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(APA(   مواطنون يؤدون صالة الجمعة أمام باب األسباط بعد منعهم من دخول المسجد األقصى المبارك أمس

جنود إسرائيليون ينتشرون في موقع عملية الدهس شمال مدينة رام اهلل أمس   )أ ف ب(متظاهرون يرشقون قوات االحتالل بالحجارة خالل تظاهرة في قرية كفر قدوم أمس   )األناضول(
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محافظات/ أدهم الشريف-وكاالت:
أعدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مواطنًا بزعم تنفيذه 
عمليــة دهس قــرب مســتوطنة »حلميــش« المقامة 
على أراضــي المواطنين شــمال غرب مدينــة رام اهلل، 

مســاء أمس. وطبًقــا لما أفادت به مصــادر محلية فإن 
قــوات االحتــالل أطلقت الرصاص الحــي صوب مركبة 
فلسطينية في منطقة »واد ريا«، قرب قرية النبي صالح 
شــمال غربي رام اهلل وســط الضفة الغربيــة المحتلة. 

وبيَّنت مصــادر محلية أن جنود االحتــالل أطلقوا النار 
صــوب مركبة يقودها شــاب، دون أن يتســنى معرفة 
اســمه، مشــيرة إلى أن قوة كبيرة من جيش االحتالل 
حضــرت للمكان. وأكــدت وزارة الصحة بــرام اهلل في 

بيــان لها استشــهاد المواطــن. ونقلت وكالــة األنباء 
والمعلومات »وفا« التابعة للســلطة، عن شهود عيان 

أن جنــود االحتــالل أطلقوا الرصــاص الحي 
بكثافــة صوب مركبــة يقودها شــاب، قرب 

أجبرت سيدة مقدسية مقعدة على هدم منزلها بنفسها

قوات االحتالل تعدم مواطًنا بزعم تنفيذ عملية دهس شمال رام الله
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الصـحـــة بـغـــزة: نتـــائـــج 
فحـوصات 117 عينـة سلبيـة

غزة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحــة بغزة أن نتائــج فحوصات 117 عينــة أجراها المختبر 

المركزي خالل األربع والعشــرين ســاعة األخيرة، ظهرت سلبية، 
مشــيرة إلى عــدم وجــود إصابات جديــدة. وأفادت الــوزارة في 

إغالق إحدى قاعات قلقيلية بسبب كورونا
اليوم.. بدء امتحانات 

الثانوية العامة في الوطن
رام اهلل- غزة/ فلسطين:

يتوجــه صباح اليوم الســبت نحو 78480 طالبًا وطالبــة لتقديم امتحانات 
الثانويــة العامــة »التوجيهــي« فــي غــزة، والضفــة والقــدس 
المحتلتيــن، باإلضافــة إلى المدارس الفلســطينية فــي الخارج. 

كورونا.. 11 إصابة جديدة 
بقلقيلية والخليل

رام اهلل/ فلسطين:
أفادت وزارة الصحة بتســجيل 37 حالة تعافٍ من فيروس كورونا في مدينة 

القدس المحتلة، ليصل العدد اإلجمالي لحاالت التعافي إلى 523 
حالة، ما نسبته 83.7 % من مجمل اإلصابات المسجلة.

تركيا تستأنف صالة الجمعة بعد انحسار الوباء
القدس المحتلة- الخليل/ فلسطين:

منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي المواطنين من الوصول 
إلى المســجد األقصى المبارك والحرم اإلبراهيمي ألداء 
صــالة الجمعة، أمس. وحســب ما أفــادت مصادر محلية 

مســؤولة، فإن قوات االحتــالل منعت المــؤذن من رفع 
األذان فــي الحــرم اإلبراهيمي، لكن رغم ذلك اســتطاع 

العشــرات دخــول المســجد وأداء الصالة، في 
وقت صلــى فيه آخرون الجمعة في الســاحات 

إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد المبارك
االحتالل يمنع المواطنين من أداء صالة 
الجمعة في األقصى والحرم اإلبراهيمي

ر أي محاولة اقتحام  هنية: لن ُنمرِّ
لألقصى أو فرض وقائع فيه

الدوحة/ فلسطين:
أكد رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية، 
أمــس، أن حركتــه لن تســمح بتمريــر أي محاولة إســرائيلية 

القتحام المســجد األقصى المبارك أو فرض وقائع 
فيــه، داعيًــا ملــك األردن وقــادة الــدول العربية 

خطة إسرائيلية لتطبيق "السيادة 
والحكم" في غور األردن

الناصرة/ فلسطين:
اقترح مستشــار فــي وزارة جيــش االحتالل اإلســرائيلي، خطة 

لتطبيق ما سماها »السيادة والحكم« على غور األردن.
وشدد الخبير في شــؤون االستيطان كوبي إليراز، 
في مقال نشــرته صحيفة »يديعــوت أحرونوت«، 

المواطنون بقطاع 
غزة يؤدون صالة 
الجمعة في المساجد 

لألسبوع الثاني
غزة/ فلسطين:

أدى آالف المواطنيــن بقطاع غزة 
صــالة الجمعــة لألســبوع الثاني، 
تــزال  ال  التــي  المســاجد  داخــل 
مغلقة أمام الصلوات الخمس منذ 
أكثر من شــهرين، وسط إجراءات 

احترازية لمنع تفشي كورونا.
وفتحــت المســاجد أبوابهــا، قبل 

موعــد صــالة الجمعــة 
بنحــو ســاعة، لترتيــب 

االحتالل يدرس وقف 
تسهيالت كورونا في 
ظل ارتفاع اإلصابات

الناصرة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحة فــي حكومة 
االحتالل اإلســرائيلية، تسجيل 85 
كورونا  بفيــروس  جديــدة  إصابة 
إمكانية  أعلنــت  المســتجد، كمــا 
تعليــق الدراســة فــي المــدارس 

اإلعدادية والثانوية.
عبرية،  إعــالم  وســائل  وبحســب 

أمس، فإنــه خالل الـ12 
ســاعة األخيرة ســجلت 

أعلى حصيلة يومية لكورونا 
ا  بمصر.. ووفاة 20 طبيًبا يمنيًّ

في أثناء تصديهم للفيروس
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هنية: لن ُنرِّر أي 
محاولة اقتحام لألقىص 

أو فرض وقائع فيه
الدوحة/ فلسطين:

أكــد رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية، 
أمس، أن حركته لن تسمح بتمرير أي محاولة إسرائيلية القتحام 
المســجد األقصــى المبــارك أو فرض وقائــع فيــه، داعيًا ملك 
األردن وقادة الدول العربية واإلســامية لتحمّل مسؤولياتهم 

التاريخية.
وأدان هنيــة فــي تصريح صحفي، قــرار االحتال إبعاد الشــيخ 
عكرمة صبري عن المسجد األقصى المبارك، عادًا أنه »انتهاك 
جديــد للحق فــي العبادة وحرية الوصول إلــى الحرم، وجزء من 

محاولة تفريغه من المصلين«.
وحذر من محاولة االحتال استغال تداعيات فيروس »كورونا« 
لتمريــر »مخططاته الخبيثة« في المســجد األقصى، مؤكدًا أّن 
»هذه المخططات لن تمر، ولن تُفرض على شــعبنا وفي أرضنا 

ومقدساتنا«.
ووجّه هنية التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد األقصى 
المبارك، داعيًا جماهير شعبنا كافة إلى الدفاع عن األقصى بكل 
الســبل والوســائل المتاحة، خاصة أمام الدعوات المتكررة من 

المستوطنين والمتطرفين القتحام المسجد المبارك.
كمــا دعــا هنية العاهــل األردنــي الملــك عبــد اهلل الثاني بن 
الحســين، وقادة وزعماء الــدول العربية واإلســامية كافة إلى 
»تحمــل المســؤولية الدينيــة والتاريخيــة تجاه مــا يجري في 
المسجد األقصى المبارك، والتحرك في مختلف االتجاهات لوقف 

المخططات الصهيونية ومنعها«.

القدس المحتلة- الخليل/ فلسطين:
منعت قوات االحتال اإلسرائيلي المواطنين 
من الوصول إلى المســجد األقصى المبارك 
والحــرم اإلبراهيمــي ألداء صــاة الجمعة، 

أمس.
وحســب ما أفادت مصادر محلية مسؤولة، 
فإن قوات االحتــال منعت المؤذن من رفع 
األذان فــي الحــرم اإلبراهيمــي، لكن رغم 
ذلك استطاع العشرات دخول المسجد وأداء 
الصــاة، في وقت صلى فيه آخرون الجمعة 

في الساحات الخارجية.
وذكرت المصــادر أن قــوات االحتال التي 
منعــت  اإلبراهيمــي،  المســجد  اقتحمــت 
المــؤذن من إكمــال رفــع األذان وأخرجته 

عنوة، واحتجزت شابًّا لساعات.
وقــال مديــر أوقــاف الخليــل حفظــي أبو 
ســنينة، إن قوات االحتال نصبت حواجزها 
العسكرية، وشددت إجراءاتها على البوابات 
اإللكترونية والطرق المؤدية إلى المســجد 
مــن  المواطنيــن  ومنعــت  اإلبراهيمــي، 
الوصــول إليه، ولم تســمح إال بدخول عدد 
قليــل فقــط، وطــردت المواطنيــن الذين 
احتشــدوا لتأديــة الصــاة فــي الســاحات 

الخارجية.
واســتنكر أبو ســنينة في تصريــح صحفي 
إجــراءات االحتال الرامية إلفراغ المســجد 
من المصلين، من خال اإلجراءات القمعية 
والتعســفية، المتمثلة في إغــاق البوابات 
اإللكترونيــة وعرقلة الحركــة على الحواجز 

العسكرية واحتجاز المواطنين.
والثاثاء الماضي فتح المســجد اإلبراهيمي 
أبوابه للصاة، بعد إغاق دام نحو 3 أشهر، 

فــي إطار تخفيف إجــراءات مكافحة فيروس 
»كورونا«.

وقالت حركة حماس إن منع االحتال الصاة 
في الحرم اإلبراهيمي اســتمرار النتهاكاته 

الممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني.
المتحــدث  لســان  علــى  حمــاس  وعــدت 
باســمها فوزي برهــوم في بيــان مكتوب 
هذه اإلجراءات شــكًا من أشــكال العدوان 
المتواصل علــى حقوقه ومقدســاته، جرأه 
عليها الصمت الدولــي والهرولة اإلقليمية 

للتطبيع مع االحتال.
بــدوره أكــد القيــادي فــي حركــة الجهاد 

اإلســامي الشــيخ خضــر عدنــان أن منــع 
االحتــال وصول المصليــن لصاة الجمعة 
بالحرم اإلبراهيمي عدوان ســافر يستوجب 

المزيد من الحشد في الحرم.
وأوضــح عدنــان فــي تصريــح صحفي أن 
االحتــال يريد فــرض ســطوته أكثر على 
المســجدين األقصى واإلبراهيمي بتحديد 
وتقليــل عــدد المصلين، مشــددًا على أن 

هذه سابقة وجريمة.
وتزامن ذلك مع منع االحتال المصلين من 
دخول المسجد األقصى ألداء صاة الجمعة، 
إال أنه رغم حواجز االحتال وتشديده األمني 

اســتطاع مواطنــون أداء الصــاة عند باب 
األســباط، أحــد األبواب المغلقة للمســجد 
األقصى المبارك، تزامنًا مع دعوات للحشد 
والضغط لفتح األقصى لصاة الجمعة بعد 

أكثر من شهرين من اإلغاق.
وشــرعت قــوات االحتــال قبــل أذان فــي 
ســاعات مبكــرة، أمــس، بالتضييــق على 
المقدسيين ونصب حواجز معدنية بمنطقة 
باب العامود وعلــى مداخل وادي حلوة في 

بلدة سلوان.
يأتــي ذلــك بالتزامــن مــع دعــوات لفتح 
المســجد األقصــى ألداء صــاة الجمعــة 

مــن  خطــوة  أي  علــى  الطريــق  وقطــع 
االحتال تســتهدف التضييق على األقصى 
تدخــات  رفــض  ولتأكيــد  والمصليــن، 

االحتال في توقيت فتح وإغاق المسجد.
وشددت شــخصيات مقدسية على ضرورة 
االســتجابة بشــكل واســع للدعوات التي 
أطلقــت ألداء الصاة فــي األقصى، داعية 
المواطنين كافة للمشــاركة بشــكل فاعل 

وكبير لتأكيد عدم الرضوخ لاحتال.
كمــا دعا نشــطاء مقدســيون في رســالة 
ألهالــي المدينة والداخل المحتل بشــكل 
خــاص وكل مــن يســتطيع الوصــول إلى 
األقصــى، إلــى الحضــور بقوة، بــدًءا من 
أمس، واالســتمرار في أداء الصلوات كافة 
والرباط في المســجد لحمايتــه والحفاظ 

عليه.
من جانب آخر أبعدت قوات االحتال رئيس 
الهيئة اإلســامية العليا خطيب المســجد 
األقصى الشيخ عكرمة صبري عن المسجد 
األقصى لمدة أســبوع، وســلمته استدعاء 

لمراجعة مخابراتها األربعاء المقبل.
وكانــت عناصــر مــن مخابــرات االحتال 
داهمت منزل الشيخ صبري وسط القدس 
المحتلة، أمــس، قبل أن تعتقلــه وتقتاده 
إلى مركز »القشــلة« في القدس المحتلة، 
حيث ســلمته القرار، إضافة إلى اســتدعاء 

لمراجعتها األسبوع الحالي.
وعــدَّ الشــيخ صبري عقــب اإلفــراج عنه، 
اعتقالــه والتحقيــق معــه بشــكل متكــرر 
»اســتهداًفا للمسجد األقصى«، مضيًفا أن 
االحتــال وجه له تهما عدة ال أســاس لها 

من الصحة.

إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد المبارك
االحتالل مينع املواطنني من أداء صالة الجمعة يف األقىص والحرم اإلبراهيمي

)Apa(              مواطنون يؤدون صاة الجمعة أمام بوابات المسجد األقصى

الناصرة/ فلسطين:
اقترح مستشــار فــي وزارة جيش االحتال اإلســرائيلي، 
خطة لتطبيق ما ســماها »الســيادة والحكــم« على غور 

األردن.
وشــدد الخبير في شــؤون االســتيطان كوبي إليراز، في 
مقال نشــرته صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أمس، على 
ضــرورة أن تكــون )إســرائيل( ذكية فيمــا يتعلق بضم 

الضفة الغربية.
وقال إليراز: إن »خطة دونالد ترامب جيدة لـ)إســرائيل(، 
لكــن ال قيمة لها مــا لم تطبــق الحكومــة فعليًّا حكم 

القانون بمنطقة الضم«.
واســتدرك: »مــن المســتحيل القيام بذلك فــي الضفة 
الغربيــة بأكملها، لكن يجب أن يحــدث في منطقة غور 
األردن على األقل«، معتقدًا أن »األشهر القادمة ستكون 
ذات أهميــة تاريخية كبيرة لـ)إســرائيل(، نظرًا للفرصة 

الفريدة التي قدمها لنا ترامب«.
وشــدد إليراز الذي شغل مستشارًا لشــؤون االستيطان 
لــوزراء الجيــش الســابقين موشــيه يعلــون وأفيغدور 
ليبرمــان وبنيامين نتنياهــو، على ضــرورة »اغتنام كل 
فرصة لضم مســتوطنات الضفة الغربية«، داعيًا بذلك 
إلى بذل كل جهد لتطبيق السيادة اإلسرائيلية في جميع 

أنحاء الضفة.
وذكر الخبير اإلســرائيلي أن »السيادة دون حكم ال قيمة 
لها«، موضحًا أنه »إذا قامت )إسرائيل( بالفعل بتطبيق 
الســيادة بالضفة الغربية، ولكنها لم تفعل شيًئا للحكم، 

فستضيع هذه الفرصة التاريخية«، بحسب تقديره.
وأشــار إلى أنــه وضع خطة أمــام وزير الجيش الســابق 

نفتالي بينت، لتطبيق »الحكم اإلســرائيلي« في الضفة 
الغربيــة، مبينًا أن هذه الخطة تعتمــد على ثاث نقاط 
رئيســة، األولى: تطبيق »القانون« اإلســرائيلي بشــكل 
فعال، لمواجهة البناء الفلســطيني بهــذه المناطق، مع 

سن تشريعات تساعد في ذلك.
وذكر أن النقطة الثانية تتعلق بوقف ســيطرة الســلطة 
الفلســطينية على مســاحات شاســعة في مناطــق )ج(، 
تزامنًــا مع الموافقة علــى خطط بناء فلســطينية لكن 
بطريقــة دقيقة، الفتًا إلى أن النقطة الثالثة تعتمد على 
إنشاء مراكز تجارية وصناعية، توفر فرص عمل لكل من 
الفلســطينيين واإلسرائيليين، وتحســن البنية التحتية، 

كما قال.
وأكد إليراز أن »المكان الوحيد الذي يمكن لـ)إســرائيل( 
أن تبدأ به بتطبيق الســيادة والحكم على حد سواء، هو 
منطقة غور األردن«، زاعمّا أن هناك مصلحة إســرائيلية 
اســتراتيجية تتمثل في الحفاظ على واقع هذه المنطقة، 
الموجــود فيها ســكان فلســطينيون »متناثــرون«، إلى 
جانب تحويلها لخط »دفاع أول في أي صراع مســتقبلي 

مع الدول العربية«، كما قال.
ورأى أن هذه الخطة ال تحتــاج إلى االعتماد على التنفيذ 
الكامل لجميع عناصر خطة ترامب، الفتًا إلى أنها »تلقت 
طابعًــا قانونيًّــا للموافقة من وزيــر الخارجية األمريكي 
مايك بومبيو، الذي أقر بشرعية المستوطنات في الضفة 

الغربية«.
ووفــق تقديــره، فإنهــا تعد نقطــة جيــدة للعمل على 
تحســين الوضــع الحالي، والترويــج لهــا دون االعتماد 
الفعلــي على خطة ترامب، مســتدرًكا بقوله: »لكنها قد 

تؤدي أيضًا إلى نسف إنشاء دولة فلسطينية«.
ولفت المختص اإلسرائيلي بشــؤون االستيطان إلى أن 
مساحة الضفة الغربية حاليًّا تنقسم إلى قسمين، األول 
)60 بالمائة( يقع تحت ســيطرة )إسرائيل(، والثاني )40 

بالمائة( يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، مضيًفا 
أنه »بعد ســنوات من غــض الطرف عن االســتياء غير 
القانوني على المنطقة، ســتقتصر السيطرة اإلسرائيلية 

على 40 بالمائة فقط من الضفة«.
واســتكمل بقولــه: »صفقة القرن التــي أطلقها ترامب، 
ســتقلص الســيطرة اإلســرائيلية أيضا إلى 30 بالمائة 
فقط، وسيتمكن الفلســطينيون في نهاية المطاف من 
إقامــة دولة على 70 بالمئة«، مســتدركا: »خطة ترامب 
ال تتعامل مع تقســيم األراضي، لكنهــا تتعامل أيضا مع 

الوضع القانوني«.
وبيّن أن »األراضي الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية، 
ســتصبح ألول مرة، مناطق تحت الســيادة اإلســرائيلية 
الكاملــة والمعترف بهــا«، منبهًا إلــى أن هناك أصواتا 
إسرائيلية تؤيد الخطة األمريكية، بشرط إجراء تعديات.

وتتمثل هذه التعديات، في توسيع السيادة اإلسرائيلية 
لتشــمل جميع أجزاء الضفة الغربيــة، إلى جانب التوصل 
إلى اتفــاق واضح للبناء االســتيطاني فــي المناطق غير 
المأهولة، إضافة إلى االتفاق مع األردن على ضمان حرية 

عمل جيش االحتال في منطقة غور األردن.
وأكــد إليراز أنه إذا تم إدخال هذه التعديات، فســتكون 
)إســرائيل( تخلت عمليًّا عن مساحة إضافية من الضفة 
الغربية، لكن في المقابل ســيكون لها السيادة الكاملة 

على البقية، إلى جانب المزايا االستراتيجية.

خطة إرسائيلية لتطبيق »السيادة والحكم« يف غور األردن
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

قراءات إرسائيلية يف مواقف 
السلطة الفلسطينية من

 خطة الضم 3-1
فيما تســابق إسرائيل الزمن إلعالن مشروع الضم ألجزاء واسعة من 
الضفــة الغربية وغور األردن، خاصة بعد إعــالن حكومتها الجديدة، 
يواصل الفلســطينيون إعــالن مواقفهم المنددة بالمشــروع، نظرا 

لخطورته عليهم.
لكــن التصريحات السياســية الصادرة عن الســلطة الفلســطينية، 
والمظاهرات الميدانية المنددة، والتحركات الدبلوماســية، لم ترقَ 
بعدُ ألن تشــكل كابحًا أمام صانع القرار اإلســرائيلي لعدم المضي 

قدمًا بهذا المشروع الخطير.
تدفع هذه المواقف الفلسطينية المنخفضة بإسرائيل ألن ترى بهذا 
التوقيت فرصة سانحة إلعالن ســيادتها المزعومة على مستوطنات 
الضفة والغور، رغم أنه قد يعرض السالم مع األردن للخطر، ويسيء 
لعالقاتهما، وزعزعة الهدوء األمني المستمر منذ سنوات طويلة على 

حدودها الشرقية.
بالنســبة للمواقف الفلســطينية فرغــم األوضاع العاصفــة بالضفة 
الغربية، فإنها بقيت مســتقرة نســبيًّا، خالًفا للتوقعات اإلسرائيلية 
القاتمــة، ما يتطلب التعرف إلى ســبب التزام الســلطة الحفاَظ على 
هذا الهدوء، واســتمرار العالقات مع إســرائيل، وضمان الحفاظ على 

االستقرار األمني في الضفة.
الموقــف المتهاون من الســلطة تجاه مشــروع الضم اإلســرائيلي، 
ليس جديدًا، فأسبقياتها عديدة في المواقف الباردة إزاء العدوانات 
اإلســرائيلية، رغم اتســام الفترة منذ صعود محمود عباس للسلطة 
في 2005، بنشــوب أزمات أمنية وعســكرية مستمرة، واندالع ثالث 

حروب عسكرية قاسية في غزة بين عامي 2014-2008.
فضــاًل عن ذلك، فقد اندلعت أزمة الحرم القدســي في صيف 2017؛ 
ونقل الســفارة األمريكية للقدس في مايــو 2018، وتطورات إعالن 
صفقة القرن في يناير 2020، لكن المواقف الرســمية الفلســطينية 
اقتصــرت علــى البيانــات السياســية والتصريحــات اإلعالمية، دون 
ترجمتهــا علــى أرض الواقع، وفي جميــع هذه الحوادث السياســية 
واألمنية التي عصفت بالوضع الفلســطيني، أظهرت السلطة هدوًءا 

الفتًا وغريبًا.
إزاء هــذه الخلفيــة، واســتنادًا للخبــرة الســابقة، فــإن التحذيرات 
اإلســرائيلية االستراتيجية من التبعات المتوقعة على مشروع الضم، 
وإمكانية نشــوء تغييــر دراماتيكي قــد يحدث بالضفــة، كانتفاضة 
األقصى لعام 2000، أو انتفاضة شعبية ثالثة كاالنتفاضة األولى في 

1987، يبدو مبالغًا فيها.

في الوقت ذاته، تســود األجواء األمنية والسياسية اإلسرائيلية جملة 
نقاشات حول توجهات السلطة للرد على مشروع الضم بإمكانية أن 
تلجأ لتفكيك نفســها، ونقل صالحياتها الكاملة بالضفة إلســرائيل، 
ورغم جميــع هذه االتجاهات الســلبية، فال يبدو أن هــذه التوقعات 
ســتتحقق، ما يتطلب التعرف إلى أسباب بقاء "الصمت الغريب"، وما 
تظهره الســلطة بقيادة أبو مازن من برود الفت، وســقف سياســي 

منخفض إزاء مشروع الضم اإلسرائيلي.

فيلم جديد يوثق مقاومة 
الفلسطينيني بيع أراضيهم 

بيروت/ فلسطين:
أنتــج المركز الفلســطيني لمقاومة التطبيع، فيلمًــا تحت عنوان »حكاية 

األرض في الذكرى 72 للنكبة«.
وقــال المركز الفلســطيني: إن النــص مقتبس من دراســة المدير العام 
لمركز الزيتونة للدراســات واالستشــارات محســن صالــح، الفتًا إلى أن 
الفيلم يتحدث عن اتهام الفلسطينيين ببيع أرضهم لليهود، ويوثق كيف 

قاوم الفلسطينيون عمليات بيع األراضي.
ويبين الفيلم باألدلة من هم اإلقطاعيون الذين باعوا أرضهم للصهاينة 

وكم باعوا، وأثر عملية البيع على الفلسطينيين وقضيتهم.
ويظهر باألرقــام كم قدم االحتالل البريطاني مــن أراٍض لليهود إلقامة 

الكيان.
ويرد الفيلم أيضًا بالمعلومات والوثائق على اتهامات المطبعين الكاذبة 

للفلسطينيين ببيع األراضي.

الناصرة-غزة-عمّان/ فلسطين:
قال رئيــس وزراء االحتالل اإلســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو إن حكومتــه تعتــزم ضــم 30 بالمائة 
من مســاحة الضفــة الغربية المحتلــة إلى كيان 
االحتالل، في أبلغ األردن أمريكا وبريطانيا رفضه 
الخطــوة اإلســرائيلية كونها تتعــارض مع »حل 

الدولتين«.
وأضــاف نتنياهو في مقابلة مــع صحيفة »ماكور 
ريشــون« العبرية، أمس، أن )إسرائيل( ستفرض 
ســيادتها على 30 بالمائة من مساحة الضفة أو 
ما يعادل 50 بالمائة من المنطقة المصنفة )ج(.

