أمن واستقرار المنطقة.
جــاء ذلــك خــالل اتصــال هاتفــي بيــن وزير 

الخارجيــة أيمــن الصفــدي ونظيــره الكنــدي 
فرانسوا فيليب شامبين، أمس، وفق بيان وزارة 
الخارجية األردنية نشــر عبر صفحتها الرسمية 

على "تويتر".
وشــدد الصفــدي على ضــرورة إطــالق تحرك 
دولــي فاعــل يحــول دون تنفيــذ قــرار الضم 
ويوجد أفاق حقيقية لحل الصراع عبر مفاوضات 
جادة ومباشــرة على أساس حل الدولتين وفق 

القانون الدولي.
وأكد الصفدي أن ضــم حكومة االحتالل أراض 
فلســطينية "سينســف إن نفــذ فــرص تحقيق 
الســالم الشــامل والدائــم"، مثمنــا الموقــف 
الكندي الذي يرفض خطط الضم اإلسرائيلية، 
ويعتبرها "خرقــا للقانون الدولي والمتمســك 

بحل الدولتين سبياًل لحل الصراع".
وكان عاهــل األردن قــال، فــي مقابلة ســابقة 
مــع مجلــة "دير شــبيغل األلمانيــة"، إن اتخاذ 
)إســرائيل( أي خطوات بضــم أجزاء من الضفة 
الغربيــة في يوليو/تموز المقبل، ســيؤدي إلى 

"صدام كبير" مع بالده.
رسالة أميركية

إلى ذلك، وجه 18 عضوا ديمقراطيا في مجلس 
الشــيوخ األميركــي رســالة إلــى رئيــس وزراء  
االحتــالل بنياميــن نتنياهو، حــذروا فيها من 
مغبــة الضم األحــادي الجانــب ألراضي الضفة 

الغربية.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم، التي 
نشرها العضو الديمقراطي عن والية ميريالند 

كريس فــان هولن، علــى موقعــه اإللكتروني 
الرســمي، عــدم دعمهــم لخطوة كهــذه من 
شــأنها أن تعرّض آفاق إحالل الســالم الدائم 
عن طريق التفاوض للخطر الشــديد، معربين 
عــن قلقهم البالــغ إزاء الضم األحــادي، "الذي 
ممكن أن يتم في وقت مبكر من شــهر تموز/ 

يوليو المقبل".
وقــال أعضاء مجلس الشــيوخ، بقيــادة هولن، 
والعضــو الديمقراطي عن واليــة كونيكتيكت 
كريس ميرفي، والعضو الديمقراطي عن والية 
فيرجينيا تيم كاين، "إن خطوة كهذه ستشّكل 
نكوصــا دراماتيكيــا لعقــود مــن التفاهمــات 
المشــتركة التــي تــم التوصّــل إليهــا بيــن 
الواليــات المتحــدة و)إســرائيل(، وكذلك بين 

الفلسطينيين والمجتمع الدولي".
واألحد الماضي، قال نتنياهو، خالل أداء حكومته 
اليمين الدســتورية أمام الكنيست )البرلمان(، 
إن الوقت قد حان لضم المســتوطنات بالضفة 

الغربية.
وردا علــى ذلك، أعلن رئيس الســلطة محمود 
عبــاس أن منظمــة التحرير، ودولة فلســطين 
أصبحتا في حّل من جميع االتفاقات والتفاهمات 
مــع الحكومتين األمريكية واإلســرائيلية، ومن 
جميع االلتزامات المترتبة على تلك التفاهمات 

واالتفاقات، بما فيها األمنية.
وتشــير تقديــرات فلســطينية إلــى أن الضم 
ســيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مســاحة 

الضفة الغربية المحتلة.

طهران/ فلسطين: 
دعــا ممثــل حركــة المقاومة اإلســالمية حماس في 
إيــران، الدكتــور خالــد القدومي، الشــعوب العربية 
واإلســالمية إلى نبذ التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، 

واصًفا عالقة حركته بإيران بـ"االستراتيجية".
وقال القدومي فــي مقابلة مع "المركز الفلســطيني 
لإلعالم"، أمس: إن التطبيع جزء من مشــروع صفقة 
"ترمب – نتنياهو" المشؤومة، مستنكرًا المسلسالت 
التطبيعية "الرخيصة" التــي حاولت تمرير رواية غير 

صحيحة.
وأشــار إلــى أن هذه األعمــال الدرامية تحــاول جعل 
االحتالل جــزًءا طبيعيًا من نســق المجتمــع العربي 

والمسلم، وتصويره كمظلوم في المنطقة.
وأكــد أن شــعبنا الفلســطيني عانــى ويعانــي مــن 
المظلوميــة وهو صاحب الحق الــذي يراد له أن يباع 

على مذبح التطبيع.
وتابع: "التطبيع شــر محض وعلينا نحن على مستوى 
األمة العربية واإلسالمية أن ننبذه، فشعوبنا ال تريد 
هــذا الكيان الصهيوني، وعلينا أن نترجم ذلك عمليا 

من خالل إيقاف كل أنواع التطبيع".

وأشــار إلــى التنســيق الدائم بيــن مكونــات محور 
المقاومــة في وجــود رؤية واضحة موحــدة وهي أن 

)إسرائيل( هي العدو المشترك لألمة".
"صفقة القرن"

وحــذر القيــادي فــي حمــاس مــن خطــورة صفقة 
"ترامــب – نتنياهــو" مؤكــدًا أنهــا مشــروع خطير 
يحتوي إمالءات، إال أن شــعبنا وعلى اختالف مشاربه 

السياسية يرفضها.
وقال إن االحتالل استغل جائحة كورونا وبدأ بتطبيق 
الصفقة على األرض، عبر محاوالت ضم األغوار، وضم 

%30 من أراضي الضفة الغربية.

وأكد أنه ورغم ذلك فإن االحتالل يحمل بذور الفشل، 
لصالــح الشــعب الفلســطيني ومكوناته السياســية 
ممثلــة بالمقاومــة، مشــددا أنهــا العمــود األوحد 

لمواجهة أي صفقة أو تحدي يواجه شعبنا وأرضنا.
وحــول موقف الســلطة الفلســطينية مــن الصفقة، 
أشــار القدومي إلــى أن ردود الســلطة عليها ال تزال 
متواضعــة، قائــال: "نلحــظ أحيانا بمجــرد أن تُبدي 
للســلطة  التســهيالت  بعــض  األمريكيــة  اإلدارة 
تجدهــم مرة أخري مســتعدون للجلــوس مع الكيان 

ودعــا في يــوم القــدس العالمي إلى نبــذ الخالفات 
وتوحيــد البوصلــة نحو عــدو وحيد للعالــم العربي 
واإلسالمي وهو "الكيان الصهيوني" المتسبب بحالة 

عدم األمن واألمان في المنطقة.
وأكــد ممثل حمــاس أن يــوم القــدس العالمي هو 
مشــروع موحــد للجميــع، وهو ســبب الوحــدة على 

مستوى األمة.
ونــوه إلى أن ظــروف الحجر الصحي ألقــت بظاللها 
على الفعاليات المعتادة في الجمعة األخيرة من شهر 

رمضان، إلحياء يوم القدس العالمي.
وأكــد ممثل حماس في إيران أنــه بعد مرور 4 عقود 
ونيف على الثورة اإلسالمية فإن األمة على مقربة من 

القدس، مستدال بدالئل عدة.
وذكر أن أول هذه الدالئل أن غزة خالية من االحتالل 
اإلســرائيلي، "خرج منها مرغمًا عام 2005م، بفضل 
ســواعد المقاومــة، وبفضــل رفــع تكلفــة االحتالل 

اقتصاديا وأمنيا".
وقال القدومي إن من الدالئــل هو امتالك المقاومة 
مقومــات تكنولوجيــة وقتاليــة مختلفة بــرًا وبحرًا 

وجوًا، وعبر الصواريخ وحروب السايبر وغيرها.

الصهيوني".
وطالــب الســلطة بااللتفــات إلــى الشــعب والعمل 
على تحقيــق المصالحة الوطنيــة، ورفض اإلمالءات 

اإلسرائيلية.
وفي موضوع آخر، وصــف القدومي عالقة حركته مع 
إيران باالســتراتيجية، قائــال: اآلن وبعد أكثر من 20 
عامــا من هــذه العالقة مــع بداية عــام 1991 لدينا 
فهم مشــترك أكثــر عمقا لطبيعة الصــراع ولطبيعة 

المواجهة مع "الكيان الصهيوني".
وتابع: أستطيع القول بأننا اليوم وصلنا إلي كثير من 
التفاهمات في مواصلة المســير نحو بوصلة واضحة 
وهي القدس وفلســطين ومواجهة العدو المشــترك 

والوحيد لألمة والمنطقة.
وتحــدث عن أبعاد هــذه العالقة، تتمثــل بمحاوالت 
لجســر الهــوة فــي المنطقــة العربية واإلســالمية، 
مؤكدًا حــرص حماس عليها وعلى نبــذ االختالفات 

المذهبية والطائفية والعرقية في المنطقة.
وشــدد القدومــي علــى أن حركته تســعى من خالل 
العالقة مع إيران إلى ترسيخ أن العدو اإلسرائيلي هو 

العدو المشترك لألمة العربية واإلسالمية جمعاء.

القدومي: يوم القدس مشروع موّحد للجميع .. وعالقة حماس بإيران "إستراتيجية"

تحذيرات دولية لـ)إسرائيل( من 
مخطط ضم أراضي الضفة الغربية
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القدس المحتلة/ فلسطين: 
دعــا مشــايخ وعلمــاء مســلمون، أبناء 
شــعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد 
القادمــة،  األيــام  المبــارك،  األقصــى 
وحمايتــه من مخططات المســتوطنين 

اليهود.
وشدد هؤالء على ضرورة عودة البرامج 
والفعاليات الدينية في األقصى، وحشد 
أكبر عدد مــن المصليــن والمرابطين 
في باحاتــه؛ لحمايته والدفــاع عنه من 
"الهيكل"  مخططات االحتالل وجماعات 

المزعوم. 
ويواجــه المســجد األقصــى مخططات 
احتاللية تهويدية، ودعوات استيطانية 
خاصــة مــن قبــل "منظمــات الهيكل" 

القتحام المسجد بأعداد كبيرة.
وأكــد رئيــس الهيئة اإلســالمية العليا 
للدفــاع عــن القــدس الشــيخ عكرمــة 
صبري، على ضرورة استعداد شعبنا ألي 

خطر يمس المسجد األقصى.
وقال صبــري، في بيــان، أمس، "نهيب 
بأبناء شــعبنا المرابــط أن يكونوا على 
أهبة االستعداد ألي خطر يمس األقصى 

باأليام القادمة".
وطالب علماء األمة ومفكرين مسلمين، 
منظمــة التّعــاون اإلســالميّ ووزارات 
األوقــاف فــي العالــم اإلســالمي إلــى 
التحــرّك العاجــل والعمل مــع الجهات 
الرّســميّة والدّوليّــة إليقــاف اقتحام 

االحتالل وانتهاكاته لألقصى.
وقال هؤالء، في ندوة إلكترونية، أمس، 
إن "األمــة  أمام جريمــةٍ متقدّمة بالغة 

الخطورة".
وشــددوا على أن المسجد األقصى   هو 
حــق حصريّ للمســلمين بــكل أجزائه 
أيّ  وأنَّ  وأســواره؛  وجدرانــه  وأبنيتــه 
اعتــداٍء عليــه أو علــى أي جــزء منه هو 
اعتداء على ثالث أقدس المقدّسات عند 

المسلمين.
وأضافــوا أن "األنظمــة والشّــخصيات 
الرّســمية المهرولــة إلــى التّطبيع مع  
الكيــان  الصّهيونــي مشــاركٌة لــه في 
جرائمه بحق شعبنا وأمتنا ومقدّساتنا".

وأهابــوا بجميــع علماء ودعــاة وخطباء 
علمــاء  ســيّما  ال  اإلســالميّة،  األمــة 
وخطبــاء  المســجد الحــرام والمســجد 

طاقاتهــم  حشــد  بضــرورة  النبــويّ، 
واســتنفار جهودهم لبيان ما يجب على 

األمّة لمواجهة هذا الكيان الغاصب.
وجدّد علماء األمّة مطالبتهم للسلطة 
الفلسطينية بوقفٍ حقيقي وجاد لكامل 
أشكال التواصل  مع االحتالل اإلسرائيلي، 

وقطع كل أنواع العالقة معه.
من جهتها، دعت الحركة اإلسالمية في 
بيت المقدس، أهلنا في القدس لليقظة 
والمزيد من الحشــد للصالة على أبواب 

األقصى خالل األيام القادمة.
وحــذرت الحركــة، فــي بيــان، أمــس، 
االحتــالل وقطعان مســتوطنيه من أن 
"أي اقتحام للمســجد األقصى ســيؤدي 
لفتــح أبــواب األقصى أمــام اآلالف من 
أبنــاء شــعبنا"، محملة االحتــالل وحده 

مسؤولية ما يترتب على ذلك.
وأكــدت على ضــرورة اســتعادة جميع 
برامــج الحشــد والربــاط في المســجد 
األقصــى المبــارك بعد فتحــه بعد عيد 
الفطــر المبــارك خاصــة برنامج صالة 
الفجر العظيــم، داعية إلى األخذ بكامل 
حســب  والســالمة  الصحــة  إجــراءات 

تعليمات الجهات المختصة في القدس.
الداخــل  فــي  أهلنــا  الحركــة  ودعــت 
الفلسطيني إلى أن يكونوا عمقا وسندا 
ورافدا لتعزيــز صمود القــدس وأهلها 

خالل المرحلة القادمة.
كمــا دعت إلــى ضــرورة التكافل خالل 
العيد، والتراحــم بين أبناء الحي الواحد 
الشــهداء  وأهالــي  الجيــران  وتفقــد 

واألسرى والجرحى.
وقال خطيب المســجد األقصى الشــيخ 
محمد ســليم: "إننا نودع رمضان وعلينا 
أن ندرك مكان الشهر الفضيل وفضله، 
خصوصــا أن المولــى ابتالنــا بصــالة 
الجمعة والجماعة في بيوتنا وبعيدا عن 

األقصى جراء جائحة كورونا".
وأضاف الشيخ سليم، في خطبة الجمعة 
أمام بضعة مصلين بعد إغالق المسجد 
منذ شــهرين جــراء جائحــة كورونا، أن 
شــهر رمضان سيغادرنا، وعلينا أن نشد 
الرحــال إلى المســجد للصــالة فيه فور 

فتحه لحمايته والذود عنه.
وأكــد أن نصــر شــعبنا علــى االحتالل 
وخالصه قاب قوســين أو أدنا، ولعل ما 

نمر بــه من الوبــاء والبــالء ومحاوالت 
المشــروعة  حقوقنــا  علــى  االلتفــاف 

سيتحول إلى نصر قريب ألبناء شعبنا.
وذكــر أنه فــي بدايــة األســبوع الذي 
يلي عيد الفطر ســتفتح أبواب المسجد 
األقصــى الســتقبال المصليــن، وأهاب 
بهــم بضرورة التــزام قواعد الســالمة 
والتعليمــات الطبية أثنــاء التوجه ألداء 
الحــراس  إجــراءات  واتبــاع  الصلــوات 
الســجادة  إحضــار  مــن  والمرشــدين 
الخاصــة والكمامــة وعــدم االحتــكاك 
والتباعــد. ووجــه رســالته للمواطنين: 
"اصبروا لتقوم األوقاف بتحضير ساحات 
المســجد من تعقيــم وتنظيفه ونشــر 

الكشافة وفق الترتيبات الصحية".
وشــدد علــى ضــرورة التكافــل وعدم 
واألســرى  الشــهداء  أبنــاء  نســيان 

والمرضى بالوقوف إلى جانبهم. 
وأكد خطيــب األقصى أن صــالة العيد 
ســتكون في الســاعة السادســة وعشر 
دقائــق ويمكــن صالتها في الســاحات 
العامة مــع أخــذ االحتياطــات الوقائية 

الالزمة.

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
أن  سياســيان،  محلــالن  رأى 
الســلطة  رئيــس  تصريحــات 
محمــود عباس في مقر الرئاســة 
بمدينــة رام اهلل، مســاء الثالثاء، 
القادمة  العالقــة  حول مســتقبل 
مع ســلطات االحتالل اإلسرائيلي 
متناقضة ومليئة بالمهاترات ولن 

يلتفت العالم لها لعدم جديتها.
المحلالن خــالل حديثهما  وقارن 
لصحيفة "فلســطين"، بين إعالن 
الرئيــس عبــاس االنســحاب من 
الموقعة  وااللتزامــات  االتفاقيات 
مع ســلطات االحتــالل في الوقت 
الــذي توصــل أجهزتــه األمنيــة 

التنسيق والتعاون األمني معها.
"إســرائيل  صحيفــة  ونقلــت 
اليــوم" العبرية، عن مســؤولين 
فلســطينيين، قولهــم إن إعالن 
مــع  االتفاقيــات  وقــف  عبــاس 
)إســرائيل( "اســتهالك إعالمي"، 
حيــث أشــاروا إلــى أن التعليمات 
التــي صــدرت لألجهــزة األمنية 
األمني  التنسيق  بتقليص  تقضي 
للحــد األدنى، وهــو قــرار قديم 
منذ 20 عامًــا، وينص على وقف 
مرافقــة قــوات االحتــالل خــالل 

اقتحامها للمدن الفلسطينية.
وقال عباس في كلمته "إن منظمة 
التحرير ودولة فلســطين أصبحتا 
فــي حــّل مــن جميــع االتفاقات 
الحكومتيــن  مــع  والتفاهمــات 
األميركيــة واإلســرائيلية، ومــن 
المترتبة عليها،  االلتزامات  جميع 

بما فيها األمنية".
وجاء قرار عباس ردًا على تخطيط 
أكثــر  لضــم  االحتــالل  حكومــة 
من 130 مســتوطنة فــي الضفة 
الغربيــة المحتلــة وغــور األردن 
الــذي يمتد بيــن بحيــرة طبريا 
والبحر الميــت، ما يمثل أكثر من 
%30 مــن مســاحة الضفــة، إلى 

)إســرائيل( مطلع يونيو/ حزيران 
المقبل.

