
كورونا: يوم قاٍس بالمكسيك والوباء 
يستوطن البرازيل.. وتركيا تستبعد موجة ثانية

عواصم/ وكاالت:
تفيد أرقام نشــرتها وكالة رويترز أمس، بأن فيروس كورونا أصاب حتى الحين 

أزيد من خمســة ماليين شــخص توفي منهم أكثر مــن 327 ألفا، 
في حين تماثل للشــفاء مليون و847 ألــف مريض. وأعلنت منظمة 
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غزة/ عبد اهلل التركماني- جمال غيث:
أعلنــت وزارة الصحــة في قطاع غزة، مســاء أمس، إصابة 25 
شــخصًا في قطاع غزة، بفيروس كورونــا، من بين العائدين 

إلــى القطاع خالل األيام األخيرة، عبــر معبر رفح البري جنوبي 
قطــاع غزة.وقالت الوزارة في بيــان لها: "إن عدد 
المصابين بالفيروس، ارتفع إلى 55 شخصًا، وهو 

"الصحة" تسجل 25 إصابة جديدة بفريوس كورونا يف القطاع

محافظات/ عبد الله التركماني:
أغلقــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي مســاء أمــس، أبواب 
البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة وسط مسيرات 
المســتوطنين  مئــات  وجــاب  للمســتوطنين.  اســتفزازية 

مواقــع فــي القدس وصــواًل لحائــط البراق، وهــم يرفعون 
األعام اإلسرائيلية، في حين أقام آخرون سلسلة بشرية 
حــول البلدة القديمة. وفي ســياق منفصــل، أصيب أربعة 
مواطنيــن علــى األقــل بجــروح مختلفــة إضافــة لتحطيــم 

عشــرات  شــنه  هجــوم  خــال  فلســطينية  مركبــة   20

المســتوطنين علــى بلــدة حــوارة جنــوب نابلــس مســاء 
أمس. وأفاد ناصر الحواري رئيس بلدية حوارة بأن 
عشرات المستوطنين المتطرفين من مستوطنة 

إصابة 8 مواطنين باعتداءات لاحتال ومستوطنيه في الضفة
االحتالل يغلق البلدة القدمية بالقدس وسط مسريات استفزازية للمستوطنني

15

غزة/ نور الدين صالح:
دعت فصائل المقاومة الفلســطينية لتشــكيل جبهة وطنية وعربية وإســالمية واسعة 

مــن كلِّ األحــرار لمواجهــةِ تيــار التطبيــع والتنســيق األمنيِّ مــع العدو 
الصهيونــي، الذي يتآمــر على قضية القدس وفلســطين. وأكدت الفصائل 

خال مؤتمر في ذكرى يوم القدس العالمي
فصائل املقاومة تدعو لتشكيل جبهة 

وطنية ملواجهة التطبيع والتنسيق األمني

2

3

13

6

وقف استقبال العالقين من 
الدول األخرى حتى 30 يونيو

إغاق المتنزهات العامة والمدن الترفيهية خال العيد

»فلسطين« ترصد أجواء الحياة داخلها
بعد "اإلفطار" بمراكز "الحجر".. 

السكون ينقلب لفرح وإنشاد
غزة/ يحيى اليعقوبي:

بصوتــه العذب وحنجرتــه الذهبية، ما إن ينتهــي الفنان مصطفى 
الكفارنة من أداء صالة التراويح مع رفقائه العشــرة في مركز الحجر 

ا هذه المرة عبر عن أمله أن يكون وقف التنسيق األمني جديًّ
العاروري: تنفيذ قرار الضم سيقربنا 

من انتفاضة عارمة ستغير الواقع
غزة/ فلسطين:

قــال نائــب رئيــس المكتــب السياســي لحركة حمــاس صالح 
العــاروري: »نحــن نؤمن بــأن التعامل مــع االحتالل 
15اإلســرائيلي ال يمكن أن يعود بالنفع على شــعبنا إال 

حماس تطلق حملة إلكترونية 
إحياًء ليوم القدس العالمي

غزة/ جمال غيث:
أطلقــت حركــة المقاومة اإلســالمية )حمــاس(، أمــس، حملة 
إلكترونية بعنوان "القدس درب الشــهداء" إحيــاًء ليوم القدس 

العالمــي الــذي يوافــق الجمعــة األخيرة من شــهر 
2رمضان المبارك. وغرد نشــطاء عند الساعة السادسة 

اتحاد النمساويين العرب يدين سياسة النمسا المنحازة لاحتال
ر  وزير خارجية لوكسمبورغ ُيحذِّ

)إسرائيل( من تنفيذ مخطط الضم
فيينا/ فلسطين: 

ر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، حكومة االحتالل اإلسرائيلية  حذَّ
الجديدة مــن تنفيذ مخطط ضم األراضي الفلســطينية المحتلة 
في الضفة الغربية. وقال الوزير أســيلبورن في مقابلة مع صحيفة 

مقرر أممي: قلقون من 
انتهاكات االحتال في القدس

3

4

السماقية 
"تتسيَّد" 
سفرة 
العيد

العيدية.. 
كيف تكون 

فرصة تربوية 
للطفل؟

8

9

مؤتمر لفصائل المقاومة لمناسبة ذكرى يوم القدس في غزة أمس         )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

د. خليل الحية في كلمة له في مؤتمر وزارة الصحة بغزة أمس        )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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غزة/ جمال غيث:
أطلقــت حركــة المقاومــة اإلســامية )حماس(، أمــس، حملة 
إلكترونيــة بعنوان "القدس درب الشــهداء" إحياًء ليوم القدس 
العالمي الذي يوافق الجمعة األخيرة من شهر رمضان المبارك.
وغرد نشــطاء عند الساعة السادسة مساًء من ملعب فلسطين، 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعي علــى هاشــتاق #القدس_
درب_الشــهداء فــي محاولــة منهــم لتســليط الضــوء علــى 
األخطــار المحدقة بالقدس والمســجد األقصى المبارك، إضافة 
إلى تســليط الضوء علــى األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعية 

والتعليمية والصحية بمدينة القدس المحتلة.
مرحلة خطيرة

وأكــد النائــب فــي المجلس التشــريعي الفلســطيني مشــير 
المصــري، أن القدس تمــر بمرحلة خطيرة جدًّا ال ســيما بعد 
اعتــراف الواليــات المتحدة األمريكيــة عاصمة لكيانــه، ونقل 

سفارة بادها إليها، والتطبيع العربي مع كيان االحتال.
وقــال المصري في كلمــة له: "تأتي الجمعة األخيرة من شــهر 
رمضــان المبارك الذي يوافق يوم القدس العالمي الذي أطلقته 
الجمهوريــة اإليرانيــة للتأكيد على الحق فــي القدس في ظل 

تخلي البعض عن مسؤولياتهم تجاهها".
وأضــاف: "القــدس واألقصى بحاجة إلــى لوقفــة دولية جدية 
لنصرته والتصدي للجرائم اإلســرائيلية المرتكبة بحقه، ووقفة 
جــادة أمام تمرير االحتــال صفقة القرن وأمــام حالة التهويد 
المبرمجــة والممنهجة واعتبار القــدس عاصمة لكيان االحتال 
وسياســة االبعاد وطرد المقدســيين ومحاولة تفريــغ المدينة 

المقدسة من سكانها األصليين".
وحــث األمــة على نبــذ الخافــات والتوحد لوضع اســتراتيجية 
لتحرير المدينة المقدســة ودعم مشــروع المقاومة الشــاملة، 
واعتبار الكفاح المســلح الخيار االســتراتيجي للتحرير والخاص 
من االحتال. وجدد المصري التأكيد على أن المقاومة تشــكل 
رأس الحربــة في الدفاع عن القدس واألمــة، مضيًفا: "نقف في 
يوم القــدس العالمي للتأكيد على حقنا فــي القدس واألقصى 
ورفضًــا لكل المؤامرات والمشــاريع الراميــة لتهويده ولدعوة 

أحرار وشرفاء العالم للوقف إلى جانب المقاومة حتى تحريره.
دعم المقاومة

ودعــا المصري، األمة لدعم خيار المقاومة على اعتبار أنه الخيار 
األنجــع في مقاومة االحتال ووقف جرائمه ال ســيما بعد فشــل 
خيار التنســيق والتعاون األمني مع االحتال، مضيًفا: "المطلوب 
اليــوم التوحد علــى خيار المقاومة خاصة بعــد أن أعلنت قيادة 

السلطة تحللها من كل االتفاقيات الموقعة مع االحتال". 
وطالب السلطة بتنفيذ تعهداتها وترجمة إعانها بالتحلل من 
االتفاقيــات الموقعة مع االحتال وعلى رأســها اتفاقية أوســلو 
والتبرؤ من التنســيق األمني، معتبرًا إياه الخنجر المسموم في 

خاصرة القضية الفلسطينية.
وأكمل: "الذي يثبت جدية الســلطة في إعانها بالمسارعة في 

اإلفراج عن المعتقلين السياســيين من سجونها والدعوة لعقد 
اجتمــاع لألمناء العاميــن للفصائل الفلســطينية، والتوحد في 

مواجهة كل ما يتعرض للقضية الفلسطينية".
وفي ذات الســياق، جدد المصــري، التأكيد أن كتائب القســام 
تمتلــك أوراًقــا قوية في جعبتها ســتجبر من خالهــا االحتال 
على إبرام صفقة جديدة أســوة بصفقة "وفــاء أحرار 1" لتحرير 

األسرى.
عاصمة أبدية

في حين أكد المتحدث باســم حركة "حماس" حازم قاســم، أن 
القــدس العاصمة األبدية لدولة فلســطين "ولــن نتخلى عنها 
مهما كلفنا ذلك من ثمن ورغم الجرائم اإلسرائيلية التي تحاك 
ضدها". وحث قاســم، في كلمة له، األمة العربية واإلســامية 
علــى تحييد كل الخافات جانبًا والدفاع عن قضية القدس على 
اعتبار أنها قضية األمة المركزية ومواجهة االحتال اإلسرائيلي. 
وقــال: "إن إطاق حملــة التغريد اإللكترونيــة بعنوان "القدس 
درب الشــهداء" يأتي إلحياء يوم القدس العالمي الذي يصادف 
الجمعــة األخيرة من شــهر رمضان المبارك، ولتســليط الضوء 
على الجرائم اإلســرائيلية المرتكبة هناك، ولدفع األمة العربية 

للدفاع عنها ودعم المقاومة الفلسطينية".
وأكد قاسم أن األمة قادرة بقوة المقاومة على هزيمة المشروع 
الصهيوني المعتمد على التوســع، مشــيرًا إلى أن األمة قادرة 
علــى هزيمــة االحتــال والبدء في مشــروع جديــد يعمل على 
النهــوض بهــا، داعيًــا لتوحيــد جمهــور األمة علــى قضيتنا 

المركزية.

غزة/ نور الدين صالح:
دعت فصائل المقاومة الفلســطينية لتشكيل جبهة 
وطنيــة وعربية وإســامية واســعة مــن كلِّ األحرار 
لمواجهــةِ تيــار التطبيــع والتنســيق األمنــيِّ مــع 
العدو الصهيونــي، الذي يتآمر علــى قضية القدس 

وفلسطين.
وأكــدت الفصائــل أن هــذه الجبهــة هــي الكفيلة 
وكنــِس  الصهيوأمريكيــة  المخططــات  بمواجهــة 

االحتاِل عن أرضِنا ومقدساتِنا.
جاء ذلــك خــال مؤتمر عقدتــه فصائــل المقاومة 
الفلســطينية، أمس، بمناســبة ذكرى يــوم القدس 
العالمي، في ســاحة الجندي المجهول وســط مدينة 
غزة. وقــال القيادي في حركة حمــاس فوزي برهوم 
فــي كلمة نيابة عن الفصائل: "تحل علينا ذكرى يوِم 
القــدس العالمي الــذي انطلق مع الثــورة اإليرانية؛ 
وفاًء للمدينة المقدســة، ونصرًة للمســجد األقصى، 
وتفاعــل معه كل األحرار والثوّاِر مــن األمةِ العربية 

واإلسامية".
وأوضــح أن أهمية هذه الوقفة اإلســامية والوطنية 
تــزداد لتزامنهــا مــع مخططــات اإلدارة األمريكية 
المتمثلــة في تطبيق صفقة القــرن لتهويد القدس 

واألقصى، وتصفية حقوِق الشعب الفلسطيني.
كمــا تتزامن بحســب برهــوم، مع تشــكيِل حكومة 
اإلرهاِب الصهيونية التي تتهيأ لتنفيذ هذه الصفقةِ 
المشــبوهةِ والمشــفوعةِ بضــم أجــزاء كبيرة من 
الضفة الغربيةِ وتحول دون أي أمٍل سياسيٍّ للشعِب 

الفلسطينيِّ.
وبيّن أن العدو اإلسرائيلي مارس كل أشكال الجرائم 
ضــد اإلنســانية، وجرائم الحرب ضد شــعبنا لفرض 
وقائع خبيثــة علــى األرض الفلســطينية بتمزيقِها 
ومصادرتهــا، وطمِس هويتِها العربية اإلســامية، 
ومــد األذرع الصهيونية األخطبوطيــةِ إلى مقدرات 

األمــة وثقافتها عبر أنظمةٍ فاشــلةٍ ظالمةٍ معاديةٍ 
لشعوِبها والشعب الفلسطيني وقضيته.

وشدد برهوم على أن "فصائل المقاومة لن تستسلم 
لواقع القهر الذي يفرضه االحتال بغطاء من اإلدارة 
األمريكية، وبتواطؤ مــع أنظمة التطبيع العربي، بل 
ستقاوم هذا الهجوم كما فعلت دائمًا، ويبقى الشعب 

مقاومًا مضحيًا".
وأدان مواقــف الــدول واألنظمــة التــي تعمــل على 
التطبيع أو تمــارس الرذيلة السياســية بالعاقة مع 
االحتــال المجــرم، مضيًفــا أن "إحياء يــوم القدس 
العالمــِي، وتزايــدَ حالةِ الرفض لدى شــعوب األمة 
للتطبيِع معَ العدِو وللمخططــاتِ الصهيو أمريكيةِ 
التــي تســتهدفُ القضيَة الفلســطينيَة أكبــر تأكيد 
على مكانة فلســطينَ واألقصى في قلوب ووجدانِ 

األمةِ".
وأشــاد برهــوم، بمواقــف الــدول الحرة التــي تأبى 
االعتــراف باالحتال أو التطبيع معه أو قبوله، وتدعم 
المقاومــة الفلســطينية بالمــال والســاح والدعــم 

السياسي والمعنوي.
ووجه التحية ألبناء الشــعب الفلســطيني في أماكن 
وجــوده كافــة، مشــيدًا بالعمليــات البطوليــة التي 

ينفذهــا أبطال الضفة، التــي تؤكد أن روح المقاومة 
والجهاد تســري في عروق أبناء الشعب الفلسطيني، 

وكل عمليات الترهيب لن تزيدهم إال إصرارًا.
ودعا المقاومة لتحقيق صفقة تبادل أســرى مشــرفة 
يتــم بموجبها اإلفراج عن آالف األســرى، وال ســيما 
النســاء واألطفال والمرضى وأصحــاب المحكومياتِ 

العاليةِ.
كمــا وجه برهــوم التحية للشــعب الفلســطيني في 
القــدس الصامــدة في وجــه االحتــال، ومحاوالتِه 
المســتمرة القتاعهــم من أرضِهم، وســلب وهدم 
منازلهــم، وتدنيــس المقدســات، مؤكــدًا أن هــذا 
الصمــود األســطوري يتطلــب الدعم واإلســناد من 
والعربيــة  الفلســطينية  والجهــات  المكونــات  كل 

واإلسامية.
وشدد على أن "القدس ستبقى درب الشهداء، وقبلَة 
األحرار منْ أبناِء األمّةِ، فهي مركزُ الصراِع وعنوانُه 
حتى طــردِ الصهاينة، وإنَّ اســتعادَة وحــدةِ األمةِ 
وقوَّتها، وتســخير مقدراتِها في ســاحةِ المواجهةِ 
الحقيقيــة مــع العــدِو، ودعــم المقاومــةِ لتحريــِر 
فلسطينَ، وحماية المنطقةِ من الخطِر الصهيونيِّ 

واجبٌ عليهم ومسؤوليُة الجميِع".

في يوم القدس العالمي
أبو حلبية: قضية القدس لن تنطفئ 
ما بقي االحتالل على أرض فلسطين

غزة/ فلسطين:
قال رئيس مؤسســة القدس الدولية في فلسطين، د.أحمد أبو حلبية، إن قضية 
القدس ومســجدها األقصى ســتبقى مشــتعلة دائما، وال يمكن إطفاؤها ما دام 

االحتال جاثما على أرضنا المحتلة.
وأكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أن سياسة االحتال القمعية بحق 
المدينة لم تتغير، حيث يســتمر بمصادرة أراضيها، وإقامة وحدات اســتيطانية، 
وهدم منازل المقدســيين، والســيطرة على عقاراتهم وتســليمها للمستوطنين 
اليهود إلحداث تغيير ســكاني في القدس، كما يُغيِّر -بشــكل مخطط- معالم 
القدس العربية واإلســامية والمســيحية، ويفرض أمرا واقعا يصعب تغييره في 
القــدس. وأوضح أبو حلبية أن يوم القــدس العالمي يأتي كل عام لتذكير العالم 
وكل حر شريف على هذه األرض بأن القدس ما زلت تنزف، مشددًا على "ضرورة 
إحيــاء المســلمين في كل مكان هذا اليــوم في هذه المرحلــة الحرجة التي تمر 
بهــا المدينة جراء العــدوان الصهيوني المتواصل، وانتشــار وبــاء كورونا بين 
المقدســيين، دون اهتمام من وزارة الصحة في حكومــة االحتال". ودعا للنفير 
العام لمواجهة دعوة المغتصبين الصهاينة القتحامات جماعية للمسجد األقصى 
المبارك اليــوم الجمعة 29 رمضان، والعمل على إفشــال هذه االقتحامات. تأتي 
تصريحــات أبو حلبية في "يوم القدس العالمي" الذي يوافق الجمعة األخيرة من 
شــهر رمضان المبارك من كل عام، حيث يحييها الشعب الفلسطيني في الوطن 
والشــتات ومعه األمة العربية واإلســامية واألحرار في العالم من أجل تأكيد أن 
القدس كانت وســتبقى عاصمة دولة فلســطين األبدية مــن بحرها إلى نهرها، 
وأن لهم أرضًا مقدســة، ومســجدًا مبارًكا أســيرًا، عليهم أن يهبوا للدفاع عنه 
وتحريــره، وتقديم كل دعــم مالي وإعامــي وقانوني ألهلنــا الصامدين داخل 
مدينة القدس. في الســياق نفســه قالت حركة األحرار إن يــوم القدس العالمي 
محطة مهمة لتصويب بوصلة األمة نحو فلسطين ومدينة القدس، وتوحيد كل 
الطاقات واإلمكانات لنصرة شــعبنا. وقال: "يجب أن يشــكل هذا اليوم هاجسًــا 
لاحتال والمتآمرين لما يحمل من رســائل مهمة تتمثل بتمســك شعبنا وأمتنا 
وأحــرار العالم بالقــدس واألقصى ورفض كل المؤامرات والمشــاريع التهويدية 
واالســتيطانية التي يســعى االحتال من خِالها لتغيير الواقع والهوية العربية 
واإلســامية للمدينة المقدســة". وبينت الحركة أن أهم خطوات نصرة القدس 
يتمثــل بقطــع كل أشــكال العاقة مع االحتــال وتصعيد االشــتباك معه ووقف 
التطبيــع المخــزي وبناء جدار قوي لدعــم المقاومة الفلســطينية وتعزيز صمود 
شــعبنا لمواجهــة االحتــال والمؤامــرة األمريكيــة. وأكدت أن مدينــة القدس 
كانت وما زالت وســتبقى عربية إســامية "ولن يستطيع أحد تزوير التاريخ وقلب 

الحقائق، وكل بوصلة ال تتجه نحو القدس هي بوصلة مشبوهة".

حماس تطلق حملة إلكترونية إحياًء ليوم القدس العالمي

مشاركون في الحملة أمس        ) تصوير / محمود أبو حصيرة (

خالل مؤتمر في ذكرى يوم القدس العالمي
فصائل المقاومة تدعو لتشكيل جبهة 

وطنية لمواجهة التطبيع والتنسيق األمني

جانب من المؤتمر أمس                ) تصوير / محمود أبو حصيرة ( 
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تصاعد إجاميل إصابات كورونا 
يف )إرسائيل( إىل 16683

الناصرة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحة في دولة االحتالل، أمس، أنه شُــخِّصت 13 إصابة 
جديــدة من جراء تفشــي فيــروس كورونا المســتجد، ليرتفــع إجمالي 
اإلصابــات إلــى 16683، في حين بقيت حصيلة الوفيــات حالها ووقفت 

عند 279 حالة وفاة. 
وأضافت الوزارة أنه أجري 3203 فحوص الكتشاف اإلصابات بالفيروس.

تأتــي هذه المعلومات على خلفية تقرير موقع بلومبرغ الذي جاء فيه أن 
)إســرائيل( تخطط للسماح لنحو 82 ألف عامل فلســطيني بالعودة إلى 
أعمالهم في الداخل المحتل، ما ســيقدم دفعة لكال االقتصادين اللذين 

يكافحان مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

غزة/ عبد اهلل التركماني-جمال غيث:
أعلنــت وزارة الصحة في قطاع غزة، مســاء أمس، إصابة 
25 شــخصًا في قطــاع غزة، بفيــروس كورونا، من بين 

العائديــن إلى القطاع خالل األيام األخيرة، عبر معبر رفح 
البري جنوبي قطاع غزة.

وقالــت الــوزارة فــي بيــان لهــا: »إن عــدد المصابين 
بالفيروس، ارتفع إلى 55 شــخصًا، وهو ما يعني تسجيل 

25 حالة جديدة، في الـ24 ساعة األخيرة«.

وذكرت أن إجمالي الحاالت المســجلة في قطاع غزة منذ 
مارس الماضي 55 إصابة، تعافى منها 16 حالة وما زالت 

39 إصابة نشطة تحت العالج«.

وأكــدت الوزارة أن المصابين اختلطوا مع العشــرات من 
العائدين خالل عودتهم إلى قطاع غزة وفي مراكز الحجر 
الصحي، ويجري التحقق من شبهة مخالطتهم ألشخاص 

من خارج مراكز الحجر الصحي.
مراكز الحجر

وقــال وكيل وزارة الصحــة في قطاع غزة د. يوســف أبو 
الريش، خــالل مؤتمر اإليجــاز الحكومــي اليومي، حول 
تطورات فيــروس كورونا، أمس: »إن وزارة الصحة ورغم 
اتخاذهــا كل اإلجراءات والتدابير لكــن هذه اإلجراءات ال 
تضمن بالقطع عدم تسرب أي حاالت داخل قطاع غزة«، 
مشــيرًا إلى أنه يجري اآلن دراســة خيــارات بينها فرض 
حظــر التجوال فــي القطاع لحماية شــعبنا مــن فيروس 

»كورونا«.
وأكمل: »بنــاء على ما تقدم فإن خليــة األزمة في قطاع 
غزة ولمتابعة المستجدات ستكون في حالة انعقاد دائم 
ويتم مدارســة كل الخيارات التي تضمن ســالمة شعبنا 

ومن بينها فرض حظر التجوال«.
إجراءات السالمة

بــدوره أعلــن النائب فــي المجلس التشــريعي د. خليل 
الحيــة، عن إغالق معابــر قطاع غزة لألفراد بشــكل تام 

اعتبارًا من يوم غدٍ السبت حتى نهاية حزيران/ يونيو.
وشــدد الحية في كلمة له خــالل المؤتمر الصحفي، على 
ضرورة تشــديد إجراءات السالمة في كل المرافق العامة 
في القطاع، مشــيرًا إلى أنه تم إرجــاء قرار حظر التجوال 

إلى مزيد من الوقت.

وقال: »ناقشــنا بكل مســؤولية فرض حظر التجوال في 
أيام العيد حماية لشــعبنا، وتم إرجاء األمر حتى استكمال 
اإلجــراءات والتأكــد مــن مخالطة المصابين ألشــخاص 
خارج المراكز«، الفتًا إلى أنه ســيتم اإلعالن عن إجراءات 

جديدة بشأن المالهي وغيرها خالل فترة عيد الفطر.
ورأى أن ارتفــاع أرقــام المصابين بفيــروس كورونا في 
قطاع غزة مؤشر ونذير خطر كبير يتهدد القطاع، مطالبًا 

أبناء شعبنا بمزيد من االلتزام بإجراءات السالمة.
وحث أبناء شعبنا على وجوب االلتزام باإلجراءات والتدابير 
التي تم اتخاذها مــن وزارة األوقاف بالتباعد خالل صالة 
الجمعة اليوم، وعدم االزدحام، أو تأديتها في المنازل وال 

حرج ديني في ذلك«.
وأمضــى يقول: »صالة العيد ســنة وصالتهــا في البيت 

يجــزئ وليحــرص الجميــع علــى إقامتها فــي المنازل«، 
مشــيرًا إلى أنه يتم دراســة إغالق بعــض األماكن التي 
تشــهد ازدحامًا من أجل لحماية أبناء شعبنا من فيروس 

»كورونا«.
إجراءات احترازية

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني مســاء 
أمس، عن أن جهاز الشــرطة ســيعمل على تأمين إقامة 
صالتــي الجمعة وعيد الفطر وفــق الضوابط واإلجراءات 

االحترازية التي أعلنتها وزارتا األوقاف والصحة.
وقررت الوزارة في بيان لها، إغالق الساحات والمتنزهات 
العامــة، والمــدن الترفيهية، مع تشــديد إجــراءات منع 

التجمهر خالل إجازة عيد الفطر.
كما قررت تشــديد إجراءاتهــا الرقابية علــى كل أماكن 
التجمــع واالزدحــام، وســتتخذ إجراءاتها بحــق المرافق 

المُخالفة.
وقررت الوزارة أيضًا وقف اســتقبال المواطنين العالقين 
من الدول األخــرى عبر المعابر حتــى 30 يونيو المقبل، 
وتشــديد إجراءات إغالق المناطق الحدوديــة كافة، برًّا 

وبحرًا.
ودعــت المواطنيــن إلــى االلتــزام بإجــراءات الســالمة 
والوقايــة، والحد من الحركــة والتنقــل واقتصارها على 
الضرورة، وعدم التهاون في ظل التطورات والمستجدات 

األخيرة.

