
97 وفاة و1605 إصابات بين فلسطينيي 

الخــــــــــارج بفيـــــــــــروس "كورونــــــــــــــا"
رام اهلل/ فلسطين:

ارتفعت حصيلــة الوفيات بفيروس »كورونا« بين أبناء الجاليات الفلســطينية 
حــول العالم إلــى 97، واإلصابات إلــى 1605، تماثــل منهم 789 
للشــفاء. جــاء ذلك بحســب إحصائية نشــرتها مســاء أمــس وزارة 
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هنيــــــة: لـــن نعقـــد صفقة 
تبادل قبل أن نقتنع بالثمن

غزة/ فلسطين:
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حماس لن تعقد 
أي صفقة أســرى، قبــل أن تطمئــن للثمن الذي ســيدفع. وقال 

إســماعيل هنية في رســالة له بمناســبة عيد الفطر، 
موجهًا رســالته لألسرى: »كونوا مطمئنين، لن نعقد 

صالح: اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين 
في السعوديـة أولوية لدى قيادة الحركة

بيروت/ فلسطين: 
أكد رئيس حركة المقاومة اإلســامية حمــاس في الخارج ماهر 
صــاح، أن قضيــة المعتقليــن الفلســطينيين في الســعودية 

واإلفراج عنهم، أولوية لــدى قيادة الحركة. جاء ذلك 
في رســالة وجهها صاح، للمعتقلين الفلســطينيين 

غزة-رام اهلل/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحة بغزة أمس، تســجيل ثاث إصابات 
جديــدة بفيروس »كورونــا« الوبائي بيــن المحجورين 

فــي مراكز الحجــر الصحي بقطاع غزة، بينما لم تســجل 
أي إصابة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. 
وذكــرت الــوزارة، فــي تصريح مقتضــب، أّن 

نتنياهو يعلن عن خطة بقيمة 200 
مليون شيقل لتهويد القدس المحتلة 

الناصرة/ فلسطين:
أعلــن رئيــس حكومة االحتــال بنيامين نتنياهــو، عن خطة جديــدة لتهويد 
مدينة القدس المحتلة بتكلفة 200 مليون شــيقل، بينما قالت وزارة الخارجية 
والمغتربيــن الفلســطينيين: إن الخطة تهدف لخلق واقــع جديد لصالح رواية 
االحتال. وقال نتنياهو في تغريدة له على موقع »تويتر«، إنه »أصدر تعليماته 

أردوغان: لن نقبل بمنح األراضي 
الفلسطينية ألحد.. والقدس خط أحمر

أنقرة- الناصرة/ فلسطين:
قــال الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان: إن باده لن تقبــل بمنح األراضي 
الفلســطينية ألحد، والقدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم. جاء ذلك في 
رسالة مرئية، بعث بها الرئيس التركي إلى مسلمي الواليات المتحدة بمناسبة 

في الذكرى الـ 20 لالندحار اإلسرائيلي من جنوب لبنان
فصائل فلسطينية: المقاومة السبيل 

الوحيد لهزيمة المحتل واسترداد الحقوق
غزة/ فلسطين:

شــددت فصائل فلســطينية، أمس، على أن المقاومة الشــاملة هي الســبيل 
الوحيــد لهزيمة المحتل اإلســرائيلي واســترداد األرض. جاء ذلــك في بيانات 
منفصلة بمناســبة الذكرى الـ 20 لاندحار اإلســرائيلي من جنوب لبنان. وقال 
المتحدث باســم حماس، حازم قاسم: »إن االنســحاب الصهيوني من الجنوب 

حماس: نتنياهو يستخدم ملف التطبيع 
لتغطيـــــــــة "ورطتــــــــــه السياسيــــــــة"

غزة-الخرطوم/ فلسطين-األناضول:
قالت حركة المقاومة اإلسامية حماس: إن رئيس حكومة االحتال اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، يســتخدم ملف التطبيع »للتغطية على ورطته السياســية«. 
جاء ذلك في بيان للمتحدث باســم الحركة، حازم قاســم، غداة إعان نتنياهو 
إجراء اتصاالت مع رئيسي الســودان وتشاد لتهنئتهما بعيد الفطر. يأتي ذلك 