السياســي  المحلــل  ووصــف 
المقدسي راســم عبيدات، خطاب 
الرئيس عباس، بالمكرر والممل، 

ومليء بالمهاترات.
لصحيفــة  عبيــدات  وقــال 
"فلسطين": "إن الخطاب ال يحمل 
أي جديد في طياته وهو اسطوانة 
مشــروخة، وعبارة عن تهديدات 
فارغــة، والعالــم ال يأخذهــا على 

محمل الجد".
الســلطة  رئيــس  "إن  وأضــاف: 
يواصــل خــالل خطابــه الرهــان 
علــى المجتمــع الدولــي ودخول 
أطــراف علــى خــط المفاوضات، 
والتحلــل مــن جميــع االتفاقــات 
الحكومتيــن  مــع  والتفاهمــات 
األميركيــة واإلســرائيلية، ومــن 
جميع االلتزامات المترتبة عليها".
وأضــاف: "نريــد ترجمــة خطاب 

الواقــع"،  أرض  علــى  الرئيــس 
متوقعًا أال يتم ذلك بل ستتهرب 

السلطة من تلك االستحقاقات.
األردنــي  الملــك  وقــف  أن  ورأى 
الرئيــس  موقــف  علــى  متقــدم 
عبــاس، الــذي اعتبــر أن إقــدام 
االحتــالل علــى ضــم أجــزاء من 
الضفة الغربية سيؤدي إلى صدام 
كبير مع بالده، وأن األردن يدرس 
جميــع الخيــارات إذا جــرى الضم 
كإلغــاء االتفاقيــات الموقعــة مع 
االحتالل في حين تستمر السلطة 
في مناوراتها ومراوغاتها بالتحلل 

من االتفاقيات مع )إسرائيل(.
طبيعة العالقة

والمحلــل  الكاتــب  قــال  بينمــا 
السياســي د. أحمد رفيق عوض: 
الســلطة  رئيــس  خطــاب  "إن 
بحاجــة إلى أســئلة كثيــرة يجب 
اإلجابــة عليهــا كتحديــد طبيعة 
العالقــة مــع االحتــالل، ومصيــر 

قوات األمن الفلسطيني والوحدة 
الفلســطينية، ودور الفصائل في 
المجتمــع، ومن يديــر االقتصاد، 
وهل هناك خطط إلدارة شــؤون 
أهالــي الضفــة الغربيــة، وهــل 
سيدير االحتالل الضفة من خالل 

منسق اإلدارة المدنية؟".
واســتغرب عــوض، خلــو خطاب 
الرئيس من حديثــه عن الوحدة 
االنقســام  وإنهــاء  الوطنيــة 
المفروض  والحصــار  السياســي، 

على غزة.
وأضــاف: "فــي حــال تــم انهــاء 
العمــل باتفاق أوســلو فما مصير 
الفلسطينية خاصة أن  المصالحة 
أوســلو كان أحد أســباب الخالف 
 ، " لفلســطيني ا - لفلسطيني ا
إنهــاء  ضــرورة  علــى  مشــددًا 
االنقســام والتوحد فــي مواجهة 
كل المشــاريع الراميــة لتصفيــة 

وانهاء القضية الفلسطينية.

أمن السلطة ُيدد اعتقال 
طالب من بريزيت

رام اهلل/ فلسطين: 
مــدَّدت محكمة بــرام اهلل، اعتقال الطالب في جامعــة بيرزيت عبد اهلل 

القاضي، لـ15 يوما، بطلب من النيابة العامة وجهاز األمن الوقائي.
وقالت مصــادر محلية، أمس: إن القاضي وهو من بلدة ســلواد معتقل 

منذ 4 أيام في زنازين الوقائي برام اهلل.
ويأتــي اعتقــال الطالب القاضي، في ظل حملة مســعورة تشــنها قوات 
االحتالل اإلســرائيلي على طلبة الجامعات بشــكل عــام، وطلبة جامعة 

بيرزيت بشكل خاص.
وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقالها لعدد من المواطنين، وتشن حملة 
اســتدعاءات متكررة للعشــرات من النشــطاء وطلبة الجامعات، ومنهم 

عاملون في الجانب الخيري بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

مبارك: السلطة
 متهالكة وغري جاهزة 
ملواجهة مخطط الضم

رام اهلل/ فلسطين:
قال النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك: إن السلطة الفلسطينية 
متهالكــة وغيــر جاهزة لمواجهة مشــروع الضــم الذي تنــوي حكومة 

االحتالل اإلسرائيلية تنفيذه األسابيع القادمة.
وأضاف مبارك، في تصريح، أمس: إنه يتوجب على قيادة السلطة التنحي 
وإحالة األمر إلى الشعب؛ لحماية نفسه بعد أن ثبت عجزها عن مواجهة 

التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية.
وشــدد على ضرورة ضغط الشــعب من أجــل إتمام الوحــدة الوطنية، 

كونها الطريق األنجع لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية.
وأكد أن شــعبنا لن يعجز عن إيجاد الســبل الكفيلة لمواجهة مخططات 
االحتــالل، فخالل مســيرته الجهادية منذ عام 1919 لم يســتكين ألي 

مخطط وصوال إلى صفقة "ترامب – نتنياهو".
وحــذر من خطورة مشــروع الضم وتداعياته على القضية الفلســطينية 
واالقليم، سيما أنه يأتي في سياق صفقة "ترامب – نتنياهو" المرفوضة 
فلسطينيا ودوليا. وذكر مبارك أن أخطر النتائج ستكون بفرض السلطة 
األمنيــة واالقتصادية بقوة الدعم األمريكي وحرمان الفلســطينيين من 

أراضيهم ومواردهم والطرق التي سيشملها قرار الضم.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، حذر 
من أن إقدام االحتالل على خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية، ستقرب 
مــن انفجار انتفاضة عارمة ســتغير هــذا الواقع، وســتكون ردًا حقيقيًا 

وعمليًا على االحتالل.

دعوات للرباط يف األقىص وحاميته من مخططات املستوطنني

تحليل: ترصيحات عباس أسطوانة مرشوخة

عباس يترأس اجتماع قيادة السلطة  
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دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
تعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاءات حكومية 

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

دفع مبلغ مالي 300 شيكل غير مستردة تورد الى خزينة وزارة المالية .
 آخــر موعد لقبول العروض  بالظرف المختــوم في صندوق العطاءات في 
غـــزة الســاعة العاشــرة من يوم الثالثاء الموافــق 2020/06/09 وتفتح 

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

1
توريد مولدات كهرباء لصالح وزارة االتصاالت 

2020/48وتكنولوجيا المعلومات

2020/49توريد مواد فحوصات غازات الدم لصالح وزارة الصحة2

3

وريد مواد الصيانة في مباني المدارس " الدهان، 
النجارة، الكهرباء، السباكة، مواد بناء، مستلزمات 

ومعدات أخرى"
2020/50

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:ـ

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

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

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

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

غزة/ فلسطين:
أدى آالف المواطنيــن صــالة الجمعة 
داخل مساجد قطاع غزة للمرة األولى 
بعــد توقــف اســتمر لنحو شــهرين، 
وســط إجــراءات وقائية لمنع تفشــي 

فيروس كورونا.
وتوافــد المواطنــون نحو المســاجد، 
أمس، ضمن إجراءات وقائية مشــددة 
شــملت توزيــع كمامــات طبيــة على 
المصلين، وإلزامهم بإحضار سجادات 

شخصية للصالة.
كما تباعد المصلون داخل المســاجد، 
وأشــرفت طواقم تتبع لوزارة األوقاف 
والشؤون الدينية في غزة على تعقيم 
المصلين قبل الدخول للمســجد، ولم 

تتجاوز خطبة الجمعة العشر دقائق.
اإلعالمــي  المكتــب  رئيــس  وأفــاد 
الحكومــي بغزة، ســالمة معروف، أن 
صالة الجمعة أمــس "تمت في أجواء 
من التنظيم والترتيب عكســت حجم 
الجهد الذي بذلته الطواقم الحكومية 
العاملة والجهات المساندة لها إلتمام 
التدابير واإلجراءات االحترازية وتهيئة 
المســاجد الســتقبال المصليــن وفق 

توجيهات وزارة الصحة".
وقــدم معــروف في تصريــح صحفي، 
أمــس، الشــكر ألبنــاء شــعبنا الذين 
التزمــوا باإلجــراءات االحترازية خالل 
صــورة  وأظهــروا  الجمعــة  صــالة 

العيد وفي األماكن التي تشهد حاالت 
ازدحام ومخالطة شديدة هذه األيام، 

كاألسواق والمراكز التجارية".
ونــوه معروف إلــى أنه ســتتم عملية 
تقييم صالة الجمعــة وإجراءاتها التي 
تمت أمس الســتخالص العبر وتعزيز 

مشــرقة تنم عن وعي واستشعار لروح 
العامــة في  المجتمعيــة  المســئولية 

مواجهة هذا الفيروس، كما قال.
كمــا أهــاب "بشــعبنا أن يبقــى هذا 
السلوك الحضاري عنوانا للتعامل في 
ظل هــذه الجائحة خاصــة خالل فترة 

اإليجابيات وتالفي أي جوانب سلبية.
وشدد على أن "كلمة الشكر والتقدير 
واجبة بحق كافــة الطواقم الحكومية 
ونفــذت  وهيــأت  خططــت  التــي 
االجــراءات بصورة الئقة ودون حدوث 

اشكاليات".

األوقــاف  وزارة  أعلنــت  والخميــس، 
والشــؤون الدينيــة بغزة، فــي بيان، 
الجمعــة  صــالة  إقامــة  اســتئناف 
احترازية  ظــروف  وســط  بالمســاجد 
مشددة، بعد أن قررت في 23 مارس/
آذار الماضي، إغالق المســاجد، خشية 

من تفشي كورونا.
إجراءاتها  الشــرطة وضمن  وتشــرف 
االحترازية على تأميــن إقامة صالتي 
الجمعــة وعيد الفطر وفــق الضوابط 
أعلنتها  التــي  واإلجــراءات االحترازية 

وزارتا األوقاف والصحة.
وقــال الداعية البارز وائــل الزرد، بعد 
إلقــاء الخطبة في أحد مســاجد مدينة 
غــزة، إن "صالة الجمعــة فرض عين 
بهــذه  وعقدهــا  مســلم،  كل  علــى 

الصورة، ضرورة شرعية".
وأضاف الزرد في حديث لألناضول، أن 
"وزارة األوقــاف لم تتخذ هذه الخطوة 
إال بعد دراســة عميقة وتشاور موسع 

مع أهل الدين، والجهات المختصة".
وذكر أن "تجربة اليوم، سيتم تقييمها 
لبناء الموقف عليها في األيام المقبلة، 

بخصوص استمرار فتح المساجد".
وأشــار الزرد إلى أن خطب الجمعة في 
معظم مســاجد القطاع تضمنت حث 
المواطنيــن علــى االلتــزام بالقرارات 
الحكوميــة  الجهــات  عــن  الصــادرة 

المعنية، الخاصة بمكافحة كورونا.

القدس المحتلة/ األناضول:
اقتصــرت صالة الجمعة األخيرة من 
شــهر رمضان في المسجد األقصى 
بمدينة القــدس المحتلة، على عدد 
محــدود مــن المصلين فــي أجواء 
جائحــة  تداعيــات  بســبب  حزينــة 

فيروس كورونا.
وأفادت وكالة أنبــاء األناضول نقال 
عــن مراســلها، بأن صــالة الجمعة 
الخامسة واألخيرة خالل رمضان، في 
المســجد األقصى المبارك اقتصرت 
على حراسه وسدنته وموظفين في 

دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس.
وذكر أن العشرات من الفلسطينيين 
مــن ســكان البلــدة القديمــة في 
القــدس، أدوا صــالة الجمعــة على 
الخارجيــة  البوابــات  مــن  مقربــة 

لألقصى.
الماضــي،  آذار  مــارس/  ونهايــة 
أعلنــت دائــرة األوقاف اإلســالمية 
المصلين  بالقدس، تعليق وصــول 
إلى المســجد األقصى لمنع تفشــي 

كورونا.
وســادت أجــواء حزينة فــي باحات 
المســجد األقصى فأعداد المصلين 
في الســنوات الماضيــة، كانت في 
أيام الجمعة من شهر رمضان تزيد 

على 150 ألفا.

وفي خطبــة الجمعــة، قال الشــيخ 
محمــد ســليم، إن "شــهر رمضان 
الــذي عشــناه اجتمعــت فيــه باليا 
الصلــوات  تعطلــت  فقــد  عديــدة 
بالمســاجد، ومنــع التــزاور في عيد 
الفطر، وتكالبت األمم على قضيتنا، 
فال رمضاننا رمضان وال عيدنا عيد".

وأضاف الشــيخ ســليم: "أدينا صالة 

الجمعة والجماعات في بيوتنا بعيدا 
عن أقصانا فردنا يا اهللا إلى األقصى 

ردا جميال عاجال قريبا".
ورغــم عدم اســتقبال المصلين في 
المســجد األقصى، إال أنــه يتم رفع 
األذان في موعــده وإقامة الصلوات 
بما فيها التراويح بمشــاركة حراس 
المســجد وموظفي دائــرة األوقاف 

اإلسالمية.
وتبــث دائــرة األوقــاف اإلســالمية 
الصلوات في المسجد عبر صفحاتها 

على منصات التواصل االجتماعي.
والثالثــاء، أعلنــت دائــرة األوقــاف 
اإلسالمية بالقدس أنها ستعيد فتح 
المســجد األقصــى أمــام المصلين 

بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

المسجد األقصى.. الحزن يخّيم على آخر جمعة في رمضان

فلسطينيون يؤدون الصالة أمام بوابة المسجد األقصى أمس      ( أ ف ب )

معروف: ستتم عملية تقييم صالة الجمعة وإجراءاتها الستخالص العبر

آالف المواطنين يؤدون أول صالة جمعة
 فـــي مساجـــد قطـــــاع غزة منــــذ شهريـــــــــن

صالة الجمعة في المسجد العمري بغزة أمس             ( تصوير / رمضان األغا )
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محافظات/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحــة بغزة، أمس، عدم تســجيل 
إصابات جديدة بفيــروس كورونا، بعد إجراء 116 

عينة جديدة خالل 24 ساعة الماضية.
وذكــرت الوزارة في بيان صحفــي، أنه بلغ إجمالي 
عدد العينات التي تم فحصها للحاالت المشــتبهة 
766,8 عينة، منها 711,8 عينة ســلبية و 55 عينة 

إيجابية.
ويــوم الخميــس، أعلنــت وزارة الداخليــة واألمن 
الوطنــي، في غزة، جملة من اإلجــراءات لمواجهة 
فيــروس "كورونــا" بعــد اكتشــاف 25 إصابة في 

القطاع.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تقرّر إغالق الســاحات 
والمتنزهات العامة، والمدن الترفيهية، مع تشديد 

إجراءات منع التجمهر خالل مناسبة عيد الفطر".
وأضافــت أن طواقمهــا "ستشــدد مــن إجراءاتها 
الرقابيــة على كافــة أماكــن التجمــع واالزدحام، 

وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المُخالفة".
ولفتــت الــوزارة إلــى أنــه تقــرّر "وقف اســتقبال 

دولة فلســطين حول العالم، تتابع أوضاع جالياتنا 
وطلبتنا والعالقين".

وأشــارت إلى تســجيل إصابة جديــدة في صفوف 
الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة، ليرتفع 
عدد االصابات الى 772، ولم يتم تسجيل اية وفاة 

ليبقى عدد الوفيات 52.
وســجلت ســفارة دولة فلســطين لــدى االمارات 
العربيــة المتحــدة، حالة وفاة جديــدة في صفوف 
الجالية للمواطن همــام الزقا، بفيروس "كورونا"، 

ليرتفع عدد الوفيات الى 12.
وأعلنت ســفارة فلســطين لدى المملكــة العربية 
الســعودية والقنصليــة العامة في جدة، تســجيل 
وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن سليمان 
احمد ســليمان ابو جزر )59 عامًا( بســبب كورونا، 
ليرتفــع عدد الوفيات في صفوف الجالية بالمملكة 
الــى 7. فــي حين، جرى تســجيل 6 حــاالت تعافٍ 
جديــدة في صفــوف المصابين بدولة قــر ليرتفع 
عدد حــاالت التعافي الى 53، في حين يبقى العدد 
اإلجمالي لإلصابات 153 اصابة، منها حالة واحدة 

المواطنيــن العالقين من خارج القطاع عبر المعابر 
حتى 30 يونيو المقبل، باإلضافة تشــديد إجراءات 

إغالق المناطق الحدودية كافة، برا وبحرا".
من جانب آخر، بدأ اعتبارًا من مســاء أمس سريان 
قــرار منع الحركة بشــكل كامل فــي جميع المدن 
والمخيمــات والقرى فــي الضفة الغربيــة، والذي 

سيستمر حتى نهاية يوم االثنين 2020/5/25.
وبناء علــى قرار مجلــس وزراء رام اهلل، الذي ُأعلن 
الســبت الماضــي ســتمنع الحركة بشــكل كامل 
خالل هذه الفترة، وســتغلق جميع المرافق العامة 
والخاصة ما عدا االفــران والصيدليات التي يمكن 

الوصول إليها سيرا على األقدام.
وفيات الخارج

في هذه األثناء، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين 
بــرام اهلل ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في 
صفوف الجاليات الفلســطينية حول العالم إلى 93 
وفــاة، وارتفاع عدد المصابيــن إلى 1602 إصابة، 

وعدد حاالت التعافي إلى 783 حالة.
وقالــت الوزارة فــي بيان لها، أمس: "إن ســفارات 

فــي العناية المركــزة، و6 حاالت في المستشــفى 
تحــت العــالج، و93 حالة في الحجــر الصحي خارج 

المستشفى.
وفي الســياق، أعلن وزير الخارجية في حكومة رام 
اهلل، ريــاض المالكي، أمس، موافقــة األردن على 
فتــح مطار الملكــة عليــاء الدولي، إلجــالء الرعايا 
الفلسطينيين العالقين في دول عدة بسبب تبعات 

كورونا.
وفي تصريــح لألناضول، بيّن المالكــي أن أعداد 
العالقيــن الفلســطينيين فــي دول العالــم "تقدر 

باآلالف، لكن ال يوجد رقم محدد".
وأضــاف أنه "جــاٍر االتفــاق مــع األردن على جميع 
التفاصيــل والترتيبات ومواعيد الرحالت، وســيتم 
إعــالن ذلك وتكاليف كل رحلــة، على موقع الوزارة 

اإللكتروني".
ولفــت المالكــي إلــى "وجــود صعوبة فــي حصر 
األعــداد، حيــث إن كثيرا ممــن يعلنــون )بدايًة( 
رغبتهــم بالعــودة، يقــررون )في النهايــة( خالف 

ذلك".

جنين- غزة/ نور الدين صالح:
تتعــرض بلــدة يعبّد، جنــوب غرب 
جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، 
منــذ الثانــي عشــر مــن مايــو/ أيار 
إســرائيلية شرســة،  لهجمة  الجاري، 
تخللهــا فــرض حصــار مشــدد على 
كل أرجائهــا، والتنكيــل بالمواطنين 
باستخدام وســائل وأساليب "همجية 

وقاسية".
اإلســرائيلية، عقب  الهجمــة  وجاءت 
مقتل جنــدي إســرائيلي مــن وحدة 
"جوالنــي"، إثر إصابته بحجر ســقط 
البنايــات  إحــدى  مــن  رأســه  علــى 
الســكنية، خالل عملية اقتحام قوات 
االحتالل للبلدة العتقال فلسطينيين.