غزة/ فلسطين:
اتهــم كاتــب ومحلل سياســي رئيسَ الســلطة 
محمــود عبــاس بـــ "التالعــب" بالمصطلحــات 
واأللفــاظ اللغويــة خــالل خطابــه األخير مســاء 
الثالثاء الماضي، واســتخدامه مصطلح "التحلل" 
من االتفاقات، دون إتباع ذلك بمراســيم رئاسية 

إللغاء االتفاقات مع االحتالل.
وقال ذو الفقار ســويرجو لـــوكالة "قدس برس": 
"الديباجة اللغوية التي تحدث بها الرئيس عباس 
كانت ذكية جدا لدرجة أنه استخدم عبارة أننا في 
حــل من االتفاقات الموقعة مع )إســرائيل( ومنها 
األمنية، وهذا يعني بالمعنى اللغوي أن االتفاقات 
باقية ولكنه لن يلتزم بها نتيجة لمواقف الحكومة 

اإلسرائيلية وإصرارها على مشروع الضم".
وأشــار إلــى أن الرئيس عباس ربــط التحلل من 
االتفاقات بالمواقف اإلســرائيلية، موضحًا: "هذا 
يعني أن عباس ال يزال يناور ويراهن على العودة 

فيينا/ فلسطين: 
ر وزير خارجية لوكســمبورغ جان أسيلبورن،  حذَّ
حكومــة االحتــالل اإلســرائيلية الجديــدة من 
تنفيــذ مخطــط ضــم األراضــي الفلســطينية 

المحتلة في الضفة الغربية.
وقال الوزير أســيلبورن فــي مقابلة مع صحيفة 
»إســرائيل اليوم« العبريــة، أمس، إن مخطط 
الضم سيشكل ضربة قاتلة لـ«حل الدولتين«، 
وقد يؤدي إلى إنشــاء دولة واحــدة تقوم على 

عدم المساواة والصراع األبدي.
وأضــاف: أعــارض الضم كمســألة، مــن حيث 
المبدأ، فــي أي مكان في العالــم، ألنه انتهاك 
صارخ للقانــون الدولي، وسيســهم في انهيار 
النظام العالمي، على أساس نظام من القوانين 

بنيناها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

للمفاوضات وتحسين شروطها، ومن أجل إحداث 
حالة مــن الضغــط علــى )إســرائيل( والواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي ووقف عملية التدهور 

الحاصلة في عملية التطبيع".
وأضاف: "هــذا الخطاب من المفتــرض أن تتبعه 
خطــوات عمليــة علــى األرض من خــالل توثيق 
هــذه القــرارات بمرســوم رئاســي رســمي منه 
كرئيــس لمنظمة التحرير التــي وقعت االتفاقات 
إلى جانــب اإلعالن عن انتهاء الســلطة وتحولها 
إلى دولة مؤقتة تحت االحتالل وتشــكيل حكومة 
طــوارئ قادرة على مواجهة تبعــات هذا الخطاب 
المســتقبلية إذا كانــت هنــاك جديــة فــي هذا 

الخطاب".
وشــدد على ضرورة الدعوة للقاء األمناء العامين 
للفصائــل والشــخصيات المؤثــرة لوضــع خطة 
تحرك مشــتركة، وإلغاء كل القــرارات والعقوبات 
المتعقلة بغزة بما فيها خصم رواتب الموظفين، 

وأعــرب عن أملــه أال تنفــذ حكومــة االحتالل 
مخطط الضم.

وحــول »صفقــة القــرن« قــال وزيــر خارجيــة 
لوكسمبورغ، إنها تنحرف عن المعايير الدولية 
المعتــرف بها، مؤكدا أنه ال يمكــن اتخاذ قرار 
بشــأن مســتقبل أمة إذا لم يتــم تمثيلها على 
طاولــة المفاوضات، فســيكون هــذا نوعا من 

العودة إلى نهج »سايكس بيكو«.
وأكــد أنه يجــب أن يقــوم الحل علــى احترام 
القانــون الدولــي والقــرارات ذات الصلة التي 
أصدرتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحدة 
ومجلــس األمــن والمعاييــر الدوليــة المتفق 

عليها.
وفــي الســياق أدان اتحاد النمســاويين العرب 
سياســات الدولــة النمســاوية تجــاه الصــراع 

وتوجــه الرئيــس عباس نفســه إلى غــزة ليقود 
المواجهة منها. وطالب بدعوة المجلس المركزي 
لمنظمــة التحرير الذي أقر االتفاق مع )إســرائيل( 
لالجتمــاع بأقرب وقــت ممكــن للمصادقة على 
إلغاء هذا االتفاق وكل تبعاته السياســية واألمنية 

واالقتصادية.
وأعرب عن أسفه لعدم تطرق الرئيس عباس ولو 

بكلمة واحدة إلى تحقيق الوحدة الوطنية.
وأردف ســويرجو: "الرئيس عباس لم يتطرق ألي 
إستراتيجية مشــتركة لمواجهة التبعات المترتبة 
على هــذا الخطاب، ولــم يتطرق ألي شــكل من 

أشكال المواجهة مع االحتالل".
الثالثــاء/  )ليــل  ألقــى  عبــاس  الرئيــس  وكان 
األربعــاء( خطابــا أعلــن فيــه تحللــه مــن جميع 
االتفاقات والتفاهمات مــع الحكومتين األميركية 
واإلســرائيلية، ومــن جميع االلتزامــات المترتبة 

عليها، بما فيها األمنية.

العربي اإلسرائيلي.
جاء ذلك في رسالة وجهها االتحاد إلى الرئيس 
النمســاوي الكســاندر اندربيلن، والمستشــار 
النمســاوي سباســتيان كورتز، ووزير الخارجية 

.الكساندر شالنبير
وأكد أمين ســر اتحاد النمساويين العرب منذر 
مرعــي، في  بيان، أمس، دعم الجاليات العربية 

لقضيتهم األولى فلسطين.
وقال إن العرب في النمســا مستاؤون من هذا 
التحول في سياســة النمســا، التي كانت دائما 
محايــدة، وأرســى قواعدها الراحل المستشــار 
برونو كرايســكي، بتشجيع أطراف الصراع على 
الحوار ودفعهم نحو السالم، كما كانت النمسا 
أول من اســتقبل الرئيس الراحل ياسر عرفات، 

وافتتحت ممثلية لفلسطين في فيينا.

الشعبية: االعتقاالت 
اإلرسائيلية بحق كوادرنا هدفها 

وأد حراك مواجهة "الضم"
رام اهلل/ فلسطين:

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استمرار الهجمة اإلسرائيلية 
الواســعة ضد قيادتها وكوادرهــا وأطرها الطالبية، لن يكســر إرادتها 
وصمودها وعزيمتها، وســيزيدها إصرارًا علــى مواصلة طريق المقاومة 

حتى تحقيق األهداف الوطنية والديمقراطية.
وأوضحــت الجبهة الشــعبية في بيــان، أمس، أن االحتالل اإلســرائيلي 
صعَّد حملة االستهداف الواسعة بحق كوادرها، وكان آخرها اعتقال عدد 
من رفاقها في "القطب الطالبي الديمقراطي التقدمي" بجامعة بيرزيت، 
واعتداء مســتعربين يهود على أحد رفاقهــا، واختطاف المريض حذيفة 

حلبية من منزله بمدينة القدس.
وشــددت على أن الهجمة اإلسرائيلية هدفها اســتهداف النواة الصلبة 
والجذريــة للحركــة الوطنية والطالبيــة، وضرب أي حــراك وطني جدي 

وصادق محتمل لمواجهة خطة الضم اإلسرائيلية القادمة.
وأكدت الشعبية أن المطلوب وطنيا هو حسم أشكال العالقة مع االحتالل، 
والتحلل من اتفاقية أوســلو والتزاماتها األمنية والسياسية واالقتصادية 
في مقدمتها التنســيق األمني وبروتوكول باريس االقتصادي، وتصعيد 
المقاومة الشــاملة وإفشــال مخططات االحتالل وفي مقدمتها مشــاريع 

الضم واألسرلة والتطبيع، وترك التعلق بأوهام المفاوضات والتسوية.

كاتب: الرئيس عباس تالعب باملصطلحات اللغوية خالل خطابه األخري

اتحاد النمساويين العرب يدين سياسة النمسا المنحازة لالحتالل
ر )إرسائيل( من تنفيذ مخطط الضم وزير خارجية لوكسمبورغ ُيحذِّ

"الصحة" تسجل 25 إصابة جديدة بفريوس كورونا يف القطاع
وقف استقبال العالقين من
 الدول األخرى حتى 30 يونيو

الشرطة ستعمل على تأمين 
صالتي الجمعة وعيد الفطر

إغالق المتنزهات العامة
 والمدن الترفيهية خالل العيد

جانب من مؤتمر وزارة الصحة بغزة أمس          )تصوير/محمود أبو حصيرة(
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الناصرة/ صفا:
قال قائد أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي السابق 
"غــادي آيزنكــوت" إن العمليــة الفاشــلة للقــوة 
الخاصة اإلسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع 
غــزة في 11 نوفمبر/ تشــرين اآلخر 2018 كادت 
تؤدي لعملية أسر على غرار عملية جلعاد شاليط.

وذكر "آيزنكوت" في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل 
اليــوم"، أمس، أن "العمليــة تعقدت فجأة وكادت 
تخرج عن السيطرة، ووجهت تعليمات لقائد سالح 
الجــو بتدمير كل ما يمكن تدميره ســعيًا إلخراج 

القوة من الكمين الذي وقعت فيه".
وأضــاف: "تطــورت العملية وفهمت مباشــرة أن 
هــذا أخطر وضع يمكن أن تصــل إليه عملية من 
هذا النوع، ولكن كنت على ثقة أن عناصر الوحدة 
هم األقوى في الشــرق األوسط، سمعتهم ورأيت 
العقيد خ، واعتمدت عليهم، لكن مع وجود شــعور 
لدي أن الحديث يدور عن عملية خطيرة قد تتعقد 

أكثر".
وتابع: "بدأت تدور في رأسي عملية هجوم واسعة 
النطــاق إلدخال قــوات إنقاذ؛ ألننــي لم أكن على 
اســتعداد لتكرار عملية مثل عمليــة خطف جلعاد 

شاليط".
وأشــار إلى أنه اتصل مباشــرة بقائد ســالح الجو 
فــي حينها، وأبلغه باالســتعداد "مع كامل قدراته 
العســكرية لتدمير كل مــا يجب تدميــره إلخراج 

القوة من هناك".
وردًا على ســؤال حول إلى أي مدى كان سيذهب 
الجيش ســعيًا لتخليــص الجنود، قــال آيزنكوت: 
"حتــى الحــرب، نعم؛ فلم يدر في خلــدي أن أبقي 

الجنود هناك".
وتحــدث آيزنكوت عن فرص إبــرام صفقة تبادل 
أســرى جديــدة مــع حركــة حمــاس، قائــاًل: إنه 
"ال يمكــن العــودة ألخطــاء الماضي، علــى غرار 
تنفيــذ صفقة شــاليط التــي دُفعت فيهــا أغلى 
األثمان وبثت الروح المعنوية العالية في الشــارع 

الفلسطيني تجاه عمليات الخطف".
ورأى أن "صيغة الصفقة المناســبة يجب أن تكون 
مشابهة لصفقة استعادة جثتي الجنديين اللذين 
أســرهما حزب اهلل قبل ســنوات علــى الحدود مع 
لبنان، حيــث انتهــت يومها باإلفراج عن ســمير 
القنطار )تــم اغتياله الحًقا( وأربعة أســرى للحزب 

باإلضافة لتسليم 120 جثة".

وأعــرب آيزنكــوت خــالل المقابلــة عــن رغبتــه 
بالدخول في الحياة السياسية بعد عام ونصف من 

خلعه البزة العسكرية.
وقال إنه ينظر إلى من ســبقه فــي هذا المنصب 
ومنهم "بيني غانتس"، و"غابي أشكنازي"، و"دان 
حلوتس"، و"شــاؤول موفاز"، و"موشــي يعلون"، 
و"ايهــود بــراك"، و"إســحاق رابين"، وإنه يشــعر 
بالرغبة في الدخول للحياة السياســية والتأثير في 

صناعة القرار.
وأحبط مقاتلو كتائب القســام آنذاك عملية لقوة 
خاصــة إســرائيلية تســللت إلى القطــاع، وكانت 
تهدف إلــى زرع منظومة تجســس للتنصت على 

شبكة االتصاالت الخاصة بالمقاومة.
القــوة  اشــتباًكا مــع  القســام  وخــاض مقاتلــو 
اإلســرائيلية المتســّللة؛ أســفر عن مقتل قائدها 
وإصابــة جندي آخر علــى األقل، قبــل أن تتمكن 
المقاتالت اإلســرائيلية مــن إخالء القــوة وإنقاذ 
باقي أعضائها باستخدام غطاء ناري كثيف وقصف 
جوّي عنيف للمنطقة، في حين استشهد عدد من 
المقاومين خالل العملية، أبرزهم القائد الميداني 

في القسام نور بركة.

مقرر أممي: قلقون من انتهاكات 
االحتالل في القدس

جنيف/ فلسطين:
أعرب المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنســان في األرض 
الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك، عن "قلقه الشديد إزاء التطورات 
األخيرة وممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة".

وقــال لينك في رســالة جوابية بعثها لمندوب فلســطين فــي األمم المتحدة 
والمنظمات الدولية األخرى في جنيف، إبراهيم خريشــة: "أشعر بالقلق الكبير 
حــول أثر تلك الممارســات التي تتــم في الوقت الذي توجــد فيه أزمة صحية 

نتيجة انتشار وباء كورونا".
وأكــد أنه ســيُدرج هذه القضيــة وغيرها من الممارســات فــي تقريره الذي 
ســيعرضه في جلسة مجلس حقوق اإلنســان المقبلة، مضيفا أنه مستمر في 

متابعة كل هذه القضايا عن كثب في سياق اإليفاء بمسؤولياته.

الناصرة/ فلسطين:
رفضــت محكمــة االحتــالل العليــا التمــاس 
األســيرة آيــة خطيب مــن قرية عرعــرة في 
الداخــل المحتــل، بطلــب إعــادة النظــر في 
اعتقالهــا الفعلــي وتحويلهــا إلــى الحبــس 

المنزلي.
وأفاد المحامي الموكل بالدفاع عن األســيرة، 
بدر الديــن إغبارية، في تصريــح، أمس، بأن 
المحكمة أبقت علــى قرار المحكمة المركزية 
باعتقــال خطيب حتى االنتهــاء من اإلجراءات 

القضائية ضدها.
وذكر المحامي إغباريــة أن المحكمة حدّدت 
جلســات لمناقشــة الملف في شــهري تموز/ 
يوليــو وأيلول/ ســبتمبر المقبليــن، مع وقف 
عقد الجلســات إذا لم تتمكن األسيرة خطيب 

من حضورها بشــخصها وليــس عبر الفيديو 
كما هو متبع خالل الجلســات، بســبب جائحة 

كورونا واإلجراءات المتبعة في المحاكم.
وكانــت النيابــة العامة قد قدمــت للمحكمة 
المركزيــة فــي حيفــا، يــوم 18 آذار/ مارس 
الماضــي، الئحة اتهام ضد األســيرة خطيب، 
زعمت فيهــا أنها عملت علــى تجنيد األموال 
لدعم "اإلرهاب" وتمريرها إلى حركة حماس.

وأكد إغبارية أنه تم اعتقالها يوم 17 شباط/ 
فبرايــر الماضي 2020 فــي الثانية فجرا، من 
منزلهــا في قرية عرعــرة، ومــدد اعتقالها 8 

مرات.
والخطيــب عملت على جمع األمــوال ألطفال 
المستشــفيات  فــي  يعالجــون  غــزة  مــن 
اإلســرائيلية مثل: شــنايدر، إيخيلوف، رمبام، 

بيلنســون وغيرها، رغم أنه تــم تحويل هذه 
األموال إلى حساب المستشفيات مباشرة، إلى 
جانب مواكبتها العديد من الحاالت اإلنسانية 
جامعييــن  وطالبــات  كطــالب  االجتماعيــة 
حالت ظروفهم االقتصاديــة دون إكمال دفع 

أقساطهم الجامعية.
وشــّكلت صفحــة األســيرة خطيــب عنوانــًا 
للخدمــة اإلنســانية والمجتمعيــة، وحظيــت 
في عملهــا الخيري بثقة كبيــرة من قطاعات 
شــعبية مختلفة نظرًا لحرصها على الشفافية 
والمصداقيــة فــي معامالتها كما لــو كانت 

جمعية ومؤسسة قائمة بحد ذاتها.
وتقبع األســيرة آية خطيب، وهي أم لطفلين، 
محمد وعبد الرحمــن، وتعمل معالجة للنطق 

واللغة، في سجن "الدامون".

أبعد طالًبا عن جامعته لمدة 3 أشهر
االحتالل ُيفرج عن األسيرة 

شذى حسن من رام الله
رام اهلل/ فلسطين:

أفرجت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، عن األســيرة الطالبة في جامعة بيرزيت 
شذى حسن )21 عامًا( من مدينة رام اهلل، بعد اعتقال دام 5 أشهر في سجونها.

وجاء هذا القرار بعد االســتئناف الذي تقدم به محاميها، رفضا لتجديد اعتقالها اإلداري 
في سجن "الدامون".

وشذى هي ابنة القيادي في حركة حماس ماجد حسن، وشقيقة األسير محمد حسن.
واعتقلت قوات االحتالل الطالبة من منزلها في حي "عين مصباح" بمدينة رام اهلل في 

12 كانون األول/ ديسمبر الماضي، وحولتها لالعتقال اإلداري.

وفي الســياق ســلمت مخابرات االحتالل الطالب في جامعة القدس خليل كنعان بالًغا 
باإلبعاد عن جامعة القدس – أبو ديس وأكنافها مدة ثالثة أشهر.

والطالــب كنعان من ســكان مخيم عايدة شــمال بيت لحم، وهو محــرر اعتقلته قوات 
االحتــالل مرات عــدة، كان أولها في مايو 2015 حيث قضى ســنة ونصف الســنة في 
ســجون االحتالل، ومــن ثم اعتُقل مــرة أخرى في مايــو 2018 ليَصــدر بحقه حكمٌ 

بالسجن لمدة عامين.
وأفرجت ســلطات االحتالل عن الطالب كنعان من سجون االحتالل قبل 20 يوما، وقبل 

يومين اتصل به ضابط "الشاباك" وهدده باإلبعاد عن جامعته.
واعتقل كنعان مرات عديدة لدى أجهزة أمن الســلطة على خلفية نشــاطه النقابي في 

الجامعة.
واســتنكرت الكتلة اإلســالمية في جامعة القــدس إبعاد الطالب كنعــان عن جامعته، 
مؤكدة أن ذلك ينــدرج ضمن العربدة التي تقوم بها مخابرات االحتالل بحق كوادرها 

في الجامعة.

الضمير ُتطاِلب السلطة بالكشف عن 
مالبسات االعتداء على أحد محاميها

رام اهلل/ فلسطين:
طالبت مؤسســة الضمير لحقوق اإلنســان أجهزة أمن الســلطة بالكشف عن 

مالبسات االعتداء على المحامي صالح حموري، والتحقيق بشأن الحادثة.
واستنكرت مؤسسة الضمير في بيان، أمس، االعتداء الذي تعرض له المحامي 
حموري على أيدي مجهولين حاولوا اختطافه، أمام مقر المؤسســة في مدينة 

رام اهلل.
وقالــت إن المحامي حموري هاجمه شــخصان مقنعان بلبــاس مدني، وحاوال 
القبــض عليــه وأحدهم ضربه بعصاة علــى ظهره، إال أنه نجــح في التخلص 

منهما.
وأضافت أنها تنظر إلى هذا االعتداء ببالغ الخطورة واالســتهجان، مشيرة إلى 
أن حموري ناشط حقوقي وأسير سابق، يعمل في المؤسسة مدافعا عن قضايا 

األسرى الفلسطينيين لدى االحتالل اإلسرائيلي.
وأكدت مؤسســة الضمير أن االعتداء على مدافع عن حقوق اإلنسان في وضح 

النهار وأمام مقر عمله يمس بصورة خطيرة عمل المؤسسات الحقوقية.

أمن السلطة 
ُيفرج عن الصحفي 
حواري بكفالة مالية

طولكرم/ فلسطين:
قالت مجموعــة "محامون من أجل العدالــة" إن محكمة صلح 
طولكرم قررت اإلفراج عن الصحفي أنس حواري بكفالة مالية.
وأوضــح مدير المجموعة الحقوقيــة المحامي مهند كراجة في 
بيــان، أمس، أن محكمة صلــح طولكرم قبلت طلــب الكفالة 

لإلفراج عن الصحفي المعتقل، وقدرها مائتا دينار أردني.
وأفاد كراجة بأن المحكمة رفضت ســابًقا اإلفراج عن الصحفي 

حواري، ومددت اعتقاله لـ 15 يومًا.
وأكــد أن مكتبه حصل على نســخة من التحقيــق مع حواري، 
الفتًا إلى أن وكيل النيابة دوّن في محضر أول جلســة تحقيق 
وجــود جرح لدى أنس فــي الرأس، وآثار دمــاء، وقطب طبية، 

وبنطال ممزق بشكل خفيف، وعليه بقع دماء أيضًا.
وبحسب وكيل النيابة في محضره: "وبسؤاله عن اإلصابة قال: 

"إنها من العساكر الموجودين على حاجز عنبتا".
وأنكر الصحفي حــواري وفق المحضر أن يكون قد اعتدى على 
أي من عناصر أمن السلطة كما ادعت في بيانها عقب اعتقاله.
ودشــنت مؤسســات حقوقيــة ونشــطاء وصحفيــون حمالت 
تضامــن مع الصحفــي حواري رفضًــا العتقالــه وضربه دون 

مسوغ قانوني، مطالبين باإلفراج الفوري عنه.
وكانت أجهزة أمن الســلطة قد اعتدت بالضرب على الصحفي 
أنس حواري واعتقلته في 15 مايو الجاري، خالل مروره عبر أحد 

حواجز مدينة طولكرم، برفقة عائلته.

األوقاف: رخصة أداء صالة 
الجمعة ظهًرا في المنازل قائمة

غزة/ فلسطين:
قالــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينية إن رخصــة أداء صالة الجمعــة ظهرًا في 
المنــازل، ما زالت قائمة، وســيما لألصحاء الذين يخشــون انتقــال المرض إليهم، 
خاصــة في المناطق ذات الكثافة الســكانية التي ال يتســع المســجد فيها للجميع، 

وكذلك لكبار السن.
وأضافــت األوقاف، في بيان، أمس، أن مَنْ خاف على نفســه المرض، ســيما ذوي 
األعــذار أو مَنْ كان في المناطق كثيفة الســكان، فإنه ينبغي عليه الترخص بأداء 
صالتــه في بيتهـــ وأن يترك الجمعــة والجماعة، "فالمولى تعالــى يُحب أن تؤتى 

رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".
وشددت على ضرورة أداء صالة الجمعة ظهرا في المنزل للمرضى وضعاف المناعة، 

والمصابين بأمراض مزمنة والنساء واألطفال.
وبشــرت الذين يترخصون بالعذر أن "المولى تعالى ســيكتب لهم األجر كاماًل غير 
منقوص، مصداًقا لقول النبي عليه الصالة والســالم: إَذا مَِرضَ العَبدُ أو سَــاَفرَ 

ُكتِبَ لهُ مِنَ اأَلجِْر مِثل مَا كاَن يَعمَُل صَحِيحًا مُقِيمًا".
وأكــدت األوقاف ضرورة التــزام المواطنين بجميع اإلجــراءات الوقائية التي أعلنت 
عنها الــوزارة المتعلقة بأداء صالة الجمعة والعيد في المســاجد، من الحفاظ على 
التباعــد وعــدم االزدحام، وارتداء الكمامات، وإحضار ســجادة الصــالة والمصاحف 
الشخصية، وتجنب المصافحة والمعانقة، وااللتزام بتعليمات لجان التنظيم وغيرها.

وتابعــت: "إن االلتــزام التام بهذه اإلجراءات واجبٌ شــرعيٌ ال يجوز التقصير فيه، 
ويقودنا إلى الفتح الكامل للمساجد".

ونبهت إلى أنه ســيتم إغالق المتوضأ في كل المســاجد، وكذلــك الحمامات، كما 
ستُغلق بعض المساجد التي ال تتسع ألعداد المصلين وستُستبدل بساحة قريبة.

وجددت األوقاف تأكيدها أن صالة العيد ســتُقام في المساجد أو الساحات القريبة 
منها، وفًقا لإلجراءات ذاتها التي ســتُقام بها صالة الجمعة، ويُمنع إقامة مصليات 

مركزية.