وتخضع المنطقة »ج« التي تمثل 60 بالمائة من 
مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، 

وفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995.
وذكــر نتنياهــو أنــه طبقــا لـ«صفقــة ترامب« 
فإنــه »علــى مــدى 4 ســنوات فإنه لن يســمح 
للفلســطينيين أو اإلســرائيليين بالبنــاء في 50 
بالمائة من مساحة المنطقة )ج( التي لن تفرض 

)إسرائيل( سيادتها عليها«.
وال توجد أي مســتوطنات إســرائيلية قائمة في 
المناطق التي ســيُمنع الفلســطينيون من البناء 

فيها، بحسب الصحيفة اإلسرائيلية.
وأشــار نتنياهــو إلى أنه ســيَطرح للتصويت في 
الحكومــة والكنيســت )البرلمان( مســألة الضم 
تنفيذا التفاقــه االئتالفي مع وزير الجيش رئيس 

الوزراء المناوب بيني غانتس.
وردا علــى ســؤال إن كان ســيطرح للتصويــت 
مسألة قيام دولة فلسطينية على 70 بالمائة من 
مســاحة الضفة بعد ضــم 30 بالمائة منها، قال 
نتنياهــو: »هذا أمر منفصــل وال أتوقع قرارا من 

الحكومة بهذا الشأن«.
وأضــاف نتنياهــو: »لــن يكــون هناك قــرار من 
الحكومة بشــأن تفاصيل الخطة )صفقة ترامب( 
أو تبنــي الخطــة، وكما قلت في واشــنطن، فأنا 
مســتعد للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس 

خطة )الرئيس األمريكي دونالد( ترامب«.
ومنذ أشهر تعكف لجنة إسرائيلية-أمريكية على 
وضع خرائط المناطق التي ســتضمها )إسرائيل( 
بالضفــة الغربيــة كخطــوة أولــى نحــو اعتراف 

أمريكي بهذا الضم.
وتعتزم حكومة االحتالل اإلسرائيلية بدء إجراءات 

ضم المســتوطنات بالضفة في األول من يوليو/ 
تموز المقبل، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو.
الســلطة  رئيــس  أعلــن  الماضــي  واألســبوع 
محمــود عبــاس أنــه أصبح فــي حّل مــن جميع 
االتفاقــات والتفاهمات مع الحكومتين األمريكية 
واإلســرائيلية، ومــن جميع االلتزامــات المترتبة 
عليهــا بما فيها األمنية، ردا على نية )إســرائيل( 

ضم المستوطنات بالضفة الغربية.
وفــي 28 يناير/ كانــون الثاني الماضــي، أعلن 
الرئيــس األمريكــي صفقتــه المزعومــة التــي 
تتضمــن إقامــة دويلة فلســطينية فــي صورة 
أرخبيــل تربطه جســور وأنفــاق، وجعــل مدينة 
القــدس عاصمــة غيــر مقســمة لـ)إســرائيل(، 

واألغوار تحت سيطرة »تل أبيب«.
من جانــب آخر، حــذرت الســفارة األمريكية في 
مدينة القدس المحتلــة، المواطنين األمريكيين 
من الســفر إلى الضفة الغربيــة المحتلة وقطاع 

غزة.
وقالــت الســفارة فــي بيــان، أمــس: »ننصــح 
بالضفــة  المقيميــن  األمريكييــن  المواطنيــن 
الغربية وقطــاع غزة أو يفكرون بالســفر إليهما 
بالحفاظ علــى درجة عالية مــن اليقظة، واتخاذ 

الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم األمني«.
وأمرت موظفي الحكومة األمريكية بعدم الســفر 

إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشــارت إلى أنه »من الممكن أن تحدث أعمال 
عنــف بتحذير بســيط أو دون تحذير يســتهدف 
ونقــاط  النقــل،  ومراكــز  الســياحية،  المواقــع 
التفتيش الحكومية، واألســواق ومرافق التسوق، 

أو المرافق الحكومية«، وفق تعبيرها.
وقالت »قناة 12« اإلسرائيلية إن »تحذير السفارة 
األمريكية لمواطنيها جاء في ضوء اســتعداد )تل 

أبيب( لضم أراٍض فلسطينية لها«.
ونهايــة أبريــل الماضي اتفــق نتنياهو مع زعيم 
حزب »أزرق أبيض« بينــي غانتس، على أن تبدأ 
عملية ضم أجزاء واســعة من الضفة الغربية أول 
يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور األردن، وجميع 

المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية.
من جهتــه أكــد وزيــر الخارجية األردنــي أيمن 
الصفــدي، لنظيــره األمريكــي مايــك بومبيــو، 
موقــف بالده الرافــض لضم )إســرائيل( أراضي 

فلسطينية.
جــاء ذلك خالل اتصال هاتفــي، أمس، وفق بيان 
لوزارة الخارجية األردنية تلقت األناضول نســخة 

عنه.
وقال الصفدي لبومبيو: »السالم العادل والشامل 
خيار إستراتيجي عربي، سيظل األردن يعمل على 
تحقيقه«، مشــددا على موقف المملكة الرافض 
ألي ضــم ألراٍض فلســطينية باعتبــاره تقويضا 

لفرص السالم.
وفي اتصال آخر مع نظيــره البريطاني دومينيك 
راب، وصــف الصفــدي قــرار الضم اإلســرائيلي 

ألراٍض فلسطينية بـ«الخطر غير المسبوق«.
ودعــا إلــى ضــرورة تحــرك دولي فاعل وســريع 

لحماية فرص السالم.
وثمن الوزير األردني موقف بريطانيا الداعم لحل 
الدولتين على أســاس قرارات الشرعية الدولية، 
ودعمها وكالــة األمم المتحدة إلغاثة وتشــغيل 

الالجئين الفلسطينيين )أونروا(.
خطوات عملية

بدوره أكد النائب جمال الخضري أن خطوات ضم 
الضفــة الغربية، تُنفذ فعليــًا على األرض ضمن 

»صفقة القرن«.
وأوضح الخضري في تصريح، أمس، أن )إسرائيل( 
تفــرض وقائــع علــى األرض لتصبــح حقائــق، 
وتُراهــن على عنصــر الوقت إلتمــام خططها، 

بدعم أمريكي ال محدود.
وقال: »)إســرائيل( وأمريكا تمارسان سياسة كي 
الوعي حتى قبــل إعالن تفاصيــل صفقة القرن، 
وعنــد إعالن التفاصيل، وتطبيــق جزء منها فيما 
يتعلق بضــم القدس، ونقل الســفارة األمريكية 
للقــدس، واعتــراف أمريكا بأن القــدس عاصمة 
االحتالل، وإعالنها أن االســتيطان ال يتناقض مع 
القانون الدولــي، وضم هضبة الجــوالن، ووقف 
تمويل األونروا، وإعادة تعريف من هو الالجئ«.

وشــدد الخضــري علــى أن كل هــذه الخطوات 
تســير بالتزامــن مع خطــوات إســرائيلية تُنفذ 
علــى األرض، داعيا إلى خطــوات عملية وحدوية 
فلسطينية لها انعكاساتها ميدانيا تجمع طاقات 
شــعبنا، وتُشــكل قوة مانعة لكل خطوات الضم 
واالســتيطان وســلب األراضــي، وتعــزز صمود 

شعبنا.

الواليات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى الضفة وغزة
نتنياهو: سنضم 30 باملائة من مساحة الضفة لـ)إرسائيل(

األردن يبلغ أمريكا 
وبريطانيا رفضه خطوة الضم

الخرضي يدعو إىل موقف 
فلسطيني عريب جازم لحامية األرض

غزة/ فلسطين:
أدى آالف المواطنيــن بقطــاع غــزة 
صــالة الجمعــة لألســبوع الثانــي، 
داخل المســاجد التي ال تزال مغلقة 
أمام الصلوات الخمس منذ أكثر من 
شــهرين، وســط إجراءات احترازية 

لمنع تفشي كورونا.
وفتحــت المســاجد أبوابهــا، قبــل 
موعــد صــالة الجمعة بنحو ســاعة، 
الذين  المصليــن،  لترتيب صفــوف 
حضــروا وهــم يرتــدي كماماتهم، 
الخاصّة  الصالة  ويحملون سجادات 
بهم، حســب تعليمات وزارة األوقاف 

والشؤون الدينية.
وكانــت وزارة األوقــاف قالــت إنهــا 
أجرت تقييمًا شــاماًل بعــد االنتهاء 
من صالة الجمعــة الماضية والعيد، 
وأمــام النتائــج اإليجابيــة للتقييم، 
الــذي قدمــه  العالــي  واالنضبــاط 
المصلون قررت الوزارة استمرار فتح 
المساجد إلقامة صالة الجمعة فقط 

في هذه المرحلة.
مطالبتهــا  الــوزارة  وجــددت 
للمواطنيــن بضرورة التزام إجراءات 
الصالة،  الوقايــة، وإحضار ســجادة 
والتــزام التباعد، وعــدم المصافحة 
أو المعانقــة، واصطحــاب الكمامــة 

الخاصــة المصنوعــة مــن القماش 
وتصلح لالســتخدام مــرات متعددة 
بعــد غســلها أو مــا يســد مكانها، 
وكذلــك االلتــزام بتعليمــات لجان 

التنظيم وغيرها.
باإلجــراءات  االلتــزام  أن  وأكــدت 

الوقائيــة ضامــن الســتمرار الجمع، 
وهو واجبٌ شرعيٌ ال يجوز التقصير 

فيه.
وحددت الــوزارة مدة خطبة الجمعة 
عشــر دقائق، مطالبًة الخطباء كافة 

االلتزام بذلك.

املواطنون بقطاع غزة يؤدون صالة الجمعة يف املساجد لألسبوع الثاين

مواطنون يؤدون صالة الجمعة متباعدين بغزة            )أ ف ب(
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االحتالل يدرس وقف 
تسهيالت كورونا يف ظل 

ارتفاع اإلصابات
الناصرة/ فلسطين:

أعلنــت وزارة الصحة في حكومة االحتالل اإلســرائيلية، عن تســجيل 85 
إصابــة جديــدة بفيروس كورونا المســتجد، كما أعلنــت إمكانية تعليق 

الدراسة في المدارس اإلعدادية والثانوية.
وبحســب وســائل إعالم عبرية، أمس، فإنــه خالل الـ12 ســاعة األخيرة 
ســجلت 85 إصابــة جديدة بفيــروس كورونا، علمًا أنه قبــل ذلك بيوم 

سجلت 64 إصابة.
وخالل الـ24 ســاعة األخيرة ســجلت 149 إصابة جديــدة بالفيروس، ما 
يرفــع حصيلة اإلصابات إلــى 16,957، في حين بلغــت حصيلة الوفيات 
284، ووصلت اإلصابات الحرجة إلى 37، أما الحاالت التي تتلقى التنفس 

االصطناعي كاماُل فبلغت 36 حالة.
وذكرت الوزارة أن هذه أعلى حصيلة تسجل منذ بداية األسبوع الماضي، 
علمًــا أنه فــي األيام األخيــرة لوحظ التراجــع في اإلصابــات مع تعليق 

إجراءات العزل وفتح سوق العمل.
وحذرت الوزارة من ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا في أيام قليلة، 

ما ينذر بإمكانية حدوث موجة وبائية ثانية من كورونا.
وتدرس وزارة الصحة التراجع عن بعض التسهيالت التي منحتها مؤخرًا 
للمرافق العامة، بعد االرتفاع الملحوظ في أعداد مصابي فيروس كورونا 

خالل اليومين الماضيين.
وشــددت الوزارة على أنها تتابع من كثب األرقام الجديدة وبؤر انتشــار 

المرض في شتى األماكن.
وكان رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو قال بداية مايو الجاري مع بدء 
تخفيف التقييدات: إن أحد أهم المعايير لوقف التخفيفات والتسهيالت هو 

عدد المصابين بالعدوى في اليوم الواحد.

العمليات االستشهادية بدأت بعد مجزرة اإلبراهيمي.. والمهندس »وعد وأوفى«
ضابط »شاباك« متقاعد: الشهيد عياش قائد بالفطرة ولديه مزيج نادر من القدرات املدمرة

الناصرة/ أدهم الشريف- وكاالت:
يقــول الضابــط فــي مــا يســمى جهــاز األمــن العام 
الملقــب  إيــالن،  يتســحاق  الـ)شــاباك(،  اإلســرائيلي 
إن  مــن جورجيــا،  أصولــه  وتنحــدر  بـ«الغروزينــي«، 
المهندس األول في كتائب القســام يحيى عياش الذي 
اغتالته )إســرائيل(، كان »قائدًا بالفطرة، ولديه مزيج 

نادر من القدرات التي دمرتنا«.
ويعد »الغروزيني« أحد أبرز المسؤولين في الـ)شاباك(، 
وكان لــه دور رئيــس فــي عمــل الجهــاز األمنــي ضد 
القــرن  ثمانينيــات  منــذ  الفلســطينيين  المقاوميــن 

الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة »معاريف« العبرية.
وتحدث »الغروزيني« خالل مقابلة مطولة مع الصحيفة، 
عن اغتيال عياش، والقيادي في كتائب شهداء األقصى 
رائد الكرمي، والقيادي في القسام األسير عباس السيد.

وبشــأن اغتيال عيــاش قال إنــه جاء بعــد دخوله غزة 
بالتزامن مــع وصوله إلى القطــاع ليتولى قيادة وحدة 
الـ)شاباك( عام 1995. ووصف »الغروزيني« عياش بأنه 
»رمز وشــخصية. وقد شارك مليون شخص في جنازته. 
ومــن أنزلــه )اغتاله( فــي نهاية األمر ليــس أنا وحدي 
فقط، فأنا ترأست عملية اغتياله، وإنما قدرات تنظيمية 
تكنولوجيــة وابتــكارات هائلة للجهاز. ولــم أتمنَّ أن 
يصل عياش إلى غزة سوية معي، لكني أدركت أنه يجب 

إيقاف هذا الرجل«.
قدرات مدمرة

وأضاف مشــيرًا إلى ميــزات عيــاش: »كان لديه مزيج 
نادر من القدرات التي دمرتنا، وكانت شخصيته جذابة 
بشكل غير عادي. قائد بالفطرة وحذر جدًا، ولم يتحدث 
بهاتف دون أن يعرف متى تم شراؤه وأين كان وما إلى 
ذلك. وهو لم ينم ليلتين متتاليتين في الســرير نفسه. 
لقــد كان متدينًا جــدًا«، الفتًا إلــى »قدرته في مجال 
الهندســة الكيميائية، التي حولتــه إلى مهندس لديه 
قدرة على بناء عبوات ناســفة فتاكــة؛ ولم يظهر حتى 

اليوم أحد مثله«.
وحســب »الغروزيني«: فإن عياش وجّه ســبع عمليات 
استشــهادية بعــد المجــزرة فــي الحــرم اإلبراهيمي 
بمدينــة الخليل، جنوبي الضفــة الغربية، التي ارتكبها 
باروخ غولدشــتاين، كما أن »الضرر األكبر الذي تسبب 

بــه غولدشــتاين هو أنه بعــد مجزرته بــدأت عمليات 
استشــهادية وأي ادعــاءات أخرى هي هــراء. العمليات 
االستشــهادية في )إســرائيل( بدأت بعد غولدشــتاين 
فقط، وأقول هذا بشكل قاطع. وقد أعلن عياش بنفسه 
بعــد مجــزرة اإلبراهيمي أنه ســيبدأ بتنفيــذ عمليات 

استشهادية، وعد وأوفى«.
وأكد »الغروزيني« أن رئيس حكومة االحتالل في حينه، 
اســحاق رابين، هو الــذي أصدر األمــر باغتيال عياش. 
»قال رابين لنا ال يهمني أي شيء، اغتالوه«. في البداية 
وضع قيــودًا علينا بخصــوص غير الضالعيــن بالقتال 
الذين قد يصابــون، وبعد ذلك أزال القيود، لكن طلب 
أال يكــون االغتيال ببصمة عاليــة )أي أال تظهر الجهة 
التــي نفذت االغتيال(«. وأضاف أنــه بعد اغتيال رابين، 

صادق خلفه، شمعون بيرس، على اغتيال عياش.
وتابع »الغروزينــي«: »توصلنا إلى فكرة الهاتف النقال 
المفخخ بالصدفة. فقد ســمحنا لزوجة عياش بالدخول 
إلــى غزة، كــي تكون لدينا مرســاة أخــرى تمكننا من 
الوصــول إليه. وفي أحد األيام هاتف عياش صديقه في 

بير زيت. وســأل الصديق من المتحدث، وأجابه عياش: 
»أبو بــراء«. وأنا ُذهلــت. فقد كان اســمه الحركي أبو 

أحمد.
وعندمــا يســتخدم أبو بــراء، فهذا يعني أنــه في حالة 
مختلفــة، وأنه يتعامل مع شــؤون عائليــة ال عالقة لها 
بنشــاطه العســكري. وقمنــا بخدعــة بــأن حوّلنا هذا 
الصديــق إلــى عميــل مُضلــل وجعلناه يشــتري ذلك 
الهاتــف الخليــوي المعين، الذي حولــه التقنيون لدينا 
إلى قنبلة. وقد هاتفه عياش للتأكد من شــرائه هاتفا. 

وعندها علمنا أننا في الطريق الصحيح«.
وكان الهاتــف التي وصل عياش من أبســط نوع، حتى 
أنه لم يكن باإلمكان اســتبدال بطاقة الشــريحة التي 

بداخله، كما يضيف.
اغتيال الكرمي

وفــي عملية أخــرى لـ)الشــاباك( قادهــا »الغروزيني«، 
اغتيل قائد كتائب شهداء األقصى في مدينة طولكرم، 
الشــهيد رائد الكرمي، في 14 كانون الثاني/ يناير عام 
2002. وجــاء االغتيال في وقت توصلت فيه الســلطة 

الفلسطينية واالحتالل إلى هدنة ووقف إطالق نار.
وأدى االغتيــال إلى وقــف الهدنة واســتئناف العمليات 

المسلحة الفلسطينية.
وقــال »الغروزيني« إنه كان قائد الشــاباك في شــمال 
الضفة، والمســؤول عن االغتيال، و«أقول بشكل قاطع 
وبمســؤولية كاملة إنه كان يجب اغتيالــه«، بزعم أنه 

»لم ينصع للهدنة، ولم يوقف العمليات المسلحة«.
ورفض »الغروزيني« االنتقادات اإلسرائيلية بعد اغتيال 
الكرمي، وبرر اغتياله بأن كان لدى الـ)شاباك( معلومات 
استخبارية تفيد بأنه كان يخطط لعملية استشهادية.

وفي موضــوع متصل قال »الغروزينــي« إنه في أعقاب 
العملية التفجيرية في موقــع »الدولفيناريوم« في )تل 
أبيب( في يونيو/ حزيران 2001، أوصى الـ)شاباك( أمام 
رئيس الحكومة اريئيل شارون، باحتالل الضفة الغربية، 
بادعــاء أن »هــذه الطريقــة الوحيدة لوقــف العمليات 
المســلحة. وكنت حاضرًا في هذا االجتماع. وكنا نعلم 
من هو السائق الذي نقل منفذ العملية. وكان بإمكاننا 

قتله، لكن لم نحصل على مصادقة سياسية.
والحًقا، قرر شــارون اجتيــاح الضفة في أعقــاب عملية 
استشــهادية في فنــدق »بــارك« في مدينــة )نتانيا(، 
عشية عيد الفصح اليهودي في 27 آذار/ مارس 2002. 
وقال »الغروزيني« إن »االستشهادي أراد تنفيذ العملية 
في فندق فخم في )هرتســيليا( لكنــه لم ينجح، وانتقل 
إلى فندق »بارك«، الذي عمل فيه في الســابق، وتمكن 
من دخوله من الباب الخلفي وجلس في وســط القاعة 

وفجر نفسه«.
وركــز »الغروزينــي« حديثــه على مــن يوصف بأنه 
أرســل هذا االستشــهادي؛ قائاًل: »إننــا نتحدث عن 
عبــاس الســيد، دكتور فــي الشــريعة، محاضر في 
جامعــة في الواليات المتحــدة. وقد جاء إلى هنا من 
أجل تشــكيل خلية وهو الذي بادر وأرسله إلى فندق 
بارك. وقد اكتشــفنا بعد العملية أنه كان في مخيم 
الالجئين فــي طولكرم. وكان هذا بعــد بدء عملية 
الســور الواقي. وكنا نعلم أن بحوزته عبوة ناســفة 
أخرى. وضبطنا العبوة وسالحًا كثيرًا واعتقلنا جميع 
أفراد الخلية، باستثناء السيد الذي تمكن من الهرب 

بطريقة ما«.

إسطنبول/ األناضول:
 ،)IHH( أحيــت هيئــة اإلغاثة اإلنســانية التركيــة
لالعتــداء  العاشــرة  الســنوية  الذكــرى  أمــس، 

اإلسرائيلي على سفينة »مافي مرمرة«.
وأقامــت الهيئة فعالية في مــكان انطالق »مافي 
مرمرة« بإســطنبول، بمشــاركة أقرباء الشــهداء 
الذيــن قضوا خالل االعتداء، إضافــة إلى من كان 

على متن السفينة خالل الرحلة.
وقال الرئيس المؤســس لـــ »جمعية مافي مرمرة 
للحريــة والتضامن« إســماعيل يلمــاز، إن »مافي 
مرمرة« كانــت عمال مدنيا شــفافا وطاهرا يهدف 

إلــى إدراج القضية اإلنســانية على جــدول أعمال 
العالم.

وأضاف يلماز خالل كلمته: »على الرغم من أننا كنا 
في المياه الدولية، فعلوا بنا في 31 مايو، ما فعلوه 
بإخواننا الفلسطينيين على مدى 80 عاما، لألسف 

فما حدث كان مجزرة ضمن المياه الدولية«.
مــن جهته قــال إســماعيل بيلغن نجل الشــهيد 
إبراهيم بيلغن: »مرت 10 ســنوات على استشهاد 

والدي، هذا اليوم يعني لنا الكثير«.
واســتطرد: »حتى لو مرت مائة ســنة لن ننســى 
ما حــدث، فال يعــرف هذا الشــعور إال مــن ذاقه، 

فالفلســطينيون وأهــل غــزة يعانــون منــه منذ 
سنوات«.

ويوافــق 31 مايو/أيــار 2020 الذكــرى الســنوية 
العاشرة، لشن بحرية االحتالل اإلسرائيلي هجومًا 
علــى ســفينة »مافــي مرمــرة«، ضمن أســطول 
مســاعدات عُرف باســم »أســطول الحرية«، أبحر 
بهدف كســر الحصار اإلســرائيلي المفروض على 

قطاع غزة.
وتفرض ســلطات االحتالل اإلسرائيلي حصارا على 
سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، 

منذ يناير/ كانون الثاني 2006.

فعالية يف إسطنبول إحياء لذكرى شهداء »مايف مرمرة«

جانب من الوقفة            )األناضول(
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العين الثالثة
إياد القرا

إعالن خارجي رقم 2020/3
لوظيفة باحث قانوني في بلدية المغراقة

تعلن بلدية المغراقة عن حاجتها لتشغيل باحث قانوني على نظام العقد 
الســنوي براتب شهري )1200( شيكل في الدائرة القانونية حسب قانون 

العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة )2000( حسب الشروط التالية:
1. أن يكــون حاصال على بكالوريوس فــي احد التخصصات التالية )الحقوق، 
القانون، الشريعة والقانون( بتقدير ال يقل عن %70 من جامعة معترف بها.
2. أن يكون المتقدم حاصال على رخصة مزاولة المهنة )اجازة المحاماة(,

3. أن يمتلك المتقدم مهارات استخدام الحاسوب.
4. أال يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

5. أن يكون لديه القدرة على العمل تحت الضغط وخارج أوقات الدوام الرسمي.
6. أن يجيد عمل التقارير.

7. اللباقة وحسن التعامل مع المواطنين.
8. أن يكون المتقدم من سكان محافظة غزة والوسطى.

المستندات المطلوبة:
1. صورة عن المؤهل العلمي مصدق حسب األصول.

2. صورة عن شهادة الثانوية العامة مصدقة.
3. صورة عن رخصة مزاولة المهنة )اجازة المحاماة( مصدقة من نقابة المحامين.

4. افــادة مصدقــة من نقابة المحامين ممارســة فعليــة ال تقل عن اربع 
سنوات طبقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة.

5. صورة عن اثبات الشخصية )الهوية أو جواز السفر(.
6. صورة عن شهادة الميالد.

7. صور شخصية عدد )2(.
8. السيرة الذاتية مرفق معها وثائق الخبرات والدورات.

مالحظات/ 1. يكون التســجيل في مقر بلدية المغراقة- شارع الكوثر- مقابل 
مدرسة عدنان الغول وتسليم األوراق كاملة لدى قلم الجمهور في البلدية.

2. آخر موعد لتقديم الطلبات يوم اإلثنين الموافق 2020/6/8م.
بلدية المغراقة

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية المغراقة

إعالن صادر عن
 جمعية التأهيل والتدريب االجتماعي – النصيرات

الستدراج عروض أسعار تدقيق حسابات واستشارات مالية للعام 2020 م
تعلــن جمعيــة التأهيــل والتدريــب االجتماعــي – النصيرات عــن رغبتها في 
اســتدراج عروض أســعار بالظرف المختوم لتدقيق حســابات الجمعية للســنة 
المالية 2020، وإصدار تقرير تدقيق الحسابات للجمعية وفقا للشروط التالية:

1. أن تكون الشركة مرخصة لمزاولة مهنة التدقيق.
2. توافر القدرة على إصدار البيانات المالية باللغتين العربية واإلنجليزية.

3. توافر القدرة على تســليم المســودة األولى مــن التقرير حتى نهاية 
شهر فبراير من العام 2021.

4. تقديــم األســعار بالــدوالر األمريكــي وتشــمل جميع أنواع الرســوم 
والضرائب بحيث يشمل العرض تدقيق حســابات الجمعية وفًقا لمعايير 

إعداد التقارير المالية الدولية.
5. تكاليف اإلعالن تدفعها الشركة التي يرسو عليها العطاء.

6. علــى جميع مكاتــب التدقيــق التي ينطبــق عليها الشــروط التوجه 
للجمعية الســتالم كراس العطاء مقابل رسوم غير مستردة قيمتها 100 
شيقل، والتقدم بالعرض الفني والعرض المالي في ظرف مغلق ومختوم 
بتوقيع الشــركة، في مدة أقصاها يوم االثنين الموافق 2020/06/01 م 

في تمام الساعة 12:00 ظهرا.
7. تصرف بدل أتعاب التدقيق بعد اعتماد التقرير المالي حســب األصول 

وتسّلم الفاتورة الضريبية، بشيك بنكي مسحوب على حساب الجمعية.
8. إدارة الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب.

9. لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على جوال رقم: 0599182684
10. العنــوان: النصيرات – الدوار العام – بجــوار عيادة الوكالة )مالحظة 

يرجى استالم العطاء من مقر الجمعية(

إعالن طرح عطاء رقم 2019/49-2020م 
تعلن جامعة األقصى بغــزة عن رغبتها في طرح العطاء رقم )2019/49-

2020م( والخــاص بشــراء وتوريد قلم وشــنطة جامعيــة خاصة بالطلبة 

الجدد بالجامعة.
فعلى الراغبين في االشــتراك في العطاء التقدم للشؤون اإلدارية والمالية 
– دائرة اللوازم والمشــتريات-الفرع الرئيســي الحرازين – مبنى الشئون 
اإلداريــة الجديــد، وذلك للحصول علــى كراس العطاء مقابل رســوم غير 

مستردة )100 شيكل( مائة شيكل ال غير، في موعد أقصاه يوم
الثالثاء الموافق 2020/06/02 م الساعة الواحدة ظهرا.