وشــهدت "يعبد" عشرات االقتحامات 
من أعداد كبيــرة من جيش االحتالل 
وآلياتــه العســكرية وفرق المُشــاة، 
وفق ما ذكــر الصحفي محمد أبو بكر 

المتواجد في البلدة.
وأوضح أبو بكر لصحيفة "فلسطين"، 
حــي  فــي  ترّكــزت  االقتحامــات  أن 
الجنــدي  مقتــل  منطقــة  الســلمة- 
اإلســرائيلي- حيــث جــرى تفتيــش 
غالبية البيوت فيها واعتقال ساكنيها 
بشكل همجي، مشيرًا إلى أن التركيز 
األكبر كان على المبنــى الذي ادّعى 
االحتالل ســقوط الحجر منــه. ولفت 
حاصــرت  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى 
البلــدة وأغلقــت مداخلها الرئيســية 
الترابية والكتل االسمنتية،  بالسواتر 
واصطحبــت معها خــالل االقتحامات 
المراقبة  البوليسية وطائرات  الكالب 
والتصويــر "صغيرة الحجــم"، منوهًا 
إلى أنها أزالت الســواتر الرملية قبل 

يومين.
وبيّــن أن قــوات االحتــالل اعتقلت 
كل ســاكني هذا المبنى المكون من 
ثالثة طوابق ممن تتجــاوز أعمارهم 
الـــ 12 عامــًا، من النســاء والشــبان 

التحقيــق  ثــم  واألطفــال،  والرجــال 
علــى  واالعتــداء  معهــم  الميدانــي 
غالبيتهم بالضــرب المبرح. وذكر أن 
قوات االحتــالل تمكث في كل عملية 
اقتحام للبلدة قرابة 5 ســاعات، حيث 
تعتلي خاللها أسطح المنازل وتنتهك 
حرمة البيوت، وتســتجوب الســكان، 
إضافــة إلــى انــدالع مواجهــات مع 
الشــبان تخللها إلقاء مئــات القنابل 
المســيلة للدموع، مــا أدى إلى وقوع 
عشرات اإلصابات. وأفاد أبو بكر، بأن 
االحتالل اعتقل 40 مواطنًا طيلة فترة 
االقتحامات ما بين شاب وامرأة ورجل 
وطفــل، وتبقى منهم حتــى اآلن 26 
معتقاًل، أصغرهم الطفل محمد ربحي 

أبو بكر )12عامًا(.
انتهاك حرمات البيوت

وأشــار إلــى أن االحتــالل يدّعــي أن 
الحجر ســقط من منــزل "نظمي أبو 
بكــر" وإخوانه، الفتًا إلــى أنه اعتقل 
"نظمي" مرتين، فيما تعرضت زوجته 

"سُهيلة" لالعتقال ثالث مرات، حيث 
تبقى 7 مــن أفراد العائلــة معتقلين 
حتى اآلن. بــدوره، أفاد رئيس بلدية 
يعبد ســائد الكيالني، بــأن االحتالل 
أنهى حصــاره للبلدة وأزال المكعبات 
االسمنتية والحواجز، لكنّه لم يتوقف 
عن االقتحامات والمداهمات اليومية.

اتصــال  خــالل  الكيالنــي  وأوضــح 
هاتفي مــع صحيفة "فلســطين"، أن 
المداهمــات تتركز في أوقــات الفجر 
التــي  األوضــاع  واصًفــا  والمغــرب، 

تعيشها البلدة بـ "المزرية".
علــى  اعتــدى  االحتــالل  أن  وأكــد 
المواطنيــن "بــال رحمــة" وانتهــك 
حرمات البيوت خالل فترات االقتحام، 
مســتداًل علــى ما حــدث مع األســير 
المحرر عدنان حمارشــة، حينما عاش 

في بيته فسادًا واعتدى على عائلته.
وبيّــن أن ســكان البلــدة صمــدوا 
في وجــه جرائم االحتــالل الهمجية، 
حيــث واجههــم بالحجــارة، مــا أدى 

الندالع مواجهات عنيفة بين الشبان 
وجيش االحتالل، وأسفرت عن إصابة 

العشرات.
وشــدد الكيالني على أن "بلدة يعبد 
عصية عن االنكســار، حيث مرت قبل 
ذلــك بأوقــات عصيبة، لكــنّ أهلها 
صمــدوا وصبروا فــي وجــه المحتل 

الغاشم".
ويقطن" يعبد" مــا يقرب من ثالثين 
ألف نســمة، حيث قضم جدار الفصل 
العنصري نحو %20 من أراضيها، في 
حين أن سبع مستوطنات مقامة على 

أراضيها.
وتعــرف البلــدة بـ"يعبــد القســام"، 
حيث استشــهد فــي غاباتها الشــيخ 
عــز الدين القســام خــالل مواجهته 
عــام  البريطانــي  االنتــداب  لقــوات 
1936، كمــا قدمت البلــدة منذ ذلك 

التاريخ حتى اليوم عشــرات الشهداء 
واالستشــهاديين، واعتقل الكثير من 

أبنائها خالل مقاومتهم لالحتالل.

حماس تطالب "أونروا" 
باستدراك فوضى توزيع 

المساعدات في لبنان
بيروت/ فلسطين: 

طالب مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس، وكالة "أونروا" باستدراك 
الفوضى في توزيع المســاعدات على الالجئين الفلســطينيين في لبنان، 

والعمل على حفظ كرامتهم.
وشــددت مكتب شــؤون الالجئين، في بيان، أمس، علــى ضرورة اعتماد 
جميــع مكاتب تحويــل األموال لتســهيل توزيع األمــوال بطريقة تحفظ 
كرامة الالجئين وليس اقتصار التوزيع على مكاتب "Bob finance" دون 

غيرها.
وأشار إلى أنه بعد االنتظار الطويل لبدء توزيع المساعدات فوجئ الالجئون 
بمجموعة من القرارات المجحفة بحقهم منها: أن هذه المساعدة المالية 

هي لمرة واحدة رغم طول األزمة واستمراريتها.
وذكر أن المبالغ المالية التي ستوزع ستكون بالعملة المحلية التي فقدت 
حوالى %60 من قدراتها الشــرائية، مشيرا إلى وجود العديد من الشروط 
واإلجراءات البيروقراطية سوف تعيق عملية توزيع األموال بسهولة ويسر، 
مثل اشــتراط وصول رقم الحوالة المالية على الهواتف من خالل رســائل 
sms. ودعــت حماس إلى تمديد المدة الزمنية الســتالم األموال، وعدم 

تقييدها بأيام محددة تالفيا لالزدحام والفوضى، وضرورة وجود ميسرين 
من موظفي "أونروا" في المناطق للمساهمة في حل اإلشكاليات الطارئة.

إصدار كتاب جديد بعنوان 
"مخيم اليرموك رباعية 

التالشي"
دمشق/ فلسطين:

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلســطينيي ســوريا، كتابا جديدا يحمل 
عنوان "مخيم اليرموك رباعية التالشي .. عطاء، تهجير، توريط، تدمير".

ويرصد الكتاب، حســب المجموعــة، في بيان، أمس، أبــرز األحداث التي 
تعرض لها مخيم اليرموك جنوب دمشــق منــذ آذار مارس 2011 ولغاية 

نهاية نيسان / إبريل 2020.
ويتنــاول أحــداث مخيم اليرموك خــالل أربع فترات مهمــة ومفصلية في 
تاريخــه، حيــث تضمنت "مرحلــة العطــاء" و"مرحلة التهجيــر" و"مرحلة 

التوريط" في حين تطرقت المرحلة الرابعة إلى "مرحلة التدمير".
ويزود الكتاب الباحثين بجداول تفصيلية تتضمن أســماء الضحايا الذين 
ســقطوا خــالل المراحــل األربع ممن تمكن قســم الرصــد والتوثيق في 
مجموعة العمل من أجل فلســطينيي ســوريا من توثيقها، باإلضافة إلى 
المبادرات ومشــاريع اتفاقيــات تحييد المخيم التي كانــت محل أخذ ورد 

خالل الفترات األربع. 

93 وفاة و1602 إصابة بين فلسطينيي الخارج

كورونا.. ال إصابات جديدة بغزة وبدء 
سريان قرار منع الحركة في الضفة الغربية

"يعبد".. أيام من التنكيل والعقاب الجماعي

حملة تفتيش ومداهمات نفذها االحتالل في بلدة  يعبد



مصلون يؤدون صالة الجمعة يف باحات املسجد األقىص بعد إغالق 
استمر ألكرث من 50 يومًا بسبب جائحة كورونا     ) أ ف ب (

دعاء اليوم:حديث شريف: 
َم َيْوَم  اٍس، َقاَل: »َخَرْجُت َمَع النَِّبيِّ َصلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ عن اْبن َعبَّ
 ، َفَوَعَظُهنَّ َساَء،  النِّ أََت  ُثمَّ  َخَطَب،  ُثمَّ   ، أَْضَحى َفَصلَّ َأْو  ِفْطٍر 

َدَقِة«. ، َوأََمرَُهنَّ ِبالصَّ رَُهنَّ َوَذكَّ

ألّلُهمَّ إنِّ أسأُلَك فيِه ما ُيرضيَك، َوأُعوُذ ِبَك ِمّم ُيؤذيَك، 
جواد  يا  أْعِصَيَك،  َوال  ُاطيَعَك  ِلَْن  فيِه  التَّوفيَق  َوأسأُلَك 

الّسائلنَي.
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ُيعرف  محمد،  أبو  ْيِمّي،  التَّ الُقرِشِّ  ُعْثَمُن  ْبُن  الله  ُعَبْيِد  ْبُن  َطْلَحُة 
بَطْلَحة الخري، وَطْلَحة الفيَّاض. هو أحد العرشة املبرشين بالجنة، وأحد 
أسلموا  الذين  الخمسة  وأحد  اإلسالم،  إىل  سبقوا  الذين  الثمنية 
مل  الشورى.  أصحاب  الستة  وأحد  َعْنُه،  الله  رَِضَ  بكر  أيب  يد  عىل 
غائًبا  كان  فقد  بدر،  غزوة  َعْنُه  الله  رَِضَ  الله  عبيد  بن  َطْلَحُة  يشهد 
ْبُن  وَسِعيُد  هو  َوَسلََّم  َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصىلَّ  النَِّبيُّ  بعثه  حيث  بالشام 
َعَلْيِه  اللُه  َصىلَّ  النبي  له  فرضب  مهمة،  يف  َعْنُهم  الله  رَِضَ  َزْيد 
بعدها  وما  أحد  غزوة  َعْنُه  الله  رَِضَ  وشهد  وأجره.  بسهمه  َوَسلََّم 
من املشاهد، وبايع بيعة الرضوان، وأبىل يوم غزوة أحد بالًء عظيًم، 
اُس َعْن النَِّبيِّ  فكم جاء يف حديث البخاري )َلمَّ َكاَن َيْوُم ُأُحٍد اْنَهَزَم النَّ
َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصىلَّ  النَِّبيِّ  َيَدْي  َبْيَ  َطْلَحَة  َوأَُبو  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصىلَّ 
َشِديَد  َراِمًيا  رَُجاًل  َطْلَحَة  أَُبو  َوَكاَن  َلُه،  ِبَحَجَفٍة  َعَلْيِه  ِبِه  ٌب  ُمَجوِّ َم  َوَسلَّ
رُّ َمَعُه اْلَجْعَبُة ِمْن  اَلًثا، َوَكاَن الرَُّجُل َيُ ، َيْكِسُ َيْوَمِئٍذ َقْوَسْيِ َأْو ثثَ اْلِقدِّ
َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصىلَّ  النَِّبيُّ  َف  َفأَْشَ َطْلَحَة،  ِلَيِب  َها  اْنرُشْ َفَيُقوُل:  ْبِل  النَّ
َأْنَت  ِبأيَِب  ِه  اللَّ َنِبيَّ  َيا  َطْلَحَة:  أَُبو  َفَيُقوُل  اْلَقْوِم،  ِإىَل  َيْنُظُر  َم  َوَسلَّ
ْف ُيِصيُبَك َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم اْلَقْوِم، َنْحِري ُدوَن َنْحرَِك(.  ي، َل ُترْشِ َوُأمِّ
ُه َعَلْيِه َوَسلََّم طلحة بن عبيد الله رض الله  وقد برش الّنبي َصىلَّ اللَّ
َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَمُن َوَعِلٌّ  َوأَُبو  ِحَراٍء ُهَو  َكاَن َعىَل  عنه بالشهادة، مّلا 
َم: )اْهَدأْ  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ْخرَُة، َفَقاَل َصىلَّ اللَّ َبرْيُ َفَتَحرََّكْت الصَّ َوَطْلَحُة َوالزُّ

يٌق َأْو َشِهيٌد( رواه البخاري يف الصحيح. َفَم َعَلْيَك ِإلَّ َنِبيٌّ َأْو ِصدِّ

د. أحمد إدريس عودة
أستاذ مشارك يف الحديث الرشيف وعلومه

َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد الله )رَِضَ الله َعْنُه(

ليلة العيد.. كعك و"مطبق" بـ"طعم الحطب"مع الصحب الكرام

ة في العيد نن المستحبَّ من السُّ

غزة/ مريم الشوبيك:

الكعك  رائحة  رمضان،  شهر  من  األخرية  الليلة  يف 
نحل  كخلية  البيوت  تصبح  تتجه،  أينام  تقابلك  واملعمول 
يستقبلن  منه  كبرية  كميات  لصنع  الجارات  فيها  تجتمع 
"بتوجاز"  ال  وقدمًيا  الفطر،  عيد  أيام  يف  ضيوفهن  فيه 
يطغى  خاصة  نكهة  له  فكان  البيوت،  يف  غاز  أفران  وال 
قبل  الفطر  عيد  ليلة  ذكريات  الحطب.  ورائحة  طعم  عليها 

60 عاًما لها نكهة وبهجة ال نجدها هذه األيام، فـ"شادية 

تجتمع  كانت  حيث  مالمحها،  من  بعًضا  تستعيد  الغزايل" 
والدتها يف بيت إحدى الجارات يشّمرن عن سواعدهن يف 
تحضري الكعك واملعمول بالتمر واملكرسات، ويقمن برصه 
يف صواين يحملها األطفال إىل فرن الحطب القريب من 

الحارة فالصواين الخارجة منه والداخلة إليه ال تهدأ.

من هو أحد صحابة الرسول 
امللقب بالصديق ؟

ج.أبو بكر الصديق

ب.عمر بن الخطابأ.عيل بن أيب طالب
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ول تخلو سفرة استقبال الضيوف يف العيد 
عجينة  من  يصنع  الذي  املطبق  حلوى  من 
منتصفها  يف  طبقات  بعدة  تطوى  رقيقة 
بالسكر  واملخلوطة  املكسات  توضع 
يف  وترص  تطبق،  ثم  الهند  وجوز  والقرفة 
ثم  الحطب،  فرن  يف  للخبز  جاهزة  صواٍن 

توضع يف القطر وتقدم للمهنئي بالعيد.
عنوان  كانت  اليوم  هي  كم  والسمقية 
تسهر  كانت  حيث  الفطر،  عيد  يف  يوم  أول 
صنع  يف  يتشاركن  جاراتها  مه  والدتها 
السمقية يف أواٍن كبرية من الملنيوم عىل 
من  متأخرة  ساعات  حتى  الحطب  موقد  نار 
الليل، فليلة العيد كانت ل تغفو فيها الحارات؛ 

كم تقول لصحيفة "فلسطي".
عمر  إىل  بذكرياتها  تأخذك  عاما(   65  ( شادية 
والدتها  تجلس  كانت  حينم  أعوام  العرشة 

خرطوم  بجوار  الخشبي  العجي"  "لوح  عىل 
ماء متأل منه إناء بالستيكًيا دائرًيا تضع به حبات 
"الفسيخ" ثم تبدأ بتنظيفها من القشور وما 

إن تنتهي تنقعه يف ماء طوال الليل.
والدة  تبدأ  الفطر،  هالل  ثبوت  ليلة  ويف 
الزيتون  بزيت  الفسيخ  بتتبيل  "الغزايل" 
الفخار  من  "زبدية"  يف  وتضعه  والسمق 
القريب  الُفْرن  يف  لتطهوها  شادية  تحملها 
من حاراتها الذي يستمر يف عمله حتى بزوغ 
الحطب،  نار  عىل  الفسيخ  ينضج  العيد.  فجر 
قد  والدتها  لتجد  البيت  إىل  شادية  به  تعود 
أعدت "الطشطيشة" بندورة وبصل وفلفل 
أخرض حار تسبكها عىل بابور الكاز، حتى يعود 
فيكون  العيد  صالة  من  والدها  مع  أخويها 

وجبة فطورهم.
ليس  التجميل  صالونات  عىل  النساء  تهافت 

أنها  شادية  تؤكد  بل  العهد،  حديث  طقسا 
كانت تذهب برفقة والدتها وجاراتها للكوافرية 
ليصبغن شعورهن ويكوينه بأداة فرد الشعر 

التي كانت تسخن عىل الفحم.
أي طفل هي مرافقة  لقلب  الكرب  واملتعة 
شادية:  تقول  العيد،  كسوة  لرشاء  والديه 
"كانوا قديا العائالت املقتدرة ماديا تشرتي 
البسطاء  أما  باكرا،  العيد  مالبس  لطفال 
رمضان  يف  الخرية  الليلة  ينتظرون  كانوا 
حلقوم  من  العيد  حلويات  وشاء  لتسوق، 

وملبس وبسكويت".
الفطر،  عيد  لستقبال  تتزين  الشوارع  كانت 
من  واملصنوعة  الخشبية  الراجيح  وتكرث 
يقيض  حيث  الطرقات،  يف  أيًضا  الحبال 
الطفال جل وقتهم يف اللهو بها مدار أيام 

العيد الثالثة. 