فلسطينيو سوريا في األردن يطالبون 
"أونروا" بمساعدة عاجلة

عمان/ فلسطين:
طالــب فلســطينيو ســوريا المهجــرون إلــى األردن، وكالة "أونــروا" بتقديم 
مســاعدة عاجلة لهم قبــل حلول عيد الفطر؛ وذلك لتفــادي األوضاع الكارثية 
التي قد تنجم عن ازدياد األعباء المعيشــية لهم نتيجة نقص الموارد وارتفاع 

األسعار وتوقف األعمال بسبب "كورونا".
وانتقد هؤالء، حســب مجموعة العمل من أجل فلســطينيي سوريا، أمس، أداء 
"أونروا" في األردن وتقصيرها، ومماطلتها في تقديم المســاعدات في الوقت 

الذي تعيش فيه عائالت الالجئين ظروفا صعبة.
ويتخذ األردن إجراءات مشددة للحد من انتشار وباء كورونا في البالد.

محكمة إسرائيلية ترفض إحالة 
األسيرة آية خطيب للحبس المنزلي

"آيزنكوت": خشينا تكرار عملية أسر "شاليط" في خان يونس
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أعلن أنا/ يحيى محمــد احمد علوان عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 408381945 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ عيد احمــد عيد خميس عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 411045370 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

اعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الشرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار منطقة غزة مؤرخة في 
2020/5/21م تتضمــن أن فايزة بنت علي بن محمد بركات هوية رقم 

917055378 والمتوفاة بتاريخ 2018/7/30م وانحصر ارثها الشــرعي 

واالنتقالي في جمع من االخوة االشقاء الذكور وهم محمد وزياد واالناث 
هن نعيمــة وناهدة ونجالء ويســرى ودولــت فقــط وال وارث للمتوفاة 
المذكورة ســوى من ذكر وليس لها وصية واجبــة او اختيارية وال اوالد 
كبــار توفوا حال حياتهــا وتركوا ورثة فمن له حــق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة غزة الشــرعية خالل خمســة عشــر يومًا من 

تاريخ النشر وحرر في 28/ رمضان 1441هـ وفق 2020/5/21م.
قاضي غزة الشرعي
الشيخ/ عبادة الرقب

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية  االبتدائية

غزة/ يحيى اليعقوبي:
قطعت المســنة فيــروز الطرطور دورا طويال ومســافة 
أطول بالقــدوم من مخيم المغازي وســط القطاع إلى 
قسم األورام بمستشفى الرنتيسي بمدينة غزة، وجاءت 
إلــى الممرضة ألخذ جرعة العــالج "البيولوجي" المقرر 
موعدها اليــوم حســب البروتوكول العالجــي الخاص 
بهــا، لكن الممرضة بعد أن نظــرت إلى قائمة األدوية 
فاجأتهــا: "اإلبرة مش موجــودة"، نتيجــة نفادها من 
صيدليات الــوزارة ومخازنهــا، لتعود الطرطــور خائبة 

األمل.
تقول وقد بدت مستاءة: "مفترض أن أحصل على ثالث 
حقن، حصلت على واحدة، واليوم موعد الحقنة الثانية، 
لكنها غير موجودة لألسف"، ومشكلة النقص الحاد في 
أدوية مرضى السرطان ال تعاني فيها الطرطور وحدها، 

بل يعاني منها آالف المرضى.
وأمــام باب غرفة الطبيب تقف مريضة ســرطان الثدي 
ختام ســمور، بعد أن قطعــت دورًا طويال في االنتظار 
في الصالة الخارجية. تقول ســمور إنه كان مفترضًا أن 
تغــادر في 21 مايو/أيار الجاري إلى مستشــفى المطلع 
بالقدس ألخــذ جرعــة الكيماوي، لكن بســبب ظروف 
فيــروس "كورونــا" وصعوبــة الحركة والتنقــل، جاءت 
لتأخذها في مستشفى الرنتيسي، وكانت لحسن حظها 

متوافرة.
في صالة االنتظار بقســم األورام يجلس العشرات من 

غير موجودة بمشفى "الحياة" تخص مرضى السرطان 
وإن توافــرت ســتحدث نقلة نوعية في عــالج األورام"، 
الفتا إلى أن أكثر أنــواع األدوية غير المتوافرة بالوزارة 
أدوية ســرطان الثدي األكثر انتشــارا، وأدوية سرطان 

القولون ثاني األمراض األكثر انتشارا.
قسم األطفال

فــي الطابــق العلــوي ما إن تلــج قســم أورام األطفال 
تبدو الصورة مختلفــة تماما مقارنة بتجهيزات الطابق 
السفلي، إذ تجذبك المداخل الواسعة واأللوان الزاهية 
التي تبهج جدران القسم، حيث لكل طفل مريض غرفة 
منفصلة عــن غرفة أمه، مجهزة بأســرة وأجهزة طبية 
حديثة، وألعاب ورسومات وبالونات وحبال زينة معلقة، 

تُشعر الطفل أنه ليس بمشفى.
وبداخل إحدى الغرف يغط الطفل محمد عبد النبي )11 
عاما( في نومه.. تخبر أمه أنه من المفترض أن يذهب 
ابنهــا للعالج بمستشــفى "النجــاح" بمدينــة نابلس، 
لكن حالته الصحية ال تســمح لــه بالتنقل من غزة إلى 
الضفــة، فمنــذ أربعة أيام تفــرز كليته مياهــا، فيعمل 
أطباء الرنتيسي على سحبها من بطنه وإعطائه محاليل 
لوقف الجفاف، مشــيرة إلى أن عــالج طفلها والمحاليل 

والمهدئات التي يحتاج إليها متوفرة.
في الغرفة المجاورة تراقب والدة الطفل حسن طافش 
"عام ونصــف العام" بقلق حالة طفلها، وتخشــى عليه 
مــن عــدم تمكنه من التنقــل إلى الضفــة ألخذ جرعة 

كيمــاوي رابــع أيام العيــد، تقول أمــه إن طفلها الذي 
يعاني من سرطان الدم حصل على الجرعات المتوافرة 
بالرنتيســي، وغيــر المتوافــرة ســيذهب إلــى الضفة 

ألخذها.
حكيــم  األطفــال  بقســم  التمريــض  قســم  رئيــس 
رضوان أبــو وردة، يقول إن نقــص األدوات والمعدات 
والمســتلزمات الطبيــة تعاني منه المستشــفيات قبل 
أزمــة فيــروس "كورونــا"، وبعــد األزمــة زاد النقص، 
وإن مرضــى الســرطان يعانــون نقصا فــي العالجات 
الكيماوية، وبالتالي يضطــرون لتحويلهم إلى الداخل 
المحتــل، وهي الحاالت الصعبة التــي ال يتوافر عالجها 

وال يوجد بديل لها.
وأوضــح أبــو وردة لصحيفــة "فلســطين" أن العــالج 
الكيماوي أســاس، ويجب أن يتلقــاه الطفل، وفي حالة 
عدم تمكنه من الســفر قد تحدث له انتكاســة صحية، 

وهناك حاالت توفيت بسبب ذلك.
وبيــن أن الخدمــة المقدمــة تقتصر على التشــخيص 
وتقديــم العــالج الكيمــاوي، لكن الطفل الــذي يحتاج 
إلى اســتئصال وإشــعاع يحول إلى مستشفيات الضفة 
والداخل المحتل، مشــيرًا إلى أن معاناة المرضى تبدأ 
من البرتوكــول العالجي الذي قــد ينقطع في منتصف 
الطريــق، مــا يضطــر المشــفى لتحويله إلى مشــافي 
الداخل المحتل، وهنا قد يواجه المريض إعاقة االحتالل 

بحجة الرفض األمني.

المراجعيــن المرضــى ومرافقيهم علــى جانبي الممر، 
تبــدو الصالة متكدســة مقارنة باألعــداد الزائرة، في 
الداخل يتمدد مرضى في غرف وأقســام عدة على أسرة 

لتلقي العالج والمحاليل الطبية.
على باب الصالة تنتظر تهاني الدالي خروج شــقيقتها 
مريضــة ســرطان الثدي التي كان يفتــرض أن تحصل 
علــى إبــرة "إريديا" في بدايــة مايو/ أيــار الجاري، ولم 
تكــن متوافرة حينها، إال أن المشــفى اتصل بها اليوم 
وأبلغها بتوافرهــا، وبينما هي على نفس الهيأة قالت: 
"الرعاية هنا جيدة من ناحية األطباء والممرضين، لكن 
المشــكلة فــي األدوية أحيانــا تتوافر وأخــرى ال تكون 

موجودة".
ويوضح رئيس قسم تمريض األورام إبراهيم زقوت، أن 
وجود القسم بمستشفى الرنتيسي مؤقت كونه مشفى 
مخصصا لألطفال، وهو غير مهيأ الستقبال أعداد كبيرة 
لصغر حجم المكان مقارنة بأعداد المراجعين المرضى، 

إذ يتوافد يوميا نحو 200 مريض إليه.
ويؤكد زقوت لصحيفة "فلســطين" وجــود نقص كبير 
في عالجــات األورام إلى جانب صعوبــة توافرها، لكن 
من جديد أصبــح يتم تحويل المرضى إلى مستشــفى 
"الحيــاة" في غــزة، الذي يقدم الخدمــات العالجية غير 
المتوافرة لــدى وزارة الصحة، بالتالي لم يعد المريض 

بحاجة للسفر واالنتظار في قائمة الرفض األمني.
واســتدرك: "المشــكلة الحاصلة أن هناك قائمة أدوية 

"IHH" التركية تطلق حملة 
إلكترونية لرفع الحصار عن غزة

غزة/ األناضول:
أطلقــت هيئة اإلغاثة اإلنســانية التركية )IHH( حملــة إلكترونية تنديدًا 

باستمرار الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006.
وتأتــي الحملة في الذكرى العاشــرة للهجوم الذي شــنّته بحرية االحتالل 
اإلســرائيلي على ســفينة "مافي مرمرة" التركية التضامنية قرب شــواطئ 
قطــاع غزة، وأســفر عن استشــهاد 10 نشــطاء أتراك، فــي 31 مايو/ أيار 

2010م.

وتداول ناشــطون على موقعي التواصل االجتماعي "فيســبوك"، و"تويتر" 
هاشتاق )#غزة_تحت_الحصار(، وجلب آالف المشاركات.

ودعــت آالف التغريدات والتدوينات إلى رفع الحصــار المفروض على غزة، 
وإنهــاء المعانــاة التــي يعيشــها أهالي القطــاع في ظل ظروف إنســانية 

واقتصادية صعبة.
كما نشــر الناشــطون صورا لمعاناة الفلســطينيين في قطاع غزة، وصورا 
للنشــطاء األتراك الذين قتلتهم البحرية اإلســرائيلية على ســفينة "مافي 

مرمرة" التركية.
وقال محمود الشرفا، مسؤول اإلعالم في فرع "IHH" بغزة، إن الحملة تندد 
باســتمرار الحصار اإلســرائيلي على قطاع غزة منذ عــام 2006 الذي يعد 

جريمة وفق القوانين واألعراف الدولية. 
وأضاف الشــرفا: "كلنا صوت واحد عبر مواقــع التواصل االجتماعي لنصرة 
أهالي غزة الذين يعانون أوضاعا مأســاوية نتيجة الحصار، وفضح الجرائم 
اإلســرائيلية ومنهــا االعتداء على ســفينة مافي مرمــرة التركية وقتل 10 

أتراك وجرح العشرات". 
وأوضــح أن القطاع يعاني من ازدياد في نســبة الفقــر والبطالة، وانعدام 
األمــن الغذائي باإلضافــة إلى انقطــاع التيار الكهربائي لفتــرات طويلة، 
ونقص حاد في المســتلزمات الطبيــة واألدوية، والكثير مــن االحتياجات 

والخدمات اإلنسانية األساسية.
ولفت الشــرفا إلى أن الحملة تأتي لتذكير العالم أجمع بأن هناك أكثر من 
مليوني فلسطيني يعانون حياة مأساوية وغير إنسانية في القطاع، وخاصة 

في ظل انتشار فيروس "كورونا".
ويوافق 31 مايو/أيار 2020 الذكرى الســنوية العاشــرة، لشــن )إسرائيل( 
هجومًا على ســفينة "مافي مرمرة"، ضمن أســطول مساعدات عُرف باسم 

"أسطول الحرية"، أبحر بهدف كسر الحصار المفروض على غزة.
وتفرض )إســرائيل( حصارا على سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني 

نسمة، منذ يناير/ كانون الثاني 2006.

إزالة تعديات سكنية على 
المشروع الزراعي شمال القطاع

غزة/ فلسطين: 
أزالت فرق التفتيش والمتابعة في ســلطة األراضي الحكومية، أمس، تعديات 

سكنية على األرض المخصصة للمشروع الزراعي شمال قطاع غزة.
وقالت ســلطة األراضي، في بيان، إن البناء القائم مخالف لشــروط العقد التي 
ُأجِّــرت بموجبــه األرض في القرية البدوية شــمال القطاع إلنشــاء مشــروع 
زراعــي يحقق االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعيــة، ويعزز صمود المواطن 
في األماكن الحدودية. وأشــارت إلى أن عملية التأجير التي تمت منذ ســنوات 
بقيمــة إيجار زهيدة بواقع 100 دوالر لمســاحة دونمين، جاءت لدعم القطاع 
الزراعي، وأن عملية اإلزالة تمت لمنع اســتمرار التعديات الســكنية ولوقف أي 
تعديــات أخــرى. وبينت أن طواقمهــا تعمل على مدار الســاعة، "ولن تتوانى 
فــي تطبيق القانون بحــق المخالفين والمتعدين"، مؤكــدة أهمية مثل هذه 
المشاريع الزراعية في تنمية القطاع الزراعي، وفتح فرص عمل جديدة للشباب 
المتعطل عن العمل في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشــها قطاع 
غــزة. وطالبت ســلطة األراضي المواطنين المســتأجرين في هذا المشــروع 

بضرورة االلتزام بشروط العقد واألهداف التي خصصت من أجلها األرض.
وأعلنت ســلطة األراضي منح جميع المتعاقدين في المشروع الزراعي بالقرية 

البدوية مدة أسبوعين من تاريخ البيان؛ لتسوية أوضاعهم القانونية معها.
وقالــت إنه فــي حال انتهاء المدة ســيتم إنهــاء جميع عقود غيــر الملتزمين 

بشروط التعاقد، وفتح باب االستفادة لمتعاقدين جدد.

االحتالل يعقد جلسة محاكمة 
للمرة الـ١٣٨ لألسير الحلبي

رام اهلل/ فلسطين:
عقدت محكمة "بئر الســبع" اإلســرائيلية، أمس، جلســة محاكمة رقم )١٣٨( 
للمعتقــل محمد الحلبــي، وقررت تأجيلهــا دون البت بالقضيــة، لعدم وجود 

اعتراف أو أدلة أو إدانة.
وقال المختص في شــؤون األســرى، عبد الناصر فروانة، في بيان إن محاكمة 
الحلبــي المعتقــل منــذ ٤ ســنوات تعــد األكثــر عددًا فــي تاريــخ محاكمات 

الفلسطينيين، منذ بدايات االحتالل اإلسرائيلي.
وذكــر أن عــدد محاكماتــه وصل لـ )١٣٨( مــرة وما زالت فصولهــا المؤلمة 
مستمرة بال تهمة. وأكد فروانة أن سلطات االحتالل تسعى إلى الضغط على 
الحلبي وإدانته بأي شــكل من األشــكال، في محاولة بائسة إلدانة المؤسسة 
الخيريــة التــي كان يديرهــا، فــي ســياق محاوالتهــا الحثيثة لتشــويه عمل 
المؤسسات الدولية اإلنسانية العاملة في غزة، ووقف نشاطها ودعمها لألسر 

الفقيرة والفئات المهمشة والمحتاجة في القطاع.

الطقس: انحسار
 الموجة الحارة اليوم 

رام اهلل/ فلسطين:
توقعت دائرة األرصاد الجوية انحســار حدة الموجة الحارة، اليوم الجمعة، 
ليطــرأ انخفاض فــي درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها الســنوي 

العام بحدود 6 درجات مئوية.
وذكرت الدائرة في نشــرتها، أمس، أن الجو ســيكون غدا الســبت معتداًل 
في معظم المناطق نهارًا، وفي ساعات الليل يكون الجو باردًا نسبيًا خاصة 
فوق المرتفعات الجبلية، ويطــرأ انخفاض آخر ملموس في درجات الحرارة 

لتصبح حول معدلها السنوي العام.
وتنبأت أن يكون الجو يوم األحد، باردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ 
انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي 
العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة 

متفرقة فوق مختلف المناطق.
وحذرت دائرة األرصاد الجوية المواطنين خالل الموجة الحارة من التعرض 
ألشعة الشــمس المباشــرة لمدة طويلة، خاصة في أثناء ســاعات الذروة 
بين الســاعة 11-4 عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها 

األعشاب الجافة.

"فلسطين" ترصد واقع الخدمات الطبية لمرضى األورام في ظل "كورونا"
"السرطان" ينهش أجساد المرضى في غياب البروتوكوالت العالجية



6
Friday 22 May 2020 الجمعة 29 رمضان 1441هـ 22 مايو/ أّيار

اخطار تنفيذ مشروحات )نشر مستبدل(
الــى المنفذ ضده/ أحمــد خليل بدر أبو خضير وعنوانــه رفح حي الجنينة 
ســابقا والموجود حاليا خارج قطــاع غزة ومجهول محل اإلقامة االن طبقا 
للمشــروحات الصــادرة ضدك من محكمــة رفح الشــرعية لصالح طالبة 
التنفيــذ/ عبيــر بنت ناصف بن احمد فوجو المشــهورة ابو خضير بتاريخ 
2020/3/2م نبلغــك بان عليــك مراجعة دائرة التنفيــذ في محكمة رفح 

الشرعية خالل اسبوعين من نشر هذا االخطار بخصوص تسليم مالبس 
واغــراض شــخصية لطالبــة التنفيذ المذكورة وبعكســه تجــري بحقك 

االجراءات القانونية.
وحرر في 2020/5/20م.

مأمور التنفيذ
عمار النجار

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية االبتدائية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة غزة الشرعية

الــى المدعــى عليه/ محمد رائد عبــد القادر دياب من غزة وســكان الرمال 
سابقا وفي دولة االمارات العربية حاليا ومجهول محل اإلقامة فيها يقتضي 
حضورك الى هــذه المحكمة يوم الخميس الموافق 2020/6/25 الســاعة 
التاســعة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 2019/1362 وموضوعها 
تفريــق للضرر من الغياب والمرفوعة عليــك من قبل زوجتك المدعية/ أمل 
بهاء نعمان السوسي من غزة وسكانها وان لم تحضر في الوقت المعين او 
ترسل وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/5/19م.
قاضي غزة الشرعي
الشيخ/ عبادة الرقب

دولة فلسطين
السلطة القضائية

ديوان القضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في غزة

اعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الشرعية
قدمــت لهذه المحكمة مضبطــة موقعة من مختار منطقــة غزة مؤرخة 
فــي 2020/5/13م تتضمــن أن شــهيرة بنت محمد بن رشــيد بركات 
المتوفــاة بتاريــخ 2016/5/30م وانحصر ارثها الشــرعي واالنتقالي في 
جمع من االخوة االشــقاء الذكور وهم اسامة وجواد واالناث وهن اسعاف 
وانعام وسميحة واســماء وليلى فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة سوى 
مــن ذكر وليس لها وصية واجبــة او اختياريــة وال اوالد كبار توفوا حال 
حياتهــا وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة 
محكمة غزة الشــرعية خالل خمسة عشــر يومًا من تاريخ النشر وحرر في 

28/ رمضان 1441هـ وفق 2020/5/21م.

قاضي غزة الشرعي
الشيخ/ عبادة الرقب

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية  االبتدائية

خان يونس/ فلسطين:
تمكــن الطاقــم الطبــي الخــاص 
والجراحة  الدموية  األوعية  بجراحة 
غــزة  مستشــفى  فــي  الدقيقــة 
األوروبي من إجــراء عملية جراحية 
معقدة، وإزالة ورم طبي نادر لفتاة.
وقال استشــاري أول جراحة األوعية 
الدموية بمستشــفى غزة األوروبي 
الدكتور د. محمــد كلوب في بيان 
أمــس: فــي ســابقة لــم تعهدها 
حضرت  الفلسطينية  المستشفيات 
األوروبــي  غــزة  مستشــفى  إلــى 
مريضــة في الســابعة عشــرة من 
األوعيــة  جراحــة  لقســم  عمرهــا 
الدموية، جراء معاناتها من نوبات 
إغمــاء وحاالت اختنــاق، نتيجة ورم 

في الشريان السباتي في الرقبة.
وأوضــح أن هذا الــورم "يخرج من 
منطقــة تفرع الشــريان الســباتي 
األساســي ويصعــد حتــى الدماغ، 

الوحيد لنجاتها من الموت.
وكشــف كلــوب تفاصيــل العملية 
الجراحية التي اســتمرت 8 ساعات 
متواصلــة، حيــث تم حفــظ جميع 
الشرايين السباتية، مع إزالة كاملة 
للــورم وتحييــد جميــع األعصــاب 

وحفظها.
وبين أنه تم عمل إجراء جراحي من 
خالل تقســيم الورم إلى قســمين، 
كــي يتــم الوصــول إلــى العصب 
الرئيــس الذي يغذي منطقة القلب 
"ويتحكــم في إخــراج أعصاب عدة 
مســئولة عن عــدد مــن الوظائف 
الحيويــة المهمة للجســم والقلب 

والرئتين والمعدة".
ونجح كلــوب وطاقمــه الطبي في 
النزيــف بالكامل  الســيطرة علــى 
ووقفــه، بعد تحييد كل الشــرايين 
المغذيــة وربــط عنق الــورم من 
منطقــة دخــول الدمــاغ، ومن ثم 

السباتية  الشــرايين  ويُحيط بكل 
وجميع األعصاب واألوردة".

وذكر أنه تم تشــخيص الورم من 
الدرجة الثالثة، وهي درجة متأخرة 
ويبلغ طول الورم 8 سم، في عرض 
5 ســم، في عمــق 4 ســم، ولديه 
تروية شــريانية غنية جــدا، واصفا 
الحالــة بالنــادرة، ســميا أن هــذه 

األورام تأتي بعد سن األربعين.
وناقــش كلــوب الحالــة المرضية 
للمريضة مع عدد كبير من جراحي 
األوعيــة الدموية حول العالم، وتم 
عرض صور المريضة ألكبر جراحي 
جراحة أوعية دمويــة عبر "الفيديو 
كونفرنس" فــي دول الجوار ودول 
المراكز  وأحــد  أوروبيــة وروســيا، 
المعروفة في الشــرق األوسط في 

السعودية.
وأجمــع األطبــاء مــن دول العالم 
على اســتئصال المرض ألنه الحل 

ربــط الوريــد المجــاور للشــريان 
الســباتي، ســيما أنــه كان مغلقــا 
بالكامــل بســبب انضغاطــه مــن 

الورم. 
وقال إنه بهذا الشــكل تم الحفاظ 
وجميع  الســباتية  الشــرايين  على 
المنطقــة،  هــذه  فــي  األعصــاب 
وتحييــد الــورم عنها وعــن الغدد 

الصماء في منطقة الرقبة. 
وأكــد رئيــس الفريــق الطبــي أن 
المريضــة اآلن فــي قســم جراحة 
األوعية الدموية وهي بصحة جيدة 
بعد خروجهــا من العناية المركزة، 
دون حــدوث نواقــص عصبيــة أو 
شــلل أو أي نزيــف أو أي مشــاكل 

أخرى، بحمد المولى عز وجل. 
وشــكر كلوب وكيــل وزارة الصحة 
بغزة د. يوســف أبــو الريش، الذي 
تابع وترقــب مجريات العملية التي 
خضعــت لهــا المريضــة واالطالع 

عــام  مديــر  مــع  نتائجهــا  علــى 
السالم  عبد  الدكتور  المستشفيات 
صبــاح، والدكتــور يوســف العقاد 
مدير عام مستشفى غزة األوروبي.

كما شــكر الفريق الطبي المشارك 
رامــي  الدكتــور  العمليــة:  فــي 
الحويحي،  والدكتور محمد  الجبور، 
والدكتور عبد الرحمن شيخ أحمد، 
والدكتــور ماجد اللحــام، والدكتور 
والممرضيــن  الصالحــي،  وليــد 
وأطباء التخديــر، والعناية المركزة 

التي ساهمت في إنجاح العملية. 
طبيــة  مستشــفيات  أن  يذكــر 
إســرائيلية أقرت بصعوبة العملية 
وتعقيداتهــا، ولم تُجــرَ من قبل 
فــي أقســامها، وقالت إنهــا أجرت 
عملية جراحية مــن هذا النوع قبل 
أعــوام لكن من النوع األول والنوع 
الثاني من األورام وهي أســهل في 

التعامل.  