علمًا بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة هو يوم األحد الموافق 
2020/06/07م الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بالظرف المختوم.

مالحظة:  
1. تكلفة اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

2. كفالــة دخول العطاء %5 نقدًا من قيمة المبلغ المقترح أو شــيك بنكي 
مصدق أو كفالة.

3. ســيتم عقد جلســة تمهيدية يوم الخميس الموافــق 2020/06/04م 
الساعة الحادية عشرة صباحًا في مكتب عمادة القبول والتسجيل – غزة.

4. جميــع المعامالت ســوف تتم في المبنى الرئيســي بغــزة/ الحرازين/ 
جامعة األقصى/ الشئون االدارية والمالية.

إدارة جامعة األقصى

كوخايف: الجيش ال يزال يبحث 
عن منفذ عملية »حجر يعبد«

الناصرة/ فلسطين:
أكد رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي أفيف كوخافي، أن الجيش ال يزال 

يبحث عن منفذ عملية يعبد التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.
وقــال كوخافي، خالل زيارته لمنزل عائلة الجندي القتيل، مســاء الخميس، إن 

الجيش يواصل البحث عن المنفذ، واعدًا والده بالوصول للمنفذ.
ورافق كوخافي خالل الزيارة كلٌّ من قائد لواء جوالني وقائد وحدة االستطالع 

الخاصة في اللواء وهي الوحدة ذاتها التي انتمى الجندي القتيل إليها.
وقتــل الجندي »عاميت بــن يغال« في 12 مايــو/ أيار الجاري بعــد إلقاء حجر 
ثقيل على رأسه خالل عملية اقتحام جيش االحتالل لبلدة يعبد قضاء جنين ما 

تسبب بمصرعه بعد وقت قصير.

غزة/ جمال غيث:
تنتــاب حالــة مــن القلــق عائلة 
ممثــل حركــة حمــاس الســابق 
في الســعودية د. محمــد صالح 
الخضــري، بعد أنبــاء عن تدهور 
حالتــه الصحيــة وأنــه عاجز عن 
الحركــة أو خدمــة نفســه داخل 

سجون المملكة.
وقال عبد الماجد الخضري شقيق 
الســلطات  إن  المعتقل،  القيادي 
الســعودية نقلت نجل شقيقه د. 
هاني الخضــري )المعتقل أيضًا( 
إلى زنزانة والــده لرعايته؛ لعدم 
مقدرته على الوقوف على قدميه 

وخدمة نفسه.
لصحيفــة  الخضــري  وأضــاف 
»فلســطين«، أمس، أن شــقيقه 
البالغ من العمــر اثنين وثمانين 
عامًا، يعاني سرطان البروستاتا، 
وأجريت لــه عمليــة جراحية في 
البروســتاتا قبــل اعتقالــه، وهو 
بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

وأشــار إلى أن شــقيقه ال يتلقى 
أي متابعة طبية وال يقدم العالج 
الســلطات  داعيًا  له،  المناســب 
هناك إلطــالق ســراحه وتقديم 
احتياجاته الصحية في أسرع وقت 

ممكن.
أمــام  شــقيقه  مثــول  وعــن 
إن  الخضــري:  قــال  المحكمــة، 
المحكمة السعودية قررت تأجيل 
جلسة شقيقه المعتقل في سجن 
»ذهبــان« إلى أجل غير مســمى 

بسبب جائحة »كورونا«.
واعتقلــت األجهــزة األمنيــة في 
الســعودية فــي إبريل/ نيســان 

2019 أكثــر من 60 فلســطينيًّا 

دون أن توجّــه إليهــم بداية أي 
تهمة، مــن بينهم ممثل حماس 
في الســعودية ونجلــه »هاني«، 
لكنهــا عــادت ووجهــت إليهــم 
فــي مــارس/آذار 2020، تهمــة 
دعم »كيان إرهابي«، في إشــارة 

للمقاومة الفلسطينية.
وكشــفت حمــاس ألول مرة في 
ســبتمبر/ أيلول 2019م، النقاب 
عــن اعتقــال جهاز مباحــث أمن 
الدولــة الســعودي أحــد قادتها 
وممثلها في المملكة منذ شــهر 

إبريل/ نيسان من العام ذاته.
والخضري طبيــب متخصص في 
األنف واألذن والحنجرة. وشــارك 
فــي المقابلة التــي جمعت بين 
العاهل الراحــل عبد اهلل بن عبد 
العزيــز، وزعيــم حركــة حمــاس 
آنذاك الشهيد أحمد ياسين، عام 

.1998

وفــي وقت ســابق، جــدد رئيس 
لحمــاس  السياســي  المكتــب 
للعاهل  إســماعيل هنية، دعوته 
عــن  اإلفــراج  إلــى  الســعودي 
المعتقليــن«، مضيًفا:  »اإلخــوة 
»ونحــن على أعتاب عيــد الفطر 
السعيد، نتمنى أن تكون صفحة 
هــؤالء  عــن  باإلفــراج  مشــرقة 

المعتقلين«.
وأعلن نائب رئيس حركة حماس 
في الخارج، محمد نزال، قبل أيام، 
أن الســلطات الســعودية منعت 
الفلســطينيين  المعتقلين  أســر 
في ســجون المملكة مــن زيارة 
ذويهم خالل عيد الفطر المبارك.

ومضــى علــى اعتقــال الخضري 
والعشــرات مــن الفلســطينيين 
فــي الســعودية أكثر مــن عام، 
كما شــنت الســلطات السعودية 
حملة  الماضي  فبراير/شباط  في 
اعتقاالت هــي الثانية من نوعها 
فلســطينيين  مقيميــن  ضــد 
داعميــن أو مقربين مــن حركة 

حماس.
مــن جهته، قال حســاب معتقلي 
الرأي: إن الســلطات الســعودية 
»شــنت حملة اعتقاالت تعسفية 
مقيميــن  اســتهدفت  جديــدة 
فلسطينيين على خلفية دعمهم 

للمقاومة«.
وأضــاف حســاب معتقلــي الرأي 
في  الــرأي  بمعتقلــي  -المعنــي 
الســعودية- في تغريدة له على 
موقع التواصل االجتماعي تويتر، 
أن عددًا ممن اعتقلوا في الحملة 
الثانية هم من أقارب أو أبناء من 
اعتقلــوا في الحملــة األولى التي 
جــرت في إبريل/ نيســان 2019 

للسبب ذاته.

بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية
قلق ينتاب عائلة محمد الخرضي املعتقل يف السعودية

 محمد صالح الخضري

سيسقط مرشوع 
ضم الضفة الغربية

العشــرات مــن المشــاريع التــي نفذهــا االحتالل منــذ احتالل 
فلســطين تهــدف لتحقيــق هدف واحــد، هو شــرعنة االحتالل 

ووجوده على أرض فلسطين.
اليوم نحن أمام مشروع جديد وهو ضم أجزاء من الضفة الغربية 
لصالــح االحتالل، وهي تعني نزعها مــن أراضي الضفة وضمها 
لالحتالل وفرض ســيادته الكاملة عليهــا، وبالتالي فرض وقائع 
جديــدة تقوم على تهجير الفلســطينيين ومصــادرة أراضيهم، 
والسيطرة على مخزون فلســطين من الموارد الطبيعية، وقطع 
الطريــق أمام إنشــاء كيــان فلســطيني متواصل فــي الضفة، 

وضمان السيطرة والتحكم في أي كيان ينشأ هناك.
الصــراع اليوم علــى الضفة الغربية التي ســاهمت أوســلو في 
تحويلهــا تدريجيًّــا إلــى مجرد كيان شــكلي يخضــع لالحتالل 
بالكامل يُدار عبر التنسيق األمني، ويهدف لمنع أي جهد مقاوم 
لالحتالل، وقد نجح في ذلك لألسف، وتحويل السلطة ذاتها لدور 
وظيفي قائم على حماية االحتــالل والتعاون االقتصادي يتحكم 
بموجبه االحتالل في الســلطة، ويمنع أي محاولة لالنفكاك من 
االحتالل، بل إنه بعد 25 عامًا أصبح أكثر التصاًقا باالحتالل في 

كل مناحي الحياة.
رغــم ذلك في الضفة تشــتعل روح مقاومة االحتالل باســتمرار، 
وتشــهد يوميًّــا مواجهــات ومحــاوالت لتنفيــذ عمليــات ضد 
االحتالل ومســتوطنيه، وتشكل هاجسًا لالحتالل في تحركه في 
الضفة الغربية، وما زالت ثقافة المقاومة مســيطرة وستســاهم 
في إنهاء مشــروع الضم ومقاومته، وسيسقط كما سقطت كل 
المشــاريع الســابقة ســواء المتعلقة بالضفة أو غزة أو القدس، 
وســيقاوم الفلســطيني مشــروع الضم في الميدان، ويقع على 
عاتق الفصائل الفلسطينية وضع برنامج وطني لمقاومة مشروع 

الضم وإفشاله.
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

إعالن فقد شيك
أعلن أنا/ فايز بســام فايز أبو حصيرة من ســكان غزة وأحمل هوية رقم: 
802133355 عن فقد شــيك الذي يحمل الرقــم )30000012( الصادر 

من حســاب الســيد أمين رجب رشــيد أبو عاصــي والشــيك الصادر من 
حســاب الســيد: جمال محمد رفيق أبو عاصي يحمــل رقم )30000138( 
والشــيك الصادر من حســاب الســيد: عماد يوســف محمد أبو طه يحمل 
الرقــم )30000115(، باإلضافة الى والهوية الشــخصية ورخصة القيادة 
الخاصة بي فأرجو ممن يجدهما أن يســلمهما ألقرب مركز شــرطة, وله 

جزيل الشكر والتقدير.

في الدعوى رقم 2012/109
المســتدعي/ محمد عبد الرحمن مصطفى علــي العبادلة باألصالة عن 
نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده وجدته المرحومة عايشة حمد 
حمودة اسليم )العبادلة( من خانيونس القرارة الكف، وكياله المحاميان/ 

عبد اهلل الفرا وحسين أبو لطيفة- خانيونس.
المستدعى ضده/ محمد حمدي محمد حمدان العبادلة من القرارة بداية 

شارع الساليمة.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المســتدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المســتدعي قد أقام عليك 
الدعوى رقم 2012/109 تقسيم أموال مشتركة غير منقولة استنادا الى 
ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لكم نســخة منها ومن مرفقاتها لدى 
قلم المحكمــة لذلك يقتضي حضورك الى هذه المحكمة خالل خمســة 
عشــر يومًا من تاريخ تبليغك بهذه المذكــرة كما يقتضي أن تودع قلم 
المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك بهذه 
المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة االحد الموافق 2020/6/21 لنظر 
الدعوى وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتدعي 

السير في دعواه حسب األصول تحريرا في 2020/5/28م.
رئيس قلم محكمة صلح خانيونس

المجلس األعلى للقضاء
لدى محكمة صلح خانيونس الموقرة

في الطلب رقم 2020/383

ماذا بعد أن ُنشيِّع
 أوسلو إىل مثواه األخري؟! 

لقــد أضاع االحتــالل فرصة ذهبية من شــأنها أن تطيل عمر كيانه، 
جاءهم اتفاق يمنحهم ثمانية وســبعين بالمائة من أرض فلسطين 
التاريخيــة على طبــق من ذهب، في حين يعطي أصحاب فلســطين 
الحقيقيين اثنين وعشــرين بالمائة من فلسطين، وهذا على أفضل 
التقديــرات والتوقعــات التي جعلت ســقف الفلســطيني المفاوض: 
االنســحاب من األراضــي التي احتلت عام ســبعة وســتين، هذا إن 
لم تُجــرَ تعديــالت فــي المفاوضــات النهائية تنقــص من حصة 
الفلســطينيين مع ضمانات واشــتراطات تضمــن أمنهم وتفوّقهم 
وتمنحهم الحق بما ليس لهم حق فيه والشرعية بما ال شرعية لهم 
فيه، مــا الذي جرى وأعمى قادتهم الى هذه الدرجة بأن فوّتوا هذه 

الفرصة الذهبية؟! 
يقولــون إن الطمــع يعمي األبصــار والقلــوب، فماذا لــو أضفنا له 
غطرســة القوة وعنجهية الباطل وصلف المحتــّل؟ ثم إن براغماتية 
المفــاوض الفلســطيني الفائضــة عن الحاجــة والضــرورة وقبوله 
بالتخّلي عن نقاط قوّته على أمل أن يحسّن هذا من صورته عالميا 
بما يبعده عن شــبهة اإلرهاب وأن يعزّز بذلك من قوّته التفاوضية 
وكســب الضغط الدولي على ســلطات االحتالل، كّل هذا تبخّر أمام 
ذاكــرة االحتــالل القصيرة التي ال يوقظها ســوى الخســارة اليومية 
وكلفــة احتاللها الباهظة، نحن وّفرنا لالحتالل بيئة ســهلة ومريحة 
ورفعنا عنه ضغط المقاومة والبقاء في حالة استنزاف مستمرة تجبره 
على التفكيــر بحقوق االخرين، فمثال لم تتــرك المقاومة الفيتنامية 
مقاومتها للمحتل األمريكي فتــرة المفاوضات بل بقيت على صفيح 
ساخن يشكل الضغط المطلوب على صانع القرار لسلطات االحتالل 
األمريكية. على مرّ التاريخ لم يســترجع مُســتعمر بفتح الميم حقه 
إلى بعد أن يكســر شوكة مســتعمره ويمرّغ أنفه في التراب ويجعل 

من كلفة استعماره باهظة بشريا وماديّا. 
نحن )بحق والستخالص العبر بعيدا عن أي مزاودة( تخلينا عن نقاط 
قوّتنا وراهنا على خيار وحيد هو خيار التفاوض )وبموضوعية مجرّدة( 
قلنا ال مانع من بعض المقاومة الشــعبية السلمية ثمّ ساهمنا بقوة 
فــي تقويض تلك المقاومة التي تجعــل من االحتالل مكلفا وتدفعه 
للتفكيــر بحق من يفاوضه، هذا بدل أن يحظــى بالتقدير كما توّقع 
البعض بحســن نيّة في غير موضعها صنــع العكس تماما، زاد من 
طمعهــم فينــا وزاد من اســتقوائهم علينا وتغوّلهــم على حقوقنا؛ 
اســتيطانا وعدوانــا واســتهانة بنا وبمقدّســاتنا وبــكل مكوّنات 
كرامتنا، شــعروا شــعور ذئب مفترس أمامه أرنب يســتجدي حقوقه 

بالحسنى وطيب النوايا. 
15يجــب أن ينتابنا شــعور كم كنــا مخطئين ونحــن نطارد 

رام اهلل/ فلسطين:
أفــادت وزارة الصحة بتســجيل 37 حالــة تعافٍ 
من فيروس كورونــا في مدينة القدس المحتلة، 
ليصل العــدد اإلجمالي لحاالت التعافي إلى 523 
حالــة، ما نســبته %83.7 من مجمــل اإلصابات 

المسجلة.
وأوضحــت الوزارة، فــي تقرير موجز عــن الحالة 
الوبائية في فلســطين حول فيــروس »كورونا-
كوفيــد19«، أمــس، أنه تم تســجيل 11 إصابة 
خالل الـــ24 ســاعة الماضية )10 فــي محافظة 
قلقيليــة، وواحــدة فــي الخليــل( ليصــل العدد 
اإلجمالي لإلصابات فــي جميع محافظات الوطن 
منذ بدء ظهور الفيروس في فلســطين إلى 625 

إصابة.
وتوزعــت اإلصابات: 319 فــي محافظة القدس، 
245 في باقــي المحافظات الشــمالية، و61 في 

المحافظات الجنوبية.

وأشــارت إلى أن عــدد الحاالت النشــطة بلغ 97 
حالة، كالتالي: 23 في محافظة القدس، و32 في 
باقي المحافظات الشمالية، و42 في المحافظات 

الجنوبية.
وبينت وزارة الصحــة أن المحافظات الخالية من 
اإلصابــات بفيروس »كورونا« حتــى اآلن هي 8 
محافظــات: أريحا واألغــوار، طوباس، ســلفيت، 
جنيــن، رام اهلل والبيــرة، بيــت لحــم، طولكرم 

ونابلس.
وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، 
تسجيل أربع حاالت وفاة جديدة بفيروس كورونا، 

بين صفوف جالياتنا حول العالم.
وأكــدت الوزارة، فــي بيان، أمس، تســجيل أربع 
إصابــات جديــدة بالفيــروس بيــن جالياتنا في 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وثــالث حاالت 

تعافٍ.
وأفادت ســفارة دولة فلســطين لــدى جمهورية 

مصر العربية، بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف 
الجاليــة للمواطن جمعة فايز الفرا )79 عامًا( إثر 

إصابته بفيروس كورونا.
وفــي الســعودية، أكدت الســفارة الفلســطينية 
تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، في صفوف 
الجالية للمواطنة منى عصام أحمد الحرتاني )53 
عامًا(، مــا يرفع عدد حاالت الوفــاة في المملكة 
إلى 12 حالة، ويبقى عــدد اإلصابات 41، تعافى 

منها 7.
كما ســجلت السفارة الفلســطينية لدى اإلمارات 
العربية المتحدة، حالــة وفاة جديدة في صفوف 
الجالية للمواطن عيادة توفيق شعث )70 عامًا(، 
ليرتفــع عدد حاالت الوفاة فيها إلى 13، في حين 

بقي عدد اإلصابات 57، تعافى منها 9.
وأعلنت وزارة الخارجية تسجيل أول حالة وفاة في 
صفوف الجالية في قطر للمواطنة إلهام أبو جهل 

)49 عامًا(، بسبب فيروس كورونا.

رام اهلل- غزة/ فلسطين:
يتوجــه صبــاح اليوم الســبت نحــو 78480 
طالبًــا وطالبــة لتقديــم امتحانــات الثانوية 
والضفــة  غــزة،  فــي  العامــة »التوجيهــي« 
والقــدس المحتلتين، باإلضافة إلى المدارس 

الفلسطينية في الخارج.
واتخــذت وزارة التربيــة والتعليــم إجــراءات 
صحيــة وقائية من فيروس كورونا، وشــرعت 
مختلــف  فــي  االمتحانــات  قاعــات  بتعقيــم 

المدارس التعليمية.
وأكد وزير التربية والتعليم في رام اهلل، مروان 
عوراتني، منح الطلبــة الذين لم يتمكنوا من 
التقــدم المتحانــات التوجيهــي فــي الدورة 
الحالية بســبب كورونا فرصــة للتقدم مجددا 

لالمتحانات في أواخر الشهر القادم.
وقال عوراتني في بيان، أمس: »أود طمـــأنة 
طلبتنــا وأوليــاء أمورهم بأن عــدم تمكن أي 

طالــب مــن التقــدم لالمتحان أو اســتكماله 
بســبب كورونا ال يمس بأي حال من األحوال 
حقه في فرص متكافئة فــي امتحان الثانوية 
العامــة، حيث ســتنظم الــوزارة دورة خاصة 
لهــذه الفئــة من الطلبــة في أواخــر حزيران 
القادم، كما ســيتاح لمــن يرغب منهم فرصة 
الجلــوس للدورة الثانية في شــهر آب مثلهم 

كباقي الطلبة«.
وأوضــح عورتانــي أن تنظيــم وزارة التربيــة 
العامــة لهــذا  الثانويــة  امتحــان  والتعليــم 
العــام في ظل ظروف اســتثنائية وما يرافقها 
من اســتحقاقات صحيــة ولوجســتية يهدف 
باألســاس إلى توفير أفضل شــروط السالمة 
والوقاية للطلبــة ولطواقم االمتحان على حد 

سواء. 
ومســاء أمس، قررت مديرية التربية والتعليم 
فــي قلقيليــة، إغالق قاعــة امتحــان الثانوية 

العامــة فــي بلــدة عــزون عتمــة بمحافظة 
قلقيلية.

وقالت المديرية: بناء علــى تعليمات محافظ 
محافظة قلقيليــة وتوجيهات رئاســة الوزراء 
فقد تقرر إغالق قاعــة امتحان الثانوية العامة 

في بلدة عزون عتمة.
وذكرت أنه سيتم عقد االمتحان لطلبة البلدة 
في نهاية شــهر حزيران أو خالل دورة شــهر 
آب، وســيتم افتتــاح قاعــة امتحــان الثانوية 
العامة فــي بلدة ســنيريا مع إتاحــة الفرصة 
لطلبــة بلــدة بيت أميــن للتقــدم لالمتحان 
في بلدة ســنيريا، وضمن اإلجراءات الصحية 

والوقائية المتبعة.
وســجلت وزارة الصحــة بــرام اهلل 11 إصابة 
بفيروس كورونا خالل الـ24 ســاعة الماضية 
)10 فــي محافظــة قلقيليــة، وواحــدة فــي 

الخليل(.

ا لتسهيل تقديم املساعدات يف لبنان »أونروا« تطلق نظاًما إلكرتونيًّ

103 وفيات بين الجاليات الفلسطينية في العالم
كورونا: 11 إصابة جديدة بقلقيلية والخليل و37 حالة تعاٍف يف القدس

إغالق إحدى قاعات قلقيلية بسبب كورونا
اليوم.. بدء امتحانات الثانوية العامة يف الوطن

عمان/ فلسطين:
أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
أمــس،  »أونــروا«،  الفلســطينيين 
إطالقهــا نظامًــا إلكترونيًّا إلصدار 
أرقام الحواالت ابتداًء من األســبوع 
الجاري، وذلك بهدف تسهيل عملية 
توزيع المســاعدات النقدية الطارئة 
علــى الالجئيــن الفلســطينيين في 

لبنان.
وقالــت »أونروا«، في بيــان، أمس، 
إنها ستطلق األسبوع الجاري نظامًا 
إلكترونيًــا إلصدار أرقــام الحواالت، 
كل  عــن  اإلعــالن  يتــم  أن  علــى 

الترتيبات الحًقا.

وطالبــت الالجئيــن الفلســطينيين 
حاملــي بطاقة التســجيل القديمة، 
أي مــا قبــل عــام 2009، باالتصال 
باألرقام الســاخنة للوكالة للحصول 
على رقــم بطاقــة تســجيل جديد، 
ال ســيما أن رقم البطاقة هو شــرط 
الدخــول إلــى النظــام اإللكترونــي 

للحصول على رقم الحوالة.
وأشارت إلى تخصيصها 10 موظفين 
في كل منطقة من مناطقها الخمس 
لإلجابــة علــى الخطــوط الســاخنة 
التي وفرتها الستفســارات الالجئين 

الفلسطينيين.
من جهته، قال مدير »منظمة ثابت 

لحــق العودة«، ســامي حمــود، إن 
المنظمة تنظر إلى الخطوة الجديدة 
التــي أعلنــت عنها وكالــة »أونروا« 
بالمهمة والجدِّيَّة التي من شــأنها 
تســهيل إجراءات عملية االســتفادة 
من المساعدات المالية بوقت وجهد 

أقل ودون معاناة أو إهانات.
واعتبر حمــود، في تصريح لـ«قدس 
بــرس«، أمس، أن إعــالن »أونروا« 
عن إطالق تطبيــق إلكتروني والذي 
الفلسطينيين استالم  يتيح لالجئين 
حواالتهــم، غير كافٍ مــا لم تعمل 
الوكالة على تنظيم عمليات استالم 
الحــواالت من مكاتب شــركة )بوب 
فاينانس(، وتوفير الســيولة الالزمة 
أو حصــول  تأجيــل  أو  تأخيــر  دون 
إشــكاالت للعائالت مــن تضييق أو 

إهانات.
ودعا »أونروا« لالستفادة من الخلل 
الذي أوقعــت الالجئين فيه، وتقييم 
عالقاتهــا  تطويــر  فــي  تجربتهــا 
المحلــي والتعــاون  المجتمــع  مــع 
والتنسيق والتكامل لما فيه مصلحة 

شعبنا الفلسطيني في لبنان.

وكالــة  المنظمــة  مديــر  وطالــب 
»أونــروا« بالعمــل علــى إنجاز ملف 
توزيــع المســاعدات بأســرع وقت، 
والبحث عن آليات ومشــاريع جديدة 
من شــأنها التخفيف مــن المعاناة 
اإلنســانية لالجئين الفلســطينيين 
في ظل التدهور االقتصادي والمالي 
الحــاد فــي لبنــان، ضمــن برنامج 
طوارئ إغاثي شامل، ال يقتصر على 

تقديم مساعدة لمرة واحدة فقط.
وكانــت وكالــة »أونــروا«، أعلنــت 
اســتئنافها  الماضــي،  األســبوع 
عمليــة توزيع مســاعداتها اإلغاثية 
النقديــة الطارئــة، علــى الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان، لألشخاص 
الذين حصلــوا على أرقام حواالتهم 

فقط.
وأضافــت أنهــا بصــدد »اإلعــالن 
خاصــة،  ترتيبــات  عــن  الحًقــا 
اآلخريــن  المســتفيدين  تخــصّ 
الذيــن لــم يســتطيعوا الحصــول 
علــى أرقــام حواالتهــم، باإلضافة 
لترتيبات وإجــراءات جديدة متعلقة 

بالمراجعات والشكاوى«.