دفن المتوفين بكورونا في غزة.. إجراءات 
خاصـــة ومرافقـــة صحيـــة وأمنيــة للجنائــز

غزة/ محمد أبو شحمة:
بعد أن سجل قطاع غزة أول حالة وفاة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 

لســيدة ســبعينية قادمة من الخارج، بــدأ العديد مــن المواطنين 
يطرحــون التســاؤالت حول الطريقــة الصحية التي يتــم فيها دفن 

محافظات/ فلسطين:
اســتولى مســتوطنون بحمايــة جيش 
االحتالل اإلسرائيلي، أمس، على أراٍض 
تقــع بين بلدة دير دبــوان وقرية رمون 

شــرق رام اللــه، بينمــا منعــت قــوات 
االحتــالل المواطنين من الوصول إلى 
الحــرم اإلبراهيمي ألداء صــالة الفجر. 
وأفــاد رئيــس بلدية دير دبــوان منصور 

منصور لوكالة األنباء التابعة للسلطة 
المســتوطنين  عشــرات  بــأن  »وفــا«، 

اقتحمــوا  منطقــة المزيرعــة 
وهي أراٍض شاسعة تقع بين 

االحتالل يمنع الصالة في "اإلبراهيمي" 
مستوطنون يستولون على أراٍض شرق رام الله 
وإخطـــــــار بهـــــــــدم 10 آبــــــــار غـــــرب سلفيـــــت

غزة/ أدهم الشريف:
لجأ عشــرات األطفال وذووهم لاحتجــاج أمام مقر 
وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين 
»أونــروا«، بمدينة غزة، ظهر أمــس، احتجاجًا على 
تــردي أوضاعهم إثر قرار الفصل التعســفي الصادر 

عن الوكالة األمميــة بحق آبائهم والبالغ تعدادهم 
116 موظًفــا. واختار األطفــال ثالث أيام عيد الفطر 

للتعبير عــن معاناتهــم، وجاؤوا لاصطفــاف أمام 
المقــر اإلقليمــي للوكالة بغــزة، ورفعوا 
الفتــات بعــد أن علقــوا أحامهــم على 

"مشنقة" الفصل التعسفي تذيق أطفال 
موظفــي "أونــروا" بغـــزة مـــرارة الحرمـــان

"الصحة" بغزة تسجل ثالث إصابات 
جديــــــدة بفيـــــــروس "كورونـــــــا"

عن عصافير الُصبح 
ومعمول السجن 
واألوجاع.. رسائل 

األسيرات الفلسطينيات 
في العيد

خيمة تضامنية أمام 
منزل األسير المضرب 

سامي جنازرة

جيش االحتالل يعرقل دخول المصلين للحرم اإلبراهيمي في الخليل المحتلة أمس    ) األناضول(

وقفة احتجاجية لموظفي الوكالة المفصولين بغزة أمس    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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غزة/ فلسطين:
حذر عضــو المكتب السياســي لحركــة المقاومة اإلســامية 
حمــاس، د.خليل الحية، االحتال اإلســرائيلي من المســاس 

بالمسجد األقصى والمقدسات واألرض الفلسطينية.
وقــال الحية خــال خطبة العيد في مســجد اإلمام الشــافعي 
بمدينــة غــزة: إن المســاس باألقصى والمقدســات واألرض 

»إيذان بثورة وبركان ال يعلمه إال المولى«.
وأضــاف: »إذا كان االحتــال يريد اســتغال انشــغال العالم 
بفيــروس كورونــا، أو تقــرب بعــض األنظمــة العربيــة من 

األمريكان وقوى الظلم، فشعبنا مشغول بتحرير أرضه«.
وتابع قائًا: شــعبنا في كل مكان يتوق للخاص من االحتال، 

وصفقــة »ترامب – نتنياهو« ومحــاوالت ضم األرض ال يمكن 
لها أن تثني شــعبنا عن تفكيره واهتمامه بالقدس واألســرى 

وفلسطين.
وخاطب الحيــة األمة العربية واإلســامية قائًا: »فلســطين 
والقدس أمانة في أعناق األحرار، فأنتم مســؤولون عنها أمام 

ربكم، فما بالكم وأنتم تهرولون للتطبيع مع االحتال؟«.
وتابــع: »يا هؤالء أنتم تطبعون مع عدونا الذي ســرق األرض 
وقتل األنبياء وقتل شــعبنا وأطفالنا ونساءنا«. داعيًا إلى وضع 

الخافات جانبًا والتفرغ لمواجهة االحتال.
وجــدد الحيــة الدعوة إلــى أخذ التدابيــر الوقائيــة لمواجهة 

فيروس كورونا.