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بصوتــه العــذب وحنجرتــه الذهبية، مــا إن ينتهــي الفنان 
مصطفى الكفارنة من أداء صالة التراويح مع رفقائه العشرة 
فــي مركز الحجــر الصحي ببلــدة بيت حانون شــمال قطاع 
غزة؛ يتجمعون بحلقة دائرية متباعدة المســافات، ثم يطلق 
العنان لصوته بإطراب مســامعهم بأغــانٍ وأهازيج متنوعة؛ 

ليكسر بها جمود الروتين داخل الحجر.
الكفارنــة الذي اســتطاع بصوته تخفيف الظروف النفســية 
للحجر بعيدًا عن األهل واألحبة خاصة مع اقتراب حلول العيد 
وحاجة الفرد لمعايدة أقربائه، يســتعد هو ورفاقه الستقبال 

العيد بطريقة مختلفة.
الســاعة الثالثة عصرًا، اصطحبنا الكفارنة عبر عدسة كاميرا 
"هاتفه" في جولة داخل مركــز الحجر، في الخارج كان الممر 
الفاصــل بين الغــرف فارغا مــن أي حركة، األبــواب مغلقة، 
الجميع هارب مــن األجواء الحارة، لكن هذا المشــهد يتغير 
تماما بعد اإلفطار وينقلب الســكون إلى فرح وغناء وأناشيد، 
وجلسات شبابية تحت ظالل القمر، يتخللها صالة قيام الليل 

والسحور.
وعلى الطرف اآلخر من شاشــة الهاتف، يقول الكفارنة: "منذ 
وصولنا قادمين من مصر قبل أســبوع، استقبلنا في الصالة 
الفلســطينية بمعبر رفــح بحفــاوة، بمجرد دخولنــا الصالة 
شعرنا باألمان والســعادة، رأينا التنظيم الجيد بالتباعد بين 

القادمين، وُقدم لنــا وجبة إفطار وكمامات وقفازات ثم نقلنا 
إلى مركــز الحجر في منطقة بيت حانــون والذي يضم 500 

غرفة".
بعدما دخــل إلى غرفته هو اآلخر هربا مــن األجواء الالهبة، 
يفرد ضحكة غطت وجنتيه: "األجواء هنا رائعة، نحن ســعداء 
كشباب في هذا الحجر )...( بعد اإلفطار وصالة العشاء نصلي 

التراويح، وأحيانا أقوم باإلمامة ثم أنشد وأغني لهم".
"كفنان أشعر بمسؤولية تجاه زمالئي، بأن أستخدم موهبتي 
التي منحني إياها ربي في إســعاد اآلخرين، ورســم البســمة 
علــى وجوههم، فهم يحتاجون إلــى الغناء في هذه الظروف 

الصعبة".. يقول.
تســبق كلماته ضحكة عفوية: "حتى إنهــم كل عدة دقائق 

يجبروني على الغناء من جديد وسماع صوتي".
والكفارنــة حاصــل علــى المركــز األول في مســابقة "غرد" 
اإلنشادية لعام 2017م على مستوى قطاع غزة، واألول على 
مســتوى 48 والية جزائرية في المهرجان الوطني للمواهب 
الشــابة، وهــو يدرس الطب البشــري بجامعة عين شــمس 

بمصر.
ويقول عن االســتعداد الســتقبال العيد: "بالتأكيد ســيكون 
لدينــا برنامــج، وســنحضر كعك العيــد، والمعمــول ونفرد 

الكراسي ونغني ونتزاور ونفرح".
وفي أثناء ســير كفارنة، مر بجانبه الشرطي أحمد عماد، وقد 

منحنا جزًءا من وقته للحديث عن األجواء بعدما أبدى ســعة 
صدره وترحيبه في المقابلة بوجه طلق.

ويقــول عمــاد لصحيفــة "فلســطين": "مهمتــي هنــا، منع 
االختــالط بيــن المحجوريــن، وخدمتهــم وتوزيــع الطعام 
عليهم، والبقاء محجورا معهم 21 يوما، تركت بيتي وعائلتي 
لخدمتهم، حتى أنني ال أشعرهم بأني موظف عسكري بوزارة 

الداخلية أتعامل كصديق لهم". 
بعدما اســتأذن عماد لالنصراف لمتابعة أمــور ملء خزانات 
المياه، علــق الكفارنة على دور الشــرطي عماد معهم مثنيا 
عليــه: "تتعامــل معنــا طواقم الشــرطة هنا كإخــوة، يقوم 
الشــرطي عمــاد بإيقاظنا للصلــوات، وباإلمامــة في صالة 
العشــاء، ومتابعة إجراءات الســالمة والتباعــد حتى ال ينتقل 
الفيــروس لو أن أحدنا مصاب بــه، ويحضر لنا المياه وطعام 

اإلفطار والسحور".
ثــم يعلق على جودة الطعام واصفا إياه بـ "المميز" من عدة 
مطاعم، أتدري أنهم يستشــيروننا فــي الطعام الذي نريده، 
وكذلــك األطقــم الطبية تقدم لنــا الدواء الــذي نحتاج إليه 

وتسهر على رعايتنا".
للتــو فاق محمود القصاص من نومه، ويرى أن مراكز الحجر 
والغــرف أفضل من الحجز في المدارس، قائال: "هنا لك غرفة 
منفصلة وســرير مريح وحمام، مما يضمن لك بأن ال تختلط 

أمورك الشخصية مع اآلخرين".

إغالق بلدة بديا 
بسلفيت بعد 
إعالن إصابة 
عامل بكورونا

سلفيت/ فلسطين:
قــرر محافظ ســلفيت اللواء عبد 
اهلل كميــل أمــس، إغــالق بلدة 
بديا فــي المحافظة إغالًقا كاماًل 
بعــد اكتشــاف إصابــة مواطن 
المحتــل  الداخــل  فــي  يعمــل 

بفيروس كورونا.
وقــال اللواء عبــد اهلل كميل في 
العامــل  تصريــح صحفــي: "إن 
يعمل في مستشــفى بنلســون 
وقــام  األخضــر  الخــط  داخــل 
باالختــالط بعــدد مــن العمال 
ســلفيت  مــن  الفلســطينيين 
وخارجها، وجاٍر نقله إلى سلفيت 

بعد اكتشاف إصابته".
وأضاف كميل أنه تقرر من هذه 
اللحظة إغالق قريــة بديا إغالًقا 
كاماًل وشــاماًل ويمنع الدخول أو 

الخروج منها.

"فلسطين" ترصد أجواء الحياة داخلها
بعد "اإلفطار" بمراكز "الحجر".. السكون ينقلب لفرح وإنشاد

فريق طبي من غزة ُيجري عملية جراحية نادرة 



طواقم البلدية خالل تعقيم أحد مساجد
 غزة أمس    )تصوير/ رمضان األغا(

دعاء اليوم:حديث شريف: 
ِه  اللَّ رَُسوَل  أَنَّ  َعْنُه-  َتَعاَل  ُه  اللَّ -رَِضَ  ُهَرْيرََة  أَِب  َعْن 
َتُصوَم  أَْن  ِلْلَمْرأَِة  َيِحلُّ  »َل  َقاَل:  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ -َصلَّ 

َوَزْوُجَها َشاِهٌد إلَّ ِبِإْذِنِه«.

ْ ُأُموري فيِه ِمَن الُعرِس  الّلُهمَّ اْرُزقني فيِه َفْضَل َليَلِة الَقدِر، َوَصيِّ
َرُؤوفًا  يا  َوالِوْزَر،  نب  الذَّ َعنِّي  َوُحطَّ  َمعاذيري  َواقَبْل  الُيرِس،  إل 

ِبِعباِدِه الّصالحنَي.
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، أبو ُعَمرَة، وقيل: أبو  ِلِب بن هاشم اْلُقرَِشِّ اْلَهاِشِميِّ َحْمَزُة ْبُن َعْبِد اْلُمطَّ
َم وأخوه من الرضاعة، أرضعتهم ثويبة  َيْعل، َعمُّ الّنبي َصلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ
موالة أيب لهب كم ثبت يف الصحيحني. هو أسد الله، وسيد الشهداء، ولد 
قبل الّنبي َصلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم بسنتني، وقيل: بأربع، وأسلم يف السنة 
َم، وقصة إسالمه  َوَسلَّ َعَلْيِه  اللُه  الّنبي َصلَّ  البعثة والزم نرص  الثانية من 
جهل  أبو  اعرتضه  مًلا  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اللُه  َصلَّ  للّنبي  انترص  حيث  مشهورة 
وآذاه وشتمه. هاجر رَِضَ الله َعْنُه إىل املدينة، وآخى الّنبي َصلَّ اللُه َعَلْيِه 
َم بينه وبني زيد بن حارثة، وشهد بدًرا، وأبل بالًء حسًنا، وقتل شيبة بن  َوَسلَّ
ربيعة وشارك يف قتل عتبة بن ربيعة أو بالعكس، وقتل طعيمة بن عدي، 
َم لواء وأرسله يف رسية فكان ذلك أول  وعقد له الّنبي َصلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ
لواء عقد يف اإلسالم. استشهد رَِضَ الله َعْنُه بأحد، قتله وحيش بن حرب 
الحبيش رَِضَ الله َعْنُه، وذلك يف النصف من شوال سنة ثالث من الهجرة، 
الكذاب  مسيلمة  قتل  يف  وشارك  أسلم،  ثم  كافًرا،  يومئذ  وحيش  وكان 
يوم اليممة، وكان يقول: “قتلت خري الناس يف الجاهلية ورش الناس يف 
اإلسالم”، وقصة قتل وحيش لَحْمَزة رواها اإلمام البخاري. بعد استشهاده 
يوم  هلكاهن  يبكني  األشهل  عبد  نساء  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اللُه  َصلَّ  الّنبي  رأى 
ابن ماجه”.  له( “حديث حسن صحيح، رواه  َحْمَزة ال بوايك  )لكن  أحد، فقال: 
َلَها  َوَحقَّ  َعْيِني  َبَكْت  فقال:  َعْنُه  الله  رَِضَ  رواحة  بن  الله  عبد  آنذاك  ورثاه 
أََحْمَزُة  َقاُلوا...  َغَداَة  اإِلَلِه  أََسِد  َعَل  اْلَعِويُل...  َأِو  اْلُبَكاُء  ُيْغِني  َوَما  ُبَكاَها... 

َذاُكُم الرَُّجُل اْلَقِتيُل.

د. أحمد إدريس عودة
أستاذ مشارك يف الحديث الرشيف وعلومه

ِلِب )رَِضَ الله َعْنُه( َحْمَزُة ْبُن َعْبِد اْلُمطَّ

د" سفرة العيدمع الصحب الكرام السماقية "تتسيَّ

بزينة العيد.. امنح أطفالك البهجة

غزة/ مريم الشوبيك:

عيد  بحلول  آذنا  شوال  شهر  هالل  يثبت  إن  ما 
بصنع  لتبدأ  املطبخ  إىل  عجور  عائشة  تتوجه  الفطر، 
العيد،  يف  يوم  أول  إفطار  وجبة  لتكون  السامقية 
عىل  وأطفالهم  زوجاتهم  مع  أبناؤها  يجتمع  حيث 

سفرة واحدة.

اإلفطار،  قبل  السلق  من  كبرية  كمية  عائشة  تفرم 
أن  قبل  تغليه،  ثم  املاء  يف  السامق  تنقع  وبعده 
تضيف إليه اللحم والحمص اللذين سلقتهام مسبقا، 
الزيتون  وزيت  والدقيق،  الحمراء  الطحينة  ثم  ومن 

الذي يضاف يف النهاية بعد نضوجها.

من أول أوالد آدم عليه السالم؟

ج. هابيل

ب. قابيلأ. أسامء
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األعياد  يف  السمقية  طبق  صنع  عادة  ورثت 
عن والدتها، حيث ال مير عيد أو مناسبة سعيدة 
عل  الصحون  بعض  وتوزع  تعدها،  أن  دون 
جاراتها وبناتها املتزوجات عند زيارتهن لتهنئتهن 

بالعيد.
السمقية هي أكلة غزية تراثية، واألكرث شهرة 
املناسبات  يف  تعد  حيث  غزة،  قطاع  يف 
السعيدة واألعياد، وتحتاج إىل جهد وعدد كبري 
كبرية  ألعداد  ُتطهى  ألنها  العاملة،  األيدي  من 

من املهنئني.
السمقية بتفاصيلها ومكوناتها البسيطة التي 
يديك  بني  تضعها  الطبخ،  يف  دقة  تتطلب 

الشيف أبرار عبدو.
المقادير

 8 مسلوقة-  لحمة  كيلو  نصف  سلق-  كيلو 
ثوم1-  رأس  نصف  ناعم-  مفروم  بصل  حبات 
فلفل أخرض حار- 125 جرام سمق حب- ملعقة 
حمراء-  طحينة  كوب  نصف  جافة-  جرادة  صغرية 
خمسة مالعق كبرية طحني- نصف كوب حمص 
نبايت-  زيت  سمنة-  كبرية  ملعقة   2 مسلوق- 

نصف كوب زيت زيتون- ملح- لرت- 200 مل ماء.
طريقة التحضير

والزيت  السمنة  ضعي  النار  عل  قدر  يف 
النبايت وقلبي البصل، ثم اللحمة والسلق، ثم 
األخرض،  والفلفل  والجرادة  الثوم  دقة  أضيفي 
ليك  واتركيها  اللحم  مرق  من  القليل  وضعي 

تنضج.

ثم  ماء،  و200ملم  بلرت  السمق  اسلقي 
ضعي  ثم  باليد،  وافركيه  الخالط،  عل  ارضبيه 

الطحني وارضبيه مرة ثانية عل الخالط.
ضعي ماء السمق عل خليط السلق واللحم، 
ضعي  الغليان  بعد  املناسب،  امللح  ورش 
الزيتون واتركيها تغيل مرتني  الطحينة ثم زيت 

ثم اسكبي السمقية يف صحون التقديم.

غزة/ صفاء عاشور:
الذي يفرح  يوم واحد ونستقبل عيد الفطر السعيد، 
املبارك،  رمضان  شهر  صيام  بعد  املسلمون  به 
األطفال،  خاصة  حولهم  من  جميع  به  ويسعدون 
كبرية  فرصة  لهم  بالنسبة  األيام  هذه  تكون  الذين 
لتحقيق تطلعاتهم البسيطة من ارتداء مالبس جديدة 

والحصول عل عيدية كبرية.
هذه  يف  األطفال  به  يقوم  أن  ميكن  ما  أجمل  ومن 
األيام تعليق الزينة واملشاركة يف صنع بعض األعمل 
اليدوية لصياغة بعض العبارات الخاصة بهذه املناسبة، 
من  وعل  البيت  عل  واملرح  البهجة  إلضفاء  وذلك 

يعيشون فيه.
آالء الغرباوي تهتم بإرشاك األطفال بزينة العيد، قائلة 
يف دردشة مع صحيفة "فلسطني"، إنها رضورة عند 
إيجابية  أجواء  من  يعطي  ملا  بشدة  به  وتهتم  العائلة 
وفرح عند جميع أفراد األرسة خاصة األطفال، مشرية 
الزينة  أحبال  وبعض  البالونات  تعليق  تحب  أنها  إىل 

املضيئة.
وتضيف أنها تفضل تعليق زينة العيد يف ليلته لتكون 
فرحة هذه الزينة مرتبطة بالعيد وليس برمضان الذي 
إىل  منبهًة  السعيد،  الفطر  عيد  بعده  وجاء  انتهى 
خاصة  فيها  الجميع  ملشاركة  عامة  تكون  الفرحة  أن 

األطفال.
هم  األطفال  أن  فتؤكد  منصور  محمد"  "أم  أما 
األساس فيم يتعلق بزينة عيد الفطر السعيد، الفتًة 
ألن  رضورة  املوضوع  هذا  يف  مشاركتهم  أن  إىل 
فرحة العيد ال تتم إال بفرحة األطفال، التي يكون من  

أسبابها مشاركتهم يف تعليق زينة العيد.
أجواء  من  تزيد  الزينة  تعليق  يف  األطفال  "مشاركة 
قادرون  فاألطفال  البيت،  داخل  يف  والبهجة  الفرح 
كبري  بشكل  والسعادة  اإليجابية  الطاقة  نرش  عل 
السعادة  من  تزيد  الزينة  تعليق  يف  ومشاركتهم 

بداخل أي بيت"؛ تقول "أم محمد".
نجالء  املنزيل  التدبري  خبرية  توضح  السياق  يف 
عند  املعنى  هذا  وإلدخال  فرحة  العيد  إن  الغالييني 

األطفال يجب أن يتم التعاون يف إبراز مظاهر الفرحة 
ارتداء  أو  باألكل  لهم  بالسمح  سواء  واالحتفال، 

مالبس جديدة أو الحصول عل عيدية.
الفرح  مظاهر  من  إن  تقول:  "فلسطني"  ولصحيفة 
إما ُتشرتى  التي  الزينة يف املنزل  العيد تعليق  يف 
أنواعها  ليختاروا  األطفال  مبشاركة  السوق  من 
مبساعدة  املنزل  يف  صنعها  محاولة  أو  بأنفسهم، 

أحد أفراد األرسة الكبار.
وتضيف الغالييني:" إن عملية تصنيع الزينة من ورق 
بأسعار  رشاؤها  وميكن  وبسيط  سهل  أمر  الفوم 
كعيد  الكلمت  بعض  تصنيع  ميكن  حيث  مناسبة 
أضواء  تعليق  أو  املنزل  باب  عل  وتعليقها  سعيد 

الزينة بأيديهم".
بحضور  يكون  أن  يجب  الزينة  صنع  أن  إىل  وتلفت 
شخص كبري كاألم، أو األخ أو األخت الكبرية لتوكل لهم 
املهام  للطفل  توكل  ثم  ومن  والقص  الرسم  مهام 
السهلة كإلصاق األوراق ليكون هناك نوع من العمل 

الجمعي بني أفراد األرسة.
وتشري إىل أهمية توضيح ملاذا يجب أن ُيزين املنزل 
أن  للطفل  األمر  بيان  مع  وذلك  العيد،  الستقبال 
30 يوما،  املسلم يفرح ملجيء عيد الفطر، وصيامه 

هذه  يشارك  أن  يجب  وأنه  جيدة،  بصحة  يتمتع  وهو 
الفرحة مع األهل واألقارب واملعارف.

التجهيز  أيضا  العيد  زينة  من  أن  الغالييني  وتبني 
إلعداد الحلويات كالكعك واملعمول، وذلك من خالل 
مشاركتهم يف تجهيز العجوة وتزيني طاولة الضيافة 
بشكل  املنزل  تنظيف  يف  املساهمة  أو  للعيد 

جميل.
وتؤكد رضورة الرتكيز عل وجود العمل التعاوين بني 
أفراد األرسة دون تهميش لدور األطفال فإن كان أقل 
من ستة أعوام يجب عدم إمساكه املقص، وميكن أن 

ُترتك له املهام األخرى كالرتتيب ولصق الزينة.
وتفضل أن توزع املهام عل األطفال حسب أعمرهم 
آمنة  بطرق  األمر  يتم  وأن  املنزل  بتزيني  يتعلق  فيم 
الدّباسات  أو  باإلمساك باملقصات  دون السمح لهم 
ملن هم بسن صغرية، الفتة إىل أنه ميكن إيكال مهام 
أخرى لهم يف زينة العيد غري األمور التي قد تؤذيهم.
عل  األهل  يحرص  أن  رضورة  عل  بالتشديد  وتختم 
ذكر مشاركة أطفالهم يف عملية تزيني املنزل أمام 
الكبري  بالعيد، والدور  لتهنئتهم  يأتون  الذين  الضيوف 
يف املشاركة يف إعداد الزينة وهو ما سيؤثر إيجابًا 

عل نفسيتهم وُيقوي ثقتهم يف أنفسهم.
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غزة/ صفاء عاشور:

الكبري  يعطيه  املال  من  صغري  مبلغ  العيدية 
وهي  والسعادة،  بالفرح  ليشعروا  لألطفال 
فلسطني  أوساط  يف  معروفة  مجتمعية  عادة 
عيد  مير  ال  حيث  كبري،  بشكل  الشام  وبالد  ومرص 
من  العيدية  وتكون  إال  األضحى  أو  الفطر  سواء 
ويف  األطفال.  عىل  لتوزيعها  الرجال  أولويات 

يراها األطفال  التي  العيد واألموال  خضم فرحة 
تحقيق  بها  يريدون  كبرية  ثروة  كأنها  بأيديهم 
الحصول  تتجاوز  ال  التي  الوردية  جميع أحالمهم 
األكالت  بعض  وتناول  الحاجيات  من  الكثري  عىل 
الشهية باإلضافة إىل رشاء بعض األلعاب التي 

تستهويهم.

العلمية  واملسائل  الساعات  بدارسة  اهتموا  الذين  العرب  العلامء  بني  ومن   
املتعلقة بعلم السوائل واآلالت امليكانيكية ابن الرزاز الجزري، الذي ذاع صيته يف 
الجزري  الخراساين، وصنع  الهجري، وكان معارًصا لرضوان بن محمد  القرن السادس 
ساعة أثبتها يف أول كتابه الجامع “بني العلم والعمل النافع يف صناعة الحيل”، ثم 
الذين صنعوا ساعات يف بغداد  ذكر كيفية صنعها. هذا إضافًة إىل عدد كبري من 
وديار بكر ومالطة ومرص وتونس والرباط وغريها، وقد صنع ساعة فاس السلطان 
كل  ا  أوتوماتيكيًّ تسقط  الساعة  هذه  وكانت  )758هـ(،  سنة  يف  الديني  عنان  أبو 
نفسه  الوقت  ويف  أيًضا،  النحاس  من  كأس  يف  النحاس  من  صنجة  زمنية  ساعة 

ينفتح الطاق الدال عىل الساعة الزمنية.
ويقصدها  املغرب،  يف  فاس  مدينة  يف  ماثلة  الساعة  هذه  بقايا  زالت  وما 
السائحون من أنحاء الدنيا، وال غرو فقد كانت من أعاجيب الزمان يف عرصها، ومتثل 

قمة التقدم التكنولوجي يف القرن الرابع عرش امليالدي.
)777هـ/  الشاطر  بابن  املعروف  إبراهيم  بن  عيل  الساعات  تكنولوجيا  ر  طوَّ وقد 
1375م(، فأخرجها من دائرة املاء إىل دائرة امليكانيكا، ومن دائرة الخشب إىل دائرة 

أمتارا عدة،  تبلغ  أن كانت  بعد  )30 سم(  تزيد عىل  املعدن، وصنع ساعة صغرية ال 
وأدخل فيها اآلالت املعدنية، واستغنى عن املاء وآالته الخشبية الكبرية.

1009م(  )399هـ/  يونس  الرحمن  عبد  بن  عيل  املرصي  والريايض  الفليك  ونقل 
وكان  الساعة(،  )رقاص  البندول  باخرتاعه  وذلك  نوعية،  نقلة  الساعات  تكنولوجيا 
الساعات  يف  استعمل  كام  الرصد،  أثناء  يف  الزمنية  الفرتات  لحساب  يستعمل 
بستة  1642م(   1564-( اإليطايل  جاليليو  االخرتاع  بهذا  العرُب  وسبق  الدقاقة، 
قرون، وكانت لدى العرب فكرة عن قانون البندول الذي استنبطه جاليليو بعد تجارب 
عملية، وأثبت من خاللها أن مدة ذبذبة الرقاص )البندول( تتوقف عىل طول الرقاص 

وقيمة عجلة التثاقل، وساعد هذا القانون يف توسيع مجال استعامل الرقاص.
حتى  دقتها،  يف  ويزيدون  حجمها  ويخترصون  الساعات  نون  يحسِّ العرب  وظل 
جعلوها ساعة حائط ال يزيد حجمها عىل نصف ذراع بعد أن كانت آالت الساعة املائية 

غري املتنقلة تحتاج إىل غرفة ال تقل مساحتها عن 14×14 مرًتا.
ثم أخذ األوروبيون تكنولوجيا الساعات عن العرب، وأخذوا يدخلون عليها التحسينات 

حتى وصلت إىل ما هي عليه اآلن.

صفحات مضيئة

صناعة الساعات 
)2(

د. عبد الحميد جامل الفراين

ما لون الحجر األسود ؟

ج. أبيض

ب.رماديأ. أسود
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ميكن  كيف  سابقًا  فكرتم  هل  ولكن 
خالل  من  املسئولية  الطفل  تعليم 
املال  من  مبلغا  امتالكه  وأن  العيدية، 
يعني توجيه بعضه ملا يحب واآلخر ألمور 
بعد  الفائدة  من  بالكثري  عليه  ستعود 

ذلك؟
االختصايص االجتامعي سمري املقادمة 
وليست  وتقليد  عادة  العيدية  أن  يوضح 
صىل  محمد  الرسول  عن  سنة  أو  فرضا 
تداولتها  عادة  بل  وسلم،  عليه  الله 
مناطق  ويف  الشعوب  بني  األعراف 
والعراق  ومرص  الشام  كبالد  محددة 

وليست عامة يف كل الدول العربية.
"فلسطني"  صحيفة  مع  حديث  ويف 
كعيدية  النقود  الطفل  إعطاء  إن  يقول: 
محبة  دليل  تقديم  األساس  يف  هو 
واالحرتام  باملعزة  وإشعاره  للطفل 
العيد،  يوم  بهجة  إظهار  ظل  يف  والحب 
يريده  ما  لرشاء  معينة  سعادة  وملنحه 

يف هذا اليوم.
الحالة  هذه  يف  املقادمة:"  ويضيف 
الطفل  سلوكيات  توجيه  نستطيع 
يشعر  أن  دون  وذكية  ممنهجة  بطريقة 
النقدية  الهدية  تقديم  خالل  من  بذلك، 
نفسه  وإمتاع  الذهاب  بني  وتخيرييه 
أو  للتسلية  حاجيات  من  يلزمه  ما  ورشاء 
بعض  رشاء  ثم  حصالة  يف  املبلغ  ادخار 

األمور الرضورية له".
ويشري إىل أن املبلغ الذي يدخره الطفل 
ميكن أن يشرتي به مالبس، وقرطاسية، 
سيشرتيه  ما  أن  إىل  الفتًا  وألعابا،  وكتبا 

فعل  كونه  ذاكرته  يف  عالقًا  سيبقى 
العيدية  من  األموال  من  ادخره  مام  ذلك 

الخاصة به.
توجه  الطريقة  هذه  أن  املقادمة  ويبني 
أن  دون  املسئولية  تحمل  نحو  الطفل 
الهدف  ويكون  عليه  فرضت  أنها  يشعر 
ويثمر  ويجمع  ينتج  تجعله  أن  منها 
ويقول:" أنا قادر عىل جمع املال وادخاره 
أفراد  ولباقي  يل  مفيدة  أمور  ورشاء 

األرسة".
ومن املهم –يتابع حديثه- إشعار الطفل 
نفسه  وتجاه  املنزل  تجاه  باملسئولية 
لديه  يكون  وأن  الصغري  وأخيه  وأخته 
إحساس بأنه قادر عىل تحمل املسئولية 
كام تجعل الطرف اآلخر تزداد محبته لهذا 

الطفل.
للعيد  مثرة  البهجة  أن  املقادمة  ويذكر 
الطفل  إعطاء  ميكن  الطريقة  وبهذه 
يجمعه  ما  وأن  املسئولية  لتحمل  فرصة 
من مال يف العيد ميكن أن يثمر وينفع 
يف  مهمة  شخصية  يجعله  يشء  يف 

البيت ويف نظر أفراد األرسة.
أموال  إعطاء  الطفل  رفض  إذا  لكن 
ويريد  مسئول  غري  نفسه  وعد  العيدية 
رصف املال –والحديث ال يزال للمقادمة- 
عائلته  يف  الكبار  تدخل  ميكن  فهنا 
يكون  أن  عىل  وحثه  وتوجيهه  لتشجيعه 

له دور مهم.
أفراد  يكون  أن  أهمية  املقادمة  ويؤكد 
كيفية  يف  له  قدوة  الكبار  األرسة 
عىل  االعتامد  يف  أموالهم  استثامر 

النفس لتشجيعه وتحفيزه عىل الشعور 
توجيه  باملسئولية، مشددًا عىل رضورة 
وليس  للطفل  محببة  بطريقة  الطفل 

باألمر أو اإلجبار. 
ويفيد بأن الطفل بطبعه متمرد وال ُيجدي 
معه اإلجبار، بل يجب أن يتم إقناعه بطريقة 

محببة له وإشعاره بأنه صاحب القرار.
ويشري إىل أن كثريا من األمهات يقعون 
الدخارها  الطفل  عيدية  أخذ  خطأ  يف 
استئذانه،  أو  علمه  دون  رصفها  ثم  له 
يجعل  الفادح  الخطأ  هذا  أن  موضحًا 
بهذا  يقوم  فيمن  الثقة  يفقد  الطفل 
يف  العيدية  وأعطاه  وافق  وإن  الترصف 
مرة فإنه سريفض هذا األمر يف املرات 

القادمة.
وينصح األمهات أو من يأخذ عيدية الطفل 
وقتام  ليجده  املال  هذا  له  يخبئ  أن 
إشعاره  يجب  إنفاقه  حال  ويف  يريده، 
ومساهمة  زيادته  ميكن  املال  هذا  بأن 
لتشجيعه  األهل يف رشاء يشء مفيد 
عىل تحمل املسئولية، وبهذا تزيد الثقة 
من  وبني  ووالديه  الطفل  بني  واملحبة 

يخبئ له املال. 
ويقال إن عادة "العيدية" ترجع إىل عرص 
اململويك  السلطان  كان  إذ  املامليك، 
من  لألتباع  العيد  مبناسبة  راتبًا  يرصف 
الجنود واألمراء ومن يعملون معه، وكان 
العرص  يف  أما  "الجامكية"،  اسمها 
أخرى،  أشكاال  العيدية  فأخذت  العثامين 
حيث كانت تقدم نقودا وهدايا لألطفال، 

واستمر التقليد إىل العرص الحديث.