ال تــزال الذاكــرة الفلســطينية حيــة بتفاصيــل المســار 
الفلســطيني لــدى المحكمــة الجنائية الدوليــة الدائمة، 
فقبل فترة زمنية وجيــزة رفضت الدائرة التمهيدية طلب 
المدعيــة العامــة النظــر في واليــة المحكمــة اإلقليمية 
تحــت ذريعة عدم االمتثال لشــرط حجــم التقرير، ما دفع 
المدعيــة العامة لتعديل تقريرها، وما يســفر عنه تلقائيًا 
تعديــل المدة القانونية للرد علــى طلب المدعية العامة. 
وقبل أيام قليلة، تفاجئنا الدائرة التمهيدية في المحكمة 
الجنائية -مرة أخرى– بتوجيه اختبار بســؤال واحد إجباري 
غيــر اختياري لقيــادة الســلطة الفلســطينية، تملها فيه 
للعاشــر من حزيران 2020 لتقديم إجابة واضحة بشــأن 
تأثير اعالن الرئيس الفلســطيني محمــود عباس التحلل 
من االتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلســطينية 
واالحتــالل اإلســرائيلي وأمريكيا في خطــوة متأخرة جدا 
لالحتجاج على مشــروع الضم االســتيطاني الذي يشــكل 

جريمة بموجب نظام المحكمة.
المسار والملف الفلســطيني لدى المحكمة، حتى اللحظة 
تخللــه أمور غيــر مســبوقة وفريدة من نوعهــا في عمل 
المحكمة، مــا يثير الكثيــر من الفضول لــدى المتابعين 
والمهتميــن، فهل هــذه األمور غير المســبوقة، مدفوعة 
برغبــة المحكمة والمدعية العامة مــن قبلها بذل أقصى 
درجات االحترافية والموضوعية ووصــواًل لتقديمها حتى 
علــى الوصول لغايــة المحكمة ذاتها المتمثلة بتشــكيل 
الردع القانوني لوقف المزيد من ارتكاب الجرائم؛ أم أنها 
تندرج في إطــار البحث عن مبررات لتعطيل أو حتى إيقاف 
المســار الفلســطيني لدى المحكمة في ســعي الستمرار 
اتســاع رقعــة الحصانة التي يتمتــع بها القــادة والجنود 
اإلسرائيليين، أم أن المحكمة تخشي أن يخرج عملها عن 
دائرة القارة االفريقية الســوداء، وتحرص على أن تتوقف 

عند حدودها الجغرافية، وعدم االنتقال إلى قارات أخرى.
مهما كان من شأن مبررات اإلطالة غير المبررة والطلبات 
واألســئلة غيــر مفهومــة القصــد التــي تعــج بالمســار 
الفلســطيني لدى المحكم الجنائيــة الدولية؛ فإن النتيجة 
الواقعية الراهنة تتمثل في استمرار إنكار العدالة لضحايا 
االنتهاكات الجســيمة والجرائم الدولية، وإنكار حقهم في 
الوصــول إلى إنصــاف قانوني وقضائي عــادل، ومع ذلك 
ال ســبيل أمامنــا كفلســطينيين إال االســتمرار في العمل 
وتخطي التحديات واحتوائها والتصميم والتمسك بمسار 
العدالــة الدوليــة وعدم ربطهــا على اإلطالق بأي مســار 

تفاوضي مهما كانت الظروف. 
مضمون السؤال غير بريء:

يطرح سؤال الدائرة التمهيدية بشأن تأثير إعالن الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس إلغــاء االتفاقيــات الموقعة 
بين منظمة التحرير الفلســطينية واالحتالل اإلســرائيلي 
وأمريكيا، العشــرات من عالمات االستفهام واالستعجاب 
على الحد السواء، ما يجعلنا نشعر تعمد المحكمة بإدخال 
الفلســطينيين فــي لعبــة تشــبه لحــد بعيد لعبــة »حل 
الكلمــات المتقاطعة« تتجــاوز الهدف مــن أهمية إدراك 
المحكمة وقضاها وعملهم على تطبيق أمين لنظام روما 

المنشئ للمحكمة.
جاء ســؤال/ طلــب الدائــرة التمهيدية، علــى الرغم من 
وضــوح المركز القانوني الدولي، فإنه عماًل بقرار الجمعية 
العامــة لألمــم المتحــدة 19/67 الذي تــم تبنيه في 29 
نوفمبــر 2012، تولــت فلســطين وضــع »دولــة مراقبة 
غيــر عضــو« في األمــم المتحدة ، ممــا أتاح لهــا القدرة 
على االنضمام إلــى المعاهدات الدوليــة مثل نظام روما 
األساســي من خالل صيغة »جميع الدول«، ونتيجة لذلك، 
أودعت فلسطين وثيقة انضمامها إلى األمين العام في 2 
كانون الثاني / يناير 2015، وأصبحت الدولة الطرف 123 
في نظام روما األساسي، وبالتالي يجوز للمحكمة ممارسة 
اختصاصهــا على أراضيها عمال بالفقــرة الثانية من نص 

المادة 12.

كمــا يمكــن اســتنتاج أن »فلســطين« تفي بالشــروط 
المعياريــة إلقامة الدولة مبادئ وقواعــد القانون الدولي 
ذات الصلة، وعلى رأســها مبادئ قانون االحتالل الحربي، 
التي تعتبر المحتل صاحب ســلطة فعلية وليس قانونية، 
وأن الســيادة تبقــي للــدول المحتلــة أراضيهــا، أي أن 
ممارســتها لســيادتها مقيده ليس إال، وهذا ال يمنع من 

ممارسة المحكمة لصالحياتها وسلطاتها.
بشــكل واضــح ودقيق، أكــد تقرير 

إلى  المقــدم  العامة  المدعيــة 
الدائــرة التمهيديــة أن مكتب 
أنــه  يــرى  العامــة  المدعيــة 
ألغراض النظام األساسي، يمتد 
اإلقليمي  المحكمــة  اختصاص 
بموجب المــادة 12 )2( )أ( إلى 
المحتلة،  الفلســطينية  األرض 
التي تغطي الضفة الغربية، بما 
وغزة.  الشــرقية،  القدس  فيها 
واعتمــد االدعــاء فــي المقــام 
األول علــى قــرارات الجمعيــة 
العامــة لألمم المتحــدة، التي 
تعكــس آراء المجتمــع الدولي 
ومؤسســات  هيئات  وأكدتهــا 

دولية متعددة.
كما أكــد تقرير المدعية العامة 
أنه ينبغي للمحكمة أن تتعامل 
حــدود  ترســيم  مســألة  مــع 
األراضي الفلســطينية المحتلة 
كما هــي موجودة حاليًا وظلت 
موجــودة منذ عام 1967، وفًقا 
لنهــج االمم المتحدة، ما يجعل 
السؤال بشــأن مكانة اتفاقيات 
عــام  مبــادئ  )إعــالن  أوســلو 
1993 بشــأن ترتيبــات الحكم 

الذاتــي المؤقتــة )»DOP« أو 
 - غــزة  واتفــاق   ،  )»Oslo I«
أريحــا لعــام 1994، واالتفاقية 
 Oslo«( 1995 المؤقتــة لعــام
II«(، وبروتوكــول الخليل لعام 

1997، ومذكرة واي ريفر لعام 

1998 ومذكــرة شــرم الشــيخ 

واالتفاقيــات   ،1999 لعــام 
األمنيــة( التــي أعلــن الرئيس 
عبــاس التحلــل منهــا بخاطبة 
بتاريــخ 19 مايــو/ أيــار 2020 
مــن  الكثيــر  ويثيــر  غريــب 

الدالالت.
من بيــن ذلك، أن نظــام روما 
بعــض  بخــالف   – األساســي 
المعاهدات الدولية – لم يحدد 
التــي يجــب على  المتطلبــات 

الكيان اســتيفائها ليصبــح دولة طرًفا؛ وبنــاء على ذلك، 
يجــب قــراءة المــادة 12 )1( اقترانــا بالمــادة 125 )3(، 
التــي تتيح العضويــة لـــ »جميع الــدول« بإيداع صكوك 
االنضمام لدى األمين العام، حيث تعكس المادة 125 )3( 
اعتمــاد صيغة »جميع الدول« لتحديــد وضع األطراف، أي 
كفاءة الدولة في االنضمام إلى نظام روما األساسي، أذن 
الصيغ القانونية، المقترنة بوصف المراكز القانونية لدول 
األطراف لــم تأتي من قريب أو بعيد على مســألة ارتباط 

الكيان العضو باتفاقيات أو تحلله منها مع كيان آخر.
وفق لذلك قبلت عضوية فلســطين فــي المحكمة، ليس 
هذا فحسب بل انتخبت قبل أشهر قليلة لعضوية المكتب 
التنفيذي لجمعية الدول األعضاء في نظام روما، وبالتالي 

إعادة الحديث عن مكانة وتأثيرات تحلل السلطة الوطنية 
الفلســطينية من اتفاقيات أوسلو، يتعارض بشكل واضح 
مع مبدأ الفعالية للسماح ألي كيان بالموافقة على شروط 
نظام روما األساسي ومن ثم االنضمام إلى المحكمة، ثم 
إنكار النتيجة الطبيعية لعضويته في وقت الحق -ممارسة 
اختصــاص المحكمة وفقا للنظام األساســي؛ فإنه بمجرد 
أن تصبح دولة طرًفا في النظام األساسي، يجوز للمحكمة 
ممارســة اختصاصها على أراضي دولة طــرف و / أو على 
رعاياها عمــاًل بالمادة 12 )2(. 
وذلــك ألن »الدولــة« ألغراض 
 )3(  125 و   )1(  12 المادتيــن 
هــي أيضًــا »دولــة« بموجب 
النظــام  مــن   )2(  12 المــادة 

األساسي.
كمــا أن المدعية العامة، كانت 
قد توصلت إلى استنتاج رئيس 
أن اتفاقيــات أوســلو، ال تمنــع 
المحكمة،  اختصاص  ممارســة 
بمســاءلة  االلتــزام  لكــون 
ومالحقــة أي انتهاك التفاقيات 
جنيف لعام 1949 يحتل أولوية 
المتضاربــة  االلتزامــات  علــى 
األخرى الناشــئة عــن معاهدة 

ثنائية.
مــن نافلة القــول، التذكير أنه 
ال يمكن إبــرام اتفاقية خاصة 
دوليــة  لقاعــدة  بالمخالفــة 
يمكــن  وال  وآمــرة،  قطعيــة 
تســمو  أن  ثنائيــة  لمعاهــدة 
على معاهدة شــارعه، وبالتالي 
محلــه  فــي  ليــس  فالســؤال 
وإجابــة عنه لــن تضيف جديد 
للحالة الواقعيــة، وينبغي على 
التمهيدية عدم  الدائرة  قضاة 
إعادتنــا لمربع النقــاش األول 
الــذي أشــبع بما فيــه الكفاية 
العامــة  المدعيــة  عهــد  فــي 
الحالية والمدعي العام األسبق 

للمحكمة. 
توقيت السؤال غير بريء:

الدائــرة  ســؤال  يتزامــن 
التمهيديــة مــع اتســاع رقعة 
الحملة اإلســرائيلية األمريكية 
المحكمــة  بحــق  الشرســة 
الجنائيــة وبشــكل خاص بحق 
المدعيــة العامــة وفريق عمل 
مكتبها، وذلك بعد أن فشــلت 
بثني  اإلســرائيلية  اإلجــراءات 
المدعية العامة عن االســتمرار 
بتقديم طلبها المقدم للدائرة 
التمهيديــة للمحكمــة لفحــص 
على  للمحكمة  اإلقليمية  واليتها 
األراضي الفلسطينية، ما قد ينتج 
عنه تكرار نفس سيناريو ما حدث مع القاضي غولدستون، 
رئيس بعثة األمم المتحدة لتقصى الحقائق بشأن النزاع 

بقطاع غزة، عندما أعلن تراجعه عن تقريره.
ويأتــي هــذا الســؤال ليتقاطع زمنيًــا مع بــدء تنفيذ ما 
بــات يعرف إعالميًا باســم )صفقة القرن( فتباشــر حاليًا 
الســلطات اإلســرائيلية البدء التنفيذ العملي لخطة ضم 
األقاليــم المحتلــة لدولتهــا، مــا أدى باألســاس إلعالن 
الرئيــس محمــود عبــاس التحلل مــن اتفاقيات أوســلو 
واالتفاقيات األمنية الالحقة لها، وذلك في خطوة تنفيذية 

لما قرره المجلسان الوطني والمركزي الفلسطيني بشأن 
انتهاء المرحلــة االنتقالية والتحول من مرحلة الســلطة 

إلى مرحلة الدولة.
األخطــر، أن هــذا الســؤال / الطلب يأتي فــي إطار قيام 
الدائرة التمهيدية دراســة طلب المدعية العامة بشــأن 
ممارســة االختصــاص اإلقليمــي للمحكمة، فــإن الرأي 
القضائي الذي ســوف يصدر عن الدائرة التمهيدية فيما 
يتعلق بمســألة الوالية اإلقليميــة والجغرافية للمحكمة، 
سوف يترك أثر وبشكل ملموس على مدى مضي المدعية 
العامــة للمحكمة فــي إجراءاتها، على الرغــم أن خطوة 
المدعيــة العامة بالتوجــه للدائرة التمهيدية لســؤالها 
عــن االختصــاص اإلقليمــي للمحكمــة، قد جــاءت بعد 
قرابة خمس ســنوات من عملها في الدارسة التمهيدية، 
حيــث إنها وفق لإلحالة المقدمة فــي عام 2018 لم تعد 
مطالبة بالحصــول على إذن من الدائرة التمهيدية لفتح 
تحقيــق، بموجب المــادة 15 )3( من النظام األساســي، 
لوجــود قناعة لديها بأن الشــروط المنصوص عليها في 
المادة 53 )1( من النظام األساســي تم اســتيفاؤها، مع 
ذلك بررت المدعية العامة هذه الخطوة لضمان تسهيل 
الســلوك العملي لتحقيقها عن طريق وضعه على أساس 

قانوني سليم.
خالصــة القــول؛ بعيدًا عــن مضمون اإلجابــة اإلجبارية 
لقيادة الســلطة الفلسطينية على ســؤال المحكمة، فإن 
الحكمة تقتضي أن يستشــار أهل االختصــاص والخبرة، 
وأالَّ تقتصر االستشارة على أكاديميين بل يجب أن تطال 
ممارسين لديهم خبرات وتجارب متعددة للعمل مع وإلى 
جــوار المحكمة؛ كما يجــب أن يتجاوز الرد الفلســطيني 
البحث عن مســألة اختصاص الدائرة التمهيدية بتوجيه 
مثــل هذا الســؤال أو الطلب، حيث أنه كمــا يجب اإلقرار 
أن للدائــرة التمهيدية وفق لمــادة 103 من نظام روما 
األساسي، يجوز للدائرة التمهيدية، إذا رأت ذلك مناسبًا، 
أن تســمح للكيانات والضحايا المحالين بتقديم طلبات، 
ويمكــن للدائرة أيضًا أن تســمح بتقديــم الطلبات من 
األطراف المهتمة األخــرى وذات الصلة، وكذلك أصدقاء 

المحكمة، بما في ذلك الدول.
إن الجهــات الرســمية الفلســطينية مجبرة علــى إعطاء 
تفسير قانوني لما صدر عن الرئيس عباس من جهة دون 
أن يلحق ضررًا على المســار الفلســطيني أمام المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، والتأكيــد على التحلل مــن اتفاقيات 
أوســلو أنه ال يمكن تفســير علــى أنه تنازل فلســطيني 
عــن اختصــاص المحكمــة، والتأكيــد على حق الشــعب 
الفلســطيني في تقرير مصيــره السياســي واالقتصادي 
وبنــاء الدولة خاصة في ضوء التحلل الفعلي اإلســرائيلي 

من اتفاقيات أوسلو.
الرد الفلســطيني ينبغي أن ينطلق مــن بيان الهواجس 
والتخوفــات تجاه ســؤال الدائــرة التمهيديــة للمحكمة 
الجنائيــة، بوصفــه قد يكــون حلقة جديدة مــن حلقات 
تسييس لقضايا الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل 
اإلســرائيلي، وفي ذات الوقت عدم إغفال أن الســؤال قد 
يكون برئ وهو مجرد ســؤال إجرائي يدور في فلك سعي 
المحكمة والمدعية العامة من قبلها إليجاد حل لمشكلة 
تأكد من قدرتهما ممارســة صالحيتها واختصاصها على 
أرض الواقــع بموجب المــادة 12 )2( )أ( تشــمل األرض 
الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية، بما فيها القدس 
الشرقية، وغزة، حيث يحتل ذلك أهمية في رأي المحكمة 
كونه ســوف يســمح بدراســة قانونية وقضائية لقضايا 
مهمة وأساســية قبل الشــروع في التحقيــق االبتدائي، 
وأنه سوف سيســهل الحكم المبكر على السلوك العملي 
للتحقيــق الذي قــد تجريــه المدعية العامــة عن طريق 
تحديد النطاق المناسب لواجباتها وسلطاتها فيما يتعلق 
بالوضع الراهن، وفيما يتعلق بشــرعية طلباتها للتعاون 

من المجتمعات والدول المعنية.

المحكمة الجنائية ومكانة 
االتفاقيات الثنائية 

الفلسطينية اإلسرائيلية
سامر موسى
هيو ميديا

بعيــًدا عــن مضمــون اإلجابــة اإلجبارية لقيادة الســلطة 
الفلسطينية على سؤال المحكمة، فإن الحكمة تقتضي 
أن يستشــار أهل االختصاص والخبرة، وأالَّ تقتصر االستشــارة 
علــى أكاديميين بل يجب أن تطال ممارســين لديهم خبرات 

وتجارب متعددة للعمل مع وإلى جوار المحكمة.
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مهما كان من 
شأن مبررات اإلطالة 
غير المبررة والطلبات 

واألسئلة غير مفهومة 
القصد التي تعج 

بالمسار الفلسطيني 
لدى المحكمة الجنائية 
الدولية؛ فإن النتيجة 

الواقعية الراهنة 
تتمثل في استمرار 
إنكار العدالة لضحايا 
االنتهاكات الجسيمة 

والجرائم الدولية، 
وإنكار حقهم في 

الوصول إلى إنصاف 
قانوني وقضائي عادل، 

ومع ذلك ال سبيل 
أمامنا كفلسطينيين إال 
االستمرار في العمل 

وتخطي التحديات 
واحتواؤها والتصميم 

والتمسك بمسار 
العدالة الدولية وعدم 
ربطها على اإلطالق 
بأي مسار تفاوضي 

مهما كانت الظروف 
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أثار خطاب الرئيس الفلســطيني محمود عباس، في 
19 مايــو/ أيار الجــاري، جملة من التســاؤالت، فقد 

بــدا كأنه خطوة إلى األمــام، عندما أعلن أن منظمة 
التحرير والسلطة الفلسطينيتين باتتا في »حِل« من 
االتفاقيــات المبرمة مع الكيان الصهيوني والواليات 
المتحدة، وأنه ذاهب إلعالن فلســطين دولة محتلة 
بمــا يُفتَــرض أن يُرتب ذلك من مســؤوليات على 
االحتالل وعلى األمم المتحدة. وذهبت ردود األفعال 
علــى هذا فــي اتجاهيــن: األول غير مصدق بســبب 
إعالنات مثيلة، متكررة ســابقا، لم تجد طريقها إلى 
التنفيذ. والثاني مشــكك في إمكانية تطبيقها حتى 
لو صدقت النيات. ويعبــر الموقفان عن عمق األزمة 

الفلسطينية وتعقيداتها.
يحب الجمهور الفلســطيني أن يسمع كلمات »إلغاء« 
اتفــاق أوســلو و«حل« الســلطة و«وقف« التنســيق 
األمنــي، لكنه لن يســمع أيًّا منها، فالرئيس ســائر 
على نهج ثابت لــن يتغير في جوهره بدأ منذ عقود، 
منذ تبنــي منظمة التحرير الحل المرحلي عام 1974 
وقــرارات المجالس الوطنيــة الالحقة التــي أكدته، 
وإعــالن االســتقالل عــام 1988، وجميعهــا مهدت 
الوصول إلى اتفاق أوســلو. كما أن خطط ضم أراٍض 
في الضفة الغربية، وأعلن عنهــا الكيان الصهيوني 
أخيرًا تتوافق »كليًّا« مع خرائط اتفاق أوسلو عندما 
قسم الضفة الفلسطينية إلى مناطق ألف وباء وجيم، 
والضم ســيتم في مناطق »جيم« التــي ال دور فيها 
للســلطة الفلســطينية مــن األســاس، ال أمنيًّا وال 

إداريًّا، حسب اتفاق أوسلو.

أمــا »صفقة القرن« فقــد ُأنجز ثالثة أرباعها ســلًفا، 
وبــات الــكالم عن التصــدي لها غيــر عملي، بغض 
النظر عن النيــات. حيث ُأغلق مكتب منظمة التحرير 
في واشــنطن )المنظمة ممثل الشعب الفلسطيني( 
وأوقفــت الواليــات المتحــدة تمويــل وكالــة غوث 
وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين التابعــة لألمم 
المتحدة )أونروا(، وتغير تعريف الالجئ الفلسطيني، 
بحيث لم يبقَ منهــم %5 على قيد الحياة، وتم نقل 
الســفارة األمريكية إلــى القــدس واعتبارها عاصمة 
أبديــة للكيان الصهيوني. وتم التوجه مباشــرة إلى 
الدول العربية لعزل الفلســطينيين ومحاصرتهم عبر 
التطبيع، باإلضافــة إلى تمزيق المرجعيات القانونية 
التي يســتند إليها الفلســطينيون، ومعهــا المبادرة 
العربيــة واالتفاقيــات الثنائية مع الكيــان والواليات 
المتحــدة التي تــم إحراقها جميعًــا. بمعنى أنه تم 
سلخ ِجْلد الفلسطينيين، وإزالة لحمهم، ولم يبقَ إال 

تكسير عظامهم ودفنها في معازل الضفة.
إذن، مــاذا قال الرئيس أبو مازن؟ قــال إن المنظمة 
والســلطة الفلسطينيتين في »حِل« من االتفاقيات. 
وقــال إنه ملتــزم دفعَ رواتب العاملين في الســلطة 
)180 ألــف موظــف تقريبًا( والصــرف على الحكومة 
والخدمــات، التــي لــن تأتــي إال عــن طريــق نظام 
المقاصة مــع الصهاينــة، كما أنه ملتزم باســتمرار 
تدفــق رواتــب عدد مســاٍو مــن المواطنيــن الذين 
يعملون في الكيان، والذين ال يستطيع توفير البديل 
لهم. وإنه لن يمس المعبر الحدودي الوحيد للضفة 
ومنفذها على العالم، للعابريــن والبضائع، والذي ال 

بد أن يتــم بالتوافق مع االحتالل. وإنه ملتزم فرضَ 
األمن في الضفة في المجتمع الفلســطيني، بما في 
ذلك محاربة الجريمة واإلرهاب، حفاظا على »الســلم 
المجتمعــي«. وإذا تم ضم مناطــق »جيم« فلن يتم 
التنســيق أمنيًّا في تلك المناطق التي ستصبح تحت 
مســؤولية االحتالل. لكنه ذاهب إلى األمم المتحدة 
إلعــالن فلســطين دولة محتلــة)!( ومتمســك بعقد 
مؤتمر دولي أو مؤتمر للرباعية الدولية، ولن يجلس 
مــع الواليات المتحدة، ولن يقبــل احتكارها القضية 
الفلسطينية بعد اليوم. هذا ما قاله أبو مازن، في ما 

قاله وما لم يقله.
مــاذا قــال رئيــس حكومــة االحتــالل اإلســرائيلي 
نتنياهــو؟ إن ضم أراضي »يهودا والســامرة« يقربنا 
مــن الســالم. وإن بإمكانكم إعالن ما شــئتم، دولة 
أو حتــى »إمبراطوريــة«، مــا دام الواقــع كمــا هــو 
عليــه. ولن يكون الوضع في الضفة أســوأ من وضع 
غــزة التي نمرر األموال لها عن طيــب خاطر، ما دام 
الوضــع كمــا هو عليه. ومــن أجل ضــم األراضي، ال 
تؤذينــا صرخاتكم، بل ربما نشــفق عليكم ألنكم ال 
تريدون اغتنام المكاسب االقتصادية التي عرضناها 
عليكم. لكن على المدى الطويل الضم في مصلحتنا 

اإلستراتيجية، ونستطيع تحمل بعض األذى.
ماذا يســتطيع أبو مازن أن يفعــل؟ ال بد من التأكيد 
علــى أن الفشــل الفلســطيني فــي األداء كان وليد 
عشــرات القــرارات منذ تأســيس منظمــة التحرير. 
وبالتالي، ال يمكن تخيل اإلصالح بقرار »تاريخي«، أو 
بجرعة من ترياق تشــفي من كل سقم. كان األوْلى 

أن يعترف أبو مازن بفشل التجربة، كما يفعل القادة 
الذين يصارحون شــعوبهم. وهي بالمناسبة ليست 
تجربتــه وحــده وال يتحمل المســؤولية عنها وحده، 
بل هي حصيلة مســار طويل، وساهمت في ذلك كل 
فصائل المواالة والمعارضــة، داخل منظمة التحرير 
وخارجها، وإْن لم يتســاووا في تحمل المسؤولية، إال 

أن النتيجة واحدة.
كان األوْلى أن يعلن الرئيس عباس فصل الســلطة 
الوطنيــة عــن منظمــة التحريــر، ويعلــن الســلطة 
»ســلطة« أمر واقع إلدارة شــؤون المواطنين تحت 
االحتــالل، ويعيد كامل الشــأن السياســي لمنظمة 
التحرير التي بالمناسبة لن تتأثر ال هي وال فلسطين 
»الدولــة المراقب غير العضو« فــي األمم المتحدة، 
ولن يتم إنزال علم فلســطين لديها بموجب أي من 
ذلك، حســب القانون الدولي. كان األوْلى أن يتوجه 
إلى غزة، وإلى المخيمات في األردن وســوريا ولبنان، 
وإلــى الفلســطينيين في الشــتات، يجمعهم جميعًا 
أفرادًا وجماعــات وفصائل، ويدعو إلى مؤتمر وطني 
تأسيســي جديد )في إطار المنظمة(، كما فعل الحاج 
أميــن الحســيني عــام 1948 وأحمد الشــقيري عام 

.1964

مــاذا فعــل الرئيس محمود عباس؟ يبــدو أنه ما زال 
متأثرًا بدراســته فــي االتحاد الســوفييتي، وتجربة 
الرئيس الســوفييتي ليونيد بريجنيــف الذي رد على 
االلتماسات واالنتقادات والدعوات بضرورة اإلصالح 
والتغيير بقولــه: أغلقوا النوافــذ، وتخيلوا أن القطار 

يسير.