الناصرة/ فلسطين:
أعلــن رئيس حكومة االحتال بنيامين نتنياهو، 
عن خطة جديدة لتهويد مدينة القدس المحتلة 
بتكلفة 200 مليون شــيقل، بينمــا قالت وزارة 
الخارجية والمغتربين الفلســطينيين إن الخطة 

تهدف لخلق واقع جديد لصالح رواية االحتال.
وقال نتنياهو في تغريدة له على موقع »تويتر«، 
إنه »أصدر تعليماته ببلورة خطة لتعزيز مكانة 
القــدس لدى اليهــود بتكلفة تصــل إلى 200 

مليون شيقل«.
وأضاف: »من المهم في زمن الكورونا أن تبقى 

القدس على سلم أولوياتنا«.
من جانبها قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن 
خطة نتنياهو تهدف إلى تعميق عمليات تهويد 
المدينة المقدســة المحتلة، وكجــزء من مبالغ 
طائلة وميزانيات كبيرة مخصصة لتغيير معالم 

المدينة بالقوة.
وأشــارت الخارجيــة في بيان صــدر عنها، أمس 
األول، إلى أن دولة االحتال اســتثمرت أموالها 
وأمــوال دافعي الضرائــب األميركييــن لتغيير 
معالــم المدينة، وفرض أمر واقــع جديد عليها 
لصالــح رواية االحتال وادعاءاتــه المزيفة، عبر 
مــا تســمى »وزارة شــؤون القــدس«، وبلدية 
االحتــال، »والمشــاريع الوطنية« التــي أقرها 

االئتاف الحاكم.

وأوضحــت الــوزارة أن المبلــغ الــذي أعلن عنه 
نتنياهــو لن يكــون األخير في جهد مســتميت 
من طرفه واليمين اإلســرائيلي لتعزيز التواجد 
اليهودي االســتعماري االستيطاني في المدينة 
المحتلــة، ولفــرض واقــع جديــد علــى األرض 
يدعون مــن خاله  يهوديــة المدينة بطابعها 
المصطنع، ومحاوالت طمــس معالمها الدينية 

والتاريخية اإلسامية والمسيحية العربية.
وشــددت الخارجيــة على أن كل هذا االســتثمار 
ومنذ بداية االحتال مرورا بالضم األول والثاني، 
وكل تلــك األموال التي صرفــت لتنفيذ مخطط 
االحتــال والتهويد لم تنجح ولــن تنجح، وعليه 
يراهن االحتال على القوانين الجائرة العنصرية 
والقتل والتشــريد واحتــال المنــازل وهدمها، 
وغيرهــا مــن القوانيــن واإلجــراءات القمعيــة 

الفاشية لعلها تنجح حيث فشلت اموالهم.
وأكــدت أن جميــع تدابيــر االحتــال واجراءاته 
القمعيــة وعملياتــه االســتيطانية التهويدية، 
وعمليات التطهيــر العرقي واســتهداف معالم 
والحضاريــة  الثقافيــة  وهويتهــا  المدينــة 

والمقدسات المسيحية  واإلسامية ستفشل.
وأضافــت أن ميزانيــات االحتــال التهويديــة 
لــن تحقق لهــم مــا عجــز ســاحهم وقتلهم 
وتشريدهم وبطشهم وكراهيتهم وعنصريتهم 

عن تحقيقه.