الهل  عىل  العيد  يف  التَّْوِسعُة  ُتَسنُّ 
َيرِد  مل  إْذ  املأكول؛  من  كاَن  شٍء  بأيِّ 
ع  الرشُع فيه بيشٍء معلوم، فمن وسَّ
نَّة،  السُّ امتثل  فقد  فيه  أهله  عىل 
إذ  معلوم؛  طعاٌم  فيه  َخَذ  ُيتَّ أن  ويجوز 
هو من املباح، لكن برشط عدم التكلف 
ًة ُيسَتُّ  فيه، وبرشط أل ُيجَعل ذلك ُسنَّ
ُمرتكٌب  كأنه  ذلك  خالف  َمْن  فُيَعدُّ  بها 

الحدِّ  هذا  إىل  المر  وصل  وإذا  لكبرية، 
ذلك  بسبب  إنه  إذ  بدعة؛  ذلك  فِفْعُل 

نة ما ليس منها. ينَسُب إىل السُّ
مندوب،  العيدين  يف  السور  وإظهار 
الله  شعها  التي  الرشيعة  من  فذلك 
الجاهليَّة  عيد  إبدال  يف  إذ  لعباده؛ 
أنه  عىل  دللٌة  املذكورين  بالعيدين 
ما  املرشوعي  العيدين  يف  ُيفَعل 

ليس  ِممَّ  أعيادها  يف  الجاهليَّة  تفعُله 
وإمنا  طاعة،  عن  شاغٍل  ول  مبحظوٍر 
وأما  الوقتي،  تعيي  يف  خالفهم 
مبا  العياد  يف  العيال  عىل  التوسعة 
وبسط  البدن  ترويح  من  لهم  حصل 
العبادة فهو مرشوع؛  النفس من كلف 
اإلفتاء  لدار  اإللكرتوين  للموقع  وفًقا 

املرصية.
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الفسيخ و"الطشطاش".. إفطار الغزيين في العيد
غزة/ مريم الشوبيك:

أول  يف  الغزيني  فطور  وجبة  و"الطشطاش"  الفسيخ 
أيام عيد الفطر، حيث مع ساعات الصباح الباكر تنظفه ربات 
املاء  يف  النقع  من  ليلة  بعد  عنه  القشور  ويزلن  البيوت 
للتخلص من ملوحته، ثم يكتفني بتتبيله بالدقيق ثم قليه 

بزيت نبايت.

بالغزيني-  خاص  -مصطلح  وهي  "الطشطاش"  عادة  تقدم 
من  وقطع  وبندورة  بصل  عن  عبارة  وهي  الفسيخ  بجانب 
ويضاف  الفسيخ،  مللوحة  ُيلح  وال  الحار  األخرض  الفلفل 
إليه أيضا "دقة" من الثوم والفلفل األخرض الحار وكثري من 

الليمون. هاجم  1249م(  يونيو  من   4 647هـ/  صفر  من   20( املوافق  الجمعة  يوم  صبيحة  يف   
الصليبيون دمياط بغري قتال. ويف الوقت الذي تحركت فيه الحملة الصليبية تويف امللك 
الصالح أيوب يف ليلة )النصف من شعبان سنة 647هـ/ 22 من نوفمرب 1249م(، فتولت 

مكانه زوجته شجرة الدر بعد أن أخفت خرب موته.
ومل  أشموم،  قناة  أو  دمياط  فرع  يعربوا  أن  الزحف  ملواصلة  الصليبيني  عىل  وتعني 
املرصيني،  بني  الذعر  فانترش  معسكرهم،  يقتحمون  والصليبيون  إال  املسلمون  يشعر 
يف  ونجحوا  املنصورة،  أبواب  أحد  أرتوا”  “روبرت  بقيادة  الصليبيني  من  فرقة  واقتحمت 
دخول املدينة وأخذوا يقتلون املرصيني حتى وصلت طالئعهم إىل أبواب قرص السلطان 
نفسه، وانترشوا يف أزقة املدينة، حيث أخذ الناس يرمونهم باألحجار والطوب واألسهم.

ذي  من   4( يف  الصليبيني  عىل  البندقداري”  “بيربس  بقيادة  البحرية  املامليك  وانقض 
الفرقة  وُقتلت  هزمية،  إىل  نرصهم  فانقلب  1250م(،  فرباير  من   8 647هـ/  القعدة 
11 من  647هـ/  القعدة  )8 من ذي  الجمعة  أرتوا نفسه. ويف فجر يوم  الكونت  وقائدها 
فرباير 1250م( بدأ الجيش املرصي هجومه عىل معسكر الفرنج، لكن امللك لويس متكن 
من الثبات بعد أن تكبد خسائر فادحة، وبذلك انتهت معركة املنصورة الثانية، وهي املعركة 

التي أيقن الصليبيون بعدها أن عليهم االنسحاب إىل دمياط قبل القضاء عليهم.
ويف )23 من ذي القعدة 674هـ/ 27 من فرباير 1250م( وصل توران شاه، وتوىل قيادة 
الجيش، وأخذ يف إعداد خطة إلجبار لويس التاسع عىل التسليم، بقطع خط الرجعة عليه، 
يف  الصليبية  الخطوط  خلف  وإنزالها  الجامل  ظهور  عىل  مفككة  سفن  عدة  بنقل  فأمر 
واألقوات،  باملؤن  املحملة  الصليبية  السفن  مهاجمة  من  متكن  الوسيلة  وبهذه  النيل، 
واالستيالء عليها وأرس من فيها، وأدى هذا إىل سوء الحال بالفرنسيني، وحلول املجاعة 
الهدنة  التاسع  لويس  فطلب  الجنود،  بني  واألوبئة  األمراض  وتفيش  مبعسكرهم 
الشام،  ساحل  بالد  وبعض  املقدس  بيت  الصليبيون  يأخذ  أن  مقابل  دمياط  وتسليم 

فرفض املرصيون ذلك، وأرصوا عىل مواصلة الجهاد.
املرصيني  ولكن  الظالم،  جنح  تحت  دمياط  إىل  االنسحاب  من  ا  بدًّ الصليبيون  يجد  مل 
سنة  )املحرم  يف  جانب  كل  من  بهم  وأحدقوا  فارسكور،  حتى  وطاردوهم  تعقبوهم 
1250م(، وقتلوا منهم أكرث من عرشة آالف، وُأرس عرشات األلوف، وكان  648هـ/ إبريل 

من بني األرسى أنفسهم امللك لويس التاسع نفسه، حيث تم أرسه يف قرية “منية عبد 
الدين بن لقامن”، حيث  القايض “فخر  الله” شامل مدينة املنصورة، وتم نقله إىل دار 
الفرنج عن دمياط، وأن  لقاء فدية مالية كبرية، وجالء  أفرج عنه  بها أسرًيا فرتة حتى  بقي 

يستمر الصلح بني الطرفني ملدة عرش سنوات.

صفحات مضيئة

معركة المنصورة
د. عبد الحميد جامل الفراين

ما هو اليشء الذي ليس 
له بداية وال نهاية ؟

ج. املثلث

ب.  الطريقأ. الدائرة
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الطعام وعيد الفطر السعيد

خبير التغذية والسمنة
الدكتور: حازم برغوث

عيد  أيام  وتبدأ  رمضان  شهر  ينقيض  أن  ما 
يف  كبري  تغري  ويتبعه  إال  السعيد  الفطر 
العادات الغذائية, فمن االنقطاع عن الطعام 
نهم  إىل  واملرشب  املأكل  يف  وتنظيم 
وإقبال عىل حلويات العيد من كعك وحلوى, 
بتناول الفسيخ  العادة السيئة  باإلضافة إىل 
العيد, سنتحدث معكم يف  يف صباح يوم 
هذه املقالة كيف نستقبل عيد الفطر هذا 
من  صحية  مضاعفات  حدوث  بدون  العام 
تلبكات معوية ميكن أن تودي بنا إىل دخول 

املراكز الصحية ال سمح الله.
تناول  وقت  تنظيم  الرضوري  من  بداية 
ملا  مقاربة  تكون  بحيث  العيد,  أيام  الطعام 

اإلفطار  فوجبة  الصيام,  يف  عليه  كانت 
يفضل تقريبها من وقت تناول وجبة السحور 
بحيث االحامض املعدية والعصارات الهاضمة 
يحدث  وال  مستوياتها  اعىل  يف  تكون 
الهضم,  سوء  او  االمتصاص  سوء  حينها 
واللنب  التمر  عىل  االفطار  يفضل  كام 
وجبة  تناول  قبل  يكون  بحيث  الدسم  قليل 
التقليدية والتي ستكون بعد هذه  الفسيخ 
عىل  األقل  عىل  بساعة  البسيطة  الوجبة 
البكترييا  تواجد  حيث  قليلة,  بكمية  تكون  أن 
النافعة يف اللنب يحسن من عملية الهضم 
ومينع التخمر يف الجهاز الهضمي وبالتايل 
سيقيض عىل االضطرابات التي تحدث يف 
اول ايام العيد من اسهال او امساك او غازات 
التمر  مادة  تواجد  ان  كام  البطن,  يف  واالم 
والسكريات  باملاغنيسيوم  الجسم  ستمد 
املفيدة للعقل والتي متد الجسم بالطاقة 
تناول  بعد  اليوم,  ذلك  يف  يحتاجها  التي 
الفسيخ يفضل تناول إما موزة أو خوخ حيث 
البوتاسيوم  عىل  الفواكه  هذه  تحتوي 
بكميات  املتواجد  الصوديوم  لعمل  املضاد 

هذه  ستعمل  بحيث  الفسيخ,  يف  كبرية 
يف  السوائل  احتباس  منع  عىل  الفاكهة 
الرشياين  الضغط  تقليل  وبالتايل  الجسم 
الجسم,  يف  أيضا  الدهون  احتباس  وتقليل 
ومن مل يتواجد لديه هذا النوع من الفاكهة 
كعصري  والليمون  البقدونس  إضافة  ميكنه 
هذا  يحتوي  حيث  السلطة  من  صحن  إىل 
بأس  ال  بكمية  البوتاسيوم  عىل  الخليط 
بأي  الحلويات  تناول  من  التحذير  ويجب  بها, 
رئيسية  كوجبة  أو  االفطار  قبل  كانت  نوع 
الطعام يف  بقاء  اطالة  حيث ستعمل عىل 
لسوء  التعرض  يعني  مام  الهضمي  الجهاز 

امتصاص.
اما وجبة الغداء والتي سنكتفي بها ستكون 
مقاربة لوقت تناول وجبة االفطار كام تحدثنا 
االمتصاص  سوء  مخاطر  لتفادي  سابقا 
والهضم, ويفضل اضافة ايضا علبة من اللنب 
عىل  محتوية  تكون  ال  ان  عىل  الغداء  لوجبة 
املقليات واضافة ملعقة من الخل الطبيعي 
الغداء  وجبة  بعد  وتناولها  ماء  كأس  اىل 

مبارشة لزيادة كفاءة الهضم.

خطورة  من  الالمتناهية  التحذيرات  رغم 
الفسيخ عىل الصحة، فإن ذلك ال ينقص شيئا 
وهو  للفسيخ،  العائالت  من  كثري  عشق  من 
طقس يحرصون عىل اتباعه يف عيد األضحى 

أيضا.
بعض ربات البيوت لجأن إىل صنع الفسيخ يف 
بيوتهن، لضامن نظافته ولكونه أقل أرضارا من 

غريه.
رمضان  شهر  أيام  آخر  يف  األسواق  ومتتأل 
رشائه  عىل  يقبل  والتي  الفسيخ  ببسطات 

كثري من الناس.
والفسيخ يصنع عادة من سمك البوري والجرع 

املجمد، حيث كانت ربات البيوت قدميا يقمن 
بتغطيته بكمية وفرية من امللح ووضعه يف 
قبل  الرمال،  يف  ودفنه  الخيش  من  أكياس 
أيام من دخول شهر رمضان، استعدادا لتناوله 

يف العيد.
عن  مختلفة  طريقة  تقدم  الحاج  عال  الشيف 
مجهود  أي  دون  البيت  يف  الفسيخ  صنع 

وبسهولة تامة، ترشح الطريقة بالتفصيل:
المقادير

من  كيلو  ثالثة  مجمد-  وجرع  بوري  سمك 
امللح- كركم- شطة مطحونة.

طريقة التحضير:

• أحرضي أصيص زراعي طويل.
اتريك  ولكن  أحشائه  من  السمك  نظفي   •
القرش، اغسليه واتركيه حتى يتخلص من املاء  

ثم جففيه بورق املطبخ.
• اخلطي امللح والكركم والشطة.

قاع  يف  امللح  من  كبرية  كمية  ضيفي   •
امللح  من  وفرية  كمية  ضيفي  ثم  األصيص، 
داخل السمكة، ريص السمكات بعكس بعض 
تنتهي ضيف  وبينهام طبقة من امللح، حتى 
ورق  من  طبقات  أربع  وضعي  امللح،  كمية 

القصدير.
• اتركيه ملدة 40 يوم يف مكان معتم.
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ويسألونك

الحمد لله والصالة والسالم عىل سيدنا 
املال  يف  واجب  حق  الزكاة  الله  رسول 
وُتعطى  رشعًا،  املحددة  برشوطه 
اآلية  يف  املذكورة  الثامنية  لألصناف 
َدَقاُت  الصَّ ا  َ )إِنَّ تعاىل:  قال  الكرمية، 
َعَلْيَها  َواْلَعاِمِلنَي  َواْلَمَساِكنِي  ِلْلُفَقَراِء 
الرَِّقاِب  َويِف  ُقُلوُبُهْم  َواْلُمَؤلََّفِة 
َواْبِن  ِه  اللَّ َسِبيِل  َويِف  َواْلَغارِِمنَي 
َعِليٌم  ُه  َواللَّ ِه  اللَّ ِمَن  َفِريَضًة  ِبيِل  السَّ

َحِكيٌم( التوبة/60.
وال بأس بإخراجها يف املناسبات، عىل 
أن ال يؤدي ذلك إىل التأخر يف إخراجها، 
عن  تعجيلها  يجوز  وإنا  يجز،  مل  وإال 

وقتها.
يف  الله  رحمه  النووي  اإلمام  قال 
إذا  الفور  الزكاة عىل  “املنهاج”: “تجب 

متكن، وذلك بحضور املال واألصناف”.
واألقارب  والخاالت  العامت  كانت  فإذا 

عىل  إليهم  الزكاة  دفع  جاز  الفقراء  من 
أن  املهم  “عيدية”،  أو  هدية  شكل 
ينوي الدافع بها الزكاة، وال يشرتط إخبار 
املدفوع إليهم حقيقة األمر. ولكن ال بد 
من النية الحارضة، أما ما سبق ودفع من 
فال  السابقة  األعياد  يف  “العيديات” 
يجوز أن يحتسبه دافعه اليوم من الزكاة؛ 
ألنه مل يستحرض النية حني الدفع. والله 

تعاىل أعلم.

هل يجوز احتساب العيدّيات التي ُتدفع لألرحام 
من الزكاة في حال كانوا فقراء؟ وهل يصح 

إخراجها على شكل مواد عينية أو هدايا؟ أجابت: دار اإلفتاء– األردن:

إحيـاء ليلــة 
العيـــــــــــد

يسنُّ إحياء ليلة العيد بالعبادة من ذكر أو صالة أو غري ذلك 
لحديث:  لفضلها؛  التَّسابيح  صالة  سيام  ال  العبادات،  من 
َيْوَم  َقْلُبُه  ْت  مَيُ َلْم  للِه  ُمْحَتِسًبا  اْلِعيَدْيِن  َلْيَلَتِي  َقاَم  »َمْن 
وُت اْلُقُلوُب« أخرجه ابن ماجه واللفظ له، والطرباين يف  مَتُ
شغفها  القلوب  مبوت  واملراد  والبيهقي،  “األوسط” 
بحب الدنيا، وقيل الكفر، وقيل الفزع يوم القيامة، ويحصل 
منه،  بساعة  وقيل  مبًنى،  كاملبيت  الليل  مبعظم  اإلحياء 
العشاء  بصالة  عنهام  تعاىل  الله  ريض  عباس  ابن  وعن 
فيهام؛  والدعاء  جامعة،  الصبح  صالة  عىل  والعزم  جامعة 

وفًقا للموقع اإللكرتوين لدار اإلفتاء املرصية.

مشاهد لسمك »الفسيخ« في مدينة غزة، حيث يعّد طعاًما مفّضًل
 لكثير من الغزيين أول أيام العيد     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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إنــه يومٌ يغيظ اإلســرائيليين ويزعجهم، ويخيفهم 
ويقلقهم، وينكد عيشهم وينغص حياتهم، ويغضب 
أنصارهــم والمتحالفين معهم، ويســتفز المراهنين 
عليهــم والمؤمنين بهم، ويربــك الصهاينة عمومًا 
والمسيحيين اإلنجليين والجدد، الذين يتحركون في 
هذا اليوم المشهود على نطاٍق واسٍع، وعلى مستوى 
دول العالم كلها، مســتغلين سلطاتهم ومستعينين 
بمنــع  قــراراتٍ  حكوماتهــا  لتصــدر  بعمالئهــم، 
التظاهرات الشعبية والمسيرات المليونية المناهضة 
للكيان، التي تأتي اســتجابًة لدعوة اإلمام الخميني، 
الذي دعا مسلمي العالم إلحياء يوم القدس العالمي، 
للتأكيــد على دور األمــة كلها في تحرير فلســطين 

واستعادة القدس والمسجد األقصى المبارك.
يشعر اإلســرائيليون بخطورة هذا اليوم على أمنهم 
واستقرارهم، وعلى وجودهم وبقائهم، وال يستخفون 
به وال يقللون من أثره، ويحســبون حسابه ويخافون 
من تداعياته، إذ يدركون رسالته المقصودة، والغاية 
التي أرادها اإلمام الخمينــي، عندما خصص الجمعة 
األخيرة من شــهر رمضان من كل عــاٍم يومًا عالميًا 
للقدس، فهو يســتنهض المســلمين جميعًا، وينفخ 

في رمادهم الكبير ويوقد جمرهم الالهب.
ويرسل لإلســرائيليين في هذا اليوم رسالًة حروفها 
القــرآن، ومدادها دمــاء المســلمين وأرواحهم التي 
هي للقدس فداء، وصفحاتها ســوح البالد وميادين 
العواصــم، أنهم ليســوا فــي مواجهةٍ مع الشــعب 
الفلســطيني فقط، وإنما هم فــي مواجهةٍ مع األمة 
اإلســالمية كلهــا، التي تــرى أن اســتعادة القدس 
وتحرير فلســطين مسؤولية األمة جمعاء، وأن العمل 
مــن أجلهــا واجــب، والتضحية في ســبيلها شــرف، 

والقتــال من أجلها والشــهادة في ســبيلها أســمى 
األماني.