وسط انشغال العالم بمتابعة وباء كورونا وتداعياته 
ومشــكالته، مــن المتوقع أن يخرج إلــى العالم هذا 
األســبوع »المولــود المشــوّه«، كمــا أطلقت عليه 
المحكمة العليا اإلســرائيلية، معلنــًة ميالد حكومة 
)إســرائيل( الجديــدة، وتشــكيل حكومة برأســين، 
رئيس الــوزراء بنياميــن نتنياهو، و»رئيــس الوزراء 

البديل« بيني جانتس.
المحكمــة العليا اإلســرائيلية فتحــت الطريق أمام 
تشــكيل الحكومة الجديدة عندمــا رفضت الدعاوى 
الثمانــي المقدمة إليها ضد االتفــاق االئتالفي بين 
بنياميــن نتنياهــو وجانتس، وكذلــك الدعاوى ضد 
الســماح لرئيــس الــوزراء الحالي بنياميــن نتنياهو 
بتشــكيل الحكومة في ظل االتهامات القائمة ضده 
بالفســاد، إال أنها فــي الوقت ذاته وجّهت ســهام 
النقد إلى هذا االتفاق االئتالفي، وأكدت أنه »يشــبه 
مخلوقًا مشــوهًا، ويثير إشــكاالت قانونيــة كبيرة«. 
فــي الوقت ذاته وافق الرئيس اإلســرائيلي رؤوفين 
ريفلين على منح بنيامين نتنياهو تفويضًا بتشــكيل 
الحكومــة بعد تلّقيــه عريضة موّقعة مــن 72 نائبًا 
تخــوّل نتنياهــو القيام بهذه المهمــة، بمن فيهم 
حــزب كحول لفان برئاســة بيني جانتــس، من أجل 

تشــكيل حكومة طــوارئ ووحــدة وطنيــة لعرضها 
يوم األربعاء المقبل، ليشــغل بعدها نتنياهو رئاسة 
الحكومــة لمــدة 18 شــهرًا، قبــل أن يتخلــى عنها 
لمصلحــة منافســه جانتــس، ليكمــل باقــي المدة 

المقررة للحكومة.
بهذا تنتهي نســبيًا حالة الشلل التي أصابت الحياة 
اإلســرائيلية، وأدت إلــى تكــرار إجــراء االنتخابــات 
البرلمانيــة مرتيــن دون أن يتــم حســم المعركــة 
االنتخابيــة لمصلحــة أي مــن المنافســين نتنياهو 
وجانتــس، وهو ما أرغمهما علــى التفاوض والقبول 
بحكومة وحدة وطنية خشــية الدخول إلى انتخابات 

ثالثة جديدة في أقل من عام.
وكان نتنياهــو خــالل االنتخابــات كالثــور الجريــح 
يطلق ســهامه علــى كل من يحاول االقتــراب منه، 
وأصبح الهاجس األمني هو مصدر شــرعيته الوحيد 
فــي محاولة للتشــويش على كل ما يثــار ضده من 
اتهامــات، ونجــح نتنياهــو فــي توجيــه االنتخابات 
إلى حيــث يريــد، فأصبح الصــراع هو صراعــًا على 
المزيــد من االنقضاض على حقوق الفلســطينيين، 
وضم المزيــد من األراضي، ومعركــة ضم األراضي 
الفلســطينية ســوف تشــتعل بعــد انتهاء تشــكيل 

التــي وصفتهــا  الجديــدة  الحكومــة اإلســرائيلية 
المحكمــة العليا اإلســرائيلية بالمخلوق المشــوّه، 
وهــذا المولود المشــوّه ســوف يتحول إلــى كائن 
عدواني مخيف علــى الحقوق الفلســطينية، وأعتقد 
أن نتانياهو وجانتس ســوف يتســابقان في التهام 
المزيد من األراضي الفلســطينية، وسوف يتسابقان 
أيضًا في إظهار النيات العدوانية تجاه الفلسطينيين 
وحقوقهم، بعد أن نجــح نتانياهو في جذب جانتس 
إلى المربع نفســه الذي يراهــن عليه نتانياهو، وهو 

األمن أواًل وأخيرًا.
ومــن الواضح أن المــزاج العام في )إســرائيل( اآلن 
يميل إلى التطرف والعدوانية الشديدة تجاه الحقوق 
الفلســطينية، تغذيهم في ذلك عوامل عدة داخلية 
وخارجيــة. أبرز هذه العوامل هــو التأييد الالمحدود 
لــإدارة األمريكية لكل المواقف اإلســرائيلية مثلما 
حدث في نقل السفارة األمريكية إلي القدس وإعالن 
ترامب مبادرته التي اعترف فيها لـ)إســرائيل( بضم 

مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية.
ثانــي هــذه العوامــل هــو األوضــاع المترديــة في 
المنطقــة العربيــة منذ انــدالع ما يســمى الثورات 
العربيــة التــي أصابــت المنطقة العربيــة كلها في 

مقتــل، وأدت إلى انهيار العديد من الدول مثل ليبيا 
وسوريا واليمن والعراق.

ثالث هذه العوامل هو »جائحة كورونا« التي اجتاحت 
العالم كله، وأدت إلى خسائر اقتصادية هائلة لدول 
العالــم، وأدت إلى المزيــد من التباعــد االجتماعي 
العالمــي، فأصبحــت كل دولة مشــغولة بهمومها 

الداخلية أكثر من انشغالها بقضايا اآلخرين.
هــذه العوامــل جميعهــا انعكســت على السياســة 
اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين، لكن يتبقى العنصر 
األخطــر واألهم، وهو الفلســطينيون الذين يعانون 

االنقسام والتشرذم منذ أكثر من 13 عامًا.
منــذ هــذا التاريخ األســود تراجعت كل مكتســبات 
الشعب الفلسطيني، وأســهم االنقسام وال يزال في 
تصدير صورة عكسية للمجتمع الدولي أضرت كثيرًا 

بالقضية الفلسطينية.
االنقسام الفلسطيني هو األخطر على مصالح الشعب 
الفلســطيني من نتانياهــو أو جانتس، وبالتالي فإن 
المصالحــة الوطنيــة هي بدايــة حل األزمــة، ولن 
تتحقق تلك المصالحة إال بإخالص النيات، والتجاوب 
مع الجهــود المصرية المخلصة لــرأب الصدع بين 

الطرفين، ليكون هناك صوت واحد للفلسطينيين.

الحكومة اإلسرائيلية 
ومــن الواضــح أن المــزاج العام في )إســرائيل( اآلن وضياع آمال الفلسطينيين

يميــل إلــى التطــرف والعدوانيــة الشــديدة تجــاه 
الحقوق الفلســطينية، تغذيهم في ذلــك عوامل عدة 

داخلية وخارجية. عبدالمحسنسالمة
البياناإلماراتية

أبو مازن: أغلقوا النوافذ 
وتخيلوا القطار يسير

وائلماللحة
العربيالجديد

كان األْولــى أن يعتــرف أبو مازن بفشــل التجربة، كما 
يفعل القادة الذين يصارحون شعوبهم.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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عواصم/ األناضول:
أعلنــت مصــر، أمــس، تســجيل 
34 وفــاة بكورونــا خــال األربع 

والعشرين ساعة الماضية، إضافة 
إلــى ألــف و289 إصابــة، وهــي 
أعلى حصيلة يومية منذ اكتشــاف 

الفيروس في الباد.
وأفــادت وزارة الصحة، بتســجيل 
إصابــة  و289  وألــف  وفــاة،   34

بالفيــروس، إضافــة إلــى تعافي 
152 مريضا.

وأوضحــت الــوزارة في بيــان، أن 
إجمالــي اإلصابــات ارتفع إلى 22 
ألفــا و82، منهــا 879 وفــاة، و5 

آالف و511 حالة تعافٍ.
وفي 14 فبراير/ شــباط الماضي، 
أعلنــت الســلطات أول إصابة في 

الباد.
وتتواصــل التحذيــرات في مصر، 
حاليــا، مــن عــدم قــدرة البنيــة 
الصحيــة للبــاد علــى مواجهــة 

التفاقم المتسارع في اإلصابات.
وحتــى مســاء أمس، تجــاوز عدد 
مصابــي كورونــا فــي العالــم 5 
مايين و974 ألفا، توفي منهم ما 
يزيــد على 364 ألفا، وتعافى أكثر 
من مليونين و631 ألفا، بحســب 

موقع "ورلدميتر".
في ســياق آخــر، لقــي 20 طبيبا 
يمنيــا حتفهــم، أثنــاء تصديهم 
لكورونا، منذ تســجيل الباد أول 
إصابة بالفيــروس في 10 أبريل/

نيسان الماضي.
وقال وكيل مساعد وزارة الصحة، 
عبد الرقيب الحيدري، في منشــور 
عبر "فيســبوك"، أمــس، إن "19 

طبيبــا مــن مختلــف محافظــات 
اليمــن، توفــوا أثنــاء مواجهتهم 

للفيروس".
والحقا، ذكــرت مصادر محلية في 
محافظة أبين )جنوب(، لألناضول، 
أن طبيبا لألطفال لقي حتفه جراء 

كورونا، أمس.
المعتــرف بها  الحكومة  وأعلنــت 
دوليا، حتى مســاء أمس، تسجيل 
283 إصابــة بكورونا فــي الباد، 

بينها 65 وفاة و11 حالة تعاف.
وال تشــمل الحصيلــة اإلصابــات 
المســجلة في مناطــق الحوثيين؛ 
حيث كانــوا أعلنوا حتــى 18 من 
إصابــات   4 تســجيل  مايو/أيــار، 

بكورونا، بينها وفاة، دون تقديم 
أرقــام أخــرى منــذ ذلــك التاريخ، 
وســط اتهامات رســمية وشعبية 
العــدد  عــن  بالتكتــم  للجماعــة 

الحقيقي للضحايا.
فيمــا تتوالى التحذيــرات األممية 
من كارثة صحية جــراء الوباء في 
اليمن، وتوقعات بأن عدد ضحايا 
المرض أكبــر بكثير مــن األرقام 

المعلنة.
في ســياق منفصل، شهدت مدن 
تركيــا إقامــة أول صــاة جمعة، 
منــذ تعليق صلــوات الجماعة في 
المســاجد، في إطار التدابير لمنع 

تفشي فيروس كورونا.

وأقيمــت الصــاة في المســاجد 
المحــددة مــن قبــل  واألماكــن 
المعنيــة، مــع مراعــاة  الجهــات 
االجتماعــي،  التباعــد  مســافة 
حيــث امتــألت باحات المســاجد 

بالمصلين.
كمــا أقيمت الصاة في األســواق 
والماعــب والســاحات العامة في 

العديد من المدن.
والخميس، أعلن رئيس الشــؤون 
أرباش،  علــي  التركــي،  الدينيــة 
اســتئناف صلــوات الجماعــة في 
مساجد الباد، اعتبارًا من الجمعة، 
وذلك بعد تعليقها ســابقًا ضمن 

إطار تدابير مكافحة كورونا.

تركيا تستأنف صالة الجمعة بعد انحسار الوباء
أعىل حصيلة يومية لكورونا مبرص ووفاة 

ا يف أثناء تصديهم للفريوس 20 طبيًبا مينيًّ

جانب من صاة الجمعة بمسجد الفاتح بإسطنبول مع االلتزام بإجراءات الوقاية من كورونا أمس     )أ ف ب(

أردوغان: تركيا تحمي 
مصالحها يف الرب والبحر

إسطنبول/ األناضول:
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن تركيا تحمي مصالحها 
ليس فقط على أرضها، بل أيضا في حدودها البحرية من جهاتها الثاث.

جاء ذلــك في تغريدة علــى "تويتر" أمــس، عقب إبحار ســفينة التنقيب 
"فاتح" إلى لبحر األســود، إلجراء أول أعمــال التنقيب، وذلك بالتزامن مع 

الذكرى 567 لفتح مدينة القسطنطينية )إسطنبول(.
وقال أردوغان: "لن نحمي مصالح بلدنا فقط على أرضنا البالغة مساحتها 
780 ألــف كيلومتر مربع، بل أيضا في حدودنا البحرية المســماة الوطن 

األزرق في جهاتها الثاث".
وتابع: "شقت سفينة الفاتح طريقها في هذا اليوم المجيد - بالتزامن مع 
الذكرى 567 لفتح مدينة إســطنبول - نحو البحر األســود للقيام بأعمال 

التنقيب، متمنيا أن تكون مناسبة خير لبلدنا".
وتمنــى الرئيس التركي مــن اهلل التوفيق لجميع العاملين في الســفينة 
خــال أداء واجبهم، فيما شــارك عبر حســابه صــورة إنفوجرافيك تظهر 
المعلومات التقنية لســفينة التنقيب. وذكــر الوزير في تصريحات أمس، 
أنه في الذكرى 567 لفتح مدينة إســطنبول، تبحر سفينة التنقيب "فاتح" 

للبحر األسود، إلجراء أولى أعمال التنقيب في موقع "تونا 1".
وتعد ســفينة "فاتح"، من أبرز سفن التنقيب التركية، ويبلغ طولها 229، 

وعرضها 36 مترًا، ودخلت الخدمة عام 2011.
وتتميــز الســفينة المصنفــة ضمن ســفن الجيــل الســادس بامتاكها 
تكنولوجيــا عاليــة، وتعد مــن أفضل 5 ســفن حول العالــم تمتلك تلك 

التكنولوجيا الفائقة.

3 قتىل من حرس الحدود اإليرانية يف 
اشتباكات مع "متمردين مسلحني"

طهران/ وكاالت:
قتــل ثاثة عناصر مــن حرس الحدود اإليرانية، أمس، إثر اشــتباكات مع 
"متمردين مسلحين" في شمال غرب الباد قرب الحدود مع العراق، وفق 

ما أعلنت وكالة األنباء الطابية )ايسنا(.
ووقع االشــتباك قرب بلدة زرادشــت في محافظة اذربيجان الغربية بينما 
كان عناصــر "حرس الحدود في دورية" وفق ما أوضحت الوكالة اإليرانية 
التي أشــارت إلى "مقتل متمردين" و"استشــهاد ثاثة عناصر من حرس 

الحدود".
ولم تحدد "ايسنا" الجماعة التي ينتمي إليها "المتمردون".

وتواجــه الجمهوريــة اإلســامية منذ ســنوات طويلة معارضيــن أكرادا 
يســتخدمون قواعد في إقليم كردستان في شــمال العراق لشن هجمات 

في األراضي اإليرانية.

واشنطن/ وكاالت:
نشر الحرس الوطني األمريكي 500 من 
عناصــره أمس في مدينة مينيابوليس 
بوالية مينيســوتا األميركية )شــمال( 
إلعــادة الهــدوء الــى المنطقــة بعد 
ليلة ثالثة مــن االضطرابات إثر مقتل 
مواطــن أســود خــال قيام الشــرطة 

بتوقيفه واستخدامها العنف في ذلك.
عناصــر  أن  عســكري  بيــان  وأفــاد 
الحــرس الوطني في والية مينيســوتا 
"ســيقدّمون دعما للسلطات المدنية 
خــال الفتــرة التــي يُطلــب منهــم 
ذلــك فيهــا لضمــان ســامة األرواح 

والممتلكات".
ووّقــع حاكــم الواليــة تيم والــز أمرا 
تنفيذيــا بعــد ظهر الخميس يســمح 

بتدخل الحرس الوطني.
وتابــع البيان أن العناصر شــاركوا ليا 
فــي مهام عدة مع الدفاع المدني ضد 
"االضطرابات المدنية". واستمروا في 
الوصــول إلــى المدينة حتــى الصباح 

الباكر، ليصل عددهم الى 500.
كما تــم نشــر مئتي شــرطي تابعين 

للوالية وحوامات.

وتوفي االثنين جورج فلويد، وهو رجل 
أســود البشــرة يبلغ 46 عامــا، بينما 
كانــت الشــرطة تحــاول توقيفه، وقد 
اســتخدمت العنف وعاملته بخشــونة، 
وفق مــا يظهر فيديو للحادثة انتشــر 

على نطاق واسع.
األربعــة  الشــرطيين  فصــل  وتــمّ 
التوقيــف،  عمليــة  فــي  المشــاركين 
وفتحت السلطات المحلية والفيدرالية 
تحقيقــا. لكــن لــم توجه حتــى اآلن 
اي تهــم، مــا يفاقــم غضــب وإحباط 

المحتجين.
واحتج متظاهرون على عنف الشــرطة 

لليلة الثالثة على التوالي.
وأحــرق متظاهــرون مركزا للشــرطة 
آالف  وســاعد  مينيابوليــس.  فــي 
المتظاهريــن في إضــرام الحريق في 
األحيــاء الشــمالية للمدينــة، بعدمــا 
اقتحم بعضهم الحواجــز التي نصبت 
لحمايــة المبنى وحطمــوا زجاج نوافذ 

المبنى.
وقالت قوات األمن إن رجال الشــرطة 
كانــوا قــد أخلوا المــكان، "مــن أجل 

سامة طاقمنا".

وكانــت معظــم التظاهــرات ســلمية 
فــي البدايــة. وأقامت قوات الشــرطة 
ساســل الحتواء الحشــود. لكن جرت 
حوالــى  نهــب  وعمليــات  صدامــات 
ثاثين محا تجاريــا وأضرمت حرائق، 
بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل 
للدموع أمام المركــز الذي كان يعمل 
فيــه العناصــر المتهمــون بالتســبب 

بموت الرجل األسود.
وتوفي جورج فلويد اإلفريقي األميركي 
البالغ من العمر 46 عاما بعيد توقيفه 
على أيدي الشرطة لاشتباه بأنه كان 
يريد ترويــج عملة ورقية مزورة بقيمة 
عشــرين دوالرا. وخــال توقيفه ثبته 
شــرطي علــى األرض واضعــا ركبتــه 
على رقبته لدقائق. وقد ســمع صوته 
على تســجيل فيديو انتشر على مواقع 
التواصــل االجتماعــي يقــول "لم أعد 

قادرا على التنفس".
وعبّر الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بنفســه عــن اســتيائه عندما شــاهد 
الفيديو، ووصف الحادثة بأنها "دنيئة 
ومفجعــة"، علــى حــد قــول الناطقــة 

باسمه كايلي ماكيناني.

وصرحــت الناطقــة أن الرئيس "أجرى 
اتصــاال هاتفيا على الفــور" للتأكد من 
أن تحقيق مكتــب التحقيقات الفدرالي 
)اف بي آي( يتقدم بســرعة"، مشــددة 
على أن ترامب "يريد تحقيق العدالة".

لكــن ترامــب نشــر تغريــدة الليلــة 
الماضيــة على موقــع "تويتــر" تعليقا 
على االضطرابات في مينيابوليس قال 
فيها "تكلمــت لتو مع الحاكم تيم والز 
وقلت له إن الجيش سيكون الى جانبه. 
عند أي مشــكلة، عندما تبــدأ عمليات 

السطو، يبدأ إطاق النار. شكرا!".
فعمد موقــع "تويتر" الى وضع إشــارة 
"تمجيد للعنــف" على التغريدة، معتبرا 
أنه "يمكن تأويل هذه الرســالة بأنها 
تحريــض لقوات األمن على اســتعمال 

أسلحتها".
وتذّكــر هــذه القضيــة بمــوت إيريك 
غارنر، الرجل األسود الذي توفي اختناقا 
خال توقيفه فــي نيويورك في 2014 
على أيدي شــرطيين بيض. وكان قال 
هو أيضــا حينذاك "لم أعــد قادرا على 
التنفــس"، وهي جملة اصبحت شــعارا 

تردده حركة "حياة السود تهم".

تويتر يخفي تغريدة لترامب ويتهمه بخرق القواعد و"تمجيد العنف"
نرش 500 عنرص من الحرس الوطني األمرييك يف مينيابوليس بعد ليلة من املواجهات

د مهمة  لبنان مُيدِّ
"يونيفيل" يف 

الجنوب لعام واحد
بيروت/ األناضول:

أعلنــت الحكومة اللبنانيــة، أمس، موافقتها 
علــى تمديــد واليــة قــوة األمــم المتحدة 
المؤقتــة فــي لبنــان "يونيفيل" لمــدة عام 

ينتهي في 31 أغسطس/ آب 2021.
جاء ذلك خال مؤتمــر صحفي عقدته وزيرة 
اإلعــام اللبنانيــة منال عبــد الصمد، عقب 
انتهــاء اجتمــاع مجلــس الوزراء فــي القصر 

الرئاسي بالعاصمة بيروت.
وقالت عبد الصمــد إن "مجلس الوزراء وافق 
على طلــب وزيــر الخارجيــة نصيــف حتّي، 
بتمديد والية قوات حفظ السام )يونيفيل( 
العاملة في جنوب لبنان، لمدة ســنة تنتهي 

في 31 آب )أغسطس( 2021".
ومن المقرر أن يجتمع مجلس األمن الدولي 
نهايــة الشــهر نفســه مــن العــام الجــاري 
للموافقــة علــى طلــب الحكومــة اللبنانية 

تمديد والية "يونيفيل".
و"يونيفيــل"؛ هــي قــوات دوليــة متعــددة 
الجنســيات، تابعة لألمم المتحدة، وتنتشــر 
فــي مناطق جنــوب لبنان، وتهــدف لضمان 
حفظ السام في المنطقة المحاذية للحدود 

مع األراضي الفلسطينية المحتلة.
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رام اهلل/ فلسطين:
االحتــال  ســلطات  أعلنــت 
ســتفتح  أنهــا  اإلســرائيلي 
المعابــر والحواجــز أمــام العمال 
الفلسطينيين بشكل يومي، وذلك 

اعتبــارًا من غد األحد الموافق 31 
من الشهر الجاري.

وذكــرت متحدثة باســم "الحاكم 
العسكري" اإلســرائيلي، في بيان، 
بدخــول  سيســمح  أنــه  أمــس، 

أصحــاب  مــن  الفلســطينيين 
 ،BMCتصاريح العمــل، والتجار، و
واالحتياجات الطبية، ولم الشمل، 
واالحتياجات القضائية، والتصاريح 
اإلنسانية األخرى سارية المفعول. 

االحتالل يعلن فتح املعابر أمام العامل غًدا

رام اهلل/ فلسطين:
أعلن برنامج األغذيــة العالمي التابع لألمم المتحدة، 
أن ألمانيــا قدمت مســاهمة قدرهــا 6 مايين يورو، 

لدعم االحتياجات الغذائية للفلسطينيين.
وقــال البرنامج، في بيان، أمــس: "بفضل هذا التبرع 
الســخي، ســيتمكن البرنامــج مــن مواصلــة تقديم 
المساعدات الغذائية، من خال قسائم إلكترونية، إلى 
274 ألف فلســطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، 

لمدة شهرين".
وأضاف: ســيحصل 35 ألف شــخص آخرون في قطاع 

غزة على حصص غذائية تكفيهم لمدة ثاثة أشهر.

طهران/ وكاالت:
أعلنــت القــوات البحرية الفنزويلية عــن وصلول ناقلة 
النفط »فاكســون« اإليرانية إلى البــاد، وهي الرابعة 
مــن مجموعة الناقــات اإليرانية الخمــس التي تنقل 
الوقود إلى فنزويا. ونشــرت البحرية الفنزويلية صور 
مرافقــة الســفن الفنزويلية للناقلــة اإليرانية في مياه 
الباد. وكانت الناقة الثالثة »بيتونيا« قد رست بميناء 
فنزويلي يوم الخميس، في حين يســتمر تفريغ شحنة 

وأشــار إلى أن الحصــص الغذائية تتكــون من دقيق 
القمح المدعــم، والبقول، والزيــوت النباتية، والملح 
المعزز باليود. وقال المدير القطري للبرنامج، ستيفين 
كيرني، إن أزمة كورونا "دفعت باآلالف إلى المزيد من 

الفقر والجوع مع تزايد االحتياجات اإلنسانية".
وأعــرب كيرنــي عن ثقتــه بدعــم الجهــات المانحة 
لبرنامــج األغذية العالمــي، لاســتجابة لاحتياجات 

المتزايدة التي يتطلبها الوضع الراهن.
ويقدم البرنامج مساعدات غذائية منتظمة ألكثر من 
345 ألف شــخص من الفئات األشد فقرًا ومعاناة من 

انعدام األمن الغذائي في غزة والضفة الغربية.

الناقلتين األولى والثانية.
وال تزال الناقلة الخامســة »كافيــل« في طريقها إلى 
فنزويا. يشــار إلــى أن الناقــات اإليرانية لــم تواجه 
اعتراض الســفن األمريكية، علــى الرغم من تحذيرات 

واشنطن إليران وفنزويا.
وقــال مســؤولون أمريكيــون إن الواليــات المتحــدة 
تدرس اتخاذ إجراءات ردا على نقل الوقود اإليراني إلى 

فنزويا.

أملانيا تدعم االحتياجات الغذائية 
للفلسطينيني بـ6 ماليني يورو

رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويال

نيويورك/ فلسطين:
أكــد تقرير لمنظمــة األمــم المتحــدة للطفولة 
"اليونيســف"، ومؤسســة إنقاذ الطفل، أن جائحة 
كورونــا ال تهــدد حاضرنــا فحســب، بــل أجيال 

المستقبل.
وسلط التقرير الضوء على المشقات المالية التي 
تتســبب بها الجائحــة وتداعياتها علــى األطفال 

خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وحــذر التقرير مــن احتمالية أن تدفــع التداعيات 
االقتصادية للجائحة ما يصل إلى 86 مليون طفل 
إضافي إلى الفقر بحلول نهاية 2020، وهو ارتفاع 
بنسبة %15، ويصل عدد األطفال اإلجمالي ممن 
يعيشــون تحت خط الفقر في البلــدان منخفضة 
ومتوسط الدخل إلى 672 مليون مع نهاية العام، 
أي أن نحــو ثلثــي هــؤالء األطفال يعيشــون في 

جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
وحول منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، 
والتــي تضم أكبــر عدد من األطفــال المحتاجين 
بســبب النــزاع، أوضح التقريــر أنه لديهــا أعلى 
معدل بطالة بين الشباب، في حين أن نحو نصف 
األطفــال في المنطقة يعيشــون فــي فقر متعدد 
األبعاد، أي أنهم ال يحصلون على الرعاية الصحية 

والتعليم أو التغذية المناسبة أو السكن الائق.
وبالنســبة لألطفال الذين يعيشــون في البلدان 
التي تأثرت بالفعل بالنزاع والعنف، فإن تأثير هذه 
األزمة ســيزيد من خطــر عدم االســتقرار ووقوع 

األسر في الفقر المدقع.