العيديـــــة.. كيـــــف تكــــــون 
فرصــــــــة تربويــــــة للطفــل؟
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تناول الفسيخ فـي العيـد.. 
إليـــــــك هــــــــذه النصائـــــــح

ويسألونك

هذا الضابط متعلق بإخراج الزكاة، ومفاده أنه ال يجوز 
ملن ُيخرج الزكاة الواجبة أن يدفعها ملن تجب نفقته 
املالكية  من  الفقهاء  جمهور  به  قال  وقد  عليه؛ 

والشافعية والحنابلة,  والسبب يف ذلك أمران:
وهو  رشوطها,  من  رشط  الختالل  األول:  األمر 
من  ألن  له؛  تْصف  فيمن  واالحتياج  الفقر  حصول 
يعطى  حتى  محتاًجا  وال  فقرًيا  يعد  ال  نفقته  تلزم 
من الزكاة, وال يجزئ دفعها إليه، ألنه مستغٍن بنفقة 
عليه  املعلق  الوصف  فزال  بها  ومكتٍف  عليه  غريه 
ِلْلُفَقَراء  َدَقاُت  الصَّ ا  َ }إِنَّ تعاىل:  قوله  يف  الحكم 

َواْلَمَساِكنِي{ ]التوبة: 60[ , والحكم يزول بزوال علته. 
األمر الثاين: ألن دفع الشخص زكاته إىل من تلزمه 
نفقتهم يغنيهم عن نفقته, ويسقطها عنه, ويعود 

نفعها إليه, فيكون كأنه دفعها إىل نفسه.
وبناء عىل ما سبق:

-1 ال يجوز للمزيك إعطاء الوالد وال الولد من الزكاة؛ 

كال  وألن  اآلخر؛  عىل  منهام  واحد  كل  نفقة  للزوم 
الزكاة  رصف  كأنه  فيكون  اآلخر,  مبال  ينتفع  منهام 

إىل نفسه. 
يف  كام  الولد,  عىل  النفقة  تجب  مل  إذا  ما  بخالف 

غريه,  أو  أبيه  من  متزوجة  كانت  إذا  الفقرية  األم 
وجوب  لعدم  إليها؛  الزكاة  دفع  حينئذ  للولد  فيجوز 

نفقتها عليه, وإنا نفقتها عىل زوجها. 
-2 ال يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله؛ ألن 

نفقتها واجبة عليه وحىك ابن املنذر اإلجامع فقال: 
زوجته  يعطي  ال  الرجل  أن  عىل  العلم  أهل  “أجمع 

من الزكاة, وذلك ألن نفقتها واجبة عليه”. 
أو األخت, وأبنائهام, لعدم  الزكاة لألخ  -3 يجوز دفع 

تحت  كانوا   إذا  إال  املزيك  عىل  نفقتهم  وجوب 
رعايته وينفق عليهم فعندئذ ال يجوز إعطاؤهم من 

الزكاة. 
مالها  زكاة  من  املحتاج  زوجها  املرأة  إعطاء  يجوز   4-

بحديث  ذلك  عىل  واحتجوا  الفقهاء,  من  كثري  عند 
النبي  الله بن مسعود حني سألت  امرأة عبد  زينب 
عن الصدقة عىل زوجها عبد الله, وعىل أيتام ألخيها 
وأجر  الصدقة  أجر  أجران:  “لك  فقال:  حجرها  يف 
القرابة”؛ وألنها ال تجب نفقته عليها وكل من ال تلزم 

نفقته عىل املزيك يجوز له أن يعطيه زكاته.
واألصولية  الفقهية  للقواعد  زايد  معلمة  انظر: 

)179/20(

َكاِة  ُكلُّ َمْن َتْلَزُم َنَفَقُتُه ال ُيْعَطى مَن الزَّ
د. بسام العف

األكالت  إحدى  الفسيخ هو  ويضيف سكيك: 
أو  البوري  أسامك  من  وُيصنع  املوسمية 
الفسيخ  أكل  بأن  مردفا  آخر،  نوع  أي  أو  الجرع 
حيث  الفطر،  عيد  يف  بكرثة  يكون  غزة  يف 
يؤكل مع البصل األخرض والليمون, ويف عيد 

شم النسيم عند املصيني.
الفسيخ  أكل  ميكن  أنه  إىل  سكيك  وينبه 
ولكن هذا ال يعني إغفال جوانب مهمة تكمن 
يف  املستخدم  امللح  كمية  زيادة  يف  أوال: 
إعداده ما قد يؤدي الرتفاع ضغط الدم وزيادة 
يكون  أن  من  الحذر  من  بد  ال  وثانيا  الوزن، 
تجهيزه،  أثناء  يف  للتلوث  تعرض  قد  الفسيخ 
تفرز سمومًا يف  التي  فتنشط امليكروبات 
فشل  إىل  يؤدي  قد  ما  هوائية،  ال  ظروف 
غري  الفسيخ  تناول  أن  كام  التنفيس,  الجهاز 
والطفيليات  البكترييا  نسبة  به  تزداد  اململح 
ويكون أكرث خطورة من الفسيخ اململح؛ وفق 

إفادته.
ويبني أن الجانب اآلخر يتمثل يف حدوث تحلل 
ألنسجة تلك األسامك اململحة مكونة العديد 
من األمينات الحيوية تشمل مادة الهستامني 
إذا  التسمم  إحداث  عىل  القدرة  لها  التي 
وجدت برتكيزات مرتفعة، كام تؤدي إىل ارتفاع 
أعرض  وأحيانا  القلب  نبضات  ورسعة  الضغط 

الحساسية؛ وفق قوله.
تناول  أرضار  من  أن  إىل  سكيك  ويشري 
املشكالت  من  العديد  يف  تسببه  الفسيخ 
إىل  األحيان  أغلب  يف  تؤدي  التي  الصحية 
مضاعفات قد يرتتب عليها الوفاة، حيث يحذر 
تناول  من  بشدة  املتخصصني  األطباء  بعض 
ألنه  الشديدة  لخطورته  خاصة  بصفة  الفسيخ 

من أخطر أنواع األسامك اململحة.

عدم اإلفراط
ويتابع: تناول الفسيخ والرسدين اململح والرنجة 
امللح  من  محتواها  يتجاوز  قد  التي  بامللوحة 
احتياجات  تغطي  التي  بها،  املسموح  الحدود 
واإلكثار  الصوديوم  كلوريد  من  اليومية  الفرد 
األمد  عىل  صحية  ألرضار  اإلنسان  يعرض  منها 
الدم,  ضغط  بارتفاع  اإلصابة  بينها  من  الطويل 
والفشل الكلوي، وقد تؤدى إىل انفجار األوعية 

الدموية. 
ويحذر من تناول الفسيخ لألشخاص الذين ميثل 
دون  األطفال  وهم  صحتهم،  عىل  خطرًا  لهم 

الثالثة، والحوامل واملرضعات، ومرىض القلب، 
ومرىض الكبد والكىل وقرحة املعدة.

وبناء عىل ذلك ينصح استشاري التغذية برشاء 
الفسيخ من محال موثوق بها وبطريقة صنعها 
قويا  الفسيخ  يكون  أن  "يجب  قائال:  كذلك،  
ومتامسكا ورائحته غري نفاذة أكرث من املقبول، 
الخل  وإضافة  واألحشاء  الرأس  إزالة  يجب  كام 
الوسط  إن هذا  البكترييا، حيث  والليمون لقتل 

الحاميض ال يناسب وجود البكرتيا ".
باملاء  الفسيخ  بنقع  سكيك  ينصح  ووفق 
الليمون  عصري  مع  املخفف  بالخل  وغسله 

بقيل  ُينصح  كام  به،  امللح  نسبة  لتقليل 
الفسيخ يف الزيت.

ويتابع: إن سموم الفسيخ –إن وجدت- ال يبطل 
مفعولها إال عند تعرضها لدرجة حرارة مائة مئوية ,  
وملدة 10 دقائق عن طريق القيل يف الزيت ,  
مبينا أن الرنجة هي البديل اآلمن للفسيخ ,  نظرًا 

لطهيها وتعرضها للحرارة الشديدة. 
ينصح  املعدة،  حموضة  بارتفاع  اإلصابة  لتجنب 
باإلضافة  والخيار،  الخس  مع  الفسيخ  بتناول 
الغني  والشامم  واملوز  الربتقال،  تناول  إىل 
يف  ليساعد  الفسيخ  تناول  بعد  بالبوتاسيوم 

إخراج امللح الزائد من الجسم. 
الكركديه  تناول  فائدة  إىل  سكيك  ويشري 
تناول  وكذلك  البول,  إدرار  يف  والبقدونس 
املعدة  تطهري  يف  تساعد  التي  األعشاب 
مع  األخرض  الشاي  مثل:  التلوث  ومقاومة 
عدم  إىل  داعيًا  القرفة،  أو  الزعرت  أو  النعناع 
يسبب  ال  حتى  الفسيخ  تناول  يف  اإلرساف 
متاعب صحية بحيث ال يتناول الفرد أكرث من 100 

جرام من الفسيخ.
صحية  مشاكل  أي  حدوث  لتفادى  أنه  ويذكر 
االهتامم  يجب  املأكوالت  هذه  تناول  بسبب 
فيها  ُتطهى  التي  األواين  أو  األيدي  بنظافة 
ال  التي  لالستهالك،  الجاهزة  البحرية  األطعمة 

تحتاج إىل تسخني أو طهي قبل استهالكها.
بتناول  االكتفاء  للمواطنني  ميكن  أنه  ويبني 
من  خطورة  األقل  والرنجة  الطازجة  األسامك 
كمية  بتناول  يكتفي  األمر  لزم  وإذا  الفسيخ, 
رشط  اململحة  األسامك  تلك  من  جدا  قليلة 
تحت إرشاف صحي  رشائها من محال مضمونة 

عليها شهادة من وزارة الصحة .
أي  تناول  تجنب  رضورة  عىل  سكيك  ويشدد 
وبكترييا  طفيليات  عىل  احتواؤه  يثبت  فسيخ 
التأكد  الفسيخ  رشاء  عند  فيجب  بالصحة،  ضارة 
أن تخزينه تم يف براميل خشبية وليس صفائح 

مغلقة.
عىل  وضعها  عىل  فاحرص  الرنجة  "أما  ويكمل: 
مع  ذهبي،  لونها  أن  والتأكد  األكل  قبل  النار 
الحرص عىل تناول الخرضاوات والفواكه الحتوائها 
أي  من  الجسم  تحمي  أكسدة  مضادات  عىل 
تناول  أرضار قد توجد باألسامك اململحة، وعند 
األكل  من  ساعتني  بعد  يكون  أن  يجب  الشاي 

حتى ال مينع امتصاص مضادات األكسدة".

غزة/ صفاء عاشور:

الفسيخ هو الوجبة الرئيسة ملعظم أهايل قطاع 
إن  فام  السعيد،  الفطر  عيد  أيام  أول  يف  غزة 
يعودوا من صالة العيد حتى ُيعدوا لقيل أسامك 
"قالية  من  طبق  جانبها  وإىل  اململحة  الفسيخ 

البندورة مع البصل".
لكن مثة نصائح صحية يقدمها استشاري التغذية 
والصحة العامة د. عديل سكيك عند تناول الفسيخ، 
بالقول:  "فلسطني"  صحيفة  مع  حديثه  مستهال 

لعيد  األول  اليوم  صباح  يف  الفسيخ  وجبة  تناول 
بالعيد،  لالحتفال  الغزيني  طقوس  من  هو  الفطر 
ويعد عالمة مميزة لهذا اليوم، حيث يتناول الناس 

الفسيخ بكل أشكاله وأنواعه.
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يــزداد قطاع غزة فقرا مع إشــراقة كل صباح، تضمحل فيه 
الطبقة المتوسطة، وهي الطبقة التي تلعب دورا مهما في 
حفظ التوازن واالنســجام للمجتمع السليم، وتتضخم فيه 
شــريحة الفقراء والمعوزين، بحيــث أصبحت هي األغلبية. 
جميع التقاريــر المكتوبة الصادرة محليــا ودوليا تؤكد أن 
أكثــر من ثلثي ســكان قطاع غزة هم فقــراء وغير قادرين 
علــى توفير الحــد األدنى مــن متطلبات العيــش الكريم. 
كذلك فإن نســبة كبيرة ممــن يعملون بأجــور منخفضة 
يندرجــون ضمن شــريحة الفقراء. هــذه التقارير تصدقها 
الشــواهد على األرض من انتشــار مظاهر التســول وبروز 
أشــكال جديــدة مــن االنحرافــات االجتماعيــة والجرائم 
الجنائية، وانخفاض نســب الزواج وارتفاع معدالت الطالق 
خاصة بين المتزوجين حديثا وارتفاع نســب التســرب من 
التعليم المدرســي والجامعي، ناهيك عــن التنامي الكبير 
في مفاهيم وســلوكيات التطرف ورفض اآلخر. ال شــك أن 
الحصــار المفروض على قطاع غزة والحروب المتعددة هي 
أسباب أساسية لهذه األوضاع المأســاوية، كذلك التراجع 
الكبير في االستثمار الخاص والمؤسساتي وتقلص الدعم 
الدولــي للمؤسســات األهلية والدوليــة العاملة في قطاع 
غزة، وكذلك هجرة رأس المال المحلي والكفاءات البشرية.

لكن هــذا ال ينفي أن برامــج الدعم اإلغاثــي المنفذة في 
قطاع غزة منذ سنوات لم تنجح في تخفيض نسبة الفقر أو 
حتى تجميدها. هذه المقالة تفترض أن حجم المساعدات 
النقديــة والعينية التي دخلت إلى قطاع غزة، مضافة إليها 
اإليرادات المحصلة محليا كبيرة ... كان باإلمكان توظيفها 
بشــكل أفضل بكثير. قبل الدخــول في قلب الموضوع ، ال 
بد من اإلشــارة إلى الجدل الذي يدور أحيانا بين » اإلغاثي 
والتنمــوي« وهو جدل في معظمــه غير علمي، ففي الواقع 
العلمــي والعملي ال فصــل بينهما على اإلطــالق، فجميع 
التدخالت مهمــا كانت تجمع بين البعدين اإلغاثي لســد 
احتياج آني والتنموي لمواجهة احتياج مســتقبلي. فإعطاء 

ســمكة ضروري للحصول علــى بروتين و طاقة تمكن من 
تعلم و ممارســة صيــد الســمك الحقا. وحصــول الطفل 
علــى ثالث وجبات غذائية يوميا ضرورة لبناء جســم وعقل 
ســليمين. وكذلك بنــاء مســرح يوفر آالف فــرص العمل 

ومداخيل نقدية للعاملين في بنائه. 
فــي حالة قطــاع غزة كما هــي معروفة للجميــع، كان من 
الضــروري البحــث عن تدخــالت تحقق البعديــن اإلغاثي 
و التنموي بشــكل متــوازن. على ســبيل المقارنة، يمكن 
بســهولة مالحظة الفرق الهائل من حيــث اآلثار التنموية 
و االســتدامة بين مشــروعي تأهيل شــارع صــالح الدين 
و طريــق الكورنيش، اللذين غيرا شــكل وقلب قطاع غزة 
وبين مشاريع الزواج للشباب التي خلقت مشاكل اجتماعية 
غير متناهية. المشــاريع االغاثيــة وجدت كي تكون مؤقتة 
و مخصصة لشــرائح ضعيفة جدا و ال يمكن لها أن تشكل 

بديال عن التدخالت االخرى. 
في هــذا المقال ســأقدم مثاال على اآلثــار التنموية التي 
يمكــن تحقيقها بضخ مبلغ 30 مليون دوالر شــهريا في 
تدخــالت تنمويــة ذات تأثيــر طويــل األمــد. هنا بعض 

المقترحات، على سبيل المثال ال الحصر:
• بناء المــدارس: قطاع غزة يعاني نقصا بمائة مدرســة 
بســبب الحصار و منع دخول مواد البناء لسنوات طويلة، 
ما ســبب االزدحام الهائل في الصفوف المدرسية، كذلك 
هناك حاجة لبناء 15-20 مدرسة جديدة سنويا لمواجهة 
النمو الســكاني العادي. متوســط تكلفة بناء مدرسة هو 
مليــون دوالر. مــع ضــخ 30 مليون دوالر شــهريا يمكن 
بنــاء20 25- مدرســة جديــدة شــهريا ) 220 مدرســة 

سنويا(. 
• رصــف الطرق: مئات الكيلومترات من الطرق الرئيســة 
و البلديــة و الزراعية مــا زالت بحاجة لرصــف و تأهيل و 
تحســين. متوســط التكلفة لرصف طريق 1 مليون دوالر 
لكل كيلومتر واحد. بتخصيص 30 مليون دوالر شــهريا، 

يمكــن رصف 20-25 كيلومتر شــهريا أي 220 كيلو متر 
ســنويا. هذا كفيل لوحده بتغييــر وجه و قلب قطاع غزة. 
رصف و تأهيل الطــرق أحد معالم التحضر و يقلل التلوث 
و يحســن الصحة العامة و يعزز النشاط االقتصادي و من 

ضرورات التنمية المستدامة.
• تنظيــف و تجميل و زراعة شــاطئ بحــر قطاع غزة: هذا 
المشــروع ال يقل أهمية عن بناء المدارس، هذا المشروع 
يعنــي تخصيص مناطق خضــراء و حدائــق صغيرة على 
شاطئ البحر من بيت حانون حتى رفح مع إزالة التعديات 
و المخلفــات، بما يحــول طريق البحر مــن مناطق لرمي 
النفايات و مخلفات البناء، في معظمه إلى حديقة خضراء 
على امتداد قطاع غزة . يمكن توظيف آالف الشــباب في 
هذا المشروع الذي سيعمل على تجميل قطاع غزة و خلق 
بيئة صحية ســليمة و مؤهلة للسياحة خاصة و االنشطة 

االقتصادية االخرى. 
• ترميــم آالف المســاكن المتواضعــة فــي المخيمات و 
األحيــاء المزدحمة فــي مدن غزة و خــان يونس و رفح و 
في المناطق العشــوائية كذلك. هذا يعمل على تحسين 
ظــروف الســكن و الصحة العامة لعشــرات آالف األســر 
فــي القطــاع. الحق في ســكن نظيــف هو أحــد الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية المنصوص عليها محليا و دوليا. 
مثل هذا التدخل في ترميم البيوت سيعيد الحياة للمئات 
من الشــركات الصغيرة و المقاولين و الصنائعية الذين 
أصبحــوا متعطلين بســبب جمود نشــاط البنــاء. كذلك 
ســيعمل على تحســين الصحة العامــة و تقليص العنف 

داخل المنازل . 
• دعم و تشــغيل آالف المشــروعات العائليــة و الصغيرة 
جــدا التجاريــة منهــا و الصناعية و الســياحية من خالل 
المساهمة بنسبة معقولة من األجور و بما يمثل مساندة 

تنموية لهذه المشاريع. 
بالتأكيــد ليس من المنطقي صرف المســاعدات الدولية 

كلها في مجال واحد فقــط، بل يجب تطوير خطة تقترح 
تدخــالت متنوعــة فــي الوقــت ذاتــه، مثل بنــاء بعض 
المدارس و رصف بعض الطرقات و ترميم بضع مئات من 
المنازل ضمن خطة متنوعة البرامج تطبق على ســنوات 
عديدة. للتأكيد على صالحية هذه الرؤية:- فإن مشــاريع 
بناء المدارس و رصف الطرق تســاهم بنسبة ال تقل عن 
30-40 % مــن إجمالي التكلفة إلى العمالة المباشــرة و 

غير المباشــرة. و بحساب بسيط : إن رصف طريق بطول 
كيلومتــر يكلــف مليــون دوالر ، ثلث هــذا المبلغ يذهب 
للعمــال. هــذا يعني صرف مرتــب بقيمــة 400 دوالر لــ 
250 عامال و مهندســا لمدة ثالثة أشــهر. مثال آخر، إن 

بناء مدرسة يكلف مليون دوالر، ثلث هذا المبلغ للعمال و 
المهندسين، يعني دفع مرتب بقيمة 400 دوالر لــ 100 

عامل و مهندس لمدة تسعة أشهر.
يجب تعزيز األثر التنموي لهذه التدخالت من خالل تعزيز 
االعتمــاد على المنتج أو المدخل المحلي مثل: اســتخدام 
البــالط المصنع محليا بدال من الســيراميك مثال. كذلك 
اشــتراط تكثيف االعتماد على العمل و تقليص استخدام 

الميكنة بقدر اإلمكان. 
وحيث إن قطاع اإلنشــاءات يتقاطع مع عشــرات األنشطة 
االقتصادية األخرى ، فإن تفعيل قطاع اإلنشــاءات يساعد 
كثيرا في تفعيل األنشــطة االقتصادية. حيث ســتتمكن 
الكثير من المشــاريع من االزدهار و تحقيق األرباح و من 

ثم دفع الضرائب فيما بعد. 
نقطــة مهمــة هنا هي أن مثــل هذه التدخــالت النوعية 
ضمــن خطــة متكاملة ستشــجع العديد مــن الحكومات 
الغربيــة و المؤسســات الدوليــة، التــي تجــد حرجا في 
التمويــل النقدي على التدخل بالمســاعدة في دعم مثل 
هذه التدخــالت. وجود هــذه الخطة المتكاملة تســحب 
المبــرر من بعض التدخالت الدوليــة التي تتم في قطاع 

غزة دون أن تتناسق مع احتياجات السكان الحقيقية.