أردوغان: لن نقبل بمنح األراضي 
الفلسطينية ألحد.. والقدس خط أحمر

أنقرة- الناصرة/ فلسطين:
قــال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن باده لن تقبل بمنح األراضي الفلســطينية ألحد، 

والقدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم.
جاء ذلك في رســالة مرئية، بعث بها الرئيس التركي إلى مســلمي الواليات المتحدة بمناســبة 

عيد الفطر، وفق ما أوردته وكالة األنباء التركية الرسمية.
وأضاف أردوغان: »خال األســبوع الماضي فقط، شهدنا قيام )إســرائيل( بتفعيل خطة احتال 

وضم جديدة تتجاهل السيادة الفلسطينية والقانون الدولي«.
وتابع: »لن نغض الطرف إزاء منح األراضي الفلسطينية ألحد، وأود التأكيد مرة أخرى أن القدس 

خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم«.
وكان نتنياهو اتفق مع بيني غانتس شــريكه في االئتاف الحكومي، على بدء عملية ضم أجزاء 

واسعة من الضفة الغربية المحتلة في يوليو/تموز المقبل.
قال رئيس حكومة االحتال اإلســرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يسمح للفرصة المتاحة بضم 

مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة أن تمر.
ونقلت اإلذاعة العبرية، عن نتنياهو خال جلســة لكتلة حزب »الليكود« بالبرلمان اإلسرائيلي، 
أمــس، »لدينا فرصة لم تتوفر منذ العام 1948 لتطبيق الســيادة كخطوة سياســية في يهودا 

والسامرة )الضفة الغربية(«.
وشدد بالقول: »ال يمكن لهذه الفرصة أن تمر«.

وتشــير تقديرات فلســطينية أن الضم ســيصل إلى أكثر من 30 في المائة من مساحة الضفة 
الغربية المحتلة.

وفي السياق، قال برلماني إسرائيلي بارز، إن )إسرائيل( ستبدأ إجراءات ضم جميع المستوطنات 
المقامة على أراضي الضفة الغربية، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو الكنيست اإلسرائيلي رئيس كتلة االئتاف الحكومي في 
البرلمان، ميكي زوهار، لهيئة البث اإلسرائيلية )حكومية(.

وأوضح زوهار أن »إجراءات تشــريع فرض الســيادة اإلســرائيلية على جميع التجمعات السكنية 
اليهودية في أراضي الضفة الغربية، ستبدأ في األول من يوليو/تموز المقبل«.

وأضاف أن »الحكومة ســتصادق على مشــروع القانون الخاص بذلك، وســيطرح على الكنيست 
إلقراره )..( وأتوقع أن تستمر هذه االجراءات بضعة أسابيع«.

وأكــد أن الجهات اإلســرائيلية تعكــف حاليًا على رســم خرائط بأراضي الضفــة الغربية، بغية 
التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع اإلدارة األمريكية، ضمن صفقة »ترامب – نتنياهو« المزعومة.

وعــارض زوهار اقتراح قيام دولة فلســطينية على أجزاء مــن أراض الضفة الغربية مقابل إتمام 
الضم، قائًا: »أتمنى أن ال تتنازل )إسرائيل( عن الضم في أي حال من األحوال«.

وقبل أشهر أعلن مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تشكيل لجنة مشتركة لرسم خرائط تحدد 
مناطق السيادة اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية ضمن الصفقة المزعومة.

وأشــار إلى أن الرســالة األهم من الفعالية 
الفلســطينية أن جائحــة كورونــا لن تمنع 
أهالــي بلدة بيتا من حماية الجبل الذي هو 
ســاكن في قلوبهم وتاريــخ اآلباء واألجداد 

حاضر في وجدانهم.
ونــوه البيتاوي إلــى أن إقامــة الصاة في 
خيــام الرباط التي نصبت علــى الجبل منذ 
فتــرة،  تحمل أبعــادا كبيرة منها ترســيخ  
وظيفــة الخيــام فــي المــكان أنهــا عامة 
للوجــود الدائم رغم ارتقاء شــهيد وجرحى 

في الدفاع عن الجبل.
وقــال إن أحــداث جبــل العرمــة وإصــرار 
الفلسطينيين على المكوث في الجبل ورفع 
العلم الفلسطيني على قمته، أثبت للقاصي 
والدانــي أن الفلســطيني ال يرفــع الرايــة 

البيضاء  لاحتال والمستوطنين.
واســتذكر اإلعامــي د. أميــن أبــو وردة، 
األحــداث التــي وقعت فــي الجبــل فبراير/ 
شــباط الماضــي، قائا: "ما جــرى في جبل 

العرمة معركة بكل ما تعنيه الكلمة".