لندن/ وكاالت: 
أعلنــت مديــرة مكتب منظمــة العمــل الدولية 
ألوروبا الشرقية وآسيا الوســطى، أولغا كواليفا، 
أمــس، أن أكثر من 300 مليــون وظيفة، بدوام 
كامل، قد يفقدها االقتصاد العالمي بســبب وباء 

فيروس كورونا في الربع الثاني من 2020.
وقالت كواليفا، في بيان، لقد بلغ إجمالي خسارة 
وقــت العمل فــي االقتصــاد العالمــي 10.7 في 
المئة. وبعبارات أكثر فهمًا، فإن هذا يعادل 305 
ماييــن وظيفة بــدوام كامــل، أي 305 مايين 
عامــل متفرغ في غضون أســبوع عمل مدته 48 

وقالت المديــرة التنفيذية لمنظمة اليونيســيف 
هنرييتــا فــور: إن الجائحــة تســببت فــي أزمــة 
اجتماعيــة واقتصاديــة غير مســبوقة، تســتنزف 
المــوارد التي تعتمــد عليها العائــات في جميع 

أنحاء العالم.
وأضافــت: يهدد حجم وعمــق الصعوبات المالية 
بين العائات بتراجع سنوات من التقدم في الحد 
مــن فقر األطفــال ويحرم األطفال مــن الخدمات 
األساسية، مشددة على أنه بدون تضافر للجهود، 
فإن العائات التي بالكاد تتدبر حياتها يمكن أن 
تنزلق في براثن الفقر ومستويات من الحرمان لم 

نشهدها منذ عقود
وحذرت كل من مؤسسة إنقاذ الطفل واليونيسف 
من تأثير األزمة االقتصادية العالمية الناجمة عن 

الجائحة، وسياسات االحتواء ذات الصلة. 
وأوضحت المنظمتان أن خســارة الدخل المباشر 
يعنــي أن األســر غير قــادرة على تحمــل تكاليف 
األساسيات، من بينها شراء الطعام والماء، وتقل 
قدرة األســر على الحصول علــى الرعاية الصحية 
أو التعليــم، وتصبــح أكثر عرضة لــزواج األطفال 

والعنف واالستغال واإلساءة.
وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لألسر الفقيرة، فإن 
عــدم الحصول على خدمات الرعاية االجتماعية أو 
التعويض يحد من قدرتها علــى االلتزام بتدابير 
االحتــواء والتباعــد البدنــي، وبالتالــي يزيد من 
تعرضها للعــدوى. وقالت مديرة مؤسســة إنقاذ 
الطفــل إنغــر آشــينغ: إن اآلثار الفظيعــة لجائحة 

ساعة.
وشــددت علــى أن هذا ال يعني فقــدان الوظائف 
لجميــع األشــخاص البالغ عددهــم 305 مايين 
شــخص، بــل إن بعضهــم سيخســرون بالفعل 
وظائفهــم، وآخرون ســيغادرون لبعــض الوقت 

ولكنهم سيبقون على وظائفهم«.
وأضافــت: »تقــول تقديراتنا إن هذه أســوأ أزمة 

بعد الحرب«.
يذكــر أن الركود االقتصادي الناتج عن اإلجراءات 
التقييديــة التي فرضتها غالبيــة دول العالم من 
أجل كبح انتشــار فيــروس كورونا المســتجد قد 

كوفيد19- علــى الدخل والمســتوى االقتصادي 
ستؤثر بشــدة على األطفال، مضيفة: "إذا تحركنا 
اليوم وبشــكل حاسم، فبإمكاننا أن نمنع ونحتوي 
تهديــد الجائحــة الــذي يحــدق بالــدول األفقر 
وببعض من أشــد األطفال ضعفا. يجب أن يكون 
هــذا التقرير بمثابــة صحوة للعالــم، الفقر ليس 
حتميًّــا لألطفال". وقبل الجائحــة، لم يحصل ثلثا 
األطفــال حول العالم على أي شــكل من أشــكال 
الحماية االجتماعية، ما جعل من المســتحيل على 
األســر تحمل الصدمــات المالية عندمــا تعصف 
بهــا، األمر الذي يعزز الحلقــة المفرغة للفقر بين 
األجيــال.  ويحصــل %16 فقط مــن األطفال في 

إفريقيا على الحماية االجتماعية وفق التقرير.
وتطــرق تقريــر المنظمتيــن إلــى الفقــر متعدد 
األبعــاد، إذ إن مئــات الماييــن مــن األطفال ال 
يحصلــون علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم أو 
التغذيــة المناســبة أو الســكن الائــق، ويــرى 
التقريــر أن ذلــك هو في أغلب األحيــان انعكاس 
لاستثمارات غير العادلة التي تقدمها الحكومات 

في مجال الخدمات االجتماعية.
ودعت منظمتا إنقاذ الطفل واليونيسف إلى توسع 
سريع وواســع النطاق في أنظمة وبرامج الحماية 
االجتماعيــة، بمــا في ذلــك التحويــات النقدية 
األطفــال،  واســتحقاقات  المدرســية  والوجبــات 
وتقديــم كل االســتثمارات الحاســمة التي تعالج 
االحتياجــات الماليــة العاجلــة، ووضع األســاس 

للبلدان لاستعداد للصدمات المستقبلية.

أدى إلى إيقاف العمل في الكثير من المؤسســات 
والمرافق الحيوية.

وفقــد كثيــرون نتيجــة لذلــك أماكــن عملهم، 
وأعلنــت العديــد من الــدول فقــدان الكثير من 

مواطنيها وظائفهم.
وعلــى ســبيل المثال فقــد االقتصــاد األمريكي 
20.5 مليــون وظيفة فــي إبريل/ نيســان، وهو 

أكبر انخفــاض في الوظائف منذ الكســاد الكبير 
واإلشارة األكثر قسوة بشأن الكيفية التي تعصف 
بهــا جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد بأكبر 

اقتصاد في العالم.

الذهب يرتفع
 وقلق ينتاب األسواق 

من رد واشنطن
لندن/ وكاالت:

ارتفعت أســعار الذهب، أمس، بدعم من اســتمرار التوتر 
التجــاري بين الواليات المتحــدة والصين، في حين ينتاب 
الحذر المتعاملين في السوق ترقبًا لرد فعل واشنطن إزاء 
موافقــة البرلمان الصيني على قانــون لألمن القومي في 

هونج كونج.
وارتفــع الذهــب في المعامــات الفوريــة 0.4 بالمئة إلى 
1725.01 دوالر لألوقيــة )األونصــة(، وصعــدت العقــود 

األمريكيــة اآلجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1739.60 دوالر 
لألوقية.

وقالت شياو فو المحللة لدى بنك أوف تشاينا إنترناشونال 
"النــاس ســيتطلعون لتوجيه لكــي يروا مــا إذا كان ذلك 
قــد يطلق المزيــد من التصعيد بين أكبــر اقتصادين في 
العالم.. بعد خطاب ترامب ســيحرص الناس على رؤية رد 

فعل الصين".
وأضافــت: "لكــن التوتر الحالــي قد يدعم أســعار الذهب 
لبعض الوقت بســبب وضعية الماذ اآلمــن والتحفيز في 

أنحاء العالم".
ويحفــز تصاعــد التوتر بيــن الواليات المتحــدة والصين 
المســتثمرين على طلــب المعدن الذي يُعد مــاًذا آمنًا، 
والذي يتجه صوب تحقيق زيادة شــهرية بأكثر من اثنين 

بالمئة.
ويُســتخدم الذهب كاســتثمار آمن خال أوقات الضبابية 

السياسية واالقتصادية.
ويقول محللون إن جاذبيــة الذهب تتلقى الدعم أكثر من 
إجــراءات تحفيز غير مســبوقة تنفذها بنوك مركزية كبرى 
للحــد من الضرر االقتصــادي الناجم عن تفشــي فيروس 

كورونا.
وبالنســبة للمعادن النفيســة األخرى، ربحــت الفضة 0.2 
بالمئــة إلــى 17.45 دوالر لألوقيــة وتتجــه صــوب أكبر 

مكسب شهري منذ يونيو حزيران 2016.
واســتقر الباديــوم عنــد 1931.03 دوالر لألوقية، لكنه 
يتجه صوب ثالث انخفاض شــهري علــى التوالي. وتراجع 
الباتيــن 0.5 بالمئة إلى 833.83 دوالر لكنه على مســار 

تحقيق ثاني مكسب شهري.

86 مليون طفل إضايف حول العامل مهددون باالنزالق يف براثن الفقر

االقتصاد العاملي يفقد أكرث من 300 مليون وظيفة بسبب كورونا
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ع.. نصائح مهمة في األجواء الحارة ضَّ الرُّ

"محنة كورونا".. هل تصنع منها العائلُة "منحًة"؟

غزة/ هدى الدلو:
الرضع هم أكثر الفئات حساسية من فصل 
الصيــف، حيــث يصعــب علــى األم الحفــاظ 
علــى راحة طفلها، فارتــداء الطفل مالبس 
الطفــح  لــه  الــالزم قــد يســبب  أكثــر مــن 

الجلــدي بفعــل الحــرارة، ويصــاب الطفــل 
الرضيــع بحالــة مــن الجفــاف نتيجــة عــدم 

تناوله كمية السوائل التي يحتاج إليها.
أن  بعــد  أطفــال،  لثالثــة  أم  جبيــن،  دعــاء 

وضعــت طفلهــا الثالث في المستشــفى، 
الماضــي فــي مثــل هــذه األجــواء  العــام 
الحــارة، تلقت نصيحة بإدخال الماء المغلي 

لطعام صغيرها من اليوم األول لميالده.

غزة/ مريم الشوبكي:
التــزام البيــت للوقايــة من جائحــة كورونــا ُيعدُّ 
فرصة لدى األهل لقضاء المزيد من الوقت مع 
أوالدهــم وهــو األمر الذي يوفــر لهم إمكانية 
أكبــر لمشــاركة الكثيــر مــن األنشــطة واألفكار 

التــي ربما لم تكن متوفرة في الســابق، وهذا 
من شأنه أن يعزز دور العائلة.

والحجــر المنزلــي أهــم خطــوات منــع تفشــي 
أنتــج  وقــد  »كوفيــد19«،  كورونــا  فيــروس 

وقــت فــراغ كبيــرا بســبب تعطــل المــدارس، 
والجامعــات، وكثيــر مــن الوظائــف، لــذا كيــف 
يمكن تحقيق االستثمار اإليجابي لهذا الوقت، 

سواء على المستوى الشخصي أو العائلي؟

لكنها لم تســتجب، قائلة: "تجاربي الســابقة مع 
أبنائي أنه كان يتم إعطاء الطفل الماء مع بداية 
الشــهر الســادس عندما أبدأ بإدخال الطعام له، 

وأستعيض عن ذلك بالرضاعة الطبيعية".
وجنــان الحــاج التي تحدثت عــن تجربتها مع ابنها 
األول عند والدتها له في شــهر أغســطس/آب 
اللهــاب، حيــث إنها صمت آذانها عــن حديث من 
حولهــا، وألبســت صغيرها قطعة مــن المالبس 
القطنية فقط، وتعمل على تشــغيل المكيفات 

والمراوح في الغرفة التي يوجد فيها.
فــي دردشــة مــع صحيفــة "فلســطين" تقــول: 
تجاهلت أحاديثهم بأنه صغير ويحتاج إلى الدفء، 
بــل علــى العكــس الحظت هــدوء صغيــري، هذا 

إلى جانب الحمام اليومي".
رعاية الرضع

مــن جهتــه استشــاري طــب األطفــال وحديثــي 
الوالدة سعيد صالح، يقول: "نظًرا الرتفاع درجة 
الحــرارة المفاجــئ هذه األيام، فال بد من تقديم 
ورعايــة  حمايــة  بشــأن  النصائــح  مــن  مجموعــة 

األطفال الرضع".
فالطفــل  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  ووفــق 
الرضيــع هــو كل طفــل دون العاميــن. يقول الله 
عــز وجل في القرآن الكريــم: "َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن 
ُيِتــمَّ  َأن  َأَراَد  ِلَمــْن   . َكاِمَلْيــِن  َحْوَلْيــِن  َأْواَلَدُهــنَّ 

َضاَعَة ." )البقرة:233(. الرَّ
وفــي حديــث مــع صحيفــة "فلســطين"، يشــير 
اختصاصــي الجهــاز الهضمــي والكبــد والتغذيــة 
لألطفال، إلى أنه ال بد من تقسيم فترة الرضاعة 
إلــى مرحلتيــن، المرحلة األولــى وهي من لحظة 

وفى نهاية العام ممكن كل 6 ساعات هذا من 
ناحية الرضاعة.

لكنه يضيف: "ال مانع من إعطائه بعض العصائر 
الطبيعية والمشروبات بين وجبات الرضاعة بعد 

النصف الثاني من السنة".
ويبيــن صالح أنــه ال بد من توفيــر الجو المعتدل 
للطفــل حتــى نقلــل مــن فقدانــه للســوائل فــي 
جســمه، وخاصــة أن مســاحة جســم الطفــل إلى 
وزنــه تعد كبيــرة إذا ما قورنت بالشــخص البالغ، 
ولهــذا ال قــدر اللــه إذا تعرض الطفــل إلى حرارة 
فقــدان  إلــى  يــؤدي  فإنــه  المباشــرة  الشــمس 
كمية كبيرة من السوائل، ما يؤدي إلى الجفاف 
ومضاعفاتــه، أو يــؤدي إلــى ضربــة شــمس التي 

من شأنها أن تؤثر على الجهاز العصبي.

الــوالدة حتــى عمر ســتة أشــهر، حســب منظمة 
الصحــة العالميــة وأطباء التغذيــة لألطفال فإنه 
ال ينصح بإعطاء األطفال في هذه الفترة سوى 
الرضاعــة الطبيعية، حتــى في فترة الصيف الحار 
ألن كمية الماء المتوفرة في حليب األم كافية 
شــعر  إذا  والطفــل   ،87% حوالــي  وهــي  جــًدا، 
بالعطــش ال أمامه ســوى الرضاعة مــن والدته، 
يرضــع  دام  مــا  الرضيــع  علــى  خــوف  ال  ولهــذا 

بطريقة صحيحة وسليمة.
ويوضــح صــالح أنــه يعني بذلك أنــه إذا كان عمر 
الطفــل دون األربعــة أشــهر فينصــح بــأن تكــون 
الرضاعــة كل ســاعتين، ومــن 4-6 أشــهر كل 3 
ســاعات، وبعــد ذلــك كل 4 ســاعات، ألن معدة 
الطفل تزداد في الحجم وتســتوعب كمية أكبر، 

ويتابــع: "ال بــد أن تكــون البيئــة والوســط الــذي 
يوجــد به الطفل معتدلين، بمعنى أن يكون في 
الغرفــة تيــار هواء بــارد، وغير معرضة للشــمس، 
ك الهواء  ويمكــن اســتخدام المراوح، بحيث تحــرِّ

دون أن يكون موجها مباشرة للطفل".
وعــن المكيفــات يلفــت إلــى أن مــن توافــرت له 
اإلمكانــات وخاصة مع انقطــاع الكهرباء لفترات 
ليســت قليلــة، فينصــح أن تكــون درجــة حــرارة 
درجــة  ألن  مئويــة،  درجــة   25-23 مــن  الغرفــة 
الحــرارة المنخفضــة تــؤذي الطفل، وقد تســبب 

له الرشح أو االلتهاب الرئوي.
خفيفــة  مالبســه  تكــون  بــأن  صــالح  وينصــح 
وقطنيــة، وأن يحمــم األهل الطفــل على األقل 

مرة واحدة يومًيا.
وفيمــا يتعلــق بالمرحلــة الثانيــة مــن عمــر ســتة 
أشــهر حتــى عاميــن، فــي هــذا العمــر ال مانع أن 
مغلًيــا  يكــون  أن  بشــرط  مــاء،  الطفــل  يشــرب 
ومفلتــًرا، بحيــث تكــون نســبة األمــالح طبيعيــة 
حسب شروط منظمة الصحة العالمية، وكذلك 
إعطــاء األطفــال العصائــر الطبيعيــة مثــل عصير 
البرتقال باإلضافة إلى المشروبات، وفق حديثه.
ويختــم بتأكيــد عــدم خــروج األطفال مــن البيت 
فــي فتــرة الظهيــرة، ألن ذلــك يعرضهــم لفقــد 
كمية من السوائل، ويجب مالحظة كمية البول 
لألطفال، ألن ذلك مؤشــر على كمية الســوائل 
فــي الجســم فــإذا نقصــت كميــة الســوائل فإن 
كميــة البــول تقــل مــع مالحظــة أن الطفــل ال 
أو  مســتمر  قــيء  أو  معويــة  نزلــة  مــن  يعانــي 

إسهال.

المستشارة األســرية ليلى أبو عيشة تذكر أن 
فيــروس كورونــا أحــدث أزمة عالميــة، ولكن 
من الناحيــة االجتماعية حمل في ثناياه "منحة 
ربانية" للبشرية جمعاء، حيث إن مرحلة التزام 
البيــت الصحي الطوعــي واإللزامــي على حد 

سواء يعد "استراحة مقاتل"؛ وفق تعبيرها.
فــي حديث مع صحيفة "فلســطين"، تقول أبو 
عيشــة: "على اإلنســان أن يفكر لمــاذا حدثت 
األزمــة في هــذا التوقيــت الــذي يفصل بين 
فصلين، يكــون الناس فيــه مضغوطين، وما 
بين أزمة حساسية الربيع، ومرحلة االمتحانات، 
ويكــون أصحــاب المؤسســات مقبليــن على 

مشاريع جديدة". 
وتضيف أنه يمكــن التعامل مع هــذه المحنة 
علــى أنها منحــة من خالل إعادة كل شــخص 
لملمــة أوراقــه، ومراجعــة طريقــة تعامله مع 
اآلخريــن، ويبدأ من منشــأ الفرد من األســرة 
بوضع النقــاط على الحروف بعــد أن تعرضت 
لتشــوهات في خضم انشــغاالت الحياة"؛ وفق 

تعبيرها.

لهــا بدائــل وال تجعليهــا عقبــة لتســتطيعي 
التعايش".

من جهته يقول مدرب التنمية البشــرية معتز 
صافي: "ربما يكون الحجر المنزلي أعاد للعائلة 
اعتبارها القديم في التربية و تنشــئة األجيال، 
وال شــك أن محصلــة ذلــك ســتكون مفيــدة 

للمجتمع ككل".
ويضيف صافــي لصحيفة "فلســطين": "يجب 
على األهالي استثمار هذا الوقت ببناء حوار مع 
أطفالهم والتوضيح لهم أن بقاءهم في البيت 
بمنزلــة المســكن والســكينة والحضن اآلمن 
ضد فيــروس كورونا، وتعزيز عالقــة األطفال 
بمفهوم قيمة البيت وأهميته في اللجوء وقت 

األزمات و الطوارئ". 
ويشــير إلى أن تحفيز األطفال على قضاء وقت 
أطول فــي البيت يكون بمشــاركتهم بتزيين 
البيت بشــتى الوسائل المتاحة، و ترك مساحة 
كبيــرة للطفل لممارســة األلعــاب بحرية في 
المنزل، و التخلي عن جانب من الترتيب القائم 
في األيــام العاديــة، وتخصيص زوايــا معينة 

وتشير أبو عيشــة إلى أن األزمة أعطت فرصة 
للتقــارب بين أفراد األســرة، وعلــى الوالدين 
صنع األنشــطة وإلقــاء المســئوليات والمهام 
على كل فرد، وهــي فرصة ليقف الزوج بجانب 

زوجته.
تعديل السلوك

وتلفت إلى أن أولياء األمور يلمسون في الوقت 
الحالي أن األزمة منحتهــم الفرصة لتعديل ما 
يلزم من ســلوك األبناء الذي لم يكن يتنســى 
لهم لضيق الوقت بين العمل ودراسة األبناء.

وتنصح المستشــارة األســرية باســتثمار هذه 
الفرصة لتعديل سلوك األبناء خاصة في مرحلة 
المراهقــة، ألن التعديــل وفــق اختصاصيــي 
النفس يحتــاج إلى 22 يوما كحــد أدني وهذا 

يتوقف تبعا للفروق الفردية لألفراد.
وتتابع حديثها بهمســة فــي أذن الزوجة: "إذا 
بادر زوجك إلى مساعدتك، دعيه يبادر في هذا 
األمر ففعله ما هو إال تعبير عن محبته وشعوره 
باأللفة مع أسرته، فال تتأففي، الرجل يعبر عن 
محبته باألفعال، قلة اإلمكانات المادية أوجدي 

للعب وإشعار الطفل بامتالكه المنزل وهو من 
شأنه تقوية عالقة روحية ونفسية مع الطفل.

ويؤكــد مــدرب التنميــة البشــرية أنــه مــن 
الضروري االبتعاد عن تعنيف األطفال أو اإلكثار 
من إصدار األوامر لهم لما يترتب عليه من آثار 
نفسية سلبية، ودفعهم للمشاركة في األعمال 
المنزلية بأساليب مبتكرة، حيث إنه عند تعليم 
الطفل التعاون والمســاعدة في ترتيب البيت 

بطريقــة فنيــة و مضحكة يتولد لديه شــعور 
باالنتمــاء لبيتــه و االســتمرارية بالعمل بحب 

وإخالص .
ويكمل صافــي بتأكيد ضــرورة تحديد جدول 
زمنــي لكي يســاعد الفرد نفســه وعائلته في 
التكيف مع الحياة المنزلية أليام متتالية، سواء 
كنت تعمــل أو تقوم بنشــاط آخــر من داخل 

البيت.
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بـ"بطاقات تراثية".. شبان يحيون الموروث الثقافي 

حفظ القرآن في غزة.. إرادة تتغلب على "كورونا"

غزة/ هدى الدلو:
أطلــق العنان لمخيلته للتفكيــر خارج الصندوق إليجاد 
فكرة غير تقليدية حول النكبة التي حلت ذكراها الـ72

الشــهر الجــاري، فتوصل إلى إطالق مشــروع تصميم 
يبــرز فيــه الهويــة الفلســطينية ويربطهــا بالمــوروث 

الثقافي القادم من أثواب الجدات الفلسطينيات في 
مدن فلسطين التاريخية.

خريــج  عاًمــا،   (29) شــربجي  مصعــب  الفلســطيني 
الفنــون  كليــة  مــن  نابلــس  الوطنيــة  النجــاح  جامعــة 

الجميلــة، ومصمــم جرافيــك فلســطيني مــن مدينــة 
طولكرم، لديه اهتمام بالمواضيع التي تخص القضية 
للنــاس  القضيــة  يظهــر  ويســعى ألن  الفلســطينية، 

بشكل مغاير نوًعا ما.

غزة/ هدى الدلو:
بموعــده الــذي كان يتوجه فيــه إلى مركز تحفيظ 
القــرآن، يتوضــأ الطفــل ياســين عايــش (13 عاًمــا) 
ويجهــز نفســه، ويجلــس فــي إحــدى غــرف البيت 
منفــرًدا ليبتعــد عــن ضوضــاء إخوتــه، ليتمكن من 

تســميع مــا حفظــه لشــيخه عبــر أحــد التطبيقات 
اإللكترونية.

ولــم تقف أزمة فيــروس كورونا المنتشــر عالمًيا، 
عقبــة أمــام الطلبة الراغبين بحفــظ القرآن الكريم 

فــي قطاع غزة، فقد تمكن القائمون على مراكز 
التحفيــظ مــن تجاوز أثــر الظــروف الوقائية ومنها 
إغــالق المســاجد -التــي تفتــح فقــط اآلن لصالة 

الجمعة- عبر االلتقاء إلكترونًيا بالحفظة.

عمل بمســاعدة الشــابتين عرين وريدات ورؤى حافظ 
اللتين تعيشــان في المملكة األردنية الهاشــمية لكن 
أصولهما فلسطينية والمهتمتين بالتراث الفلسطيني، 
على رصد األثواب الفلسطينية، وكيف لكل مدينة ثوب 
خاص فيها، وأظهرتا أن ذلك لم يكن عبثًا أو بناء على 
أسس جمالية، بل استلهمت الجدات أفكاره من طبيعة 
بلدها والوضع االجتماعي واالقتصادي وطبيعة عملها.

أما شــربجي فاســتفاد من ذلــك في عمل بوســترات 
تتضمن معلومات عن العديد من األثواب الفلسطينية 
التي ترجع أصولها لمدن فلســطينية، وتم عرضها في 
بوسترات بســيطة بشكل جميل ليشاهدها مستخدمو 

مواقع التواصل االجتماعي.
يقول شــربجي لصحيفة "فلســطين": "أحب أن أتطرق 
لمواضيع منســية ال يركز عليهــا اإلعالم، بغض النظر 
ا بالقضية  عن فكرة الموضوع المهــم أن يكون متعلقً

الفلسطينية ويخدمها". 
ويتابــع: "فكــرة المشــروع بســيطة جــدا، وكنت في 
البدايــة أود الحديث عــن التطريز كتراث فلســطيني، 
ولكنه موضوع متشــعب بشــكل كبير فلــم أكن أملك 
وقتا للبحث واستيفاء الفكرة لكونها خطرت في ذهني 
قبل ذكرى النكبة بأســبوعين، ما دفعني لتغيير الفكرة 

واختيار أخرى عن الثوب الفلسطيني".
ومن خالل البحــث والتنقيب وصل إلى بحث صادر عن 
مؤسسة أردنية تعنى بهذه األمور، فزودته بمعلومات 

ومراجع وصور فادته كثيرا في مشروعه.
ولــم يــألُ شــربجي جهدا فــي العمــل علــى تجميع 
المعلومات والصور وتفريغها، لتعرض للناس بشــكل 
جميل جــذاب ويلفــت أنظــار الفلســطينيين لمعرفة 
بعــض المعلومات التراثية التــي يجب أن تكون ثقافة 
فــي أذهانهم، ويتمكنوا من الدفــاع عن تراثهم الذي 
يسرقه االحتالل اإلسرائيلي شيئًا فشيئًا ويحاول تزويره 

وطمسه.