التحلل من االتفاقات اإلسرائيلية – الفلسطينية خطوة في 
المســار الصحيح في حال وجود حقيقي لقيادة فلســطينية 
وازنــة تدرك تداعيات هذا التحلــل، منها مواجهة االحتالل 
من خــالل كل المســتويات المحليــة والدوليــة، والعودة 
إلــى خطــوط المواجهة ومقاومــة االحتالل بــكل األدوات 
المســموحة، أقلها إشعال انتفاضة عارمة في الضفة وإلغاء 

التنسيق األمني واإلصرار على حتمية تنفيذ القرار.
إن األدوات الفاعلة التي تملكها السلطة الفلسطينية يجب 
تنميتها وتوظيفها فــي مواجهة االحتالل في ظل إجراءاته 
القمعية والمتواصلة، وفي ســياق البدء في وضع الترتيبات 
النهائية لضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية تحت 

السيادة اإلسرائيلية بما فيها غور األردن.
فهل ما صرّح به رئيس الســلطة محمــود عباس بالتحلل 
مــن كل االتفاقــات الفلســطينية اإلســرائيلية بمــا فيها 
االتفاقــات الفلســطينية- األمريكية تأتي خطــوة حقيقية 
لمواجهة خطط االحتالل التوســعية وابتالع أراضي الضفة 

الغربية والتنكيل بالفلســطينيين عبر الحواجز اإلسرائيلية 
والمداهمات اإلســرائيلية المتواصلة لمدن الضفة الغربية 

وقراها ومخيماتها؟
من المفارقات السياســية في تصريحات أو قرارات الرئاسة 
الفلســطينية أن هناك قرارات ملزمة أجمع عليها المجلس 
الوطنــي الفلســطيني بإلغــاء التنســيق األمنــي وتعليــق 
االتفاقات الفلسطينية اإلسرائيلية، وإلغاء كل العقوبات عن 
قطاع غزة، والعودة إلى نبض الشــعب الفلسطيني والعمل 
بــروح الوحــدة الوطنية فــي مواجهة االحتــالل ومواجهة 
الخطــة األمريكية »صفقة القرن« وقد واجهت مجمل هذه 
القــرارات فيتو عباس، الذي أفســد ما أجمع عليه الشــعب 

الفلسطيني وقيادته المناهضة لالحتالل. 
ورغم الخطوط العريضة في النظام السياســي الفلسطيني 
التي ال تمنح رئاســة الســلطة إلغاء أي قــرار وطني يُجمع 
عليه كل الفلســطينيين، وتحديد صالحيات رئيس السلطة 
وفق النظام والدستور واللوائح القانونية والتشريعية التي 

تحدد الســقف األعلى لصالحياته، إال أن بعض السلوكيات 
تؤكد تمامًا أن المنظومة األمنية الفلسطينية هي المحدد 
األســاس لتلــك الصالحيــات وهــي رأس المــال الحقيقي 
المســاهم في بقاء السلطة قائمة بالضفة الغربية المحتلة 

وتحت السيادة األمنية اإلسرائيلية.
في ســياق متصل ما هي المؤشرات الحقيقية على صحة ما 
صرّح به رئيس السلطة؟ وهل سبق هذه التصريحات تنفيذ 
مباشــر للقرارات التي اتُّخذت ســابقًا؟ وهل التزم االحتالل 
بــكل ما وقــع عليه منــذ اإلعالن عــن أوســلو 1993؟ ألم 
يتنصل االحتالل مــن كل تلك االتفاقات ومن تبعاتها؟ ألم 
تُعد دولة الكيان قراءته اإلســتراتيجية لمستقبل السلطة 
الفلســطينية فــي مناطق الحكــم الذاتي وبــدأت تمارس 
نهجــًا جديدًا في محاصــرة الموارد المالية للفلســطينيين 
وابتزازهــم خــالل مفاوضــات عبثيــة ال ترتقــي لتضحيات 
جســيمة علــى مر العصــور؟ ألم يُعــد االحتالل ســيطرته 
الكاملــة على الضفة الغربية، وقرصنة المياه وتفكيك بنية 

النسيج الوطني الفلسطيني وعزل مناطق الضفة من خالل 
حواجز القمع اإلســرائيلية ومالحقــة عناصر المقاومة تحت 
رعايــة فلســطينية بموجب ما يعرف »بالتنســيق األمني«؟ 
ألم يــأن الوقت لتطبيق اتفاق القاهــرة 2017 الذي ترعاه 
الشقيقة مصر، إلنهاء االنقسام ووقف االعتقاالت السياسية 
والدخــول في مرحلة تاريخية فاصلة للقضية الفلســطينية 
مــن خالل رؤية مشــتركة إســتراتيجية إلعادة بنــاء البيت 
الفلســطيني وإصالح منظمة التحرير والعودة إلى صندوق 
االنتخابات الذي ســيفرز بكل تأكيد قيادة فلسطينية قادرة 
على مقاومــة االحتالل وتبني مشــروع المقاومة وعزل كل 

االتفاقات عن الخارطة الجغرافية لفلسطين؟
الكثير من التســاؤالت يجــب الوقوف أمامها للكشــف عن 
الحالــة الفلســطينية وعــن هويــة ومســتقبل تصريحات 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس التي ال تزال حبرًا على 
ورق مــا لم يتم اإلعــالن عن البدء فــي أول خطوة للتنفيذ 

الفعلي والحقيقي.

فوضى القرارات
 بمقر المقاطعة  

خالد النجار

من المفارقات السياسية في تصريحات أو قرارات الرئاسة الفلسطينية 
أن هنــاك قرارات ملزمــة أجمع عليها المجلس الوطني الفلســطيني 
بإلغــاء التنســيق األمني وتعليــق االتفاقات الفلســطينية اإلســرائيلية، 
وإلغاء كل العقوبات عن قطاع غزة، والعودة إلى نبض الشعب الفلسطيني 
والعمــل بــروح الوحــدة الوطنيــة فــي مواجهة االحتــال ومواجهــة الخطة 
األمريكيــة »صفقــة القرن« وقد واجهــت مجمل هذه القــرارات فيتو عباس، 
الذي أفسد ما أجمع عليه الشعب الفلسطيني وقيادته المناهضة لاحتال. 

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مكافحة الفقر في قطاع غزة 
تستوجب تدخالت تنموية

عمر شعبان

ليس من المنطقي صرف المساعدات الدولية كلها في 
مجــال واحد فقط، بل يجب تطويــر خطة تقترح تدخات 
متنوعــة فــي الوقت ذاته، مثل بناء بعــض المدارس و رصف 
بعض الطرقات و ترميم بضع مئات من المنازل ضمن خطة 

متنوعة البرامج تطبق على سنوات عديدة. 
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غزة/ رامي رمانة:
أكــدت بلديــات في قطاع غــزة أن جائحــة »كورونا 
المســتجد« )كوفيد19-( قلصت مــن حجم مواردها 
المالية، وتســببت في إيقاف مشــاريع قيــد التنفيذ، 
وتراكــم الديــون عليها لصالــح المورديــن ومحال 
وورش الصيانــة، إضافة إلى عجزهــا عن دفع رواتب 

الموظفين وأجور العاملين لديها. 
وناشــدت البلديات المؤسســات الدولية ومنظمات 
المجتمــع المدنــي لمســاندتها في تخطــي األزمة 
الراهنة، محــذرة من انهيار العمــل البلدي إن ازداد 

الوضع  سوءًا.
ومنــذ 12 مــارس الماضي وقطاع غــزة يعيش حالة 
طــوارئ للحد من تفشــي وبــاء كورونا المســتجد، 
وعلى إثره الزم الموظفون وأصحاب المحال التجارية 
منازلهم، ما ترتب على ذلك نقص السيولة النقدية، 

وكساد األسواق.
وقــال محمد نازك الكفارنة رئيس بلدية بيت حانون  
شمال قطاع غزة لصحيفة »فلســطين إن اإلجراءات 
المتبعــة للحد من تفشــي جائحة كورونــا كانت لها 

ألف دوالر.
وذكــر الكفارنة أن البلدية تحتاج شــهريًا إلى ) 20( 
ألف لتر من الســوالر لتشــغيل اآلبار ومضخات مياه 
الصــرف الصحي، وأنه ظــل في تراجــع اإليرادات ال 

تستطيع البلدية أن تقوم بكامل مهامها.
وأهــاب رئيــس البلديــة بالــدول المانحــة ضرورة 
التدخــل العاجل وتقديم المســاعدات للبلديات من 

أجل مواصلة نشاطها.  
من جهتــه أكد رئيس بلدية خان يونس عالء الدين 
البطة أن إيرادات البلدية  تراجعت بنسبة 50 % وأنه 
أمــام ذلك التراجع باتت عاجزة عــن تمويل نفقاتها 
وصرف رواتب موظفيها، إذ إنها اضطرت لصرف ثلث 

الراتب فقط لهذا الشهر.
وبيــن البطــة لصحيفــة »فلســطين« أن البلديــة 
اضطرت إلــى إعالن تقليص خدماتهــا، خاصة التي 

تحتاج إلى نفقات تشغيلية كبيرة.
وذكر أن حجــم الديون المتراكمة علــى المواطنين 
خالل العقدين الماضيين قرابة 200 مليون شــيقل، 
وأنها آخــذة في الزيــادة ما يترتب عليهــا انعكاس 

تداعيــات ســلبية على جهــود البلديــة، واإليرادات 
المالية.

وأضــاف الكفارنة أن »األســاليب المتخذة من جانب 
البلدية في تعقيم المحال التجارية والطرقات العامة 
والشــوارع الفرعية واإلشــراف على الحجر الطبي في 
شــمال قطــاع غــزة زادت مــن العــبء الملقى على 
البلديــة في وقــت تعاني فيه أساســا مــن تقليص 

إيراداتها.
وتابــع قائاًل: »بســبب كورونــا أيضًا توقــف العمل 
في مشــاريع المنحــة الكويتية المتعلقــة في ترميم 
الطرقات وإنشــاء بنية تحتية في بلــدة بيت حانون 

الواقعة بمنطقة نفوذ البلدية .
وقــدر الكفارنة حجم ديون البلديــة المتراكمة على 
المشــتركين بأكثر من 30 مليون شيقل، مشيرًا إلى 
أنه في ظل هذا النقص من الموارد اضطرت البلدية 

إلى تقديم سلف محدودة للموظفين .
وبين أن حجم الديون المتراكمة على البلدية لصالح 
الموردين والمحــالت المتخصصة في صيانة عربات 
المياه والصرف الصحي وإصالح السيارات يفوق 200 

سلبي على أداء ونشاط البلدية.
كمــا بيــن البطة  أن هنــاك 80 مليون  شــيقل هي 
ديون خارجية على البلدية، مشــيرًا إلــى أن البلدية 
اضطرت إلى وقف العمل في مشاريع توسعة وتطوير 

الطرق لحاجتها إلى نفقات مالية.
وأشــار إلــى أن بلديات قطــاع غزة جميعهــا تعاني 
من تهالك فــي معداتها ونقص فــي الوقود الالزم  
لتقديــم الخدمــات األساســية للمواطنيــن في غزة 

بسبب الحصار اإلسرائيلي المتواصل منذ 13 عاما.
وكانــت بلديات قطاع غزة أطلقــت في نهاية مارس 
مناشــدة عاجلة لتوفير 3 ماليين دوالر حتى تتمكن 
مــن مواصلــة تقديــم خدماتهــا والمســاهمة في 

مواجهة فيروس كورونا.
وتســبب الحصــار بزيارة كبيــرة في معــدالت الفقر 
والبطالة عالوة على إضعاف القطاع الصحي بشــكل 
كبير بحيث يعاني بشكل متواصل من نقص األدوية 
والمســتلزمات الطبيــة، عــالوة عن ذلــك يتعرض 
القطــاع لعقوبــات اقتصاديــة مــن جانب الســلطة 

الفلسطينية للسنة الثالثة على التوالي.

غزة/ األناضول:
لــم تمنــع جائحــة فيــروس "كورونــا 
المســتجد" )كوفيد19-( بعض ســكان 
قطاع غزة من ارتياد األســواق، تحضيرا 
الســتقبال عيد الفطر، األسبوع المقبل، 
لكن اإلقبال على شراء مستلزمات العيد 

"ضعيف"، بحسب تجار.
ورغم نشــاط حركــة المواطنين داخل 
األسواق، فإن التجار يشكون قلة اإلقبال 
علــى الشــراء؛ بســبب تــردي األوضاع 
االقتصادية لســكان غزة، البالغ عددهم 

أكثر من مليوني نسمة.
كما تسببت أزمة "كورونا" بتراجع حركة 
األســواق، مقارنــة باألعوام الســابقة، 
حيث يتخــوف مواطنون مــن ارتيادها، 

خشية انتقال العدوى إليهم.
القــدرة  بانعــدام  الجائحــة  وتســببت 
الشــرائية لدى الكثير من ســكان غزة، 
بعــد أن فقــدوا أعمالهــم جــرّاء حالة 

اإلغالق.
الماضــي،  آذار  ومنــذ بدايــة مــارس/ 
اتخذت الســلطات إجراءات وقائية لمنع 
تفشــي الفيــروس، لكنها لــم تبلغ حد 
إعــالن حالة الطــوارئ وال فــرض حظر 

للتجول.
وتم إغالق المؤسسات التعليمية، ووقف 
الصــالة بالمســاجد، وإغــالق المرافق 
بالســياحة  العالقــة  ذات  االقتصاديــة 
والفنــادق والمطاعــم، ثــم ُأعيــد فتح 
األخيرة وفق شــروط وضوابط وصفتها 

الجهات الحكومية بالمشددة.
إعــادة فتــح المطاعــم بغزة، بحســب 
اقتصادييــن، لــم تُلِق بظــالل إيجابية 
على القطاع الســياحي، فتلك المنشآت 
لــم تعمــل بطاقتهــا، وكانــت تعتمد 
أساسًــا على الوفود القادمــة إلى غزة، 

التي تسبب "كورونا" بتوقفها.
ومــن المقــرر إعــادة فتح مســاجد غزة 
اليــوم ألداء صالة ظهــر الجمعة وعيد 

الفطر، بعد إغالق دام نحو شهرين.
مديــر العالقات العامــة واإلعالم بغرفة 
التجــارة والصناعة، ماهــر الطباع، قال 
لوكالــة "األناضــول"، إن قطــاع غــزة 
يعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشــية 

وعلى رأســها القطــاع الســياحي الذي 
توقف بشــكل كامــل، حيث تــم إغالق 
الفنادق والمطاعــم والمقاهي وصاالت 
األفراح، وشركات السياحة نتيجة توقف 

الطيران وإلغاء رحالت العمرة والحج".
وأضــاف أن قطاع التعليــم الخاص تأّثر 
أيضًا بشــكل واضح جرّاء األزمة، حيث 
تــم إغالق مــا يزيــد علــى 700 روضة 

لألطفال ومدارس خاصة.
كمــا تضــرر القطــاع الصناعي بشــكل 
كبيــر، إذ تعمل بعــض المصانع بطاقة 

إنتاجية ال تتجاوز 30 بالمئة.
وجرّاء ذلك، انضمّ إلى صفوف البطالة 
فــي غزة نحو 45 ألــف عاطل عن العمل 

نتيجة تبعات "كورونا".
وانعكــس ارتفــاع عــدد العاطلين عن 
العمــل ســلبا علــى القــدرة الشــرائية 
لمواطنين قبيل عيد الفطر؛ حيث يعاني 
الكثيــر منهــم من انعــدام القدرة على 
شراء مستلزمات العيد، ما أدى إلى مزيد 
مــن التدهور فــي القطــاع االقتصادي، 

الحصــار  جــرّاء  كارثيــة؛  وإنســانية 
اإلســرائيلي المفروض عليــه لنحو 14 

عامًا.
وأوضــح أن الحصار رفع معــدل البطالة 
بغــزة ليتجاوز 50 بالمئة، مــا يعني أنه 
رفــع عــدد العاطلين عن العمــل إلى ما 

يزيد على ربع مليون.
كما تســبب الحصــار بارتفاع مســتوى 
الفقــر، ليتجاوز 53 بالمئــة، ما يعني أن 
أكثــر مــن نصف الســكان فقــراء، وفق 

الطباع.
وأردف الطبــاع أن نســبة انعدام األمن 
الغذائي بين العائــالت في غزة وصلت 
إلــى 70 بالمئة، وهذا يعنــي أن هؤالء 
ال يســتطيعون تلبية احتياجات الســّلة 

الغذائية الرئيسة.
وشــدد علــى أن أزمة جائحــة "كورونا" 
فاقمت مــن حجم األزمــات التي يعاني 

منها سكان غزة.
واســتطرد: "بفعل هذه األزمة، تعطلت 
معظم األنشــطة بغزة، وتوقف بعضها، 

بحسب الطباع.
وقال الطباع: "هذا العام شهد انخفاضا 
في اســتيراد مســتلزمات العيد في غزة 
بنســبة 30 - 40 بالمئة؛ بســبب تأثير 
األزمة علــى التجار، إذ كانــوا يعتمدون 
في اســتيراد البضائع على الصين، التي 

بدأت منها الجائحة العالمية".
من جانبــه قال محمد حمــودة، موظف 
في معــرض "الجيار" للشــوكوالتة، إن 
الحصار اإلســرائيلي المفروض لنحو 14 
عاما على غزة وأزمة كورونا تسببا اليوم 

بتراجع حركة السوق.
وأضاف حمودة أن المواطنين يتخوفون 
مــن المناطــق المزدحمة، ال ســيما أن 

الفيروس ينتقل خالل االزدحام.
واستكمل قائاًل: "كما أن الحصار، وأزمة 
رواتــب موظفــي القطــاع، تســببا هي 
األخــرى بتراجع حركة الســوق النعدام 

القدرة الشرائية".
وتحــت وطــأة "حصــار مالــي خانــق"، 
اقتطعــت الحكومــة الفلســطينية، في 

أبريل/ نســان 2017، أجزاء من رواتب 
موظفي السلطة بغزة، ثم زادت النسبة 

الحًقا.
وبيّن أن إغالق أبواب المؤسســات في 
غزة للوقاية من "كورونا" أدى إلى تراجع 
اإلقبال على شراء حلويات العيد، خاصة 
وأن المؤسســات كانت توّفرها كهدايا 

للموظفين.
وقلــص تجّــار الحلويات مــن الكميات 
المستوردة خشية عدم بيعها خالل هذا 
الموســم، وتعرّضها للفســاد والكساد 
الحًقا، خاصة في فصل الصيف، بحســب 

حمودة.
وبحســب محمد حبــوش، بائــع ألعاب 
أطفــال وزينــة، فإن نســبة اإلقبال على 
شراء مستلزمات العيد ضعيفة جدًا هذا 

العام.
وتابع حبوش: "كل العوامل اجتمعت مع 
بعضها وأثــرت على الوضع االقتصادي، 
بــدًءا من الحصــار اإلســرائيلي، مرورًا 
بقطع وتقليــص رواتــب موظفي غزة، 
وصــواًل إلى أزمــة كورونــا التي ضربت 
موســم الصيف لهذا العام، ومن ضمنه 

موسما رمضان والعيد".
وأضــاف أن المســاعدات النقديــة التي 
تُقــدّم للقطاع لهــا دور فــي "تحريك 
رواتــب  أن  خاصــة  األســواق"،  عجلــة 
لتلبيــة  تكفــي  بالــكاد  الموظفيــن 

احتياجاتهم األساسية.
ومقارنة باألعوام الخمســة السابقة رأى 
حبوش أن حركة السوق تراجعت بنسبة 

الثلثين لهذا العام.
وقال عزمي عيّاد، عامل في أحد محالت 
المالبــس بســوق عمر المختار شــرقي 
مدينة غــزة، إن جائحــة كورونا فاقمت 

من التدهور االقتصادي.
وأضــاف عيّــاد لألناضــول أن حالة من 
الخــوف انتابــت الناس؛ خشــية انتقال 

كورونا إليهم خالل نزولهم لألسواق.
ولفت إلى أن عملية اســتيراد المالبس 
للمحل التجاري الذي يعمل به، تراجعت 
من شاحنة ونصف إلى صندوقين فقط، 
خوًفــا من عــدم تصريفها في موســم 

العيد، وتكبّد خسائر مادية.

أسواق العيد في غزة.. ضحية لثالثية آخرها "كورونا" 

ص موارد بلديات غزة المالية وتوقف مشاريع تطويرية "كورونا" ُتقلِّ
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ومن حيــث عدد اإلصابــات اليومية قفزت 
البرازيــل إلــى المرتبة الثالثــة عالميا بعد 
روســيا والواليــات المتحــدة، ويأتي ذلك 
وسط انتقادات لسياسة الرئيس البرازيلي 
جاييــر بولســونارو الذي يرفض سياســة 

اإلغالق التام.
وقــد أعلــن بولســونارو أن وزارة الصحــة 
ستســمح باســتخدام عقــار هيدروكســي 
كلوروكيــن المضــاد للمالريــا للحــد من 

الوتيرة المتسارعة النتشار الفيروس.
وســيطلب من المرضى التوقيع على إقرار 
يتضمن أنه جــرى إبالغهم باآلثار الجانبية 
المحتملــة للــدواء، بمــا في ذلــك اختالل 
وظائف القلــب والكبد وشــبكة العين، بل 

"وحتى الموت".
حصيلة قاسية

وفي المكســيك، أعلنــت وزارة الصحة عن 
تســجيل 2248 إصابــة جديــدة بفيروس 
كورونــا، و424 وفــاة، وذلك فــي حصيلة 

وفيات يومية قياسية منذ ظهور الوباء.
ووفقــا لإلحصاء الرســمي، فإن عدد حاالت 

اإلصابة الجديدة فــي البالد وصل إلى 56 
ألفا و594، في حيــن ارتفعت الوفيات إلى 

6090 في المجمل.

وســجلت المكســيك أكبر حصيلــة يومية 
لإلصابــات المؤكــدة أول أمــس الثالثــاء 

باإلعالن عن 2713 إصابة جديدة.
استبعاد موجة ثانية

وفــي تركيا، قــال وزير الصحــة فخر الدين 
قوجــة إن البــالد ال تتعــرض فــي الوقت 
الحالــي لخطر موجــة جديدة من تفشــي 

فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن أنقرة مســتعدة لبدء ما وصفها 
بأنها ســياحة محكومة صحيا مع 31 دولة 
اعتبارا من أمــس األربعاء، وقــال إن قيود 
الســفر المفروضة على كبار السن ستخفف 

في األيام المقبلة.
وانخفــض عدد حــاالت اإلصابــة الجديدة 
بمــرض كوفيــد19- الناجم عــن اإلصابة 
بالفيــروس في تركيا إلى نحو ألف من نحو 
4500 الشــهر الماضي، وبلغ عدد الوفيات 

الرســمي بالفيــروس 4199 حالة، وتعافى 

من المرض أكثر من 110 آالف شخص.
وفي إيران، قال قاســم جــان بابائي نائب 
وزيــر الصحــة أمــس إن نحو عشــرة آالف 
مــن العاملين فــي قطاع الصحــة أصيبوا 
بفيروس كورونــا، كما توفي العديد منهم 

دون توضيح لعددهم.
أميركا.. المحنة والجدل

وفــي الواليــات المتحــدة، قــال الرئيــس 
دونالد ترامب إنه سيتوقف عن تناول دواء 
هيدروكســي كلوروكين المضــاد للمالريا 

خالل يوم أو يومين.
وكان ترامــب كشــف قبل أيام أنــه يتناول 
دواء المالريــا لوقاية نفســه مــن فيروس 
كورونا رغم تحذيرات طبية بشــأن أعراضه 
الجانبيــة الخطيــرة المحتملة وتســاؤالت 
بشــأن مدى فعاليته في الوقاية من مرض 

كوفيد19-.
ويصــر ترامــب علــى العــودة إلــى الحياة 
الطبيعيــة، واقتــرح عقــد اجتماع مباشــر 
لمجموعة الدول الصناعية الســبع الكبرى 
فــي كامب ديفــد بشــمال واشــنطن في 

يونيو/حزيــران المقبل بــدال من االجتماع 
المقرر بالفيديو.

وكتــب في تغريدة أن ذلك ســيكون "رمزا 
رائعــا للجميع، تطبيع الوضــع!"، وأثار هذا 
التصريــح ردود فعــل حــذرة مــن العديد 
من قــادة مجموعة الســبع الذيــن ربطوا 
الصحــي  بالوضــع  المقبلــة  مواقفهــم 

وتوصيات الخبراء.
وال تــزال الواليات المتحــدة الدولة األكثر 
تضررا من الفيروس على صعيدي الوفيات 
واإلصابات، وســجلت أمس األربعاء 1500 
وفاة جراء فيــروس كورونا، ليرتفع إجمالي 
الوفيات إلى أكثر مــن 93 ألفا، فيما تجاوز 

عدد اإلصابات مليونا و557 ألف حالة.
االنتصار واستئناف الحياة

مــن جانبها، أعلنت لجنــة الصحة الوطنية 
فــي الصيــن أمــس، تســجيل إصابتيــن 
بفيــروس كورونــا أمــس األربعــاء مقابل 

خمس حاالت في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان أن إحدى الحالتين 
أصيبــت بالعدوى محليا في شــنغهاي، في 

حين ارتبطت العدوى الثانية بشــخص جاء 
من خــارج البالد. وعبّــرت منظمة الصحة 
العالميــة عــن قلقها تجاه الوضــع بالدول 
الفقيرة، فــي الوقت الذي بــدأت فيه دول 
غنية بالخروج من إجراءات العزل العام التي 

فرضتها في ذروة تفشي فيروس كورونا.
وبدون أن تعلن "انتصارها" تواصل أوروبا 
مــن جهتهــا اســتئناف الحيــاة الطبيعية 
تدريجيا بحــذر كبير وإجــراءات تهدف إلى 

تجنب حدوث موجة ثانية من االصابات.
وفي إسبانيا حيث ســجلت وفاة حوالي 28 
ألف شخص أعادت برشلونة فتح شواطئها 
وحدائقها، وقالت اإلسبانية هيلينا براديس 
)43 عاما( على أحد شــواطئ كتالونيا "كنا 

نتمنى بشدة سماع صوت األمواج والمشي 
على الشاطئ".

لكــن الحكومة مــددت حالة اإلنــذار حتى 
6 يونيو/حزيــران، وفرضــت ارتداء األقنعة 
الواقية بدءا من سن الست سنوات في كل 
األماكــن العامة التي يصعــب فيها اإلبقاء 

على مسافات، بما في ذلك في الشوارع.

كورونا: يوم قاٍس باملكسيك والوباء يستوطن الربازيل.. وتركيا تستبعد موجة ثانية
عواصم/ وكاالت:

تفيد أرقام نشرتها وكالة رويترز أمس، بأن فيروس كورونا 
أصاب حتى الحين أزيد من خمســة ماليين شــخص توفي 
منهــم أكثــر من 327 ألفا، في حين تماثل للشــفاء مليون 

و847 ألــف مريــض. وأعلنت منظمة الصحــة العالمية أن 
الـ24 ســاعة الماضية شــهدت تســجيل 106 آالف إصابة، 
وهو أكبر معدل يومي منذ تفشــي الفيروس الذي ظهر 
ألول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وســجلت البرازيــل 880 وفــاة ونحــو 20 ألــف إصابة، مما 
يرفــع إجمالــي الوفيات إلى 19 ألفا، فــي حين ارتفع عدد 
المصابيــن إلى 291 ألفا و579 وفقا ألرقام وزارة الصحة 

البرازيلية.