وأضاف أبــو وردة أن هجمــة االحتال على 
جبــل العرمــة تحمــل أهدافا اســتيطانية 
بحجــة المواقع األثرية فيــه، "فهم يريدون 
السيطرة على كل المواقع األثرية والدينية 
، فهناك في سبسطية، وكفل حارس ومقام 

قبر يوسف والحرم اإلبراهيمي".
وأكــد المواطن عزيز حمايــل )55 عاما( أن 
البقاء في جبل العرمة يشــكل عملية إنقاذ 

لألراضي الفلسطينية المحيطة به.
وقــال حمايل إنــه "منذ صغرنــا تعودنا أن 
هذا الجبل عنــوان وجودنا ألهميته ووجود 
تراثنا وتاريخنا فيه، لذا كانت الهبة جماعية 
وبصــورة كثيفة لــم تتكرر فــي مواجهات 
أخــرى في مناطــق مختلفــة، فالكل شــعر 
بالخــوف  علــى هذا الجبــل باعتبــاره كنزا 
تاريخيا وإرثا ال  يمكن التنازل عنه او التراجع 

عن الدفاع عنه".
والعُرمــة فــي اللغة هــي كومــة القش أو 
القمح المختلط بقش، ومنه تعريم الشــيء 
وارتفاعــه، ولهــذا اكتســب الجبــل أهمية 

تاريخيــة تعود للعصر البرونزي المتوســط 
)الكنعانــي( قبل أكثر من ثاثــة آالف عام، 
ويرتفــع الجبل نحــو 843 مترا عن ســطح 
البحــر، وتقــدر مســاحة المنطقــة األثرية 
بســتين دونمــا )الدونــم يعادل ألــف متر 

مربع(.
وتعتلــي قمة الجبــل خربة ســكنت قديما 
جعلــت منه قلعــة تعاقب عليهــا األمويون 
الملــك  )حقبــة  والرومــان  والعثمانيــون 
هيــردوس( وتحوي ســبعة "حبوس"، وهي 
غــرف صغيــرة اســتخدمت خزانــات لمياه 
األمطــار ونقلها عبر قنوات خاصة، ويتســع 
الواحد منها لـــ1500 متر مكعب، في حين 
اســتخدم جزء مــن القلعــة األثريــة مقابر 
قديمة وســجونا، فضا عن تحويل جزء منه 

لمقابر وسجون أيضا.
وجبل العرمة واحد من الجبال األكثر ارتفاعا 
ل حصنا منيعا لصد  بمحافظة نابلس، وشكَّ
الغزاة، وبرجــا لمراقبة الطريــق، وهو جزء 

أصيل من أراضي بلدة بيتا.

نتنياهو يعلن عن خطة بقيمة 200 
مليون شيقل لتهويد القدس المحتلة 

الحيــــــــة: المســــــــاس باألقصـــــــى 
والمقدسات واألرض ينذر بثورة وبركان

إقامة صالة العيد فوق جبل العرمة 
لحمايته من مخططات االستيطان

نابلس/ مصطفى صبري:
أقام نشــطاء فلســطينيون، صــاة العيد، فوق 
جبــل العرمة في بلــدة بيتا جنوب نابلس، لتعزيز 
الربــاط والتواجــد الفلســطيني فــي المنطقــة، 
وحمايتــه من مخططــات االســتيطان من جهة 
أخــرى. ورأي الناشــط أحمــد البيتــاوي أن إقامة 
صــاة العيــد في منطقــة الجبل، تمثلــت بعدة 

رســائل  مهمــة: سياســية ودينيــة واجتماعيــة. 
السياســية  الرســالة  أن  البيتــاوي  وذكــر 
للمســتوطنين واالحتــال أن هــذا المــكان هــو 
للفلسطينيين ولن يسمح بتهويده وإقامة بؤرة 
استيطانية فيه، إضافة إلى رسالة الوحدة التي  
تمثلت بوجود كافة ألوان الطيف الفلســطيني 