المواضيع بطريقة قريبة للقلب"، يتابع حديثه. 
ويردف: "الفن بدون رســالة فن ناقص، والرســالة بدون فن 
رســالة فــي الغالــب ال يتقبلها النــاس، واإلنســان فينا بحب 
الصــورة البصرية المريحــة والجميلة والجذابــة، وهو ما يقع 

على الفنان أو المصمم أو المصور".
أما رؤى حافظ فتوضح أن المشــروع عبارة عن بطاقات تراثية 
تضم أثــواب مجموعة من المدن الفلســطينية وأبرز األثواب 
لكل مدينة، وكان ســبب مشــاركتها في المشروع هو الشغف 

بكل ما يخص التراث الفلسطيني.
وفجأة شــاهدت صديقتها عرين منشور مصعب على فيسبوك  
يستفســر فيه عن األثواب الفلسطينية، وكيف يختلف كل ثوب 
عن اآلخر، وأخبرت رؤى بذلك، ثم بدأتا مباشــرة بسرد بعض 

المعلومات ما دفعه للتواصل معهما بشكل مباشر.
حافــظ عملــت على مســاعدته فــي اختيــار األثــواب، فكانوا 
يختــارون المدن التي يوجد تشــابه بينها في نوع التطريز، أو 
كثافة التطريز، أو قلته، وحســب التشابه أو جغرافية المدن إذا 

فن يحمل رسالة
ويذكر أنه رصــد ردود أفعال جيدة وإيجابية اتجاه مشــروعه، 
مردفــا: "دائمــا أفضــل أن أتطــرق للمواضيــع التــي تتعلق 
بالقضيــة الفلســطينية ولكننــي أعمــد إلى اختيــار فكرة غير 

تقليدية ليكون لها صدى وإقبال لجمهورها".
ويوضح شــربجي أن الفلســطيني لم تســرق أرضه فقط، بل 

يعمل االحتالل على سرقة تاريخه وثقافته. 
ويبين أن المشــروع يفيد الفلســطيني باطالعــه على تاريخه 
المســلوب، ويفيــده بكميــة التفاصيــل الهائلــة الموجودة 

بالفلكلور بشتى مجاالته.
ولكونه شــابا فلســطينيا فلديــه اهتمام كبير فــي القضية 
الفلســطينية، رغم انشــغال البعــض، "والقضيــة أعتقد أنها 
مســؤولة من الجميع، وكل شــخص فينا هو صاحب رســالة، 
فما بالك إذا كنا رســامين أو مصمميــن أو غيره، وبكل تأكيد 
ا لكونهم أصحاب منابر، ومن القوى  سيكون االهتمام مضاعفً
المجتمعية التي تســتمع لهــم الناس خاصة أنهــم يتناولون 

قريبة من بعضها أو طبيعة التطريز نفسه.
وكان عليهــا وعريــن تجهيــز المعلومات البحثية من أســماء 
األثواب وأشــهر الغرز المســتخدمة فيها، وشــغفهم في هذا 
الموضــوع هو ما دفعهــم لمعرفة تلك المعلومــات، حتى أن 

زاويتهما المفضلة في معرض الجامعة هي الزاوية التراثية.
وتلفت حافظ إلى أن الفائدة من هذه المشــاريع زيادة الوعي 
الثقافــي لألجيــال الحالية والقادمــة، "ففعليا جيــل األمهات 
والجدات يرتدي األثواب الفلســطينية وعندهم معرفة بالتراث 
ويمتلــك معظمهن ملكة التطريز، لكن الخوف يكمن في حال 
عدم توثيق التراث والثقافة، من أجل الحفاظ عليها وإيصالها 
لألجيــال القادمة"، وفق حديثها. وتــرى أن "من الواجب علينا 
المحافظة على هويتنا الوطنية وأن نحاول توثيق معرفتنا فيها 
بطريقــة تصل للناس، فســتأكلنا الضبــاع إذا فقدنا الذاكرة، 
والعدو أكثر شــيء ممكن أن يخيفه هو الذاكرة"، وبهذا النوع 
من المشاريع يحاولون إيصال المعلومات الصحيحة عن التراث 

الفلسطيني وترسيخها في ذاكرة األجيال.

ا في ظل إجراءات الوقاية يتواصل إلكترونيًّ

عايــش يحفــظ من القــرآن 20 جــزًءا، يــرى أن 
اســتخدام تقنية تحفيظ كتاب اهللا وتسميعه عن 
بعد خطوة إيجابية الســتثمار أوقات الفراغ، بدالً 
من ضيــاع الوقت بــال فائدة تذكــر، خاصة بعد 
االنقطاع عن الدوام المدرســي كإجراء وقائي من 

فيروس كورونا المستجد المنتشر عالميا.
أمــا الطالب محمد الهســي (17 عاما) الذي كان 
يــداوم على حفظ القرآن في أحــد المراكز بغزة، 

فقد أتم حفظ 29 جزًءا منه.
يقول لصحيفة "فلســطين": "التســميع عن بعد 
خطــوة جيدة ألننــا لم نتخلف عن االســتمرار في 

الحفظ وتسميع الورد اليومي".
ويبين أن التســميع وجاهيا كان يعطيه الفرصة 
للتســميع أكثر من مرة ويتمكن من االنجاز أكثر، 
لكن بسبب الظروف التي فرضها كورونا المنتشر 

عالميا فإنه لجأ للبرامج اإللكترونية.
استثمار أوقات الفراغ

من جهته الشــاب مصطفــى صلوحة الذي يعمل 
محفظا في أحد مراكز تحفيظ القرآن، يقول: "في 
ضــوء التقدم التقني الهائل في وســائل االتصال 
والتواصل، ووصول هذه البرمجيات إلى كل بيت، 
أردنا أن نســتثمر هذه األدوات فــي خدمة كتاب 
اهللا تعالــى وتحفيظه، الســيما في ظــل الظروف 
الحالية التي فُرضت علينا بسبب فيروس كورونا".

وفــي حديث مــع صحيفة "فلســطين"، يوضح أن 
اســتخدام هذه الوســائل أوجد بديالً عن االلتقاء 
بالطلبة في مراكز التحفيظ، مشــيرا إلى أن هذه 
الخطوة القت ترحيبا واســعا من الطلبة وأولياء 
أمورهــم؛ لما فيها من اســتثمار ألوقــات الفراغ، 
ا  فـ"خير ما يمأل المســلم فيه وقته كتاب اهللا حفظً

وتعلما وتدبرا".
ويبيــن صلوحــة أن المحفظيــن يعملون بخطى 
واثقة لـــتجاوز العقبات التقنية التي قد تواجههم 

"حتى ال تقف مسيرة تحفيظ القرآن".

ويتواصــل المحفــظ مــع الطالــب للتوافق على 
موعد يناســب الطرفين، وتحديد الوســيلة التي 
يســتطيع كل منهما ســماع اآلخر بشــكل سليم، 
ويتم التســميع وتصحيح األخطاء التي قد تتخلل 
التــالوة، ويســتخدم غالبــا تطبيق واتســاب أو 
الماســنجر أو التيليجــرام، وهي مــن التطبيقات 
الكثيرة التي تتيح االتصال الصوتي والمرئي بين 

مستخدميها.
ويتطرق صلوحة للمعيقات التي قد تواجه عملية 
التســميع عن بعد هي عدم توفــر االنترنت لدى 
بعض الطلبــة في بيوتهم، وكذلــك عدم وجود 
الدرايــة الكافية باســتخدام تطبيقــات االتصال 
الشــبكي، إلــى جانب انقطــاع التيــار الكهربائي 
لفتــرات، ورداءة جــودة المكالمــات فــي بعض 
األحيان بســبب ضعــف االتصــال باإلنترنت عند 

كثير من الطلبة.
أمــا عــن االيجابيات، يقــول: "إنها كثيــرة، ومن 

أبرزهــا تعزيــز ارتبــاط الطــالب بكتــاب اهللا عز 
وجل، واســتثمار أوقات الفــراغ الكبيرة في حفظه 
وتثبيته، وشغل أوقات استخدام وسائل التواصل 
االجتماعــي بمــا يعــود بالفائــدة علــى الطالب 
والمحفظيــن علــى حد ســواء". وينبــه المحفظ 
محمــود الربعــي إلــى أن التواصل مــع الطالب  
يكون عبر شــتى منصــات التواصــل االجتماعي، 

والطالب الذيــن ال تتوفر لديهم وســيلة اتصال 
يتم التواصل مع ولي أمره للتسميع.

ويختم بأن هذه اآللية في التسميع من شأنها أن 
تسد الفجوة القائمة والعائق أمام ذهاب الطالب 
ا على ســالمتهم، الفتا  إلى مراكز التحفيظ حفاظً
إلــى أن طريقــة التســميع عن بعد القــت تفاعالً 

كبيرا  ومشجعا لالستمرار بهذا الطريق.
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غزة/وائل الحلبي:
عاد فريق شباب رفح لخوض التدريبات الجماعية بعد 
توقف دام ألكثر من شــهرين بعد قــرار إغالق كافة 
المنشــآت الرياضية في إطار الجهود الحكومية للحد 

من انتشار فيروس كورونا.
وشــهد التدريب األول لشــباب رفح، مشاركة غالبية 
العبي الفريق بعد التوقف القصري، حيث ركز الجهاز 
الفني بقيــادة المــدرب رأفت خليفة علــى الجوانب 
البدنية للحفاظ على ســالمة الالعبين من اإلصابات 

العضلية.
وتأتي عودة شباب رفح للتدريبات بعد تحديد موعد 
اســتئناف بطولــة كأس غزة في التاســع عشــر من 

الشهر القادم.
ومن المقرر أن يشــهد اليوم عــودة تدريبات الفرق 
المتأهلــة لدور الثمانية مــن بطولة كأس غزة وهي 
اتحاد الشــجاعية وشــباب خانيونس وغزة الرياضي 
والصداقة واتحاد خانيونس والهالل ونماء باإلضافة 

لشباب رفح.

شباب رفح يخوض أول 
تدريباته بعد توقف شهرين

غزة/ عالء شمالي: 
تســتعد )7( مــن الفــرق الثمانيــة المتأهلــة للدور 
الثمانية من بطولة كأس غزة الســتئناف تدريباتها 
األســبوع الجــاري اســتعدادًا لخــوض مــا تبقى من 
مباريــات البطولة المُقرر اســتئنافها يــوم 19 من 
شــهر يونيو القادم بعدما توقفــت عند ربع النهائي 
في مارس الماضي بسبب تفشــي فايروس كورونا، 

حيث سجل شباب رفح أول حالة استئناف التدريب.
وتمتلــك األنديــة المتأهلة، ثالثة أســابيع من أجل 
إتمــام الجاهزية الكاملة لخوض المباريات ال ســيما 
أنهــا تطمح للتتويج بلقب الــكأس رغم كل الظروف 

المحيطة بالموسم الحالي. 
وكان شــباب رفــح أول الفرق التي عــادت للتدريبات 
بشــكل متقطع وقبل تحديد موعد عودة منافســات 
الكأس فيما ســتلحق بقية األندية لالستعدادات في 

األسبوع القادم خاصة في ظل ضيق الوقت من أجل 
استعادة عافية الالعبين البدنية والفنية. 

وستكون هذه المباريات بظروف مختلفة وربما تؤثر 
على األندية المتنافسة خاصة أن حالة التوقف شلت 
الحركة الرياضية بالكامل، إضافة للحالة العامة التي 
واكبت انتشــار فايــروس كورونا وحالــة االنتقاالت 

الصيفية التي بدأت مبكرًا بين األندية في غزة. 
وســتكون أندية، شــباب رفــح، واتحــاد خانيونس، 
والشــجاعية، والصداقــة، وغزة الرياضــي، والهالل، 
وشباب خانيونس ونماء، في مهمات ودوافع مختلفة 
من اســتمرار مشوارها في بطولة الكأس ال سيما أن 
طموحات األندية تختلف ، فهناك من يرغب بالتتويج 
بلقــب البطولة، فيما يرغب جــزء قليل بالتقدم أكثر 
فــي األدوار النهائية ال ســيما أن القــدرات ال تؤهل 

بعضها للوصول لمنصات التتويج.

غزة/ عالء شمالي: 
كشف محمد الخولي ناب رئيس مجلس إدارة النادي 
المصري البورســعيدي عن موافقة ناديه على انتقال 
مهاجمــه الدولي الفلســطيني محمــود وادي لنادي 

بيراميدز مطلع الموسم الجديد. 
وأكد الخولــي أن بيراميدز طلب رســميًا التعاقد مع 
وادي تحضيــرًا للموســم الجديــد، لكن أزمــة القيد 
الخاصــة بالنــادي مع االتحــاد الدولي لكــرة القدم 

»فيفا« تعيق انتقاله في الوقت الحالي. 
وأشــار الخولي إلى تأجيل المفاوضات بين الناديين 
على انتقال وادي فــي انتظار حل أزمة القيد الخاصة 

بالنادي المصــري، منوهًا إلى أن هناك قرار لمجلس 
إدارة النــادي المصــري يمنــع رحيــل أي العــب عن 
الفريق في حال اســتمر حرمان النــادي من إبرام أي 

صفقات جديدة. 
ونوه الخولي إلى أن محمود وادي لم يتلقَ أي عرض 

رسمي سوى من نادي بيراميدز.
وكان بعــض المســؤولين بنــادي الزمالك المصري 
طلبوا انتقــال الالعب لصفوفــه الفريق »األبيض«، 
بشكل شــفي وهو ما أكدته وســائل إلعالم رياضية 
مصرية مختلفة، فيما سبق وأن تلقى عرضًا من أحد 

أندية قطر

غزة/وائل الحلبي:
المحترفيــن  دوري  بطولتــي  أنديــة  فــرق  عــادت 
واالحتــراف الجزئــي بالضفــة الغربيــة للتدريبــات 
الجماعية وسط إجراءات مشددة, بعد موافقة ووزارة 
الصحة على اســتئناف المســابقتين بنــاء على طلب 

اتحاد كرة القدم.
ووزعت وزارة الصحة بروتوكــواًل صحيًا التخاذ كافة 

التدابير الالزمة قبل العودة للتدريبات الجماعية.
وشــهدت التدريبات حالة من االلتــزام الكبيرة من 
الالعبين بالتعليمــات واالجراءات الصحية قبل وبعد 

التدريب.

وحدد االتحاد يوم 12 من شهر يونيو القادم موعدًا 
الســتئناف مباريات المســابقتين, فيما عادت الفرق 
للتدريبــات يــوم 28 مــن شــهر مايو الجــاري، بعد 
موافقة جميع األندية على استئناف البطولتين خالل 

االجتماع الذي عقده االتحاد مع األندية.
وأوضــح االتحاد أن المباريات المتبقية ســتقام على 
ثالثة مالعــب فقط بــدون حضــور جماهيري وهي 
ملعــب دورا بالخليــل وملعــب الجامعــة األمريكية 
بجنين وستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام, حيث 
يتبقــى ثالثة جــوالت فــي دوري المحترفين ودوري 

االحتراف الجزئي.

أندية تستأنف تدريباتها 
7األسبــــــوع الجـــــــاري

 يحصل على موافقة المصري 
على انضمامه لبيراميدز

فرق أندية الضفة الغربية تعود 
للتدريبات وسط إجراءات مشددة

وادي
تمهيدًا الستئناف دوري المحترفين



Saturday 30 May 2020 السبت 7 شوال 1441هـ 30 مايو/ أّيار
14

باريس )أ ف ب(:
أكــد االتحــاد األوروبي لكرة القدم )ويفــا( أمس انه يدرس 
"جميــع الخيــارات" بشــأن صيغــة مســابقة دوري األبطال 
المعّلقــة منذ مارس الماضي بســبب أزمــة فيروس كورونا 
المستجد، وسط تقارير صحافية تفيد عن بحثه احتمال نقل 

المباراة النهائية من مكانها المقرر في إسطنبول.
وكان مــن المقرر أن تســتضيف المدينة التركيــة النهائي 
فــي 30 مايــو على ملعــب أتاتــورك األولمبي. لكــن تأثير 
"كوفيد19-" على األحــداث الرياضية حول العالم، دفع الى 

تعليق المسابقة حتى إشعار آخر.
ويأمل ويفا باســتئناف مســابقته األهم لألنديــة، وإنهائها 
بحلول نهاية أغســطس، لكنها قد تشــهد تغييرات واسعة 
في صيغتها، واألرجح ان تقام مبارياتها خلف أبواب موصدة.
وأفاد متحدث باســم ويفا وكالة فرانس برس أمس "نبحث 

في كل الخيارات المتعلقة بالجدول الزمني وشكل المسابقة 
فــي مجموعــة عمل تضم األنديــة والرابطــات واالتحادات 

الوطنية".
وأكد انه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، لكن يرجح ان يتم ذلك 

خالل اجتماع اللجنة التنفيذية في 17 يونيو".
وبحسب وثيقة لويفا اطلعت عليها فرانس برس، قد يكون 

29 أغسطس المقبل موعدا جديدا للمباراة النهائية.

وذكــرت صحيفــة "نيويورك تايمــز" األميركيــة في عددها 
الصــادر أمــس أن هــذه المباراة ســتنقل مــن تركيا، لكن 
اســطنبول قد يتم اختيارها الســتضافة مبــاراة نهائية في 
األعــوام المقبلة، حين يصبح قدوم المشــجعين من الخارج 

بأعداد كبيرة آمنا.
وطرحــت التقاريــر الصحافية خيــارات عدة بديلــة في حال 

االستغناء عن اسطنبول، أبرزها لشبونة أو مدينة ألمانية.

 يدرس "جميع الخيارات" 
بشأن دوري األبطال  "ويفا"

لندن/ )أ ف ب(:
أبدت الشرطة اإلنجليزية رغبتها في إقامة ست مباريات 
على األقل على مالعب محايدة، مع اســتئناف منافســات 
الدوري الممتاز الشــهر المقبل بعد تعليقها منذ مارس 

الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وحــددت رابطــة الدوري تاريــخ 17 يونيــو كموعد مبدئي 
الستئناف منافسات البريمرليغ من دون جمهور، بما يشمل 

المراحل التسع المتبقية، إضافة الى مباراتين مؤجلتين. 
وكان موضــوع المالعــب المحايدة مدار أخــذ ورد بين 
المعنييــن بالكرة المحلية في اآلونــة األخيرة، بين من 
يدعــو الى اعتماد هذه المالعــب لتوفير الكلفة وتخفيف 
الضغط على الخدمات الصحية والشرطة، وإصرار أطراف 
آخرين على إقامة المباريات في مالعبها المقررة، السيما 

الفرق التي تواجه خطر الهبوط الى الدرجة األولى.
لكن الشــرطة تبدي مخاوف من إقامة مباريات تعتبرها 

حساســة، على المالعب العائدة للفــرق التي تخوضها، 
الســيما لجهة التخوف مــن تجمع المشــجعين خارجها 
لدعــم العبيهــم، وهو مــا يعد مخاطــرة صحية في ظل 
قيــود التباعد االجتماعــي المطبقة حاليــا للحؤول دون 

تفشي وباء "كوفيد19-".
وتتبقــى 92 مباراة من الــدوري لهذا الموســم، ويبدو 
ليفربــول أقــرب مــن أي وقت مضــى الــى تحقيق لقب 
ينتظره منذ العــام 1990، اذ يتصدر الترتيب بفارق 25 
نقطــة )ومباراة أكثــر( عن بطل الموســمين الماضيين 

مانشستر سيتي.
وبحســب وســائل اإلعــالم اإلنجليزية، أبدت الشــرطة 
رغبتها في إقامة ســت مباريات علــى األقل على مالعب 
محايــدة، هي: مانشســتر ســيتي-ليفربول، مانشســتر 
سيتي-نيوكاســل يونايتد، مانشســتر يونايتد-شيفيلد 

يونايتد، نيوكاسل-ليفربول، وإيفرتون-ليفربول.

الشرطة ترغب في إقامة مباريات 
الدوري اإلنجليزي على مالعب محايدة 

مدريد/ )أ ف ب(:
أعــرب رئيــس رابطة الدوري اإلســباني لكــرة القدم 
خافييــر تيبــاس أمس عــن أمله في انطالق موســم 

2020-2021 اعتبارا من 12 سبتمبر.

وعلقت الليغا منافســاتها في مارس بســبب فيروس 
اســتكمال  الحكومــة  وأجــازت  المســتجد.  كورونــا 
موســم 2019-2020 خلف أبــواب موصدة في وجه 

المشجعين، ويرجح ان يكون موعد ذلك 11 يونيو.
وتتبقى 11 مرحلة من الموســم الحالي، لكن تيباس 
أكد ان موعد انطالق الموسم الجديد بات محددا من 

اآلن.
وقال رئيس الرابطة في تصريحات نشــرتها صحيفة 

"مــاركا" اإلســبانية أمس "األهم هــو ان نعرف تاريخ 
نهايــة موســم 2019-2020"، مؤكــدا ان "المقبل 

سيبدأ في 12 سبتمبر".
وتابع "بإذن اهلل، ســنعود في 11 يونيو. نحن ننتظر 
دخول مدريد وبرشــلونة فــي المرحلــة الثانية" من 
إجــراءات تخفيف قيود االغــالق التي فرضت للحد من 

تفشي وباء "كوفيد19-".
وكان الضــوء األخضــر الحكومــي قد أتــاح للرابطة 
اســتئناف الموســم اعتبارا من األســبوع الــذي يبدأ 
فــي الثامن مــن يونيو. وجــاء ذلك مع تراجــع أعداد 
اإلصابات بفيروس كورونا المســتجد في البالد التي 

تعد من األكثر تأثرا بـ"كوفيد19-" في العالم.

برلين/ )أ ف ب(:
أعلن نــادي بوروســيا دورتموند انتهاء موســم العبه 
السوري األصل محمود داوود بسبب إصابة في الركبة، 
وغياب نجمــه النروجي إيرلينغ هاالنــد عن مباراة الغد 

ضد بادربون ضمن الدوري األلماني لكرة القدم.
وخاض العب الوســط األلمانــي داوود )24 عاما(، 14 
مباراة في مختلف المســابقات هذا الموســم مع فريق 
المدرب السويســري لوســيان فافر، آخرهــا القمة ضد 
بايرن ميونيخ )صفر1-( الثالثاء ضمن المرحلة الثامنة 
والعشــرين، والتي كانت الثالثة للفريق بعد اســتئناف 
البوندســليغا إثــر تعليقهــا منذ مارس بســبب تبعات 

فيروس كورونا المستجد.
وســمحت تلــك النتيجــة لبايرن بتوســيع الفــارق في 
الصدارة عن دورتموند الثاني الى ســبع نقاط، وأعطت 
النــادي البافاري دفعة قوية في بحثــه عن لقبه الثامن 

تواليا في الدوري المحلي.
وفــي المباراة التي اســتضافها دورتمونــد على ملعبه 
سيغنال إيدونا بارك، خرج داوود قبل خمس دقائق من 

النهاية لصالح البلجيكي أكسل فيتسل.
وأكــد النادي األصفر واالســود أمس ان موســم العبه 

داوود انتهى بشكل كامل.
وعلــق فافر في مؤتمر صحافي عقــده تحضيرا للمباراة 
المقبلة »لألســف بعد الثالثاء علمنــا ان +مو+ داوود 

سيغيب عما تبقى من الموسم بسبب اإلصابة«.
وأضاف »إيرلينــغ هاالند لن يكون أيضــا متوافرا أمام 

بادربورن«.
وبــرز هاالند )19 عاما( بشــكل كبير مع دورتموند منذ 
انضمامه الى صفوفه في فترة االنتقاالت الشــتوية آتيا 
من سالزبورغ النمسوي، وسجل 13 هدفا في 14 مباراة 

خاضها في صفوفه.

رئيس رابطة الليغا يرغب في انطالق 
الموسم الجديد في 12 سبتمبر 

ضد بادربورن وداود حتى نهاية الموسم 
دورتموند دون هاالند
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

المقاومين ونقول إن هذا مصلحة وطنية وإن علينا أن نعطي فرصة للتفاوض 
الســلمي، صحيح أتفهم أن على صوت السالح أن يخبو قليال وقت استحقاقات 
تفاوضية في أوقات حرجة ولكن أن يتم اســتئصاله ومالحقته استراتيجيا على 
مــدار عقدين من الزمن على أمل ابليس في جنــة التفاوض فهذا غير معقول 
أبــدا. كم كنا مخطئين ونحن نطمئن اإلســرائيلي بأن هذا خيارنا الوحيد، كم 
كنــا مخطئين وبعضنا يروّج لثقافة بديلة عن ثقافة المقاومة وذات الشــوكة 

ونعد هذا مصلحة وطنية. 
كنا نتساءل: ماذا لو لم نصل إلى حقوقنا عبر هذا التفاوض؟ أو على ربع حقوقنا 

حسب اتفاق أوسلو؟ ماذا عسانا نفعل؟ 
وكنّا نناقش سياســيا أن طبيعة هذا االحتالل ومن يعــرف تركيبته العنصرية 
اإلحالليــة ال يمكن أن يخرج من جلــده ويصبح احتالال محترمــا يعيد الحقوق 
ألصحابهــا أبدا، وحتــى دينيا رغــم أن اليهود اليــوم بفكرتهــم الصهيونية 
يختلفون عن ســابقيهم باألمس ومع هذا قــال القرآن فيهم:« أم لهم نصيب 
من الملك فإذا ال يأتون الناس نقيرا«. نناقش سياســيا بتركيبتهم التي تزداد 
تطرفــا يوما بعد يــوم، وتاريخيا قياســا بكل أشــكال االســتعمار واالنتدابات 
واالحتــالالت التي لــم ينفع معها إال القــوة ودينيا بما قص علينــا القرآن من 
قصصهــم رغم أنهم اليوم هم النســخة األســوأ من هذه الطبيعة البشــرية 
النكدة، كل ذلك يقودنا إلى أن مسارات التفاوض قبل قصة البقرة التي حملت 
اسم أطول سورة في القرآن لن تختلف أبدا بعد أن قست قلوبهم وصارت أشد 

قسوة من الحجارة بعد قصة البقرة بثالثة آالف عام.     
لقد وصلنا اآلن إلى هذه المآالت المأســاوية، فما هي الســيناريوهات البديلة 

اليوم بعد أن وصلت تجربتنا المريرة إلى ما وصلت إليه؟ 
• ال بــدّ أن نغســل أيدينا ثالثا من خيــار التفاوض وكل ما ترتّــب عليه، وأن 
نُخّلــل ما بين األصابع كما نفعل مع فيــروس كورونا؛ تطهيرا وبراءة ال عودة 

عنهما أبدا.
• شحذ الهمم والعمل على االســتعداد النفسي والثقافي لإلنسان الفلسطيني 

النقيض المشتبك مع المحتل بكل األبعاد المطلوبة.  
• جمع الصف على قاعدة »المقاومة توحّدنا« وهي بالفعل كذلك ألن االنقسام 
فــي األصــل كان على برنامجين مقــاوم ومفاوض، فإذا وضعنــا هذه القاعدة 
للبرنامجيــن فإنهما يصبحــان برنامجا واحــدا وبالتالي يصبح االنقســام من 

تداعيات مرحلة مضت.
• اغتنــام الفرصة التاريخية المواتيــة للعودة إلى أصول القضية إذ إن تحديات 
الضمّ وغطرســة المحتل بهذا الشــكل غير المســبوق فرصة تاريخية لنا بعد 
أن ضيّع هو فرصته التاريخية التي لن تتكرّر أبدا ألن التاريخ ال يعيد نفسه . 

وألن القادم مهما كان لن يكون أســوأ من المرحلة الســابقة التي وقفنا فيها 
طويــال أيتاما أمام طاولة اللئــام دون أن نأخذ الفتات، لقد آن األوان ألن نعود 

كما كنّا أسودا يخشاها اللئام وال نامت أعين الجبناء.   