يحاول اإلسرائيليون التصدي ليوم القدس العالمي، 
الــذي بات بحــٍق يومًا عالميًا عامًا شــاماًل، مشــتركًا 
موحدًا، شــعبيًا رســميًا، واجبــًا مؤكدًا، فرضــًا الزمًا، 
رمزيــًا وحقيقيــًا، فعااًل هدارًا، واســع االنتشــار عابرًا 
للقارات، يلتزم به المســلمون جميعًا بكل أطيافهم 

ومذاهبهم، وجنسياتهم وانتماءاتهم.
يأتــي إعالن »يوم القــدس اليهــودي«، ردًا وتحديًا 
ليــوم القدس العالمــي، وهو اليوم الــذي احتل فيه 
اإلســرائيليون الشــطر الشــرقي من مدينة القدس 
في حــرب العــام 1967، حيث عمــدت وزارة الثقافة 
اإلســرائيلية في العام 2017، إلى تسمية هذا اليوم 
بـــ«يــوم القدس اليهودي«، وذلك خالل االحتفاالت 
اإلسرائيلية بالذكري الخمســين »الستعادة القدس 

وتوحيدها«.
يعتقد اإلســرائيليون أنهم يســتطيعون التأثير على 
يوم القدس العالمــي، والتخفيف من آثاره المعنوية 
وتداعياته الســلبية العامة عليهــم، فخصصوا وفق 
التقويم العبري يوم الثامن وعشرين من شهر مايو/ 
آيــار، وهو اليوم العبري الموافــق ليوم الخامس من 
يونيو/حزيران، يومًا »لــــــــلقدس اليهودية«، الذي 
احتلوا فيه الشطر الشرقي من المدينة، وضموه إلى 
كيانهــم، ووحدوه مع الشــطر الغربي مــن المدينة 

الذي احتلوه في العام 1948.
 يحاول اإلسرائيليون في هذا اليوم إحياء حفالتٍ فنية 
وأنشــطةٍ رياضيــةٍ، وعقد ندواتٍ فكريــة ولقاءاتٍ 
سياسية، تجمع القوى والشخصيات التي تؤمن بهم 
وتؤيدهم، وتعترف بالقدس عاصمــًة أبديًة موحدًة 

لكيانهم، وتعزز الهوية القومية واليهودية للشــعب 
اإلســرائيلي، وينظمون مسيرًة سنويًة تجوب شوارع 
القدس القديمــة، وتخترق األحياء اإلســالمية فيها، 
وهــم يحملون األعــالم البيضــاء والزرقــاء المكونة 

لعلمهم.
إال أنهم ورغم نفوذهم الواسع وعالقاتهم المتشعبة، 
وأحالمهــم الكبيرة وأطماعهم غيــر المحدودة، فإن 
أحــدًا فــي العالم ال يســتجيب لدعوتهــم، وال يقوى 
متضامــنٌ معهم على الخروج فــي تظاهراتٍ عامةٍ 
تأييــدًا لهم، أو إيمانًا بيومهم المزعوم، الذي أرادوه 

أن يكون عالميًا.
لهــذا غدا يومهم مغمورًا ال يســمع أو يهتم به أحد، 
وقد خاب أملهم هــذا العام الذي تزامن فيه يومهم 
»األســود« مع يــوم القدس العالمي، وبــداًل من أن 
يركزوا جهودهــم ويوظفوا طاقاتهم إلحياء يومهم، 
ســخروا كل إمكانياتهم المحلية وعالقاتهم الدولية 
إلفشــال يوم القدس العالمي، والحــد من تداعياته 
الســلبية على مســتوطنيهم وأتبــاع دينهم في كل 

أنحاء العالم.
في الوقت الذي يســتحث فيه يــوم القدس العالمي 
المســلمين في كافة أنحــاء العالم للقيــام بدورهم 
الفاعــل واألســاس فــي معركــة تحريــر فلســطين 
واســتعادة القــدس، ويســتجيب للدعــوة مالييــن 
المســلمين، فإن الكيان الصهيوني يســتغيث بدول 
العالــم لتعتــرف بالقــدس الموحدة عاصمــًة أبديًة 
لكيانــه، متباكيًا أمــام ســفارتها وقنصلياتها، وفي 
عواصمها وبالدها، يشــكو لهم ما تعرض له اليهود 
عبر التاريخ، وأنهم فقدوا مدينتهم المقدســة ألكثر 
مــن ألفي عــاٍم، قبل أن يعــودوا إليها مــن جديدٍ، 

ولكنهم يخشــون فقدانها من جديــد، والفرار منها 
والرحيــل عنهــا مرًة أخــرى، ويوم القــدس العالمي 
يحمــل هذه الرســالة، ويشــير إلــى هــذه الخاتمة 

بوضوٍح وإصراٍر.
 لكــن يــوم القــدس العالمي جــاء لينغــص عليهم 
أحالمهــم، ويكــدر عيشــهم، ويذكرهــم بوعد اهلل 
الخالد برحيلهم، وتفكيك ملكهم وتبديد أحالمهم، 
بعد علوهم األخير وإفســادهم الكبير، الذي ســيليه 
بإذن اهلل سقوٌط مريعٌ ونهايٌة مدويٌة، تشهد عليها 
األمم، وتشارك فيها شعوب أمتنا، ويساهم فيها كل 
األحــرار المؤمنين بقضيتنا، فهذا وعدٌ غير مكذوٍب، 
وأمٌل غير بعيدٍ، وهدفٌ غير مســتحيل، لكن يلزمننا 
اإليمــان به، والثقة بعد اهلل عز وجــل بقدراتنا، وأننا 
نســتطيع بما منحنا اهلل من أســباب القوة أن نحقق 

النصر المنشود والعودة الكريمة.
جــزى اهلل عنَّا اإلمــام الخميني خيــرًا، الذي خصص 
يــوم الجمعة »العظيمة« من شــهر رمضان للقدس 
ذكرى ورمزًا، ولفلسطين حقًا وفعاًل، فقد أصبح لهذا 
اليوم قيمًة وأثرًا، ودورًا وســهمًا، فهو يحشــد األمة 
ويجمــع صفوفها، ويوحد كلمتها وينســق جهودها، 
ويشــحذ هممها ويســتثير عواطفهــا، ويحيي أملها 
العظيــم، ويحدد طريقهــا القويم، ويجعــل أهدافنا 
ممكنة وغاياتنا ســهلة، فطوبى لمن أحيا هذا اليوم 
أو ســاهم فيــه، أو تهيأ له واســتعد، وقــدم فيه ما 
يستطيع بالجهد والعمل، والفكرة والكلمة، والصورة 
والرسمة، فهذا يومٌ من أيام اهلل الخالدات، فامتازوا 
فيه وأروا اهلل بأعمالكم، وثقوا أن موعدنا مع القدس 
وفيها قريب، وصالتنا في المســجد األقصى ومحراب 

صالح الدين حقٌ ويقينٌ.

نلتقى مع أبناء أمتنا العربية واالســالمية في آخر 
يوم جمعة من شهر رمضان المبارك والذى أطلق 
اإلمام الخميني عليه اســم يوم القدس العالمي، 
تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية والقلب 
منها مدينة القدس التي يجب أن تكون القضية 
الجامعة لكل أبناء أمتنا العربية واالسالمية .. بل 
تظل هي القلــب النابض الذى يجعل األمة كلها 
في حالة حراك دائم وهمٍّ مشتعل ال يتوقف لهيبه 
اال بتحريرهــا من براثن العــدو الصهيوني الذي 
يعيث في حواريها وأزقتها وســاحاتها ومسجدها 

األقصى فسادا وشرا وعربدة. 
والقضيــة  العالمــي  القــدس  بيــوم  نحتفــل 
الفلســطينية تتعرض لمؤامرة هــي األخطر في 
تاريخها، صفقة ترامب - نتنياهو أو صفقة القرن 
التي ســتظل ســبة ولعنة على جبين المتآمرين 
تالحقهــم حتى بعد موتهم. وقــد أعلن الرئيس 
األمريكــي المجــرم بدايــة تنفيذ صفقــة القرن 
بإعالن القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني 

وقــد نقل ســفارة بــالده اليها مما جعل شــعبنا 
ينتفض بشبابه ونسائه وأطفاله وشيوخه رافضا 
هذه الجريمة ومســجال شــهادته علــى الجريمة 
الصهيوأمريكيــة بالدم ومقدما أربعة وســبعين 
شــهيدا في ذلك اليوم األسود في تاريخ القضية 
الفلسطينية لحظات احتفال ايفانكا وكوشنير مع 
نتنياهــو بافتتاح الســفارة األمريكية في القدس 
وأكد شعبنا حينها بأنه مهما عظمت المؤامرات 
فلن تكســر إرادة الفلســطينيين باالستمرار في 
المقاومة والنضال حتى تحرير فلسطين والقدس 

واألقصى.
يأتــي يوم القــدس العالمي ليفضــح المطبعين 
الذيــن يســتهينون بمكانة القدس فــي قلوب 
العرب والمسلمين ويشرعنون احتالل الصهاينة 
لهــا معلنين انســالخهم عن االســالم والعروبة 
والوطنيــة والقوميــة وانعــدام القيــم واالخالق 
والمــروءة لديهم ... يأتي يــوم القدس العالمي 
وقد فقدت فلســطين واألمة هــذا العام قائدين 

عظيميــن لهمــا بصمة كبيــرة في تاريــخ االمة  
الحديث وصراعهــا مع المحــور الصهيوأمريكى 
داخل فلسطين وخارجها ...  قائد أركان المقاومة 
في فلسطين الشهيد بهاء أبو العطا الذى أقض 
مضاجع العدو الصهيوني وجعله يعيش هاجســا 
أمنيا وعســكريا وأحيا روح المقاومة لدى الشعب 
الفلســطيني ومجاهديــه المرابطين الضاغطين 
على الزناد كما اســتطاع أن يصنع معادلة توازن 
الردع والرعب مع االحتــالل الغاصب بالرغم من 
قلة االمكان ... ونفتقد قائد محور المقاومة الذى 
أمد المقاومة الفلســطينية بــكل ما تحتاجه من 
دعم مــادى وعســكري ولوجســتي وأوقف تمدد 
المشروع الصهيوأمريكى في المنطقة كلها وقد 
كان شــوكة في حلق أمريــكا والعدو الصهيوني 
والمتحالفين معهما مــن أنظمة عربية مهزومة 
وذليلة .. لكــن، وبكل فخر نقول: إن هذه الدماء 
الطاهرة  ودماء الشــهداء الذيــن نقدمهم على 
مدار اللحظة والتي سُــفكت من أجل فلســطين 

لــم تزد قــوى المقاومــة الفلســطينية اال مزيدا 
من القــوة واالصرار بالمضي علــى نفس الدرب 
الذى ســلكه هؤالء الشهداء حتى كنس االحتالل 
الصهيونــي عن أرض فلســطين وإنهــاء وجود 
االحتالل األمريكي الجاثــم على صدر أمتنا يدمر 
مقومات النهضة فيها لصالح الغدة الســرطانية 

المستعمرة الصهيونية. 
هــذا اليوم هو يــوم القدس وفلســطين بامتياز 
يجــب أن يظل محفــورا على طول امتــداد تاريخ 
األمــة الحاضر والمســتقبل... والــذى تتأكد فيه 
مركزيــة القضية الفلســطينية وجــذوة الجهاد 
والمقاومة التي ســتظل مشتعلة ولن تنطفئ اال 
بتحرير فلســطين من البحر إلى النهر ... وقد آن 
األوان للعمل على تشــكيل جبهة عربية إسالمية 
تضم قــوى المقاومة في المنطقــة وأحرار األمة 
من القــادة والعلماء والكتــاب والمثقفين لتقف 
سدًا منيعا في وجه تحالف الشر الداعم للمشروع 

الصهيوأمريكى.

يف يوم القدس العاملي 
... الكلمة للمقاومة

أحمد المدلل   

هــذا اليــوم هو يوم القــدس وفلســطين بامتياز يجب 
أن يظــل محفــورا على طول امتداد تاريــخ األمة الحاضر 
والمستقبل... والذى تتأكد فيه مركزية القضية الفلسطينية 
وجــذوة الجهــاد والمقاومــة التــي ســتظل مشــتعلة ولن 

تنطفئ اال بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر .

يومُ القدِس العاملي 
ويومُ القدِس اليهودي

د. مصطفى يوسف اللداوي

يشعر اإلسرائيليون بخطورة هذا اليوم على أمنهم واستقرارهم، 
وعلــى وجودهم وبقائهم، وال يســتخفون بــه وال يقللون من 
أثره، ويحســبون حســابه ويخافون من تداعياته، إذ يدركون رسالته 
المقصــودة، والغايــة التــي أرادهــا اإلمــام الخمينــي، عندما خصص 
الجمعة األخيرة من شهر رمضان من كل عاٍم يومًا عالميًا للقدس.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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رام اهلل- غزة/ رامي رمانة:
أجمــع اقتصاديــون وحقوقيون على فشــل 
تجربة السلطة الفلســطينية في الصناديق 
المالية، وأســندوا رأيهم إلــى افتقارها إلى 
الحوكمــة والمأسســة إلــى جانــب حاجتها 

للشفافية والنزاهة.
وشــددوا هــؤالء على ضــرورة وجــود دور 
محوري وبارز لمؤسســات المجتمع  المدني 
واإلعالم في الكشــف عــن الفوضى العارمة 
التــي تحيط بعمل الصناديق، في ظل تفرد 
السلطة بالحكم وغياب المجلس التشريعي.

وقــال المختــص فــي الشــؤون القانونية 
د. عصــام عابديــن: إن حالة مــن الفوضى 
العارمــة تصيــب الصناديــق الماليــة التي 

تشرف عليها السلطة الفلسطينية.
وأرجع ذلك إلى غياب المأسســة والحوكمة 
والشــفافية وقت إنشــاء الصناديــق؛ نظرا 
للخلــل العــام الــذي يحيــط بمؤسســات 

لصحيفــة  عابديــن  وأوضــح  الســلطة. 
"فلســطين" أن كل رئيس وزراء جديد دأب 
علــى  إطالق صندوق خالل فترة حكمة، غير 
أنه ليس لتلك المبــادرات آثار ايجابية على 
االقتصــاد الوطنــي وإنما مضيعــة للحقوق 

المالية.
ودلل علــى كالمه بصنــدوق الكرامة الذي 
أطلقه د. ســالم فيــاض خالل فتــرة توليه 
الحكومة، وصندوق "وقفة عز" الذي أنشــأه  
د. محمد اشــتيه، فضاًل عــن صناديق أخرى 
لها عالقة بدعم القدس والالجئين والطلبة 

والمزارعين.
واعتبــر عابدين أن حالة التســيب المحيطة 
بالمــال العام وســوء اســتخدامه، ترجع في 
األساس للوضع العام للسلطة الفلسطينية 
التي تتفرد في القرارات وسط عزل المجلس 

التشريعي عن القيام بدوره.
وشــدد الحقوقــي علــى ضــرورة أن يكون 

لمؤسسات المجتمع المدني خاصة المعنية 
في النزاهــة والشــفافية واإلعالميين الدور 
البــارز في فضــح مســيء اســتخدام المال 
العام واســتغالل المناصب لتحقيق أجندات 
ضيقة وخاصــة في ظل محدوديــة الموارد 

الفلسطينية.
من جانبه، أكــد االختصاصي االقتصادي د. 
نصر عبد الكريم، أن الصناديق المالية تلجأ 
إليها الــدول لوضع المــال المتراكم لديها 

لحين استخدامه في وقت األزمات.
وذكــر عبــد الكريــم لصحيفة "فلســطين" 
أنــه في حالة الســلطة الفلســطينية يوجد 
واحــد، وهــو صنــدوق  صنــدوق ســيادي 
المعلومــات  وأن  الفلســطيني،  االســتثمار 
حــول الصندوق ليســت واضحــة تماما من 
حيث حجم االيرادات وأوجه االستثمار وسبل 

االنفاق.
وأشار إلى أن صندوق االستثمار ورث أموال 

الفلسطينيين المبعثرة عقب انشاء السلطة 
الفلســطينية لكن تم اســاءة استخدام هذا 
المال، وقد كان األجدر أن يتم استثماره في 

الطرق التي تعود بالفائدة والنفع العام.
وأكد عبد الكريم علــى حاجة الصندوق إلى 
الشــفافية والحكومة، لالرتقاء به، كما أكد 
على أهمية أن تضخ الســلطة شــهريًا جزءا 
من ايراداتها الشهرية، إلمكانية االستفادة 
من األموال وقت األزمات وتجنب االستدانة، 
وتفادي قرصنة االحتالل "ألموال المقاصة".
كما قال االختصاصــي االقتصادي خالد أبو 
عامر: إن تجربة الســلطة الفلســطينية في 
الصناديق المالية من أسوأ التجارب مقارنة 

بالدول االقليمية.
وبــرر أبــو عامر ذلــك بوجود خلــل قانوني 
وإداري مــن بداية إقرار تشــغيل الصندوق 
وحتى العمل به، حيث إن إنشاء أي صندوق 
يحتاج إلــى مصادقة الســلطة التشــريعية 

والمغيبة قصريًا منذ سنوات.
وأضــاف أن مجلس إدارة الصندوق يجب أن 
نه من إدارة المال العام،  يتمتــع بأهلية تمكِّ
واختيار األشــخاص يجب أن يتــم بناء على 
كفاءة إداريــة بعيدًا عن اختيار األشــخاص 

من ميول حزبية.
وتابــع أبو عامــر: إن تجربة صنــدوق وقفة 
عــز- المخصــص لتعويــض المتضرريــن 
مــن جائحة كورونــا- هي أقــرب مثال على 
ذلــك حيث جــرى تغييب عنصــر أصيل من 
الشعب الفلســطيني وهو قطاع غزة ليكون 
من مجلــس إدارة الصنــدوق، وحتى توزيع 
الحصص على المســتفيدين لم يكن عاداًل 

بين غزة والضفة الغربية.
وزاد فــي قولــه "هنــاك فقدان الثقــة فيما 
تدعيه السلطة حول قيمة المساهمات التي 
تم ايداعها في الصندوق وذلك لعدم وجود 

سلطة رقابية".

تجربة السلطة يف الصناديق املالية فاشلة وتفتقر للحوكمة والشفافية
عابدين: ال آثار إيجابية للصناديق

 على االقتصاد الوطني 
عبد الكريم: السلطة أساءت استخدام 
أموال صندوق االستثمار الفلسطيني

أبو عامر: تجربة السلطة 
من أسوأ التجارب الدولية

غزة/ فلسطين: 
أعلنــت نقابــة الصيادين 
إغــالق بحــر قطــاع غزة 
أمــام  كامــل  بشــكل 

الصيادين لعدة أيام.
الصيادين  نقيــب  وأفــاد 
نزار عيــاش، في تصريح، 
أمــس، بأن هــذا اإلغالق 
مــع  بالتنســيق  يأتــي 
الشــرطة البحريــة ضمن 
إجازة عيد الفطر الســعيد 

للصيادين.
وأوضــح عيــاش أن فترة 
تبــدأ من  البحــر  إغــالق 
وحتــى  الجمعــة  مســاء 
صباح الثالثــاء، حال تقرر 
الســبت،  يوم  الفطر  عيد 
األحــد  يــوم  كان  وإذا 
يوم  تنتهي  اإلجــازة  فإن 
األربعاء الساعة 6 صباحًا.

رام اهلل/ فلسطين:
صادقــت الشــركة العربيــة الفلســطينية 
لالستثمار- أيبك، في اجتماع الهيئة العامة 
العادي، علــى توزيع أرباح على مســاهمي 
الشركة المســجلين بتاريخ 20 أيار بنسبة 
%13.48 مــن رأس المال المدفوع، والبالغ 

89 مليون دوالر.