طرابلس/ فلسطين:
ســيطرت قوات حكومــة الوفــاق الوطني علــى مدينة 
األصابعــة بالجبل الغربي، وواصلــت ضرب مواقع قوات 
اللواء المتقاعد خليفــة حفتر في مدينة ترهونة تمهيدا 
القتحامهــا، فــي حيــن حــذرت تركيــا حفتر مــن مغبة 

استهداف مصالحها في ليبيا.
فبعــد مدن الســاحل الغربــي -وفي مقدمتهــا صبراتة 
وصرمان- ثم قاعدة الوطية الجوية وبلدتي بدر وتيجي، 
تمكنت قوات الوفاق أمس، من إخضاع األصابعة )120 
كيلومترا جنوب غرب طرابلس( إثر اشــتباكات محدودة 
وضربات جوية أوقعت قتلى في صفوف الموالين لحفتر، 
وكانت سيطرت قبل ذلك على منطقة جندوبة القريبة.

وقــال مصدر من قــوات الوفــاق لمراســل الجزيرة، إن 
التقــدم باتجــاه األصابعــة -التــي تقع جنــوب غريان- 
انطلق من عدة محاور باألســلحة الثقيلة والمتوســطة 
وســط مقاومة ضعيفة مــن قوات حفتر قبل اســتعادة 
المدينة التــي عرفت بتأييدها للنظام الســابق قبل أن 

تتحالف مع حفتر.
تقدم متواصل

وبعد إخضــاع األصابعــة، تحركت قوات الوفــاق جنوبا 
باتجاه مزدة ونســمة، حيث توجد طرق إمداد االســلحة 
والعتاد لقــوات حفتر في مدينة ترهونــة )80 كيلومترا 

جنوب شرق طرابلس(.
ومســاء أول من أمس نفذ ســالح الجــو التابع للحكومة 
المعترف بها دوليا ضربات جديدة على أهداف عسكرية 
في ترهونة، مما أسفر عن قتلى وجرحى بين المسلحين 
المتمركزيــن فيهــا، وبالتزامــن عــززت قــوات الوفاق 

مواقعها على مشارف المدينة.
وكان متحــدث باســم عملية بــركان الغضــب التابعة 
لحكومــة الوفاق قــال: إن قواتهم ستشــن قريبا عملية 
عســكرية للســيطرة على ترهونة، وذلك بعد شهر من 

محاولة لم تكلل بالنجاح.
ودمرت قوات الوفاق أول من أمس ست منظومات دفاع 
جوي روســية لقــوات حفتر في كل مــن ترهونة، وبلدة 
الوشــكة الواقعة بين مدينتي سرت ومصراتة، وضاحية 
ســوق األحد جنــوب طرابلس، في حيــن عُرضت الليلة 
الماضيــة في طرابلس منظومة من النوع نفســه تمت 

مصادرتها عقب السيطرة على قاعدة الوطية.
إنذار لحفتر

علــى صعيد آخر، حــذرت الخارجية التركيــة أمس قوات 
حفتــر من عواقب وخيمة إذا هاجمــت مصالح تركيا في 

ليبيا.
وقال متحدث باسم الوزارة إن تركيا ستعتبر هذه القوات 

أهدافا مشروعة إذا استُهدفت المصالح التركية.
ويأتي اإلنذار التركي عقب تصريحات لصقر الجروشــي، 
رئيــس أركان القوات الجوية بقــوات حفتر، قال فيها إن 
ســالح الجو التابع لهم أوشــك على تنفيــذ أكبر عملية 
جوية فــي تاريخ ليبيا، وإن الســاعات المقبلة ســتكون 
مؤلمة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأتباعه.
واعتبر الجروشي أن جميع المواقع والمصالح التركية في 
جميع المدن الليبية هدف مشــروع لمقاتالت سالحهم، 
وأهــاب بالمدنيين االبتعاد عنهــا، وذلك وفقا لما نقلته 
عدة مواقــع إخبارية، من أهمها موقــع وكالة بلومبيرغ 

األميركية.
وعقب اســتهداف محيط الســفارة التركية في طرابلس 
في وقت ســابق من الشهر الجاري، هددت أنقرة باعتبار 
قوات حفتر هدفا مشــروعا لها في حال تكررت مثل هذه 

الهجمات.
وقف القتال

سياســيا، قال وزير الخارجية الروســي ســيرغي الفروف 
إنه أجرى اتصــاال هاتفيا بنظيره التركي مولود جاويش 
أوغلــو أكدا خالله أهمية الوقف الفوري لألعمال القتالية 
في ليبيا، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية األمم 

المتحدة.
وقــال بيان صادر عــن الخارجية الروســية، إن الوزيرين 
أكــدا أيضــا أهمية مشــاركة األطراف الليبيــة كافة في 
العملية السياسية، من أجل التوصل لحل لألزمة الليبية، 
على أســاس قــرارات مؤتمر برلين التــي تبناها مجلس 

األمن، كما ذكر البيان الروسي.
ويأتي هذا التطور في ظل دعوات دولية متالحقة لوقف 
التصعيد العســكري في ليبيا، وصــدرت أحدث الدعوات 
عن الرئيســين األميركي والفرنســي واالتحاد األوروبي 
والبعثة األممية في ليبيا، فضال عن تصريحات "مصرية 
وإماراتية" تتحدث بدورها عن الحل السياسي في ليبيا.

صنعاء/ األناضول:
قتل مواطن يمني، وأصيب 3 آخرون، أمس، خالل فض 
قوات تابعــة لـ"المجلس االنتقالــي الجنوبي" المدعوم 
إماراتيــًا، مظاهــرة في العاصمة المؤقتــة عدن )جنوب 

غرب( طالبت بعودة الحكومة الشرعية.
وقال شــهود عيان، لألناضول، إن مســلحين من قوات 
"المجلس االنتقالي" أطلقوا النار بشــكل عشوائي على 
المشــاركين في المظاهــرة التي طالبــت أيضا برحيل 

المجلس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.
وأضاف الشــهود، أن مئات المشــاركين في المظاهرة 
التي انتظمت في حي "كريتر" بالمدينة، رددوا شعارات 
ضــد المجلــس االنتقالــي، وطالبــوا بعــودة الحكومة 

الشرعية إلى عدن.

جنيف/ األناضول:
دعــت األمــم المتحــدة مالطــا وباقــي الــدول األوروبية 
إلى التحرك بشــكل عاجــل من أجل إجــالء مهاجرين غير 
قانونين عالقين في قاربين اثنين، بعد إنقاذهم في البحر 
المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا قادمين من 

إفريقيا.
وأشار بيان مشترك صادر عن المفوضية السامية لشؤون 
الالجئيــن ومنظمة الهجرة الدوليــة، أمس، إلى إجالء 21 
شــخصًا معظمهم من الناس واألطفــال، قبل بضعة أيام 

إلى مالطا بعد أن كانوا عالقين في البحر.
وأوضــح البيــان، أن نحــو 160 مهاجرًا غيــر قانوني تم 

إنقاذهم سابًقا، ال يزالون محتجزين في سفينتين.
وشــدد على وجود مســؤوليات نابعة من القانون الدولي 
على مالطا وباقــي الدول األوروبية مــن أجل جلب أولئك 

األشخاص إلى البر بشكل آمن.
وأكــد البيــان إرغــام أبريــاء علــى االنتظار فــي القاربين 
ألســبوعين، مضيًفا:« مــن المهم أن يتــم إيصال أولئك 
األشــخاص إلى البر بأقرب وقت، ومن غيــر المقبول ترك 
هــؤالء في البحــر لفترة طويلــة جدًا، خاصــة في ظروف 

صعبة وغير مناسبة«.
وأعــرب عن قلقــه العميق حيال األنبــاء المتعلقة بتجاهل 

كما ندد المتظاهرون بتــردي الخدمات العامة، وانهيار 
النظام الصحي في ظل تفشي األوبئة التي أودت بحياة 

المئات في المدينة، بحسب المصادر نفسها.
وشــهدت عدن، خالل األيام الماضيــة، احتجاجات على 
تــردي الخدمات، وســيطرة "االنتقالي" علــى المدينة، 
وعدم سماحه بعودة الحكومة لمواجهة الوضع الكارثي 
الناتــج عن تفشــي األوبئة، عقب الســيول التي ضربت 
المدينــة، فــي أبريل/نيســان الماضــي، وعلى رأســها 

فيروس كورونا.
وتمنع قوات المجلس تنظيم مسيرات في عدن للتنديد 
بالوضــع الصحــي والبيئــي والخدمــي الذي تشــهده 
المدينة في ظل سيطرة "االنتقالي" عليها، كما اعتقلت 

عددا من منظميها.

بعض الدول دعوات المســاعدة التي أطلقتها السفينتان 
أو أجلتها. وأشــار البيان، إلى وجود مسؤوليات على عاتق 
الــدول األوروبية حيال تقديم الدعم للناس الذين يعانون 

ظروًفا صعبة وفًقا للقانون الدولي.
وأردف »علــى الدول إظهــار كافة الجهود مــن أجل إنقاذ 
الناس الذين يعانون مشــاكل بشــكل مباشــر، ألن بضع 
دقائــق قــد تكون الخــط الفاصل بيــن الحيــاة والموت، 
فالدول مطالبة بإجالء الذين يتــم إنقاذهم في البحر إلى 
البر، ومنحهم اللجوء وتأمين تقديم المساعدات اإلنسانية 

لهم«.
كمــا جــدد البيان »بشــكل قطعــي« ضرورة عــدم إعادة 
المهاجريــن غير القانونييــن إلى ليبيا بعــد إنقاذهم في 

البحر.
وتقول مالطــا إن االتحاد األوروبي لــم يظهر أي تضامن 
معها بخصوص الهجرة غير القانونية بعد انتشار فيروس 
كورونــا في أوروبا، وأبلغت بروكســل قرارها بوقف الدعم 
المالي والعســكري لعملية »إيريني«، لعدم تلقيها الدعم 

الكافي من االتحاد في أزمة المهاجرين.
وفــي 31 مــارس/ آذار الماضــي، أعلن االتحــاد األوروبي 
إطــالق عمليــة »إيرينــي«، التي تعنــي باللغــة اليونانية 

»السالم«، لفرض حظر على توريد األسلحة إلى ليبيا.

ليبيا.. قوات الوفاق تسيطر عىل مدينة 
األصابعة بالجبل الغريب وتركيا تنذر حفرت

قتيل يف فض مظاهرة تطلب عودة الرشعية بعدن

األمم املتحــدة تـدعــو دوًل 
أوروبية إلجالء مهاجرين عالقني بالبحر
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أنقرة/ وكاالت:      
كشــفت تقارير صحفية نجاح نادي ليفربول اإلنجليزي 
في حســم صفقته األولى، خالل الموسم المقبل، بعد 
أن نجــح األلماني يورغن كلوب مدرب الريدز في تعزيز 

مركز حراسة المرمى.
وقــال موقــع ”koptalk“، إن ليفربول نجح في حســم 
صفقــة الحارس أوغركان شــاكير من نــادي طرابزون 
سبور التركي، في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون جنيه 

إسترليني، ما يعادل 25 مليون يورو.
ونقــل الموقع عــن تقارير فــي الصحافــة التركية، أن 
شــاكير أبلغ مدربــه الســابق ســادي تاكيلوغلو، بأن 
مســؤولي ليفربول حسموا الصفقة لصالحهم بالفعل، 

خالل األيام القليلة الماضية، وأنه سينتقل إلى ”أنفيلد“ 
بنهاية الموسم الجاري.

ولعب شاكير، البالغ من العمر 24 عاما، 34 مباراة هذا 
الموسم، وهو الحارس األساسي لنادي طرابزون سبور.

ويعاني ليفربول من نقص الصفوف في مركز حراســة 
المرمــى، خاصة فــي حالة غيــاب الحــارس البرازيلي 
أليســون بيكر، في ظل اهتزاز مستوى بديله اإلسباني 
آدريان، وهو ما كلف الريدز الخروج من مســابقة دوري 
أبطــال أوروبا لكــرة القدم هذا الموســم أمام أتلتيكو 
مدريــد، بعد موقعة اإلياب في أنفيلد، والتي حســمها 
الروخي بالنكوس في الوقت اإلضافي، عقب خطأ قاتل 

من حارس ليفربول، أعادهم للمباراة مرة أخرى.

لندن/ )أ ف ب(:
أفاد نادي تشلســي االنجليزي لكرة القدم أمس أنه سمح لالعب وسطه 
الفرنسي نغولو كانتي بالتغيب عن التدريبات بسبب تخوفه من االصابة 

بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تقارير صحافية بهذا الشأن.
واكتفــى النــادي اللندني في اتصــال مع وكالة فرانس بــرس، بالتأكيد 
ان صحيفــة "ذا تلغراف" التي كانت أول من كشــفت هــذه المعلومات، 

"وصفت الوضع بشكل صحيح".
وخــاض كانتي تدريبات اليوم األول لفريقــه الثالثاء بعدما جاءت نتيجة 
الفحص الذي خضع له ســلبية، لكن التقارير تشــير الى ان الالعب أبدى 
مخــاوف من معــاودة التدريبات الى جانب زمالئــه، وبالتالي حصل على 
الضوء األخضر من النادي والمــدرب فرانك المبارد للغياب عن تدريبات 
األربعاء. وأشارت الصحيفة الى ان النادي اللندني سمح لكانتي )29 عاما( 
بمواصلــة التمارين الفردية في منزله، من دون ان يحدد موعدا للعودة 

الى التدريبات الجماعية مع زمالئه.
وتعرض كانتي، أحد أفراد المنتخب الفرنسي الفائز بمونديال 2018 في 
روســيا، الى حالة اغماء قبل سنتين عندما سقط على االرض خالل احدى 
الحصــص التدريبية فــي مقر كوبهام الخاص بناديــه، لكن الفحوصات 

الطبية التي خضع لها لم تظهر أي مشكلة في القلب.
لكــن شــقيقه األكبر نياما توفي بســبب ذبحــة قلبية قبل أســابيع من 
مونديال 2018، كما خسر والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره.
وكان قائــد واتفورد تروي ديني رفض العــودة الى تدريبات فريقه ايضا 
خشــية من احتمال نقل عــدوى "كوفيد19-" الى ابنــه البالغ من العمر 

خمسة أشهر والذي يعاني من صعوبة في التنفس.

روما/ )أ ف ب(:
عاد الجناح الفرنســي المخضرم فرانك ريبيري إلــى تمارين فريقه فيورنتينا 
االيطالي، بعد غيابه ستة أشهر عن المالعب بسبب إصابة قوية في كاحله.
وشــارك ابن الســابعة والثالثين في حصة تمارين فردية بعد حصول أندية 
"سيري أ" على الضوء األخضر من السلطات الستئناف تمارينها هذا األسبوع، 

إثر توقف لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونشــر ريبيري شــريط فيديو قصيرا عبر حســابه على موقع "تويتر"، مرفقا 
بتعليــق "عُدت"، يظهــر فيه الالعب الدولي الســابق يركض وينّفذ تمارين 
لياقة، ســيطرة على الكرة وتســديد. كما نشر النادي شــريطا مماثال مرفقا 

بتعليق "عودة فرانك"، مع رسِم تاج ملكي.
وتألــق ريبيري مــع بايرن ميونيخ األلمانــي لمدة 12 عاما قبــل انتقاله الى 
فيورنتينا مطلع هذا الموســم، وهو عاد إلى ايطاليا قبل نحو أســبوعين بعد 
تمضية أسابيع عدة في المانيا خالل فترة اغالق البالد ضمن إجراءات الوقاية 
من تفشي "كوفيد19-". وسجل مرتين في 11 مباراة مع "فيوال" الذي يحتل 
المركــز الثالث عشــر في الترتيــب، قبل خضوعه لجراحة فــي كاحله األيمن 
نتيجة اصابة في مباراته االخيرة ضد ليتشي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

مدريد/ )أ ف ب(:
اعتبــر مــدرب المنتخب اإلســباني لكــرة القدم 
لويــس إنريكــي أن إقامــة مباريات فــي مالعب 
خالية من المشــجعين هي واقع حزين ومؤسف، 
في ظل ما فرضه فيروس كورونا المســتجد على 

الرياضة.
ورأى انريكي خالل حديث مع برنامج "كولغادوس 
دل آرو"، إن اللعــب مــن دون جمهور هو "محزن 
)...( ليــس أمــرا جميــال. لقــد تابعــت الــدوري 

األلماني، وهو أمر مؤسف".
وأضاف "نفتقد خصوصية األوقات الجميلة".

وعادت عجلة الدوري االلماني الى الدوران السبت 
الفائت بعــد توقف دام قرابة شــهرين بســبب 
جائحــة "كوفيد19-"، لكن خلــف أبواب موصدة 
ووفق بروتوكول صحي صارم للوقاية من تفشي 
فيروس كورونا، وهو سيناريو سيتكرر في غالبية 

البطوالت التي تأمل في اســتئناف نشــاطها في 
األسابيع المقبلة، بما فيها الليغا االسبانية.

وتابع مدرب برشــلونة الســابق "لكــن علينا أن 
نفهــم أيضا أنها )كرة القــدم( تؤمن الكثير من 
األموال. حتى وإن كان المشــهد بعيدا من أعلى 
مســتوياته مقارنه بما ســيكون عليــه مع وجود 
أشــخاص )فــي المدرجات(، فهو قد يســاعد في 
تجاوز تبعات فترة الحجر الصحي. مشــاهدة كرة 

القدم وكرة السلة من جديد مثيرة لالهتمام".
وقــال انريكي الذي دافع في مســيرته عن ألوان 
القطبين برشلونة وريال مدريد، إنه في حال كان 
ال يزال العبا "لرغبتُ في العودة في أســرع وقت 
ممكن. ليس لدي أي خوف. كنت خائفا قليال على 
كبار السن الذين أقدرهم والذين قد يعانون من 
هذا المرض. لكن على الصعيد الشخصي، ليس 

لدي خوف على اإلطالق".

ليفربول 
يقترب من 

حسم صفقة 
التركي 

أوغركان 

تشلسي يسمح لكانتي 
بالتغيب عن التدريبات 

عودة ريبيري إلى تمارين 
فيورنتينا بعد غياب ستة أشهر 

انريكي يرفض استئناف المباريات دون جمهور برشلونة/ وكاالت:
تحول الفرنســي، جان كلير توديبو، مدافع فريق برشــلونة الشاب، 
والمعار لفريق شــالكه األلمانــي، حتى نهاية الموســم الحالي، إلى 

هدف للعديد من األندية األوروبية في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا.
وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن توديبو المعار لفريق شــالكه 
يمتلــك بندًا يمنح الفريق األلماني أحقية الشــراء، مقابل 25 مليون 

يورو.
ويبــدو شــالكه غيــر قــادر على تفعيــل هــذا البند في ظــل األزمة 
االقتصاديــة الحالية، بســبب أزمة فيروس كورونــا، على الرغم من 

األداء المقنع للمدافع الفرنسي هذا الموسم.
وأضافت الصحيفة اإلســبانية، أن إدارة برشلونة تخطط لالستفادة 
من تسويق توديبو هذا الصيف، بعد أن انضم في يناير 2019، من 

تولوز الفرنسي.
وتلّقى برشلونة بالفعل، عدة اتصاالت من أندية ألمانية وإنجليزية، 
وتأمل إدارة النادي الكتالوني في الحصول على 25 مليون يورو على 

األقل، مقابل رحيل توديبو في الميركاتو الصيفي المقبل.
وذكــرت ”موندو ديبورتيفو“ أن باير ليفركــوزن األلماني، وإيفرتون 
هما أبــرز المهتمين بالتعاقد مع توديبو، كما أبدى ميالن اإليطالي 

اهتمامه، بالتعاقد مع الالعب الفرنسي.

صراع بين 
أندية 

أوروبية على 
توديبو 

مدافع 
برشلونة
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

22
مايو

1
9

4
مجلس األمن يصدر القرار )49( الذي يدعو إلى 8

وقــف إطــاق النار في فلســطين وهدنة في 
القدس.

1
9

4
االحتــال 8 جيــش  فــي  ألكســندروني  وحــدة 

اإلســرائيلي ترتكــب مجــزرة بحــق أهالــي قرية 
الطنطــورة قضــاء حيفــا، والمؤرخ اإلســرائيلي 
»تيــدي كاتس« يؤكــد أن الشــهادات التي حاز 

عليها تشير إلى استشهاد 230 فلسطينًيا.

2
0

0
االستشــهادي عيسى بدير، من كتائب شهداء 2

األقصــى يفجر نفســه في مســتوطنة رشــون 
ليتسيون، ويقتل 3 مستوطنين ويصيب قرابة 

40 آخرين.

2
0

1
 تايانــد تشــهد انقاًبا عســكرًيا مــن قبل قائد 4

القوات المســلحة الملكية, وذلك على خلفية 
االحتجاجــات التــي تشــهدها البــاد منذ ســنة 

.2013

ايتسهار المحاذية   للقرية هاجموا 
بالقــرب مــن دوار  المواطنيــن  مركبــات ومنــازل 
طولكرم نابلس بالحجارة والزجاجات الفارغة ما أدى 
إلى إصابة أربعة مواطنين على األقل بجروح مختلفة 
وتحطيــم أكثر من عشــرين مركبة فلســطينية في 
المكان. وأضاف الحواري لموقع وكالة معًا اإلخبارية 
المواطنيــن  منــازل  هاجمــوا  المســتوطنين  بــأن 
والمحــات التجارية على الشــارع الرئيــس للقرية، 
في حين أطلقت قوات االحتال اإلســرائيلي عشرات 
قنابــل الغاز المســيل للدمــوع والقنابــل الصوتية 

باتجاه المواطنين.
وقالت مصــادر أمنية فلســطينية: إن حركة الســير 
وحاجز حــوارة تم إغاقهــا بالكامل مــن قبل قوات 

االحتال اإلسرائيلي.
إصابات واعتقاالت

وفــي وقت ســابق من يــوم أمــس، أصيــب أربعة 
مواطنين بجــروح مختلفة، في مواجهــات مع قوات 
االحتــال اإلســرائيلي، وهجــوم للمســتوطنين في 

الضفة.
وشــنت قوات االحتال حملة اعتقاالت واسعة طالت 
26 مواطنًا من محافظــات رام اهلل والبيرة، وجنين، 

والخليل، وقلقيلية، وبيت لحم، بينهم أسرى محررون 
وطلبة جامعيون.

ففي نابلس شــمال الضفة الغربية، أصيب مواطنان 
بكســور وجروح، عقب هجوم مستوطنين على بلدة 

يتما جنوب المدينة.
وقال مسؤول ملف االســتيطان شمال الضفة غسان 
دغلس لوكالة »وفا« التابعة للسلطة: إن مستوطني 
»رحاليــم« هاجمــوا منــزل المواطن محمد جاســر 
صنوبــر في بلدة يتمــا، األمر الــذي أدى إلى إصابة 
اثنين من المواطنين بكســور وجروح خال التصدي 

لهم.
وأضاف أن المواطنين المصابين، هما: محمود نافز 
كســر في الرجل، وشــريف محمد خير جروح بالرأس 

عقب استهدافهما من قبل المستوطنين بالحجارة.
وفــي طوباس، أصيب شــاب بالرصــاص الحي، في 
مواجهات مع قوات االحتال اإلســرائيلي في مدينة 

طوباس.
وأفــادت مصــادر محلية وطبيــة بأن شــابًّا أصيب 
برصاصــة في قدمه خــال مواجهات بين الشــبان 
وقــوات االحتال، التــي اقتحمت المدينــة وأطلقت 
وابــًا مــن األعيــرة النارية وقنابــل الغاز المســيل 

للدموع.
وأضافــت المصــادر ذاتها أن الشــاب المصاب نقل 
إلــى المستشــفى لتلقي العــاج، ووصفــت إصابته 

بالمستقرة.
وفي رام اهلل، أصيب مواطن برصاصة معدنية مغلفة 
بالمطاط، خال مواجهات اندلعت مع قوات االحتال 
اإلســرائيلي في بلدة بيت ريما، في حين اعتقل ستة 

آخرون من عدة بلدات في المحافظة.
وقــال مصــدر محلــي: إن قــوة كبيــرة مــن جيش 
االحتــال اقتحمت بلــدة بيت ريما شــمال غرب رام 
اهلل، واعتقلت المواطــن عادل البرغوثي )58 عامًا(، 
وباســل البرغوثي )23 عامًا(، وهو طالب في جامعة 

بيرزيت.