قرية النبي صالــح، وتركوه ينزف في 
المــكان، ومنعــوا الطواقــم الطبية 
الفلســطينية من الوصول إليه، حتى 

استشهد.
وأضــاف شــهود العيــان أن جنــود 
الطواقــم  منعــوا كذلــك  االحتــالل 
الصحفية من االقتــراب من المكان، 
في حين اندلعت مواجهات في قرية 
النبــي صالح أطلــق خاللهــا الجنود 
الرصــاص الحــي، وقنابل الغــاز، ما 
أدى إلصابة شاب من ذوي »متالزمة 

داون« بعيار حي في قدمه.
وادعــت القنــاة »13« العبريــة، أن 
االحتــالل »أحبــط« محاولة  جيــش 
دهس لعــدد من جنوده عقب إطالق 
النار على مركبة فلســطينية وإصابة 

سائقها.
وفــي انتهــاك آخــر، أجبــرت بلدية 
المســنة  القــدس  فــي  االحتــالل 
بشير،  كســاب  رســمية  المقدســية 
من بلــدة جبل المكبر جنوب شــرق 
القــدس المحتلة، علــى هدم منزلها 

بنفسها بدعوى عدم الترخيص.
وأفادت مصــادر محلية بــأن الحاجة 

كســاب شــرعت فــي هــدم منزلها، 
بعــد تهديد االحتــالل لهــا بغرامة 
ماليــة عالية قد تصل لعشــرات آالف 
الشــواقل، في حــال نفــذت طواقم 

االحتالل عملية الهدم.
ورغم أن المســنة كساب مقعدة، وال 
تســتطيع المشــي على قدميها، إلى 
جانــب معاناتهــا من عــدة أمراض 
مزمنة، فإنها ســعت خــالل 7 أعوام 
وبكل الســبل للحصــول على رخصة 
بنــاء، دفعــت خاللهــا مبالــغ مالية 

كبيرة، دون جدوى.
وحســب مدير مركز القدس للحقوق 
زيــاد  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
الحمــوري؛ فإن االحتالل يضغط على 
المقدسيين من خالل عمليات الهدم 

الذاتي لتحطيمهم نفسيًا.
وأضاف الحموري أن سياســة الهدم 
الذاتي تدلل على غطرســة االحتالل 
وما يمارســه من قمــع وتهجير بحق 
الفلســطينيين فــي مدينــة القدس 
المحتلــة، الذين يعانــون لبناء بيت 
لهم لكي يســاعدهم على صمودهم 
في القدس، فيأتي قرار الهدم، وهذا 

مؤلم نفســيًّا على األطفال وعلى رب 
األسرة.

حلــوة  معلومــات  مركــز  وبحســب 
المختص بالشــؤون المقدسية؛ فإن 
قــوات االحتالل هدمت 173 منشــأة 
فــي مدينة القدس خالل عام 2019، 
من ضمنها 51 منشأة هدمت ذاتيًا 
بأيدي أصحابها، وتشمل منشآت قيد 
اإلنشــاء. وفي انتهاك جديد، أصيب 
عدد من المواطنيــن منهم صحفي، 
خالل مواجهات اندلعت بين شــبان 
وقــوات االحتــالل التي اعتــدت على 
المســيرة األســبوعية التي انطلقت 
بعــد صالة الجمعــة، فــي قرية كفر 

قدوم شرق قلقيلية.
وأكــدت مصــادر محليــة أن جيــش 
مســجد  منطقــة  اقتحــم  االحتــالل 
كفــر  بقريــة  الخطــاب  بــن  عمــر 
قــدوم، واندلعــت مواجهــات أطلق 
خاللهــا جنــود االحتــالل الرصــاص 
الحــي والمعدني وقنابــل الغاز على 
المصليــن قبــل انطــالق المســيرة 
األســبوعية المطالبــة بفتح المدخل 
الرئيس المغلق منــذ عام 2003، ما 

أدى إلــى حاالت اختنــاق جماعية في 
صفوف المواطنين.

كما أصيب المصــور الصحفي نضال 
اشــتية وعدد من الشبان بالرصاص 
المعدنــي المغلــق بالمطــاط الذي 

أطلقه جنود االحتالل.
قــوات  اعتقلــت  آخــر،  جانــب  مــن 
االحتالل المرابطة المقدسية هنادي 
الحلواني خالل وجودهــا في منطقة 
بــاب األســباط بالمســجد األقصى، 
ظهــر أمــس، ومنعــت المواطنيــن 
مــن الوصول إلــى األقصى، ونصبت 
عشــرات الحواجز في محيــط البلدة 

القديمة وساحة الغزالي.
وفي انتهاك منفصل، استولت قوات 
االحتالل علــى أرض زراعية في يعبد 
جنــوب غــرب جنيــن شــمال الضفة 

الغربية.
وأفــادت مصــادر محلية بــأن جيش 
االحتــالل اتصل بمواطــن من عائلة 
أبــو بكر، وأبلغه قرار االســتيالء على 
 3.5 ومســاحتها  الزراعيــة،  أرضــه 
دونمات، والمحاذية لحاجز عســكري 

ومستوطنة »دوتان«.

إيجازهــا اليومي حول تطورات كورونا، أمس، بــأن عدد المصابين بالفيروس 
بغــزة بلــغ ٦١ حالة، توفيت حالة منها، وشــفيت ١٨ حالــة، وبقيت ٤٢ حالة 

تتلقى العالج في مشفى العزل بمعبر رفح.
وأشــارت إلى أنهــا تتابع الحالة الصحيــة لـ ١٤٩٢ مواطنــا ومواطنة في ١٤ 

مركزا للحجر الصحي، وحالتهم الصحية جيدة.

غزة-رام اهلل/ فلسطين:
أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة، أمس، 
وفاة موقوف لديها في مركز إصالح وتأهيل وسط 

القطاع.
وذكــرت الداخلية فــي بيان أن الموقــوف )م، ع( 
ويبلغ من العمر )23 عاما(، أقدم على شنق نفسه.
وأشــارت إلى أنــه تم نقل جثمانه إلى مستشــفى 

الشفاء بمدينة غزة لعرضه على الطب الشرعي.
من جانــب آخر، توفــي طفل )7ســنوات(، أمس، 
متأثرًا بإصابته جراء حادث دهس وقع في منطقة 
جبل جوهر جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفــادت الشــرطة برام اهلل في بيــان، أمس، بأن 
الطفــل تعرض لحــادث دهــس مــن مركبة في 
أثناء ســيره بالطريق، نقل إثرها إلى المستشــفى 
األهلي. وأشــارت إلــى أن خبراء الحــوادث لديها 
باشــروا التحقيق للوقوف على مالبسات الحادث، 

كما تم إعالم النيابة العامة.
وفي السياق قبضت الشرطة، الليلة قبل الماضية، 
على مواطن هدد زوجته وأطفاله بالقتل في بلدة 

بيت فجار جنوب محافظة بيت لحم.
وأفادت الشــرطة في بيان بأن اتصااًل هاتفيًا ورد 
مــن مواطنة لمركز بيت فجــار تطلب النجدة بعد 

تهديد زوجهــا بقتلها وأطفالهما بــأدوات حادة، 
في أثناء وجوده على سطح المنزل محاواًل الدخول 

من خالل إحداث فجوة في الجدار.
وذكــرت أن قوة شــرطية تحركت علــى الفور إلى 
منزل العائلة، وقبضت على الزوج وهو يحاول هدم 

الجدار للدخول إلى المنزل وبحوزته أدوات حادة.
وبينت الشرطة أنها أحضرت المواطن وتبين أنه 
من أصحاب الســوابق وله قضايا متعلقة بتعاطي 
الحــادة،  األدوات  وضبطــت  المخــدرة،  المــواد 
وأحضرت العائلة إلى مديرية الشــرطة الستكمال 

اإلجراءات القانونية.

أما نقابة الصحفييــن، وبعدما تبين 
أن الحســاب وهمي، علقــت بالقول: 
"نعتــذر فقــط للمشــاعر الصادقة"، 
مضيفــة: إن "القصــة وهميــة وتم 

تضليل الناس بها".
وغرد النشطاء على هاشتاق "#مين_

ســاخرين  و#كمين_هديل"  هديل" 
من نقابة الصحفيين وبعض المواقع 
التي نعت  اإللكترونيــة  والصفحــات 

الصحفية هديل.
شخصية وهمية

الكاتب والمحلل السياسي  وتســاءل 
إياد القرا، فــي تدوينة له على موقع 
التواصــل االجتماعــي "فيــس بوك" 
ســاخرًا: "نقابــة الصحفييــن تنعى 
الزميلــة هديــل جودة، ميــن هديل 

جودة؟".
وقــال القرا، في تدوينته: "طبعًا طلع 

ال في هديل وال جودة واســم وهمي 
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
كشــف جهل النقابة، جهــل المواقع 
الخبــر  نقلــت  التــي  اإللكترونيــة 
الصفحات  النعي، فضحــت  ونشــرت 

المتخصصة نسخ ولصق".
في حين كتب الصحفــي حازم الحلو 
على صفحتــه "فيس بوك" ســاخرًا: 
"نقابــة الصحفيين مش فاضية إلياد 
التعســفي.. فاضية  حمــد، وفصلــه 
للمُــزة قصــدي الصحفيــة الوهمية 
هديــل جــودة!!.. هــادي نقابــة وال 

بكابورت؟".
فــي حيــن غــرد الكاتــب والمحلــل 
السياســي إبراهيــم المدهــون على 
موقــع "تويتر": "قصــة هديل جودة 
تدلــل أننا نعيش زمــن الخداع ومن 
السهل جدًّا تضليل مجتمعات كاملة 

وجرهــم لمربعــات بعيدة جــدًّا عن 
الحقيقة، واللطيــف في الموضوع أن 
لدى المجتمع تقباًل لكل ما هو خادع، 
وتفاعــاًل وتحمسًــا حتــى أكثــر من 
الحقائق الراســخة، رحــم اهلل هديل 
وكل هديــل وحظ أوفر فــي المرات 

القادمة".
في حيــن كتبــت مــرح الوادية على 
موقع "تويتر": "نكتة اليوم: صحفيون 
ونشــطاء ونقابة الصحفيين ومواقع 
إعالميــة أيضًــا، ينعــون الصحفيــة 
"هديل جودة" من غزة، بعد اإلعالن 
عــن وفاتها بمرض الســرطان حتى 
تبيَّن أنها شــخصية وهمية ال وجود 

حقيقي لها في الواقع".
ودعا هشام ســاق اهلل في تغريدة له 
على "تويتر"، "إلــى حصر العضويات 
في نقابة الصحفيين ومعرفة من هو 

الصحفــي، فالخطأ في نعي الصحفية 
هديل جودة ال ينبغي أن يمر".

وأضاف ســاق اهلل: "آن األوان أن يتم 
الموجود  النقابــة  مجلــس  إســقاط 
حاليًّا، آن األوان أن يتم الجلوس من 
أجل إعادة هيكلــة نقابة الصحفيين 
التــي يفتــرض أنها  الفلســطينيين 
المدافع األول عــن الصحفي الغلبان 
الذي يتعرض للقهر المهني والخطر 
مــن العــدو الصهيونــي ومالحقــة 
األجهزة األمنيــة وال يوجد له ضمان 

مهني أو أي نوع من الحقوق.
مهزلة إعالمية

في حيــن قال الكاتب والناشــط في 
حقــوق اإلنســان مصطفــى إبراهيم 
فــي تدوينة له عبــر "تويتر": "هديل 
جودة المفترضة درس في كل شيٍء، 
وغياب التحقق واالنتظار قبل النشــر 

االجتماعي  التواصــل  وحقيقة مواقع 
الغائبة في جوانبها الكثيرة، وســؤال 
الحقيقــة حــول شــخصيات النــاس 
االفتراضية". مــن جهته، كتب فادي 
يوسف عبر تويتر": "فضيحة أو مهزلة 
إعالمية في غزة، بعد أن قامت نقابة 
الصحفييــن وعــدد مــن الصحفيين 
والنشــطاء ومجموعــة مــن المواقع 
اإلخباريــة بنعي )الزميلــة الصحفية 
#هديل_جــودة( التــي توفيــت إثر 
صــراع مــع المــرض بعــد أن فقدت 
رضيعتها قبل أيــام، وقد تأثر الناس 
والبعض بكــى وتباكى، إلــى أن تم 

اكتشاف أن هديل هو اسم وهمي".
شــمالي  عــالء  الصحفــي  وكتــب 

علــى موقــع "فيــس بــوك": "خبــر 
#هديل_جودة فضح عورة الصحافة 
الفلسطينية، الناس اللي تباكوا على 
يعينكــم،  صديقتهــم هديــل.. اهلل 
اإلخباريــة  والمواقــع  الصحفييــن 
#بديش_احكــي،  والنشــطاء.. 

#مين_هديل، #كمين_هديل".
الســيقلي  وغــرد الصحفــي محمــد 
عبر موقــع "فيس بــوك": "خبر وفاة 
هديــل جودة وابنتهــا كارثة حقيقية 
الفلســطينية،  بالصحافــة  حلــتْ 
مواقع إلكترونية تنشــر الخبر! نقابة 
الصحفيين تنعى الصحفية! إعالميون 
ويشــيدون  الصحفية  ينعــون  كبــار 

بأدائها )جد واهلل أشادوا(!".

إنقاذ عائلة من القتل في بيت لحم
انتحار موقوف بغزة شنًقا ووفاة طفل دهًسا بالخليل

»#كمين_هديل« وسم يسخر من نقابة الصحفيين بعد نعيها صحفية مجهولة
غزة/ جمال غيث:

نعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين، الصحفيــة 
هديــل جــودة من غزة، وتداولت نبــأ وفاتها مواقع 
ا كان  إخبارية محلية، قبل أن يتبين أن حســاًبا وهميًّ

يســتخدم هــذا االســم مســتعيًنا بصــور شــخصية 
لشابة فلســطينية من مواليد لبنان. ويتحدث النبأ 
عن وفاة صحفية شابة بعد أشهر من وفاة ابنتها، 
قبل أن يتبين عدم وجود شــخص بهذا االسم، وأن 

الصور التي يســتخدمها الحساب تعود للمهندسة 
الفلسطينية فاطمة نصار وطفلها وليس طفلتها، 
وهــي مــن مواليد بــرج البراجنة في لبنــان، وتعيش 

في الواليات المتحدة األمريكية.
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منظمة التحرير 
في )56( عاًما

ســت وخمســون عاما كاملة مرت على إنشــاء منظمــة التحرير. 
منظمــة التحرير نشــأت بقــرار من عبــد الناصر تبنتــه الجامعة 
العربيــة. قــرار النشــأة كان عربيــا، وهــدف بحســب المحللين 
المختصيــن إلى تحقيق أمرين: األول احتواء العمل الفلســطيني 
الفدائي الشــعبي الــذي انبثق قويــا وجادا في أول الســتينيات. 
والثانــي توجيه منظمــة التحرير بما يتفق مع السياســة العربية 
الرســمية للدول العربية، وهي سياســة لم تكن تعمل للتحرير، 
وال تخطط له، وتســير باتجاه التعايــش مع األمر الواقع بوجود ) 

إسرائيل( في المنطقة.
هذه النشــأة كما تحكيها حقائــق التاريخ، ويحكيهــا الواقع، قد 
ترأسها بداية القائد أحمد الشقيري، الذي عاش هزيمة ١٩٦٧م 
قائدا للمنظمة، ثمّ تولى قيادتها القائد ياســر عرفات. ثم تولى 
قيادتها محمود عباس. هذه الفترة اســتغرقت )٥٦( عاما. وقبل 
يوميــن احتفل أعضاء اللجنــة التنفيذية برئاســة عباس بذكرى 
النشأة. اللجنة التنفيذية احتفلت بلقاء رسمي داخل قاعة مغلقة، 
ولكن الشعب لم يحتفل بالذكرى، وربما لم يسمع بيوم الذكرى!

لماذا تذكر أعضاء التنفيذية يوم الذكرى ولم يتذكره الشــعب؟! 
لماذا لم تشــهد المدن الفلســطينية، وتجمعات الفلســطينيين 
في الشــتات احتفاالت بذكرى نشــأة المنظمة؟! الجواب عن هذا 
يكمــن في قراءة مخرجات منظمة التحرير. إنك إذا قمت بجريدة 
إحصائيــة ألعمال منظمــة التحرير الكبرى على مســتوى قضية 
تحرير فلســطين، باعتبار أن المنظمة نشأت لتحقيق هذا الهدف 

الكبير، تجد أن مخرجات هذه األعوام الطويلة مخيبة لآلمال.
خــذ المنظمة من جانــب الهدف الكبير، أعني تحرير فلســطين، 
تجــد أنها تخلــت عن التحريــر، واعترفت بحق وجود )إســرائيل( 
علــى %78 من أراضي فلســطين! وبالتالي لغت هــدف التحرير، 
الــذي عنون الســمها المعروف منظمــة تحرير فلســطين. وخذ 
القضية من زاوية وســيلة التحرير وآلياتــه، تجد المنظمة بدأت 
بالكفاح المسلح خيارا وحيدا، وشعارها ما أخذ بالقوة ال يسترد إال 
بالقوة، وانتهت بعد هذه األعوام الطويلة، إلى تجريم المقاومة، 
وقمعهــا، وتحريــم الكفاح المســلح، ووصف صواريــخ المقاومة 
بالعبثية، وانخراطها مع )أميركا وإســرائيل( في مقاومة اإلرهاب، 
حيث تضع ) إســرائيل وأميركا( مقاومة حماس والفصائل األخرى 

ضمن دائرة اإلرهاب!
خذ أيضــا المنظمة من زاويــة األمن، والتخابر مــع العدو، حيث 
بدأت المنظمة حياتها بتحريم التخابر والتعاون األمني مع العدو، 
وحكمت على من يقوم بهذه األعمال باإلعدام، ونفذت أحكامها 
هذه في عدد من المواطنين في السبعينيات، ثم انتهت هي إلى 
تشريع التعاون األمني والتخابر مع العدو، وجعلته حالال ومقدسا، 

وأخضعته لمفاهيم كانت ترفضها هي عند النشأة!
جرد الحســاب الذي يقــوم على تقليب زوايا النظر زمن النشــأة، 
وحتى زمن منظمة التحرير بعد أوســلو وحتى تاريخه، أمر يطول 
ويطول، وهو ليس لنا هنــا بغرض، ويكفينا أن ننهي مقالنا هذا 
بقولنــا إن أعضاء اللجنة التنفيذية الذين اجتمعوا في هذه األيام 
وأصدروا بيانا وطنيا بليغا فشــلوا في اتخاذ خطوات جادة لقيادة 
الشــعب، وجمع الفصائل الوطنية لمقاومــة إجراءات ضم األغوار 
والمســتوطنات، واكتفوا بإجراءات إعالميــة، إعالنية، هي تكرير 

لما كان يوم نقل سفارة أميركا إلى القدس! 
كل شــيء فــي منظمة تحريــر فلســطين تغير عن النشــأة إلى 
األسوأ، إال شيء واحد لم يتغير وظلت اللجنة التنفيذية ورئاستها 
تعض عليه بأنيابها وهو تمثيلها الوحيد للشــعب الفلســطيني، 
قائلة خلف كل بيان واجتماع: إن المنظمة هي الممثل الشــرعي 
والوحيد للشــعب الفلســطيني! فهل بات التمثيل الوحداني هو 
البديــل عن التحرير؟! ما فائدة التمثيــل إذا لم يكن ثمة تحرير، 
أو ثمة إرادة لمقاومة ضم األغوار ومســتعمرات الضفة؟! وقديما 
قالوا: الفشــل ال يمثــل أحدا، والفاشــل ال يمثل إال نفســه. هذا 
ألم يتغلغل خاليانا لألســف، مع كل االحترام للشــهداء واألسرى 
والجرحــى، وقادة المنظمة التاريخييــن، الذين صانوا مقاعدهم 

الوطنية بدمائهم. رحم اهلل شهداء فلسطين. آمين.
هذه صورة ألعضاء المنظمة يتوسطهم أحمد الشقيري.

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

نيويورك/ وكاالت:
تمكــن فريــق بحثــي دولــي من أســتراليا 
وأمريــكا وكنــدا والدانمــارك، مــن التقاط 
صــورة لحالــة كونية نادرة جــدا تتمثل في 
نوع مــن المجــرات الحلقيــة جــرت العادة 
على تســميتها بـ"حلقة النــار الكونية"، مما 
قد يســاهم في تحقيق فهــم أفضل لتطور 
المجــرات فــي فتــرة مبكرة جدا مــن تاريخ 
الكون، بعد حوالي ثالثة مليارات سنة فقط 

من نشوئه.
وللوصول إلى النتيجة الســابقة، اســتخدم 
الفريــق البحثي تلســكوبي "مرصــد كيك" 
اللذيــن يقعــان علــى ارتفاع حوالــي أربعة 
كيلومتــرات على قمــة ماونا كيــا في والية 
هــاواي األمريكيــة، وقطر مــرآة كل منهما 
يبلغ 10 أمتار، مما يجعلهما أكبر تلسكوبين 

بصريين في العالم.
وإلى جانب البيانات الصادرة من تلسكوبي 
"مرصد كيك"، استخدم الفريق البحثي صورا 
من التلســكوب هابل لتأكيــد نتائجهم عن 

الشــكل النهائي للمجرة الحلقيــة الجديدة 
التي ســميت "آرR5519( "5519(. وبحسب 
الدراســة الخاصــة بهــذا الكشــف، والتــي 
نشــرت في دورية "نيتشر أسترونومي" يوم 
24 مايو/أيار الجاري، فــإن المجرة الجديدة 

تبعــد عنــا حوالــي 11 مليار ســنة ضوئية، 
وقطر الفجوة في حلقتها يساوي ملياري مرة 

المسافة بين األرض والشمس.
وأشــارت النتائــج إلــى أن معــدالت تكوّن 
النجوم الجديدة في هــذه المجرة أعلى 50 
مرة مــن معدالت تكونها فــي مجرتنا درب 
التبانة، وهذا أمر مفهــوم ألن المجرات في 

بداية الكون كانت أكثر نشاطا منها اآلن.
وتنبع أهمية الدراسة الجديدة من مالحظة 
أن هذا النوع النادر من المجرات -ويســمى 
 collisional( المجرات الحلقية االصطدامية
ring galaxy(- تكــوّن بســبب اصطــدام 

مجرات سابقة لها، كانت ذات حلقات رقيقة 
تشبه تلك الخاصة بمجرتنا درب التبانة.

يعني ذلــك بالتبعية أنه أمكــن لهذا النوع 

من الطبقات المجرية الرقيقة أن تتكون في 
فترة أبكر مما تصور العلماء سابقا.

فمجــرة درب التبانة مثال تكونــت طبقاتها 
األولى قبل 9 مليارات ســنة فقط، وبالتالي 
فــإن هــذا الكشــف يعــدّل مــن النمــاذج 

الفيزيائية المعروفة حاليا.
ورغم كل مــا نعرفه إلــى اآلن عن المجرات 
الحلقية، فإنها ما زالت من األســرار المحيرة 

في علم الكونيات.
وفي الواقع، لقد اكتشــف الباحثون في هذا 
النطاق الكثير منها حولنا، مثل مجرة "هوج" 
الشــهيرة، وكذلك مجرة "الشــراع" ومجرة 
"عجلة العربة"، لكنها مجرات حديثة، إذ من 
النادر جدا أن نرصد هذا النوع من المجرات 

في الكون المبكر.
ويأمل هذا الفريق البحثي الدولي أن تساهم 
البيانات الجديدة فــي تطوير فهمنا لكيفية 
نشــأة المجــرات منــذ بدايــة الكــون، مما 
سيحســن بالتبعية معرفتنا بتاريــخ مجرتنا 

الدافئة، درب التبانة.

واشنطن/ )أ ف ب(:
تســببت فتــرة الحجر الصحــي، في زواج 

أمريكيين، في السبعين من عمرهما.
وقالــت لينــدا ديلــك )72 عامــا( وهــي 
تمســك بيد زوجها أرديل هوفسكيالند 
)78 عاما( »في الظروف العادية، ربما ما 

زلنا في مرحلة المواعدة«.
إال أن فيــروس كورونــا جعلهمــا يحثان 
الخطــى فيما كانت عالقتهما ال تزال في 
بداياتهــا. والتقى الزوجان اللذان خســر 
كالهما نصفه اآلخر في العام 2019، في 
أواخر شــباط/فبراير في كنيســة السالم 

اللوثرية في الكسندريا قرب واشنطن.
وروت ديلك »لقد التقينا في الكنيســة« 
مضيفــة »ألقى التحية علــيّ، أعجبت به 
ثم تســاعدنا فــي تنظيف المــكان بعد 

ذلك«.
وتابع هوفســكيالند وهو مهندس نقل 

حضري ســابق، أنه في األســبوع التالي 
وخالل مناسبة كنسية أخرى »كنا نجلس 
إلى الطاولة نفســها، وقد حظينا بفرصة 
للتحــدث أكثــر«. وقد اتفقــا على موعد 
لتنــاول الغــداء. وأضاف »خرجنــا لتناول 

الغداء مرة واحدة«.
وبعــد ذلــك بيوميــن، دعت الســلطات 
المحلية الســكان إلى البقاء في منازلهم 
لمكافحة تفشــي وباء كورونا ونظرا إلى 
سنّيهما، لم يكن طائرا الحب سيخالفان 

القواعد. 
وقال هوفســكيالند »أدرك كالنا أننا في 

حاجة إلى شريك«.
وما كان من ديلك إال أن انتقلت للعيش 
مع شــريكها الجديد بال تردد. وأوضحت 
المســؤولة الســابقة عن تقييم البرامج 
األكاديميــة فــي جامعــة غالوديت »بدا 

األمر طبيعيا جدا«.

وقــال هوفســكيالند إنها كانــت خطوة 
محفوفة باألخطار لكــن »ال أحد منا أراد 
أن يكــون وحيــدا... شــعرنا بــأن هناك 
تواصــال فيمــا بيننــا علــى الكثيــر من 

المستويات«.
وأخبــر هوفســكيالند »قلــت لهــا: هل 
طلبت مني للتــو أن أتزوجك؟« قائال إنه 
ال يتذكــر حقا من اتخــذ الخطوة األولى. 
وتابــع »ذهبنــا علــى الفــور إلــى متجر 
مجوهرات لشــراء الخاتمين، وقد تمكنا 
من الحصــول عليهما في اليــوم األخير 

قبل إغالق المتجر«.
ويوم الخميس، تبادل الزوجان الخاتمين 
فيما كان األصدقاء واألقارب يشــاهدون 
حفلة الزفاف عبر تطبيق »زوم«. حتى أن 
أحد األصدقاء في أســتراليا اســتفاق في 
منتصــف الليل ليكون شــاهدا افتراضيا 

على هذا الحدث.

علمــاء يرصـدون حلقـة نــار كـونية عمــرها 11 مليـار سنة

الحجر المنزلي يقود سبعينيَّْين للزواج في أمريكا