وأوضحــت أيبك، في بيان، أمس، أن توزيع 
األرباح سيكون %6.74 أرباح نقدية بقيمة 
6 مليــون دوالر، و%6.74 أســهم مجانيــة 
عددها 6 مليون سهم، وبذلك يصبح رأس 
المــال المدفوع أليبك بعد توزيع األســهم 

المجانية 95 مليون دوالر.
كمــا صادقت علــى إصدار ســندات قرض 
جديــدة مدتها خمس ســنوات عن طريق 
اكتتــاب خــاص، يتــم إصدارهــا من خالل 
إصدارين موازيين بعملتي الدوالر واليورو، 

قد تصــل قيمتها االســمية اإلجمالية بحد 
أقصى إلى 75 مليون دوالر.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيسها 
التنفيــذي طــارق العقــاد إن عــام 2019 
كان مميزا على عدة مســتويات، وشهدت 
المجموعــة نموا ملحوظا في نتائجها، رغم 
التحديات المباشــرة العديدة في األسواق 
المحلية واإلقليميــة، حيث بلغت االيرادات 
الكليــة 825.2 مليــون دوالر فــي العــام 
2019 بنمو نســبته %12.54 على أساس 

سنوي.
وأشــار العقــاد إلــى ارتفــاع صافــي أرباح 
المجموعــة لتصل الى 21.85 مليون دوالر 
بنمــو نســبته %36.24، وكذلــك ارتفعت 
صافــي األربــاح العائدة لمســاهمي أيبك 
وبلغــت 17.87 مليون دوالر بنمو نســبته 
%36.6، وبالتالــي ارتفعت حصة الســهم 

من ربح المســاهمين لتبلغ 0.203 ســنتًا 
في العام 2019 بنمو نســبته %27.7 على 

أساس سنوي.
وأضــاف العقاد أن ســهم أيبك حافظ على 
أداء جيــد خــالل عــام 2019، رغــم ضعف 
الســيولة في البورصة بشــكل عــام، وقد 
أغلق السهم على ســعر 2.55 دوالر نهاية 
2019 مرتفعــا بنســبة %8.5 عــن إغــالق 

العام 2018. كما ارتفعت القيمة الســوقية 
لتبلــغ 226.95 مليــون دوالر نهاية العام 
2019 بنمــو بلغــت نســبته %17.8 عــن 

نهاية العام 2018.
ونــوه العقاد إلى أن مجمل اســتثمار أيبك 
المســؤولية  فــي  شــركاتها  ومجموعــة 
االجتماعية خــالل 2019 بلــغ 1.6 مليون 
دوالر، مــا نســبته %7 مــن صافــي أربــاح 

المجموعة.

املركزي الرتيك يتلّقى 10 
مليارات دوالر من قطر

أنقرة/ فلسطين:
أفادت قائمــة تحليلية للمركز المالي في البنــك المركزي التركي، أمس، بأن 
البنــك تلقى 10 مليــارات دوالر من اتفــاق مبادلة عملة أبرمــه مع قطر منذ 
يومين. وكانت وكالة "األناضول"، قد ذكرت في وقت سابق، أن البنك المركز 
التركي ونظيره القطري، اتفقا على رفع مبلغ المقايضة الثنائية بينهما إلى ما 

يقابل 15 مليار دوالر من عملتي البلدين.
ونشــر المركزي التركــي  بيانًا حول تعديــل اتفاقية المقايضــة المبرمة مع 
نظيــره القطري في 17 أغســطس/ آب 2018، وتمثــل التعديل في رفع مبلغ 
المقايضة مــع المركز القطري إلى ما يقابل 15 مليار دوالر من الليرة التركية 
والريال القطري. وكان مبلغ المقايضة قبل تعديل االتفاقية المذكورة، يقابل 

5 مليارات دوالر من الليرة التركية والريال القطري.
وأكد البيان أن الهدف األساســي من االتفاقية هو تســهيل التجارة بالعمالت 

المحلية، ودعم االستقرار المالي لدى البلدين.
وبحســب وكالة "رويترز" فإن االتفاق يوفر ســيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها 
في تركيــا ويقدم بعــض التمويل الخارجي الذي تشــتد الحاجــة إليه لتعزيز 

االحتياطيات المستنزفة ودعم الليرة التركية.

لومري: "رينو" الفرنسية قد تختفي 
إذا مل تحصل عىل مساعدة قريبا

باريس/ وكاالت:
قــال وزير المالية الفرنســي برونو لومير، أمس: إن شــركة "رينو" قد تختفي 
إذا لــم تحصل على مســاعدة قريبا جدا لكي تتصــدى لتداعيات أزمة فيروس 
كورونا. وأضاف لومير لـ"إذاعة أوروبا1" أنه يتعين على مصنع "رينو" الفرنسي 
في فلين أال يغلق وإنه يجب على الشركة أن تكون قادرة على االحتفاظ بأكبر 
عــدد ممكن من الوظائف في فرنســا، لكن يجب أن تظــل لديها القدرة على 

المنافسة.
وتابع: "نعم، رينو قد تختفي".

وأشــار إلى أن رئيس مجلس إدارة "رينو"، جان دومينيك ســينارد، يعمل بقوة 
على خطة استراتيجية جديدة، وأن الحكومة الفرنسية تدعمه.

ونوه لومير أيضا لصحيفة "لوفيغارو" إلى أنه لم يوقع بعد على قرض بقيمة 5 
مليارات يورو )5.5 مليار دوالر( لرينو وأن المحادثات مستمرة.

وانخفضت أســهم رينو 2.9 بالمائة في التعامالت المبكرة، لتتراجع في األداء 
مقارنة مع المؤشر كاك 40 الفرنسي الذي هبط 1.5 بالمئة.

وتقول الحكومة باســتمرار إنه يجب على شــركات صناعة السيارات الفرنسية 
أن تعيد المزيد من اإلنتاج إلى فرنسا مقابل الدعم الحكومي للقطاع المتعثر، 

وإنها تريد أن تطور الشركات مثل رينو سيارات أقل تلويثا للبيئة.
يذكر أن "رينو" شــريك في تحالف أوســع مع الشــركتين اليابانيتين "نيسان" 
و"ميتسوبيشي موتورز"، ومن المقرر أن يعلن التحالف عن استراتيجية جديدة 

في قادم األيام.

"أيبك" تصادق عىل توزيع أرباح عىل مساهميها بنسبة 13.48 %

إغالق بحر غزة أمام الصيادين خالل أيام العيد
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”ولذلك نعلن نحن أبناء الشــهيد جمال 
خاشــقجي أنا عفونا عن مــن قتل والدنا 
لوجه اهلل تعالــى وكلنا رجاء واحتســاب 

لألجر عند اهلل عز وجل“.
وفي الســعودية، يمكــن أن يمهد عفو 

أهل المجني عليه الطريق لعفو رسمي.
علــى  غضبــا  خاشــقجي  مقتــل  وأثــار 
مســتوى العالم وهز صــورة ولي العهد 
الســعودي األميــر محمــد بن ســلمان. 
المركزيــة  المخابــرات  وكالــة  وقالــت 
األمريكية وحكومــات غربية إنها تعتقد 
أن األمير محمد هو من أصدر األمر بقتل 

خاشقجي.
لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم 
يكن له أي دور رغم أن ولي العهد أشــار 

في سبتمبر أيلول 2019 إلى أنه يتحمل 
جانبا من المسؤولية عن الجريمة كونها 

”وقعت خالل فترة عهده“.
وقضت المحكمة السعودية التي حكمت 
بإعدام المتهمين الخمســة في ديسمبر 
كانون األول بأن القتل لم يكن مع سبق 
اإلصــرار والترصــد، وهو حكــم تدعمه 
تأكيدات من مسؤولين سعوديين لكنه 
يتناقــض مع نتائج تحقيــق قادته األمم 

المتحدة في الواقعة.
وشوهد خاشقجي آخر مرة عند القنصلية 
الســعودية فــي اســطنبول فــي الثاني 
من أكتوبــر تشــرين األول 2018 حيث 
ذهــب إلــى هنــاك لتســلم أوراق الزمة 
لزواجه. وأشارت تقارير إلى تقطيع جثته 

وإخراجها من المبنى، ولم يُعثر لها على 
أثر.

وحوكــم 11 شــخصا فــي القضية خالل 
إجراءات في الرياض أحيطت بالســرية. 
وحُكم على ثالثة بالســجن وأســقطت 

التهم عن ثالثة آخرين.
وقال صالح خاشــقجي آنذاك عن الحكم 
الصادر في ديسمبر كانون األول ”نؤكد 
ثقتنــا فــي القضــاء الســعودي بكافــة 
مســتوياته وقيامــه بإنصافنــا وتحقيق 

العدالة“.
لكــن األمم المتحــدة وجماعات حقوقية 
نــددت بالمحاكمــة. واتهمــت أنييــس 
كاالمار مقــررة األمم المتحــدة الخاصة 
باإلعدام خارج نطاق القضاء الســعودية 

”باالســتهزاء“ بالعدالة والسماح للعقول 
المدبرة للجريمة باإلفالت من العقاب.

وقال النائب العام السعودي حينها إنه ال 
توجد أدلة تربط أحد هؤالء المسؤولين، 
ســعود القحطانــي، بالجريمة وأســقط 
التهــم الموجهة ألحمد عســيري النائب 

السابق لرئيس المخابرات العامة.
وســبق أن قال النائب العام إن قحطاني، 
المستشــار البارز الســابق فــي الديوان 
الملكي، ناقش أنشــطة خاشــقجي قبل 
أن يدخــل القنصلية. وقال إن القحطاني 

عمل بالتنسيق مع عسيري.
وانتقــدت كاالمــار يــوم أمــس العفــو 

المحتمل.
وكتبت على فيســبوك ”تفعل السلطات 

الســعودية ما تأمل أن يكون آخر خطوة 
في مســرحية العدالة التــي تدربت على 
تأديتها بشــكل جيد أمــام مجتمع دولي 

مستعد جدا للخداع“.
وقالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، 
أمــس إنــه ال يحــق ألحــد أن يعفو عن 
قتلته. وكتبت علــى تويتر ”ال يملك أحد 
حق العفو عن القتلة. لن نعفو عن القتلة 

وال عمن أصدروا أمر القتل“.
وال يزال صالح خاشــقجي وإخوته الثالثة 
يعيشون في الســعودية. وأشارت تقارير 
إلى أن األســرة تلقت أمواال وعقارات من 
األســرة الحاكمة في السعودية تعويضا 
عن مقتل خاشقجي. وأنكرت األسرة هذا 

االدعاء.

أرسة خاشقجي تعفو عن قاتليه لتمهد الطريق لعفو قانوين
الرياض/ وكاالت:

قالــت أســرة الصحفــي الســعودي جمــال 
خاشــقجي إنهــا عفــت عــن قاتليــه، ممــا 
يمهــد الطريق لعفــو قانوني عن خمســة 

متهمين حكم عليهم باإلعدام لضلوعهم 
فــي جريمــة أضرت بشــدة بصــورة الحاكم 

الفعلي للمملكة.
جمــال  ابــن  خاشــقجي،  صــاح  وكتــب 

خاشــقجي، على تويتر ليــل الخميس ”في 
هــذه الليلــة الفضيلة من الشــهر الفضيل 
نسترجع قول الله تعالى ’فمن عفا وأصلح 

فأجره على الله‘“.

تحطم طائرة باكستانية عىل 
متنها 98 شخصًا يف كراتيش

إسالم أباد/ األناضول:
أعلنت الخطوط الجوية الباكســتانية، أمــس، تحطم طائرة على متنها 90 

راكبا و8 أفراد طاقمها، قرب مطار كراتشي الدولي، بحسب إعالم محلي.
ونقلــت صحيفــة "داون" المحليــة عن عبــد اهلل حافظ، المتحدث باســم 

الخطوط الباكستانية تأكيده نبأ تحطم الطائرة.
وأضــاف أن الطائــرة كانت متجهة مــن مدينة الهور إلى كراتشــي، وعلى 

متنها 90 راكبا و8 أفراد هم الطاقم.
ونقلت الصحيفة عن شــهود عيــان قولهم إن الطائرة حاولت على ما يبدو 
الهبوط مرتين أو ثالث مرات قبل تحطمها في منطقة سكنية قرب المطار. 
بدوره، قال ســعد إدهي، المتحدث باســم مؤسسة "إدهي" إنهم نقلوا 35 
جثة من موقع تحطم الطائرة إلى مستشفيات مختلفة، وتم أيضا نقل نحو 

30 مصابا من سكان المنطقة إلى المستشفى.

وقال الرئيس التنفيذي لشــركة الخطوط الجوية الباكســتانية، المارشــال 
أرشد مالك، الذي غادر إلى كراتشي، إن الطيار أخبر غرفة التحكم أن هناك 
مشــكلة فنية وقرر التجول بداًل من الهبوط على الرغم من وجود مدرجين 
جاهزين للهبــوط. وأظهرت مقاطع مصورة، أعمدة مــن الدخان تتصاعد 

من موقع سقوط الطائرة وطواقم اإلسعاف تهرع إلى المكان.
وأعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في جميع مستشــفيات كراتشي بسبب 

حادثة سقوط الطائرة، وفق الصحيفة نفسها.
وفي الســياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عبر تويتر 

عن "صدمته وحزنه" للحادث وعن تعازيه ألهالي الضحايا.

الجيش العراقي يعلن مقتل 5 من 
تنظيم الدولة يف صالح الدين

بغداد/ وكاالت:
أعلــن الجيــش العراقــي، أمــس، مقتل 5 مســلحين من تنظيــم الدولة 

بمحافظة صالح الدين شمالي البالد.
وقال الجيش، في بيان، إن قواته "رصدت ســيارة تحمل على متنها 4 من 

مسلحي داعش بمنطقة مطيبيجة شرقي محافظة صالح الدين".
وأضــاف البيان أن "قوات الجيش أطلقت صاروخا حراريا على الســيارة، ما 

أسفر عن تدميرها ومقتل المسلحين األربعة".
مــن جهة أخرى، أعلن الجيش مقتل مســلح خامس من التنظيم بمنطقة 

"العيث" شرقي المحافظة نفسها، حسب البيان ذاته.
وخالل األشــهر األخيرة، تصاعدت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم 
من تنظيم الدولة، ال ســيما فــي المنطقة بين محافظات كركوك وصالح 
الدين )شمال( وديالي )شرق(، المعروفة في البالد باسم "مثلث الموت".

وأعلــن العراق في 2017، تحقيــق النصر على التنظيم باســتعادة كامل 
أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مســاحة البالد اجتاحها التنظيم صيف 
2014. لكــن التنظيــم ال يزال يحتفــظ بخاليا نائمة في مناطق واســعة 

بالبالد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

طرابلس/ األناضول:
قالــت غرفة "ثــوار طرابلــس"، الموالية للجيش 
الليبي، أمس، إن مليشــيا االنقالبي خليفة حفتر، 
"انهــارت بالكامــل بعــد بســط قــوات الجيش 

سيطرتَها على أغلب المناطِق".
وغرفــة "ثوار طرابلس" هو تجمــع داعم للجيش 
الليبــي، يضم أكبــر الكتائب األمنيــة بالعاصمة 
طرابلس )غــرب(، وأهمها "كتيبة ثوار طرابلس" 

و"النواصي". 
وفــي بيــان مصــور، نقلته قنــاة "ليبيــا األحرار" 
)خاصــة(، أضافت غرفة "ثــوار طرابلس" أن ليبيا 

ستســتمر، بعد دحر مليشــيا حفتر بالكامل، في 
عمليــة البناء علــى يد الرافضين لحكم العســكر 

والتدخل األجنبي في شؤون البالد.
وخالل األيام القليلة األخيرة، حقق الجيش الليبي 
العديــد مــن االنتصــارات علــى األرض، وطــرد 

ميليشيا حفتر من عدة مدن وبلدات.
وبعــد ســيطرة الجيــش الليبــي علــى مدينتي 
نيســان  أبريــل/   13 فــي  صرمــان وصبراتــة، 
الماضــي، وقبلهما مدينة غريــان عاصمة الجبل 
الغربي )100 كلم جنوب طرابلس( لم يبق سوى 
مدينة ترهونة )90 كلم جنوب شــرق طرابلس( 

من مدن غالف العاصمة خاضعة لسيطرة حفتر.
وتواصل مليشــيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء 
تلقيهــا ضربات قاســية في كافة مدن الســاحل 
الغربي وصوال إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى 
قاعدة الوطية االستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي 

ومدينة األصابعة )جنوب غرب طرابلس(.
ومنــذ 4 أبريل/ نيســان 2019، تشــن مليشــيا 
حفتر هجوما فاشــال للسيطرة على طرابلس مقر 
الحكومة، اســتهدفت خالله أحياء سكنية ومواقع 
مدنية، ما أســقط قتلى وجرحــى بين المدنيين، 

بجانب أضرار مادية واسعة.

إعصار "أمفان" يخّلف 106 
قتىل يف الهند وبنغالديش

دكا/ األناضول:
لقي 106 أشــخاص مصرعهــم في الهنــد وبنغالديش، جــراء إعصار 

"أمفان" العنيف الذي ضرب سواحل البلدين، األربعاء.
وبحســب وســائل إعالم هندية أمس، فإن ســرعة ريــاح إعصار أمفان 
وصلــت 185 كم في الســاعة في خليج البنغال، وتســببت في خســائر 

بالعديد من المنازل واقتالع أشجار من جذورها.
وفي تصريــح لرئيس وزراء والية بنغال الغربية )شــرقي الهند( ماماتا 

بانيرجي، قال إن 80 شخصا لقوا مصرعهم جراء اإلعصار.
بدوره قال مسؤول في حكومة الوالية نفسها، إن أضرار اإلعصار بلغت 

13.2 مليار دوالر بالوالية وحدها.

أمــا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مــودي، فقد تفقد آخر األوضاع في 
الوالية ميدانيا، واطلع على حجم الخسائر.

وقــال في تصريح من الواليــة المتضررة، إن الحكومة ســتقدم ألفين 
و630 دوالر لذوي قتلى اإلعصار، و650 دوالر للمصابين.

وأكد أن الحكومة  خصصت 132 مليون دوالر ضمن تمويل مســتعجل 
لتضميد جراح بنغال الغربية.

وفي بنغالديش قالت متحدثة وزارة الصحة ، آيشيا أختر، إن 26 شخصا 
لقوا مصرعهم ببالدها جراء اإلعصار.

ووفــق التقديرات األولية بلغت الخســائر المادية لإلعصار 130 مليون 
دوالر.

يشار إلى أن سرعة إعصار أمفان وصلت إلى 270 كم في الساعة. 
وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني 2019 خّلف إعصــار "بلبل" 26 قتيال في 

بنغالديش والهند. 
ويشــهد خليج البنغال عواصف إســتوانية في هــذه األوقات من العام، 
حيث إن إعصارا ضرب أوديشــا شرقي الهند عام 1999 وبلغت سرعته 
260 كيلومتــرًا في الســاعة تســبب بمصرع حوالي 10 آالف شــخص 

حينها.