في المكان.
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

أسباب طبوغرافية تشجع الضم 
اإلسرائيلي للضفة الغربية

مــع اقتراب العد التنازلي لفرض )إســرائيل( ســيادتها  المزعومة على 
مســتوطنات الضفة الغربية وغور األردن، تــزداد ذرائعها حول وجاهة 
هــذه الخطــوة االحتاللية، بزعــم أن المناطق التي ســيتم ضمها في 
الضفة هي جوهر الحدود األمنية )إلسرائيل(، فتاللها المرتفعة تشرف 
على األراضي الساحلية المنخفضة، خاصة في القدس وتل أبيب، حيث 
يعيش %80 من اإلســرائيليين، بجانب البنى التحتية المدنية واألمنية 

بالغة األهمية.
وفيمــا تعتبــر التــالل الشــرقية للضفة الحاجــز الفعــال للدبابات في 
المنطقة، فإن تاللها الغربية خيــار مفضل أمام تنفيذ عمليات فدائية 
فلســطينية، قد تجعل الســهل الســاحلي بعرض 15 كم نســخة أكثر 

إيالما من غالف غزة.
يزعــم اإلســرائيليون أن الســيطرة على تــالل الضفة شــرط ال غنى 
عنه، حيث يصعب التغلب على ســيناريوهات ســلبية وغير متوقعة قد 
تشــهدها هذه الحــدود األمنية، خاصــة وأن هذه الحــدود ال تضمن 
اســتمرار الهدوء األمني فيها اتفاقيات الســالم فقط، ألنها قد تكون 
هشة ومؤقتة مثل األنظمة التي وقعتها، وهذه الحدود يجب أن تكون 

قادرة على تحمل خروقات السالم، وفق التقدير اإلسرائيلي.
أكثر من ذلك، فإن الفوضى األمنية في ليبيا واليمن والعراق وســوريا، 
قد تنتقل ألي دولة عربية، وتتســبب بثورات سياسية مثل إيران، التي 
انتقلت في 1979 من حليف مخلص إلسرائيل إلى عدو شرس، كما أن 

تحوال مماثال في األردن سيحسن بشكل كبير حيوية الضفة الغربية.
إن امتــالك )إســرائيل( للحــدود األمنيــة، يجعلها آمنة مــن تعرضها 
لهجــوم مفاجئ، بإســراعها لتعبئة قــوة احتياطية بنســبة 70 % من 
الجيش في غضون 48 ســاعة، وبالمقارنة، فإن وضع ســيناء التي تبلغ 
مساحتها 60 ألف كم2، تحتاج لـ50 ساعة لتجنيد االحتياط في النقب، 
أمــا في الضفة، فإن مســاحتها 5500 كم2، وبحاجة لـ5-10 ســاعات 

للقيام بمهام التجنيد.
فــي حرب عــام 1967 هزمت )إســرائيل( الجيوش العربيــة، لكن في 
حرب عام 1973 انهار تفوق جيشــها، وواجهت حربا من اإلبادة، وتم 
تجنبها إلى حد كبير بسيطرتها على سيناء والضفة الغربية ومرتفعات 

الجوالن.
ال تمتلك )إســرائيل( عمقا جغرافيا داخل حدودها، لذلك تزداد الميزة 
الطبوغرافية لسلسلة جبال الضفة، وبالمقارنة مع الميزة التكنولوجية 
التــي قد تكون عابرة، فإن الميزة الطبوغرافية أبدية، وكلما تدهورت 
القــدرة التكنولوجية للعدو، زادت أهمية تأثير المنطقة على ممارســة 

قواتنا، ومنع العمليات المسلحة والغزو األجنبي.
كل ما تقدم يؤكد أن السيطرة على التالل الجبلية للضفة تعزز صورة 
إســرائيل لألمن القومي، ألن دولة فلســطينية بالضفة، ستحول دولة 
االحتالل من منتج إلى مســتهلك لألمن، من ذخر استراتيجي إلى عبء 
أمنــي على الواليات المتحــدة، ومن كيان قوي إلى دولــة تترنح أمام 

عمليات معادية، وتتأرجح بصورة غير مسبوقة.

غزة/ فلسطين:
شــددت فصائــل فلســطينية، أمــس، علــى أن 
المقاومة الشــاملة هي الســبيل الوحيد لهزيمة 

المحتل اإلسرائيلي واسترداد األرض.
جاء ذلك في بيانات منفصلة بمناسبة الذكرى الـ 

20 لالندحار اإلسرائيلي من جنوب لبنان.