وأضــاف أن مواجهــات عنيفــة اندلعت فــي البلدة 
أطلقت قوات االحتال خالها الرصاص الحي وقنابل 
الغــاز والصوت، مــا أدى إلى إصابة شــاب في رقبته 

برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط.
وأفــادت مصادر أمنيــة بأن قوات االحتــال اعتقلت 
ثاثة طاب يدرســون في جامعة بيرزيت عقب دهم 
منــازل ذويهــم، وهم مالــك حامد من ســلواد )22 
عامًــا(، ومهنــد كراجة مــن قرية صفــا )23 عامًا(، 

وعزات شبانة من سنجل )23 عامًا(.
وأضافــت المصادر ذاتها أن قــوات االحتال اعتقلت 
المواطن شــادي عبــد الرؤوف انجــاص )36 عامًا(، 
بعــد أن داهمت منزله في قريــة خربثا غرب مدينة 

رام اهلل.
وفي جنين اعتقلت قوات االحتال، خمسة مواطنين، 

من بلدتي يعبد وعنزا، بينهم طفل وأسير محرر.
وذكرت مصــادر محلية بأن قــوات االحتال اعتقلت 
الطفــل يزيد عبــد الرحيــم أبــو عابــد )16 عامًا(، 
واألســير المحرر عمــاد العبادي )50 عامًــا(، ونجله 
عمر )19 عامًا(، وشــعان أبو بكــر )20 عامًا(، بعد 
أن داهمت منازلهم في بلدة يعبد وفتشــتها وعبثت 

بمحتوياتها.
وأضافت المصــادر ذاتها، أن قوات االحتال اعتقلت 
الشاب إياد محمد صدقة من قرية عنزا جنوب جنين، 

في أثناء مروره على حاجز عسكري قرب نابلس.
وفــي بيت لحــم، اعتقلت قــوات االحتال، شــابين، 

بينهم أسير محرر.
وأفــادت مصادر أمنيــة بأن قوات االحتــال اعتقلت 
األسير المحرر إبراهيم هاني يومين )30 عامًا(، بعد 
أن داهمت منزل ذويه في شارع الفواغرة وسط بيت 

لحم.
وأضافت المصــادر ذاتها، أن قوات االحتال داهمت 
قرية الشــواورة شــرق بيــت لحم، واعتقلت الشــاب 

محمد طلب موسى )35 عاما(.
وفــي قلقيلية، اعتقلت قوات االحتال، ســتة أســرى 

محررين من المدينة.
وأفادت مصــادر محلية بأن قــوات االحتال اعتقلت 
كا مــن: جمال عثمــان داود )60 عامًا(، وزكي عبد 
الفتاح محمود داوود )54 عامًا(، ومحمد طال شريم 
)53 عامًا(، وحسني شريف النيص )39 عامًا(، وعبد 

الرحمــن مازن خــدرج )29 عامًا(، وعبــد الحق مازن 
خــدرج )28 عامًــا(، بعــد أن داهمــت منازلهم في 

المدينة وفتشتها.
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتال، سبعة مواطنين 

من المحافظة.
وأكــد الناشــط اإلعامــي محمد عــوض، أن قوات 
االحتــال داهمت منطقتي الظهر وشــعب الســير 
جنوب بيت أمر واعتقلت، كا من: عدي اياد بســام 
زعاقيــق )21 عامًــا(، ومجد زهير خليــل مقبل )17 
عامًا(، وهو طالب في الثانوية العامة، وقصي ســمر 
مهنــا )17 عامًا(، والشـــــــــقيقين محمد إبراهيم 
أبــو ماريــا )24 عامــا(، وركان )16 عامــا(، بعــد أن 

داهمت منازلهم وفتشتها.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات االحتال، المواطن 
مؤيــد الوحــواح مــن بلــدة دورا، وهيثــم عبد اهلل 
عصافــرة من بلــدة بيت كاحل شــمال الخليل، كما 

فتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.
تقليص المياه

إلى ذلك، قالت ســلطة المياه، إن سلطات االحتال 
اإلســرائيلي، بدأت منذ األســبوع الماضي وبشكل 
تدريجــي، في تقليــص كميات المياه علــى العديد 
من النقاط الرئيســة المزودة للميــاه في عدد من 
وجنيــن،  ونابلــس،  اهلل،  رام  منهــا:  المحافظــات 

والخليل.
وأضافــت فــي بيان صــدر عنهــا، أمــس، أن هذه 
التخفيضــات المفاجئــة أثرت بشــكل مباشــر على 
كميــات الميــاه المــزودة للمواطنيــن، وأدت إلــى 
ضغوطات كبيرة على طواقم سلطة المياه، لمتابعة 
وإدارة انعكاســاتها علــى عمليــات التوزيــع، وخلل 
فــي انتظــام ضغــط المياه فــي الخطــوط الناقلة 

والشبكات.
وشــددت على أنه جاٍر تكثيف العمل من قبل طواقم 
ســلطة المياه على متابعة ومراقبة مؤشرات الضخ، 

وإيجاد حلول عملية إلدارة األزمة الناجمة.
وقال رئيس ســلطة المياه مازن غنيم: »إن االحتال 
وكعادته يســعى إلى عــدم ترك أي فرصــة لزيادة 
المعاناة اليومية لشــعبنا، من خــال التضييق عليه 
بأصعب األدوات وعلى رأســها الميــاه، ومثال ذلك 
ما نواجهــه اليوم من تخفيض لكميــات المياه في 
العديد مــن نقاط التزويد الرئيســة، بهدف التأثير 

المباشر على استدامة«.
وأضاف غنيم أن اختيار االحتال لهذا التوقيت الذي 
نواجه فيه فيروس »كورونا« والقيام بالممارســات 
التعســفية له أبعاد صعبــة، باألخذ بعيــن االعتبار 
حساســية وأهمية المياه في فتــرة الطوارئ والحجر 
المنزلي، والتي زاد فيها الطلب على المياه بنســبة 
تزيد علــى %10، باعتبــار المياه الســاح األول في 

مواجهة الفيروس.
ولفت إلــى أننا نواجه هذه األزمــة تزامنًا مع فصل 
الصيف وحاجتنا إلى رفع الكميات وليس تخفيضها، 
لاســتجابة الرتفاع الطلــب المتزايد علــى المياه، 

فبحسب المؤشرات سيصل إلى حوالي 30%.
فــي حيــن أضــرم مســتوطنون، ظهر أمــس، النار 
باألراضي والحقول الزراعية القريبة من مســتوطنة 
»عنــاب« المقامــة علــى أراضي بلدة رامين شــرق 
طولكــرم. وقــال مزارعون إنهم شــاهدوا مجموعة 
من مســتوطني »عناب« يشعلون النار في أراضيهم 
بحراســة قوات االحتال التي لم تحرك ســاكنًا، ما 
تسبب في اتســاع رقعة الحريق وامتداد النيران إلى 

مئات األشجار.
وقــال المزارع عماد ســلمان، إن النيــران أتت على 
العشرات من أشجار الزيتون واللوز في أرضه الواقعة 

بجانب المستوطنة، والبالغ مساحتها 50 دونمًا.
وهرع المواطنــون إلى جانب طواقم الدفاع المدني 
التي حضرت إلى المنطقة للسيطرة على الحريق، إال 
أنه لوعورة المكان لم تتمكن من إخمادها بالكامل، 

وما زالت مشتعلة حتى اللحظة.
وقال مدير عام دائرة زراعة طولكرم ســمير ســمارة 
إن الحريق الذي تســبب به المســتوطنون أتى على 
مئات الدونمــات من األراضي الزراعيــة تقدر بأكثر 

من 400 دونم.

بالمقاومة الشــاملة«. وأكــد العاروري في لقاء متلفز علــى قناة »الميادين« 
مساء أمس، أن »شعبنا الفلسطيني لم يغير من قناعته وموقفه بأنه ال يقبل 

هذا االحتال، ويقاومه حتى اقتاعه«.
وأضــاف: »نراهن علــى موقف شــعبنا في الضفــة الغربية وغزة والشــتات 
والداخل، ونســعى أن يكون هذا الموقف هو الفاعل األول في مواجهة خطة 

الضم«.
وأشــار إلى أن حركته تسعى إلى حشــد كل الصفوف ليكون هناك رد شعبي 

واسع وحقيقي لرفض الخطط اإلسرائيلية.
وبين العــاروري عقد حماس للقــاءات مع عديد من القوى الفلســطينية في 

الداخل والخارج، داعيًا إلى لقاء يضم كل مكونات شعبنا.
ولفت إلى أن العالم »عاجز عن إيقاف هذا الكيان عن جرائمه بحق شعبنا، أو 
أنهم مشــاركون ومتآمرون ضد شعبنا، لذلك نحن نراهن على شعبنا، وعلى 

قواه الحية، وعلى أمتنا، وعلى شعوب األمة«.
وأكد أن عودة المقاومة المســلحة إلــى الضفة الغربية ممكنة جدًّا، ويمكن 

أن يكون أقرب مما يتصوره بعض الناس.
ونبــه إلى أنــه قبل االنتفاضة الثانيــة كان الوضع مشــابهًا لهذه المرحلة، 
عندهــا أخــرج شــعبنا أعنف موجــة مقاومة في وجــه االحتــال أجبرته على 

االنسحاب من غزة وأجزاء من الضفة الغربية.
وذكــر أن هنــاك خطــوات تم اتخاذهــا تجاه القــدس والضفة وفلســطين، 
ســتوصلنا إلــى نقطــة االنفجار قريبًا. وشــدد العــاروري على أنــه إذا أقدم 
االحتــال علــى خطوة ضم أجزاء مــن الضفة الغربية، ســنكون قريبين من 
انفجار انتفاضة عارمة ستغير هذا الواقع، وستكون ردًّا حقيقيًّا وعمليًّا عليه. 
وقال: »نحن موقفنا من اليوم األول التفاق أوســلو هو رفض هذه الطريقة، 
ألن الدخــول تحت ســقف االحتال ال يمكــن أن يؤدي إلــى تحقيق مطالب 
شعبنا«. وأضاف القيادي في حماس: »رفضنا كان أشد لكل االتفاقات األمنية 
مــع االحتــال، ونحن نرحب بقرار أبــو مازن )محمود عباس( وقف التنســيق 

األمني«، معربًا عن أمله في أن يكون هذه المرة جديًّا.
وشــجع الســلطة على ضرورة قطع عاقاتها مع االحتال، مســتدرًكا: »نحن 

شركاء في تحمُّل نتائج هذه الخطوات«.
وأكــد أن »القدس قلب قضيتنا، ونحن واثقون ثقة مطلقة بأن هذه القضية 
لــن تضيــع، وأنها ال يمكــن أن تصبح مدينــة يهودية، هــذه المدينة قلب 

اإلسام والعروبة وقلب قضيتنا«.
وشــدد على أن اقتراب االحتال مــن الخطوط الحمراء في القدس ســيفجر 
الموقف، وأن االحتال لديه خبرة في التعامل مع المقدســات، حيث انطلقت 
االنتفاضــة الثانيــة بكل ما كبدته من خســائر بســبب العبث فــي المدينة 
المقدســة. وبين أن هناك خشــية أن يســتغل االحتال الظروف، لفرض أمر 

واقع في نظام وآلية السيطرة على المسجد األقصى.
وأوضــح أن يوم القدس العالمي كان تعبيرًا مقدرًا عن أهمية هذه المدينة 

وارتباط األمة بهذه المدينة وهذه القضية.
وقال العــاروري: »نحن في حمــاس مقتنعون تمامًا بأن موقــف إيران تجاه 
القــدس والمقاومــة ثابت ولم يتغير، فهو داعم لشــعبنا وحقــه ومقاومته، 

وموقفهم ثابت في االعتراف بحقوق شعبنا على كامل فلسطين«.
وجدد التأكيد أن »إيران لم تتوقف عن دعم المقاومة، حتى في تلك الفترات 

التي حدث فيها فتور في العاقة، فإن دعمها للمقاومة لم يتوقف«.

مواقع إلكترونية 
إسرائيلية تتعرض 

لهجمة اختراقات واسعة 
الناصرة/ فلسطين:

تعرضت مواقع إســرائيلية، على الشــبكة العنكبوتية، لهجمة 
اختراقات واسعة، صباح أمس. 

وقالت صحيفة "جروزاليم بوســت" اإلســرائيلية إن مجهولين 
اخترقوا العديد من المواقع، وتم اســتبدال الصفحات الرئيسة 
لها بمقطع فيديو ورســالة مناهضة لاحتال باللغتين العبرية 
واإلنجليزية، جاء فيها: "بدأ العد التنازلي لتدمير)إسرائيل( منذ 
فترة طويلة".  وأشــارت إلى أن المهاجمين حملوا اسم "هاكرز 
أوف ســيفر"، في حين أن  المخترقين استخدموا تعبير "تجهزوا 

لمفاجأة كبيرة"، باللغة العبرية. 

طائرة إماراتية تحط بمطار 
إسرائيلي تحمل مساعدات للسلطة

الناصرة/ فلسطين:
ذكــر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، أن طائرة مدنية إماراتيــة حطت فجر أمس بمطار بن غوريون 
اإلســرائيلي للمرة األولى بتاريخها، حاملة مســاعدات للسلطة الفلسطينية، لكنها لم تحمل أي عامات 
تعريــف. ولفت الموقع إلى أن طائرة تابعة لطيران االتحاد اإلماراتي، وصلت في رحلة مباشــرة من أبو 

ظبي إلى )إسرائيل(، حاملة مساعدات إنسانية لمكافحة فيروس كورونا ليتم تسليمها للفلسطينيين.
وقال الموقع إن "طائرة إيرباص A330 هبطت في )إسرائيل(، من دون أن تحمل أي عامات تعريف مثل 
علم اإلمارات العربية المتحدة الذي يزين عادة طائرتها، كما أنها لم تحمل أي كتابات ذات صلة، وذلك 
بهدف عدم لفت النظر إليها"، مشــيرا إلى أن "مســار رحلة الطائرة كان فــوق الكويت والعراق وتركيا، 
ومن هناك إلى البحر األبيض المتوســط ومن ثم مطار بن غوريون". وكان مســؤول إسرائيلي قال في 
وقت ســابق إنه "وألول مرة في )إســرائيل(، ســتهبط طائرة تابعة لخطوط االتحاد الجوية اإلماراتية، 
برحلة مباشرة من أبو ظبي.  ورفضت حكومة رام اهلل استام شحنة المساعدات اإلماراتية بسبب عدم 

التنسيق معها، والعتبار هذه الطريقة قناة للتطبيع مع )إسرائيل(.
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إيرانية تعود للحياة بعد 18 
ساعة في ثالجة المشرحة

طهران/ وكاالت:
عــادت امرأة إيرانية إلى الحياة مجددًا بعد توقف قلبها في إثر إصابتها بأزمة 
قلبيــة، ووضعهــا في ثالجة الموتى لمدة 18 ســاعة قبل دفنهــا، في ظاهرة 
نادرة.  وكانت الســلطات اإليرانية أعلنت وفــاة امرأة تبلغ )42 عاما(، ونقلتها 
إلــى ثالجة الموتى في مقبرة في مدينة خرم آباد، عاصمة مقاطعة لورســتان 
غربي البالد، حســبما ذكــر موقع "إيران فرونــت بيج نيــوز" اإليراني الناطق 

باإلنجالبولبية.
وقال عبد الرضا شــاهبازي رئيس قســم العالقــات العامة بجامعة لورســتان 
للعلــوم الطبية إن الطبيب الشــرعي ذهب إلى المشــرحة في الصباح لفحص 

الجثة وإصدار تصريح الدفن، لكنه رأى المرأة الميتة تتنفس بأعجوبة.
وأضــاف شــاهبازي، أن المــرأة التي قضت 18 ســاعة ميتة رســميا نقلت إلى 

مستشفى في خرم آباد حيث تمكن األطباء من إنعاشها.
وأشــار إلــى أن المــرأة أعيــدت إلــى الحيــاة، وهــي اآلن في قســم الطوارئ 
 Lazarus( ،"بالمستشــفى. وتُعــرف هــذه الظاهــرة بـ"متالزمــة الزاروس
syndrome( أو "اإلنعاش القلبي الذاتي بعد فشــل اإلنعاش القلبي الرئوي"، 

وهو الرجوع التلقائي للدورة الدموية بعد فشل محاوالت اإلنعاش.
وغالبا مــا يعاني المرضى الذين يُعلن عن وفاتهم بعد الســكتة القلبية من 

عودة مرتجلة لنشاط القلب.
وســجلت عشــرات الحاالت المماثلة منذ عــام 1982، عندما وصفت "متالزمة 

الزاروس"، ألول مرة في المراجع

طفل من كل 6 في إسبانيا 
يعاني االكتئاَب بسبب كورونا

مدريد/ وكاالت:
قالــت منظمة لألعمال الخيرية، أمــس، إن واحدًا من كل 6 أطفال تقريبًا في 
إســبانيا مر بفترات اكتئاب خالل أزمة كورونــا، وكان األطفال األكثر فقرا هم 
األكثر معاناة. وطبقت إســبانيا أحد أشد إجراءات العزل العام في العالم، والتي 
شــملت إبقاء األطفال في المنازل على مدى أسابيع للحد من تفشي الفيروس 

الذي أودى بحياة نحو 28 ألًفا هناك.
وقالت هيئة إنقاذ الطفولة إن المســح الذي أجري في أبريل/ نيســان يكشــف 
أن العزل العام ســمح للعديد من العائالت باالستمتاع بمزيد من الوقت معًا، 
لكن على الرغم من ذلك شعر 17 % من األطفال باالكتئاب على نحو متكرر أو 
يومي، فيما زادت أوجه عدم المساواة بفعل الصعوبات االقتصادية الجديدة.

وفي األســر األكثر فقرًا واجه 32.3 % من األطفال صعوبة في النوم فيما كان 
30.1 % منهــم يخافــون من مــرض "كوفيد19-"، وتزيد هذه النســب بنحو 

الثلث عن األسر األقل احتياجا.
كما كشــف المســح الذي شــمل إجــراء أكثر مــن 1800 مقابلة مــع األطفال 

والعائالت، أن المنتمين ألسر أكثر فقرًا كانوا يبكون بوتيرة أكثر.
وقال أندرس كوندي مدير هيئة إنقاذ الطفولة في إســبانيا: "العزل في شــقق 
ضيقــة للغاية مع أشــخاص ليســوا مــن عائلتك هــو مخاطرة حًقــا ألن هذه 
العائــالت تواجــه نوعين من الضغوط، فهم فقــدوا وظائفهم ومعزولون في 
أماكن شــديدة الضيق". وحثت المنظمة الســلطات على دعم األســر الفقيرة 

لتغطية احتياجاتها األساسية.
وأعلنت الحكومة اإلســبانية مرارًا أنها لن تتخلى عن أحد وأنها تعتزم توفير 

دخل شهري أساسي لنحو مليون من األسر األشد فقرًا.

إطالق نار في مطعم
 أمريكي.. والسبب "كمامة"

واشنطن/ وكاالت:
أوقــف أمريكــي بعدما أصاب برصاصــة موظفا في سلســلة مطاعم للوجبات 
السريعة رفض تقديم الطعام له لعدم وضعه كمامة، على ما ذكرت الشرطة.
وأوقفت شــرطة أورورا في واليــة كولورادو )غرب الواليــات المتحدة( كيلفن 
واتســون )27 عاما( بعدما تســبب بالحــادث في مطعم تابع لسلســلة "وافل 
هــاوس" فتح أبوابــه فقط للمبيعات التي يحملها الزبون معه بســبب جائحة 

كوفيد19-.
وجــاء في تقرير عمليــة التوقيف الــذي اطلعت عليه وكالة األنباء الفرنســية، 
أن موظفــي المطعــم رفضوا مرتين خدمة الزبون الــذي أصر على عدم وضع 
كمامة. وقال شهود إن الشاب وضع مسدسا على طاولة الخدمة وقال للطباخ 

"أنا قادر على نسف دماغك فورا".
وفي الليلة التالية عاد كيلفن واتســون إلــى المطعم وطلب منه مجددا وضع 
الكمامــة أو مغــادرة المكان، فما كان منه إال أن ضــرب الطباخ وطارده داخل 

المبنى وأطلق النار عليه.
وأصيــب الضحية في الصدر ونقل إلى المستشــفى حيــث يتعافى من إصابته 

على ما أفادت الشرطة المحلية.

واشنطن/ وكاالت:
أطلقت شــركتا أبــل وجوجل اإلصــدار األولي 
من تقنية تتبع االتصــال الرامية إلى مكافحة 
انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-( 
COVID-19، كمــا أعلنــت ســلطات في 23 

دولة عبــر خمس قارات أنها ســعت للوصول 
إلى التقنية.

وقالت الشركتان األمريكيتان اللتان تمتلكان 
نحو 99 % من ســوق أنظمة تشغيل الهواتف 
الذكية الشــهر الفائت: إنهما ســتعمالن معًا 
على إنشاء تقنية جديدة لتتبع جهات االتصال 
بغية إبطاء انتشــار الفيروس، وذلك من خالل 
السماح للمستخدمين باختيار نظام يُفهرس 

الهواتف األخرى التي كانوا قريبين منها.
وأوضحت الشــركتان وقتئذ أنهما ســتعمالن 

معًــا علــى التقنية التــي ستســمح لألجهزة 
المحمولة بتبــادل المعلومــات عبر اتصاالت 
البلوتــوث؛ لتنبيه األشــخاص عندما يكونون 
على مقربة من شخص ثبتت إصابته بفيروس 

)كوفيد19-(.
وســتُمّكن تقنيــة "أبل وجوجــل" الحكومات 
التــي تكافــح الفيروس مــن نشــر تطبيقات 
للهواتف المحمولة في األيــام القادمة، وهي 
التطبيقات التي قالت الشركتان: إنها ستكون 
قــادرة علــى رصــد التقــارب الفيزيائــي بين 
المستخدمين حتى لمدة ال تقل عن 5 دقائق.

 ويُمكــن للمســتخدم الذي أصيــب في وقت 
الحق بالفيروس أن يستخدم التطبيق إلخطار 
جهات االتصــال األخيرة بذلك دون الكشــف 

عن هويته.

وأشادت بعض الحكومات بالنظام، األمر الذي 
يمكن أن يســاعدها على اختبار وعزل األفراد 
المصابين بالعــدوى على نحو أكثر كفاءة من 
مجرد سؤال المصابين عمن التقوهم ليحاول 
المصابون تذكر األشــخاص، وهــو مما يزيد 

من فرصة نسيان بعضهم.
ولكن بعض الحكومات لم تكن راضية بسبب 
القواعــد التي وضعتهــا أبل وجوجــل، والتي 
تحــد من قدرتهــا على جمــع بيانــات مواقع 
المســتخدمين وأرقــام هواتفهــم، وتفاصيل 

أخرى.
وتمنع أبــل وجوجل الســلطات مــن مطالبة 
المقيمين باســتخدام التطبيق، وقد شــهدت 
التطبيقات التي ال تســتخدم تقنية الشركتين 

اعتمادًا محدودًا حتى اآلن.

لندن/ وكاالت:
شغلت جائحة فيروس كورونا )كوفيد19-( 
العالــم منــذ أواخــر ديســمبر مــن العام 
الماضي، وتوارى خلــف الفيض الكبير من 
أخبارهــا اكتشــافات فلكيــة مهمة حدثت 

خالل األشهر الماضية.
واحتفــت الدوريــات العلميــة المتخصصة 
بهذه االكتشــافات، ولم تفرد لها وســائل 
اإلعالم الموجهة للجمهور العام المساحة 
الكافيــة من العرض النشــغالها بمالحقة 

أخبار »كوفيد – 19«.
أحــد أبرز هذه االكتشــافات كانــت تتعلق 
بثقب أسود قريب من األرض يمكن رؤيته 
بالعيــن المجــردة، وهو االكتشــاف الذي 
تم وصفه وتوثيقه فــي مايو/  آيار الجاري 

بدورية »الفلك والفيزياء الفلكية«.
وفي مفارقة تكشف الفرق بين عصر ما قبل 
)كوفيد – 19( ومــا بعده، حظي في إبريل 
مــن العــام الماضي الماضي خبــر التقاط 
أول صورة على اإلطالق للثقب أسود الذي 
يقــع في مجرة بعيدة، على اهتمام عالمي، 
وصار مادة رئيسية في كل نشرات األخبار، 

بينمــا لم يحظ خبر اكتشــاف ثقب أســود 
قريــب من األرض، ويمكــن رؤيته بالعين 

المجردة باالهتمام الكافي.
ويقع الثقب األســود المكتشــف على بعد 
نحــو 1000 ســنة ضوئيــة، أو مــا يعادل 
تقريبا 9.5 ألف مليون كيلومتر في كوكبة 

المرقب.
وبينما تكتشف الثقوب السوداء في العادة 
عن طريق تتبع الطريقة التي يتفاعل فيها 
الثقب األسود بعنف مع سحابة الغاز والغبار 
التــي تتراكم حوله، إذ يمــزق هذه المادة 
المحيطة بــه وينجم عن ذلك انبعاث غزير 
ألشــعة أكس يلتقطه التلسكوب، فإن هذا 
الثقــب تم االســتدالل عليه مــن الطريقة 
التي يتفاعل بها مــع نجمين قريبين منه، 
أحدهما يدور في مدار الثقب والنجم الثاني 

يدور في مدار حولهما معا.
وإلى جانــب طريقة االكتشــاف المختلفة، 
فــإن هــذا الثقــب يمكــن رؤيتــه بالعين 
المجــردة، إذا تــم النظر اليه مــن الجهة 

الجنوبية لألرض في سماء رائقة.
ومن االكتشــافات المهمــة التي لم تحظ 

أيضا باالهتمام الكافي في زمن )كوفيد – 
19(، هــو ما يتعلق برصد أدلة على حدوث 

انفجــار كوني هائــل في الفضــاء يفوق 5 
مــرات االنفجــارات التي رصــدت من قبل، 
وتــم وصفه بأنه »أكبر انفجــار كوني منذ 

نشأة الكون«.
ونشــرت دورية الفيزياء الفلكية في فبراير 
الماضي دراســة عن هذا االكتشاف، ذهب 
فيهــا الباحثــون إلــى القــول إن الطاقــة 
الضخمة المرصودة قــد انبثقت من ثقب 
أســود هائل علــى بعد 390 مليون ســنة 

ضوئية من األرض.
ومؤخــرا، عثــر علماء فلك فرنســيون على 
أول دليل مباشــر على والدة كوكب جديد، 
ووثقــوا هذا االكتشــاف في دوريــة »علم 

الفلك والفيزياء الفلكية«.
وقــال العلمــاء إنهم رصــدوا باســتخدام 
تلســكوب المرصــد الجنوبــي األوروبــي 
الكبيــر جــدًا )VLT(، ميالد هــذا الكوكب 
الــذي يحيط بنجــم وليد اســمه »إيه بي 
أوريجــا« )AB Aurigae(، علــى بعــد نحو 

520 سنة ضوئية من األرض.

طلبتها 23 دولة
أبل وجوجل تطلقان اإلصدار األولي لتقنية مكافحة كورونا

3 اكتشافات فلكية مهمة حجبتها أخبار )كوفيد - 19(