"يونيسف" تحذر من 
انقطاع تطعيم األطفال 

يف 68 دولة
جنيف/ وكاالت:

حذرت منظمة األمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من انقطاع 
خدمات التطعيم الروتيني لألطفال دون سن العام الواحد، في 

68 دولة في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك، أمس، للمديرة التنفيذية 
لليونيسف، هنريتا فور، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية 

تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في جنيف.
وقالت فور: "نخشــى أن يكون فيروس كورونا سببا في التحول 

بسرعة إلى أزمة تتعلق بحقوق الطفل".
وأفــادت أن انقطــاع خدمات التطعيم الروتينــي لألطفال دون 
ســن العام في 68 دولة في العالم، يمكن أن يتسبب بعواقب 

قاتلة لألطفال.
وذكرت أن 27 دولة فــي العالم علقت حمالت تطعيم األطفال 
ضــد الحصبــة، و38 دولة علقــت حمالت التطعيم ضد شــلل 

األطفال.
وأضافت المســؤولة األمميــة أن 1.8 مليار طفــل حول العالم 
يعيشــون في حظر منزلي بســبب اإلجراءات الوقائية المتخذة 

ضد كورونا.
وأشــارت إلى إغالق المدارس في 153 دولة، األمر الذي تسبب 

في إيقاف تعليم 70 بالمئة من األطفال.
وحتى مساء أمس، أصاب كورونا أكثر من 5 ماليين و262 ألف 
شــخص حول العالم، توفي منهم نحــو 337 ألفا، وتعافى أكثر 

من مليونين و125ألفا. 

ثـوار طـرابلس: مليشيا حفرت انهــارت بالكـامـل 
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غزة/فلسطين:
حــرص المجلس األعلــى للشــباب والرياضي ممثــالً بأمينه 
العــام المســاعد عبد الســالم هنية علــى زيارة نقــاط عمل 
قوات الشــرطة واألمن الوطني, في ظل الجهود الكبيرة التي 

يبذلونها في حماية الوطن والمواطن.
وأشــاد هنيــة بالعمل الكبير الــذي تقوم بــه وزارة الداخلية 
واألمــن الوطني, على مدار الوقت بهــدف الحفاظ على  أبناء 
شعبها, في كافة المواقف ال سيما في مواجهة جائحة كورونا.
وتحدث هنية باسم األسرة الرياضية معبراً عن تقديره للجهد 
العظيم, الذي يبذله عناصر ورجال األمن الفلسطيني, مؤكداً 
أن تلك الجهود ســاهمت بشكل كبير في الحفاظ على السلم 

واألمن األهلي في قطاع غزة.
وتنــاول هنية االفطــار مع رجال الشــرطة الفلســطينية عند 
مفترق الشــيخ رضوان بمدينة غزة, وســط ترحيبٍ كبير من 
رجال شــرطة المرور, والذي عبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة 
الطيبــة، إلــى جانب توزيع وجبــات اإلفطار علــى العديد من 

نقاط عمل رجل الشرطة.
عيادة زوجة الشهيد أحمد ياسين

كمــا وحــرص هنية علــى أن تكــون األســرة الرياضية وفية 
للشــهداء، فقام بزيارة للحاجة أم محمد ياســين زوجة ســيد 
الشــهداء الشــيخ المجاهــد أحمــد ياســين مؤســس حركة 
المقاومــة  اإلســالمية  حمــاس, وذلــك  لالطمئنــان عليها 
بعــد إجرائها عملية جراحية صعبة, امتدت ألربع ســاعات أثر 

تعرضها لكسر كبير.
وزار هنية الحاجة أم محمد في مجمع الشفاء الطبي, وكان في 

استقباله نجليها محمد وعبد الغني, حيث تمنى لها الشفاء.
وحرص هنية على قيام والده إســماعيل هنية رئيس المكتب 
السياســي لحركــة حمــاس علــى تهنئــة الحاجــة أم محمد 
بالســالمة من خالل اتصــال هاتفي، تمنى فيه "أـــبو العبد" 
الشــفاء, واســتذكر معها رحلتها كمناضلة صابرة مع زوجها 

الشهيد.
زيارة بيوت الرياضيين في الشمال

كما وقام هنية برفقة عدد من كوادر المجلس األعلى للشباب 

والرياضيــة بزيارة لبيوت قادة العمــل الرياضي في محافظة 
الشمال, والتي جاءت استكماال لحملة الوفاء لألسرة الرياضية 
والتي أطلقها المجلس خالل الفترة الماضية، حيث ضم الوفد 
ســعيد ابو ســلطان مدير عام المشــاريع بالمجلــس, إضافة 

لرؤساء وممثلي أندية محافظة الشمال.
حيث قام الوفد بزيارة لبيت الشــهيد إياد فياض, العب نادي 
بيت حانــون األهلي وأحد أبرز نجوم لعبة الكرة الطائرة على 
مستوى قطاع غزة, والذي مثل فلسطين وأنديتها في العديد 
من البطوالت الخارجية, وكان في اســتقبال الوفد جمع كبير 
من عائلة الشهيد والكوادر الرياضية في مدينة بيت حانون.

كمــا وزار الوفــد بيت الرياضــي الكبير ورئيس نادي شــباب 
جباليا الســابق الراحل عيســى ضاهر, والذي كان له بصمات 
واضحــة على صعيد لعبة كرة القدم في قطاع غزة, من خالل 
عمله في االتحاد الفلســطيني لكرة القدم لســنوات عديدة, 

حيث أسس لمرحلة مهمة في تاريخ رياضتنا الفلسطينية.
واختتــم الوفــد زيارته ألحــد أركان لعبــة كــرة الطاولة في 
فلســطين الراحــل مصبــاح العســقالني, والــذي كان العقل 
المدبر للعبة على مدار سنوات طويلة, حيث أفنى حياته محباً 
ومخلصاً لها, وشــارك في تنظيم المسابقات المحلية اضافةً 
لمشــاركته مع األندية والمنتخبات في العديد من البطوالت 

الخارجية.
وقــال هنية بأن تلــك الزيارة جاءت اســتكماال لبرنامج الوفاء 
لقــادة العمــل الرياضي, والذيــن رحلوا وتركــوا خلفهم إرثاً 
رياضيــاً عظيماً وتاريخــاً ناصعاً, وكان لهم الــدور الكبير في 

النهوض برياضتنا الفلسطينية خالل العقود الماضية.
وأكد هنية بأن المجلس األعلى سيبقى وفياً ألسرتنا الرياضية 
الكبيرة, والتي تنصهر فيها كل االنتماءات والتوجهات, حيث 
كانــت األســرة الرياضية رائــدة العمل الوحــدوي على مدار 

السنوات الماضية.
واضاف هنية بأن المجلس األعلى سيقوم خالل األيام القليلة 
القادمــة بزيارة لبيوت الراحلين من قادة العمل الرياضي في 
مدينة غزة, ليكون المجلس قد اختتم برنامج الوفاء لألســرة 

الرياضية والذي أطلقه منذ بداية شهر رمضان المبارك.

زار زوجة الشهيد أحمد ياسين وبعض الرياضيين في الشمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة
ُيشارك رجال األمن والشرطة إفطارًا ميدانيًا تقديرًا لدورهم في حماية الوطن

غزة/فلسطين:
توفي فــي غزة أول أمــس الرياضي الكبير عمــر الكيالي 
بطل فلســطين وأحد أعالم لعبة المالكمة الفلسطينية، 

عن عمر يناهز (80) عاماً.
وبوفاته، تكون الحركة الرياضية الفلســطينية قد فقدت 
واحداً من أبرز رياضييها الذي تألقوا في ســاحة المالكمة 

الفلسطينية العباً ومدرباً وحكماً.
ونعى اتحــاد المالكمــة الراحل الكيالي، وأكــد علي عبد 
الشــافي عضو االتحــاد، إن الراحل تولــى تدريب منتخب 
لجنــة  ورئاســة  االتحــاد،  فلســطين، وشــغل عضويــة 
المدربين، مشــيراً إلى أنه حصل على شــهادة حكم عام 
1964، وشــهادة المشاركة في بطولة مصر الدولية عام 

1993, والمشاركة في البطولة العربية كحكم وقاض عام 

1995, والمشــاركة في البطولة العربية الثالثة للشــباب 

في األردن عام 1996 مدرب للمنتخب الوطني والشباب.
وحقــق الكيالــي العديد مــن اإلنجازات لفلســطين على 
المســتويين العربي والقاري، حيث شارك في العديد من 

البطوالت العربية والقارية في الستينات.

مطلع الســتينيات، وواحد من نجــوم المالكمة األبطال، 
الحكــم والمــدرب والالعب عمر وشــارك عــدد كبير من 
الرياضيين في تشــييع جثمان الراحل عمر الكيالي، حيث 
عبــروا عن حزنهم بفقدان البطــل، وفخرهم بتاريخه وما 

قدمه لوطنه.
ونعى المجلس األعلى للشباب والرياضة الراحل من خالل 
عبد السالم هنية، األمين العام المساعد للمجلس، والذي 
أكد خالل رسالة بعث بها ألسرة الفقيد واتحاد المالكمة، 
أن فلسطين فقدت بطالً من أبطالها في المالكمة، وأنه 
رســم خارطة الوطن في المشاركات الدولية، وساهم في 
رفع العلم الفلســطيني فوق ســارية البطوالت منذ أواخر 
الخمسينات بعد ما هاجر قسراً بفعل االحتالل اإلسرائيلي 

لمدينته يافا.
وكان الكيالــي تتلمذ على يد أســطورة المالكمة الراحل 
محمــد الريس، وحصــل على لقب بطولة فلســطين عام 
1964 لوزن خفيف الثقيل، وبطل فلســطين عامي 1965

و1966, قبل أن يحصل على العديد من الشهادات كحكم 
و مدرب .

عمر الكيالي وفاة بطل فلسطين في المالكمة
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

23
مايو

1
9

9
تســجيل أول حالــة قتــل لمواطــن فلســطيني 4

على يد قوات شرطة الحكم اإلداري الذاتي.

2
0

0
0

انسحاب جيش االحتالل اإلسرائيلي من جنوب 
لبنــان، بعــد 22 ســنة من احتالله تحــت ضربات 

المقاومة.

2
0

0
6

قوات االحتالل تعتقل قائد كتائب القسام في 
الضفة الغربية إبراهيم حامد بعد أكثر من سبعة 
أعــوام مــن المطــاردة، خــالل عمليــة عســكرية 

واسعة في ضاحية البالوع شمال رام الله.

2
0

1
4

استشــهد متضامــن تركــي متأثــًرا بجراحه التي 
أصيــب بها عقب هجوم االحتالل على ســفينة 
»مافي مرمرة« نهاية مايو 2010، ليرتفع عدد 
المتضامنيــن األتــراك الذيــن استشــهدوا جراء 

الهجوم إلى 10.

أصدره المفتي مســاء أمس عقب اجتماع عقدته دار اإلفتاء الفلسطينية في 
المســجد األقصى المبارك لتحري هالل شــوال لهذا العام 1441هـ، مشيرا 

إلى أنه لم تثبت رؤية هالل شوال الليلة الماضية.
وكان المفتــي أعلــن عن موعد صالة عيد الفطر لهــذا العام 1441هـ، في 

تمام الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا.

 قــوات االحتــالل اعتقلت عــددا من 
الشــبان، فيما لم يتسن معرفة عدد 

المعتقلين.
والثالثــاء الماضــي، منعــت شــرطة 
أيضــا،  اإلســرائيلية  االحتــالل 
قــرب  الصــالة  مــن  فلســطينيين 
المســجد األقصــى، تزامنا مــع ليلة 

القدر.
مــن جانــب آخــر، أصيب عــدد من 
المواطنيــن باالختنــاق بفعــل الغاز 
انــدالع  بعــد  للدمــوع،  المســيل 
مواجهات في بلدة كفر قدوم شــرق 
قلقيلية بين مواطنين فلســطينيين 
وجنــود من جيــش االحتــالل الذين 
المســيرة  لقمــع  البلــدة  اقتحمــوا 
لالســتيطان  المناهضة  األســبوعية 
والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق 

منذ أكثر من 16 عاما.
وقال منســق المقاومة الشــعبية في 
كفر قــدوم مــراد شــتيوي إن جنود 
االحتــالل داهمــوا البلــدة وأطلقــوا 
قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، 
وســقط بعضها في منــزل المواطن 
ضياء شــتيوي، مــا أدى إلــى إصابة 

أطفاله الثالثة وزوجته باالختناق.
األحمــر  الهــالل  جمعيــة  وأشــارت 
مواطنيــن   5 أن  إلــى  الفلســطيني 

المســيل  بالغاز  أصيبــوا باالختنــاق 
للدموع تم عالجهم ميدانيًا.

وانطلقت المسيرة ظهر أمس تنديدًا 
بمســاعي حكومة االحتــالل االعالن 
عن ضم أجزاء مــن األراضي المحتلة 
االحتــالل،  لمنظومــة   1967 عــام 
بتصعيــد  المشــاركون  وطالــب 
المواجهة مع االحتالل إلفشــال هذه 

المخططات االستعمارية.
عــدد  أصيــب  آخــر،  جانــب  مــن 
اعتــداءات  فــي  المواطنيــن  مــن 
لمستوطنين مســاء أمس، على عدد 
من المزارعين قــرب قرية دير نظام 

شمال غرب رام اهلل.
وذكرت وكالة األنباء التابعة للسلطة 
»وفــا« أن مســتوطني »حلميــش« 
هاجمــوا مزارعين مــن القرية بينما 
كانوا يفلحــون أرضهم فــي منطقة 
»وادي ريا« التي يمر بجوارها شــارع 
اســتيطاني، ما أدى إلصابة أمين سر 
حركــة فتــح بقرية دير نظــام قصي 
ذياب التميمي، والشاب زياد التميمي 
بجروح في الــرأس، فيما أصيب عدد 

آخر من المواطنين بجروح طفيفة.
وأشــارت الوكالــة إلــى أن االعتــداء 
يقوده مســتوطن معروف بالمنطقة 
حيث يملك عشرات العجول ويتركها 

ترعى فــي أراضــي المواطنين، كما 
استولى على قطعة أرض أقام عليها 
مزرعته قــرب قرية جيبيا بحماية من 

جيش االحتالل اإلسرائيلي.
وفي األثناء أضرم مســتوطنون، النار 
بحقــول زراعيــة من أراضــي عوريف 

وعصيرة القبلية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال 
الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين 
أضرمــوا النــار فــي منطقــة اللحف 
الشمالي الواقعة بين بلدتي عوريف 

وعصيرة القبيلة.
وأضــاف فــي تصريــح صحفــي، أن 
جرافات إسرائيلية قامت بشق طريق 
ترابية في أراضي المواطنين بعوريف 
وعصيــرة القبليــة يصل مســتوطنة 
اســتخدامها  بحجــة  »يتســهار«، 
للســيطرة على الحرائــق، فيما أنها 
للمســتوطنين  ســتكون مخصصــة 

وجيش االحتالل.
وفي وقت سابق أمس، تسببت قنابل 
الصــوت التي أطلقها جيش االحتالل 
اإلســرائيلي، فــي قرية ظهــر العبد 
القريبــة من بلدة يعبــد جنوب غرب 

جنين، باحتراق 120 شجرة زيتون.
وأفــاد رئيــس مجلــس قــروي ظهر 
العبــد طــارق عمارنة لـ »وفــا«، بأن 
الحرائــق ناتجــة عــن قيــام قــوات 
االحتالل بإطــالق قنابل الصوت عند 
البوابة العسكرية المقامة قرب جدار 
الضم والتوسع العنصري فوق أراضي 
القريــة، ما أدى الى اشــتعال النيران 
باألراضي المزروعة بأشجار الزيتون.

وأضــاف أن طواقم دفاع مدني يعبد 
عمــل علــى إخمــاد النيــران، والحد 
المنــازل  وحمايــة  انتشــارها،  مــن 
واالشجار الحرجية واالراضي الزراعية 

المجاورة.

في التصدي للوباء ويقول ترامب إن الصين مسؤولة عن 
»عدد الوفيات الهائل في العالم«.

وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي كي تشــيانغ لدى افتتاح 
جلســة الجمعية الوطنية الشعبية السنوية، »حققنا نجاحا 

استراتيجيا كبيرا في معالجتنا ألزمة كوفيد19-«.
وللمــرة األولى فــي تاريخها المعاصــر، تخّلت بكين عن 
تحديــد أهداف النمــو االقتصــادي للعام الحالــي، لعدم 

تمكنها من تحديد تأثير تفشي الوباء.
وأمام ثالثــة آالف نائب يضعون الكمامات، أشــار رئيس 
الوزراء إلى أنه ال تزال هناك »مهمة هائلة« يجب إنجازها 
في مواجهــة تداعيات الفيروس علــى االقتصاد الصيني 
الذي سجّل انكماشًا في الفصل األول من العام، وهو أمر 

غير مسبوق.
وتواصل أوروبا حيث حصد الوباء أرواح أكثر من 171 ألف 
شــخص، تقدّمها على طريق تطبيع الوضع ببطء، لكن 

عبر تكثيف تدابير الوقاية.
فــي المملكــة المتحــدة التي تأثــرت بالوباء كثيــرًا كما 
يعكــس التراجع القياســي لمبيعــات التجزئــة بأكثر من 
%18 في نيســان/أبريل، أعلنت الســلطات أنها ستفرض 

حجــرًا صحيًا لمدة 14 يومــًا على المســافرين القادمين 
من الخارج. وهناك اســتثناءات نادرة لســائقي الشاحنات 
الذين يعبرون الحدود دائمًا والعاملين في القطاع الطبي 
واإليلرنديين، لكن ليس لألشخاص القادمين من فرنسا، 

كما ألمحت لندن وباريس مؤخرًا.
كمامات للتصويت

في فرنســا، التي تواجه انتقادات بســبب إجرائها الدورة 
األولــى من االنتخابــات البلدية فــي 15 آذار/مارس رغم 
تفشــي الوباء، أعلنت الحكومة أن الدورة الثانية ستُجرى 
فــي 28 حزيران/يونيو وأنه ســيكون على الناخبين وضع 

أقنعة واقية.
وأوضــح رئيــس الــوزراء إدوار فيليــب أن »بعــد مقارنة 
اإليجابيات والســلبيات، نعتقد أن الحيــاة الديموقراطية 

يجب أن تستعيد حقوقها«.
وتؤجج تمضية عطلة نهاية األســبوع على الشــواطئ أو 
في الحدائق، المخاوف من موجة إصابات ثانية في البالد.
وأعلنــت اليونــان مــن جهتهــا، تمديــد عــزل مخيمات 

المهاجرين المكتظة حتى السابع من حزيران/يونيو.
وبأمر مــن الرئيــس األميركــي دونالد ترامــب، تنّكس 
الواليــات المتحــدة، الدولة األكثر تضررًا مــن الوباء من 
حيث عــدد الوفيــات بكوفيد19-، األعالم فــوق المباني 
الفيدراليــة من الجمعة إلى األحــد تكريما لذكرى ضحايا 
الفيروس.واقتربت حصيلة الوفيات في الواليات المتحدة 

مــن 95 ألفًا بينمــا ما زالــت األرقام اليوميــة مرتفعة - 
1255 وفاة خالل 24 ساعة حسب أرقام نشرتها الخميس 

جامعة جونز هوبكنز.
من جهتها، أعلنت روســيا أمس عن عدد وفيات قياســي 
خالل يوم واحد بلغ 150 لكن الوباء ال يزال مســتقرًا على 
أراضيها لجهــة اإلصابــات الجديدة. وأعلنت الســلطات 
أنهــا تترقب ارتفاعــا لعدد الوفيات جــراء كوفيد19- في 
أيار/مايو.لكــن هذه ليســت الحال في أميــركا الالتينية 
حيث يواصل الوباء تفشــيه مع توقع عواقب وخيمة على 

االقتصاد والوظائف.
فيلم رعب

بحســب األرقــام الرســمية، تضاعــف عــدد الوفيات في 
البرازيل، الدولة األكثر تضــررًا بالوباء في المنطقة حيث 
ال يزال يتسارع تفشي الوباء، خالل 11 يومًا فقط ليتجاوز 

العشرين ألفًا الخميس.
وفي مقابر المدن الكبرى مثل ســاو باولــو، يعمل حفارو 

القبور بوتيرة سريعة.
وأثار إصرار الرئيس جايير بولسونارو على استئناف العمل 
وإعادة إطــالق عجلة االقتصاد منذ بداية األزمة الصحية، 

خالفات كبيرة مع حكام الواليات البرازيلية.
لكــن الرئيس وحــكام الواليــات الذين عقــدوا اجتماعا 

بالفيديو خففوا من لهجتهم وقاموا بتقريب مواقفهم.
ويودي كوفيــد19- بعدد أكبر من الشــباب في البرازيل 
التي تعدّ 210 ماليين نســمة، مقارنــة بالدول األخرى: 
وبحسب اإلحصائيات الرســمية، تبلغ أعمار 69 في المئة 
مــن ضحايا الوباء فــي البرازيل 60 عامــا أو أكثر، مقارنة 

بـ95 بالمئة في إسبانيا وإيطاليا.
ويشير عالم األوبئة في جامعة برازيليا ماورو سانشيز في 
حديث لوكالة فرانس برس إلى أنه »بما أن لدى البرازيل 
تركيبة ســكانية أكثر شبابا، فمن الطبيعي أن يكون عدد 
اإلصابــات أكبر في أوســاط من هم دون الســتين. لكن 
يعــود األمر كذلك إلى أن الشــباب أقــل التزاما بإجراءات 

العزل المنزلي«.
من جانب آخر، أعلنت الســلطات التركية، أنها ستســمح 
اعتبــارا مــن 29 مايو/أيــار الجــاري بأداء صــالة الجمعة 
وصالتي الظهر والعصر في المســاجد. وجاء ذلك بعد أن 
أعلنــت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة إصابــات كورونا إلى 
154 ألفــا و500، والوفيات إلــى 4 آالف و276، في حين 

بلغ عدد المتعافين 116 ألفا و111.
على صعيد آخر، أعلن الســودان، أمس، تسجيل 16 وفاة 
بفيروس كورونا خالل األربع والعشــرين ساعة الماضية، 

فيما سجلت مصر 11 حالة.

عواصم/ فلسطين-وكاالت:
أعلنت تركيا والسعودية و17 دولة عربية، أن اليوم 
السبت متمم لشهر رمضان، وأن غدًا األحد هو أول 

أيام عيد الفطر المبارك.
جــاء ذلك إثر تعذر رؤية هالل شــهر شــوال مســاء 
أمس، حســب ما أعلنت الجهــات المختصة في تلك 

الدول.
وتتوافــق بدايــة العيد في تلــك الدول مــع تركيا، 
التــي يبدأ فيهــا العيد غدًا األحد، حســب ما أعلنته 

السلطات التركية، استنادا إلى حسابات فلكية.
ففي الســعودية، أعلنت المحكمــة العليا تعذر رؤية 
هالل شــوال مساء أمس؛ ليكون السبت هو المتمم 

لشهر رمضان واألحد أول أيام عيد الفطر.
كمــا أعلنــت كل مــن قطــر والكويــت، واإلمــارات 
والبحرين ومصــر واألردن وليبيــا والجزائر وتونس 
واليمــن  وســوريا  ولبنــان  والعــراق  وفلســطين 

والصومــال وجيبوتي وجــزر القمر، أن الســبت هو 
المتمم لشهر رمضان لعدم ثبوت رؤية هالل شوال 
مســاء أمس؛ وعليه فإن غدا األحد هو اول أيام عيد 

الفطر المبارك.
وثمة دول عربية أخرى مثل سلطنة عُمان والسودان 
والمغرب تتحرى هالل شوال مساء اليوم السبت، إذ 
بدأ رمضان فيها في 25 أبريل/نيسان، لذلك يوافق 

لديها اليوم الـ28 منه.
في هذه األثنــاء، قررت الســعودية واإلمارات وقطر 
وموريتانيا ومصر والســودان واليمن، أمس، تعليق 
صالة العيد في المســاجد واألماكــن العامة، ضمن 

اإلجراءات االحترازية للوقاية من وباء كورونا.
ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا، قررت دول عديدة 
تعليق صالة الجمعة والجماعة في المســاجد، لمنع 
انتشــار الفيروس، بما فيها المسجد الحرام في مكة 

والمكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

غزة/ فلسطين:
وّقع مستشفى الشيخ حمد للتأهيل 
واألطــراف الصناعيــة بغــزة ممثاًل 
بمديره العام د. رأفــت لبد مذكرة 
تعــاون مــع وزارة الصحــة ممثلــة 
باإلدارة العامة للمستشفيات وذلك 
التصوير  تقديــم خدمــة  لتنظيــم 
الطبــي المقطعــي )C.T( بمدينــة 

غزة والشمال.
وأوضــح لبــد أن االتفاقيــة تأتــي 
فــي إطار ســعي مستشــفى ســمو 
الشــيخ حمد الممول مــن صندوق 
قطــر للتنميــة للتنســيق والتعاون 
والتكامــل مع المؤسســات الطبية 
الرســمية وغيــر الرســمية العاملة 
فــي قطــاع غــزة لخدمــة المرضى 
الذين يحتاجــون للعالج في الوقت 
المناســب فــي ظــل معانــاة أبناء 
شــعبنا ومحدودية اإلمكانيات لدى 

وزارة الصحة.
لبــد أن االتفاقيــة ســوف  وبيّــن 
تحد مــن قوائم االنتظار وتســاعد 
المرضــى في الحصــول على خدمة 
التصوير المقطعي دون الحاجة إلى 

االنتظار فترة زمنية طويلة.
بحضــور  االتفاقيــة  توقيــع  وتــم 
مديــر الدائــرة الطبيــة د. أحمــد 
والرصــد  االشــعة  ومديــر  شــتات 
اإلشــعاعي ابراهيم عبــاس ومدير 
المؤسســات  مع  التنســيق  وحــدة 
غير الحكومية بــوزارة الصحة وليد 

صباح.
من جانبــه، أوضح مدير عام االدارة 
العامة للمستشفيات د. عبد السالم 
صباح أن توقيع االتفاقية ســينظم 
تقديــم الخدمة للمرضــى بمدينة 
غزة والشــمال بما يســاعد في سد 
الثغــرة واالحتيــاج للمواطنين إلى 

جانــب مســاعدة وزارة الصحة في 
تأميــن الخدمة للمرضــى في ظل 
وزيــادة  األجهــزة  بعــض  تعطــل 

االحتياج لهذه الخدمة.
يذكــر أن مستشــفى الشــيخ حمد 
وقــع العديد من مذكــرات التعاون 
الرســمية  الطبية  المؤسســات  مع 
الرســمية لخدمــة المرضى  وغيــر 
مــن ذوي اإلعاقــات المختلفة ومن 
كافة الفئــات، وقــدم خدماته منذ 
بدء التشــغيل في 22 ابريل 2019، 
ألكثر من 11 ألف مريض من خالل 
أقســامه الثالثــة )قســم التأهيل – 
قســم األطــراف الصناعية – قســم 

السمع والتوازن(.

عيد الفطر غًدا في تركيا 
والسعودية و17 دولة عربية

مستشفــى حمــد و"الصحـــة" يوّقعـــان 
مذكرة لتقديم خدمة التصوير المقطعي
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

غزة تؤدي صالة الجمعة، 
رغم عودتها لدائرة الخطر؟!

غــزة في خطر. هــذا ما نفهمــه من تصريــح نائب رئيــس المكتب 
السياســي في غزة. غزة تســجل حالة خطر بعد اكتشــاف ٢٩ إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، من القادمين من مصر، والمحجورين، وقيل 
إنها ارتفعت ألكثر من ذلك. التوقعات المباشــرة تقول هناك احتمال 
لزيادة فــي األعداد ألن المصابين خالطــوا كثيرين في مراكز الحجر 
الصحــي. لســت أدري هل خالطوا أشــخاصا خرجوا مــن الحجر، وهم 
اآلن بين الســكان، أم أنهــم خالطوا زوارا، أم ال؟! هــذا ما نرجو من 

المسئولين توضيحه.
اإلحســاس بالخطر أيضا يتولد لدينا من التصريحات الرســمية التي 
تتحدث عن مدارســة لفكرة فرض منــع التجول في فترة العيد. لو لم 
يكن هناك معلومات تفيد بإمكانية توســع دائرة الخطر والمصابين 

لما بادرت الجهات المسئولة لهذا التصريح.
على إثر هــذه الحالة والتصريحات، طالب بعــض المواطنين بإعادة 
النظــر في فتح المســاجد لصالة الجمعة، وفتــح المقاهي، والمالهي 
فــي فتــرة العيد. وطالب آخــرون بتشــديد تدابير الوقايــة والتباعد 
االجتماعــي، ومحاســبة مــن ال يلتــزم بالتعليمات. هذا وقــد أعلنت 
الجهات المســئولة عن إغالق معبر رفح البري طيلة شهر يونيو. هذا 
وقــد أقمنا صــالة الجمعة أمس ألول مرة منذ خمســين يوما، ونحن 
في قلق نفســي، رغم تباعد المصلين ولبس الكمامات. وكنا نشــعر 

بسعادة في الصالة رغم عوامل القلق التي تنقص السعادة.
غزة المحاصــرة، الفقيرة في مســتلزمات الرعايــة الصحية، وأجهزة 
التنفــس االصطناعــي، تكمــن قوتهــا فــي التدابير الصارمــة التي 
اتخذتهــا في بداية األزمة ، والتــي يجدر أن تحافظ عليها اآلن بدون 
تراٍخ، أو اســتهتار. نعم، شــهدنا في األيام القليلــة الماضية درجات 
متعجلة من االســتهتار والالمباالة، في األســواق، والموالت، وبعض 
التجمعــات، والتي يذهب بعضهم لتبريرها بموســم رمضان والعيد. 
وهــو تبرير موضوعي، ولكنه ال يمنع من األخذ باالحتياطات الوقائية 
كلبــس الكمامة، وقضــاء حاجات البيت بســرعة، وتــرك المصافحة 

ومكمالتها المعروفة.
غزة في خطر مؤكد إذا ما تمادى المســتهترون في تصرفاتهم، وإذا 
فشــل المســئولون في ضبط معابرنا مع مصر وغيرها. إن رفع درجة 
الحذر يجدر أن يكون في كل بيت، علينا أن نعود للحذر الذي كان في 
األســبوع األول من اكتشــاف الفايروس واإلعالن عنه . األخذ بأسباب 
الوقايــة الجادة ضرورة بشــرية صحية، وفريضة شــرعية الســتبقاء 
النفس، وعدم إهالكها باالســتهتار؟! وإنه ال يصح أخذ الحذر في أداء 
صلوات الجمعة وتركه في األســواق والموالت والتجمعات، ويجدر أال 
يسمح ألي مسئول بزيارة المحجورين ومخالطتهم ثم العودة للبيت؟!

مليون دوالر على قارعة طريق 
والية فرجينيا األميركية 

ريتشموند/ وكاالت:
عثرت عائلة أميركية على "كيســين بريديين" يحويان نحو مليون دوالر نقدا، 
وقامت بتســليمها إلى الشــرطة فــورا بوالية فرجينيا األميركيــة، أثناء عطلة 

نهاية األسبوع الماضي.
وروت إميلي شــانتز لمحطــة "دبليو تي في أر" المحلية أنهــا كانت في نزهة 

مع عائلتها، عندما قامت سيارة أمامهم بمناورة لتجنب غرض على الطريق.
وتوقفت العائلــة إلزالة الغرض الذين ظنوا للوهلــة األولى أنه كيس نفايات 
كبير، وعثرت على آخر على جانب الطريق. واكتشفت العائلة محتوى الكيسين 
اللذين وضعتهما في مؤخرة شــاحنتهما الصغيــرة، لدى انتهائها من النزهة 
والعودة إلى المنزل، وهي مجموعة من األظرف البالستيكية التي تحتوي نحو 
مليون دوالر من األوراق النقدية. وقامت العائلة بتســليم الكيسين إلى مكتب 

قائد شرطة منطقة كاروالين شمال ريتشموند، عاصمة والية فرجينيا.
وأشاد ســكوت موزر أحد عناصر مكتب الشــرطة بهذه "البادرة االستثنائية"، 
وقــال: "نحن فخورون جدا بهم وهم يمثلــون المنطقة خير تمثيل بنزهاتهم 
هــذه". وأوضحــت إميلي شــانتز للمحطــة التلفزيونيــة المحلية أن تســليم 

الكيسين إلى الشرطة كان ببساطة "أفضل حل، ألنهما ليسا ملكا لنا".
وقالت الشــرطة إنها تجهل ســبب وجود الكيســين على الطريق لكنها تظن 
أنهما موجهان ألحد المصارف، وســلمتهما إلى هيئــة البريد األميركية التي 

ستحرص على توصيلهما إلى وجهتهما الصحيحة هذه المرة.

كاليفورنيا/ وكاالت:
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، 
أن شركته ستعتمد العمل عن بعد بشكل دائم حتى بعد 
تخفيف عمليات اإلغالق بســبب جائحة كورونا، مما يسرع 
في تنويع الشكل الجغرافي لقطاع التكنولوجيا بعيدا عن 

موطنه في وادي السيليكون.
وقال زوكربيرغ إن أكبر شبكة اجتماعية في العالم ستبدأ 
"فتح بــاب التوظيف عن بُعــد" بداية مــن يوليو/تموز، 
وتوقع أن يعمل نحو نصف الموظفين عن بُعد على مدى 

السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
وأضاف أن الشــركة ســتتخذ "نهجــا محســوبا" أكثر مع 
الموظفين الحاليين استنادا إلى الوظيفة واألداء السابق، 
وحــدد بداية عــام 2021 موعدا نهائيــا لعملية تحديث 

الشركة لمواقع عمل الموظفين.
وســتبني فيســبوك "ثالثة مجمعات" جديــدة في أتالنتا 
وداالس ودنفر، حيث يمكن للموظفين عن بُعد في تلك 

المناطق أن يجتمعوا من حين آلخر. 
وتابع زوكربيرغ "هذه ليست بالضرورة مكاتب .. إن فكرة 
هذه المجمعات هي أننا نريد تقييم صالحية فكرة تركيز 
التوظيــف فــي بعض المــدن حيث يمكننــا الوصول إلى 

مئات المهندسين".
وكانــت فيســبوك قد التزمــت في وقت ســابق بتوظيف 

عشرة آالف مهندس وموظف منتج خالل العام الحالي.

وتنبــأ زوكربيــرغ بتغيــرات فــي المصاريــف المتعلقــة 
بالعقــارات والغذاء ومصاريف العمالة، إذ ســتُعدّل حزم 
التعويضات المرتفعة الشــائعة في "وادي السليكون" إذا 

اختار موظفو فيسبوك العيش في مناطق أقل تكلفة.
وأشــار إلــى أن التأثيــر علــى التكاليــف غيــر واضــح، إذ 
ســتُعوَّض المدخــرات جزئيــا بتكاليف إضافيــة تتعلق 

بالسفر والتقنيات المرتبطة بإنشاء مكاتب منزلية.
وأكــد زوكربيرغ أن هذه الخطوة هــي األكثر أهمية حتى 
اآلن من قبل عمالق تكنولوجيا إلعادة تصور ثقافة العمل 
التي ســتبدو في عالم ما بعد الفيروس التاجي، ســيما أ، 
الوباء يقلب المكاتب وعادات التنقل للشــركات في جميع 
أنحــاء العالــم. وتأتي هــذه الخطوة في أعقــاب إعالنات 
مماثلة في وقت ســابق من الشــهر الحالي من شــركتي 
تويتر وسكوير، اللتين كانتا أول شركات التقنية الرئيسية 

التي تسمح بالعمل عن بُعد إلى أجل غير مسمى. 
ومــع ذلك، فــإن حجم فيســبوك يفوق حجم الشــركتين 
بكثير، لذا يُرجح أن يكون لقرارها تأثير أكثر وضوحا على 

ثقافة العمل في القطاع.
وتمتلك فيسبوك نحو خمسين ألف موظف، ومن المرجح 
أن يكــون الختيارها المضي قدما في هيكل جديد للعمل 
عن بعد تأثير واضح على منطقة سان فرانسيسكو، حيث 
أدى النمو الســريع لقطاع التكنولوجيــا إلى إجهاد البنية 

التحتية.

موسم أعاصير 
"يتجاوز المستوى 

الطبيعي" في 
الواليات المتحدة

واشنطن/ وكاالت:
توقــع خبــراء أرصــاد فــي الواليات 
المتحدة، أن يتجاوز موسم األعاصير 
فوق األطلسي مستواه الطبيعي هذا 

العام.
الوطنيــة  اإلدارة  مديــر  وقــال 
للمحيطــات والغــالف الجــوي، نيل 
جاكوبــز، إن "هناك احتمال نســبته 
60 في المائة بأن موســم األعاصير 

فوق األطلسي للعام 2020 سيتجاوز 
المستوى الطبيعي".

وأفــاد جاكوبز بــأن خبــراء األرصاد 
يتوقعــون ما بيــن ثالثة إلى ســتة 
أعاصيــر كبيــرة من الدرجــة الثالثة 
أو أكثر خالل موســم األعاصير الذي 
يبــدأ رســميًا مــن 1 يونيو/حزيران 
ويســتمر حتى 30 نوفمبر/تشــرين 

ثان.

ثقافة عمل جديدة تبتكرها "فيسبوك" لعصر كورونا