وقال المتحدث باســم حماس، حازم قاســم: "إن 
االنســحاب الصهيوني من الجنــوب اللبناني جاء 
بعد تضحيات متواصلة قدمها الشعب والمقاومة 
فــي لبنان، وتعبد طريق التحرير بدماء الشــهداء 
والجرحــى وآالم االســرى، ليثمر كل ذلــك نصرًا 

وتحريرًا".
وأضاف قاســم أن "الخروج المذل لجيش االحتالل 
اإلســرائيلي مــن جنــوب لبنــان قبــل عشــرين 
عامًا، شــّكل تأكيدًا واضحًا علــى إمكانية هزيمة 
المشــروع الصهيوني بالفعل المقاوم"، مشــيدا 
بالصمود الشعبي، والمقاومة الباسلة التي قادها 

"حزب اهلل".
وتابــع البيــان، أن "تكامــل أداء قــوى المقاومة 
في األمة، ســيؤدي حتمــًا إلى هزيمة المشــروع 

الصهيوني من كل المنطقة".
واعتبــر أن "االنســحاب الصهيونــي مــن جنوب 
لبنان، والذي ســبقه انســحابه من سيناء، ولحقه 
اندحــاره مــن قطــاع غزة، دليــل قاطــع على أن 
اســترداد األرض مــن المحتل لن يكــون إال عبر 
المقاومة الشاملة المســنودة بالتفاف جماهيري 

وحاضنة شعبية".
ويحتفــل لبنــان فــي 25 أيار/مايو مــن كل عام، 
بذكرى انســحاب االحتالل اإلسرائيلي في التاريخ 
ذاته عــام 2000، من معظم األراضــي اللبنانية 

التي احتلتها سنة 1978.
وبهذه المناسبة، عدّت حركة "الجهاد اإلسالمي"، 
"مشــروع المقاومة الفلســطينية هو األقدر على 
اســترداد الحقوق المغتصبة، وأن الرهان على ما 

يسمى بـ "السالم" رهان فاشل وخاسر.
وأكد عضو المكتب السياســي للجهاد اإلسالمي، 
يوسف الحســاينة، أن "المقاومة هي خيار الشعب 
الفلســطيني الســتعادة أرضه، وال ســبيل أمامنا 
ســوى العمل على تعزيــز المقاومة واســتمرارها 
وتطويــر قدراتها لضمــان مواصلة المواجهة مع 

االحتالل في كل الميادين".
وأوضــح أّن "الهــروب الكبيــر والمــذل لجيــش 
االحتالل مــن الجنوب اللبناني فــي العام 2000 
شّكل كابوسًا داميًا يؤرق قادة الكيان اإلسرائيلي 
ومستوطنيه، بفعل فاتورة الدم العالية التي كان 

يدفعونها".
كذلك، قالت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين: 
إن "صفقة القرن كعدوان إمبريالي شامل تشترك 
فيــه القــوى االســتعمارية والرجعية؛ يســتهدف 
تصفية القضيــة الفلســطينية والمنطقة، يكون 

الرد عليه بجبهة مقاومة شاملة".
وذكرت فــي بيــان أن "لغة المقاومــة، هي التي 
يفهمهــا العــدو، أما نهــج المفاوضــات وتوقيع 
االتفاقيــات وإقامة العالقات والتطبيع والتنســيق 
األمنــي والتنازالت، لــن يؤدي إال إلــى مزيد من 

االستيطان والعدوان والغطرسة".
وأضافت "منذ عشرين عامًا، وفي مثل هذا اليوم 
تم تحرير الجنوب اللبناني والبقاع الغربي، والذي 
جاء كحصيلة منطقية لتضحيات الشــعب اللبناني 

ومقاومته البطلة".

غزة-الخرطوم/ فلسطين-األناضول:
قالــت حركــة المقاومــة اإلســالمية 
حماس، إن رئيــس حكومة االحتالل 
نتنياهــو،  بنياميــن  اإلســرائيلي 
يستخدم ملف التطبيع "للتغطية على 

ورطته السياسية".
جاء ذلــك في بيان للمتحدث باســم 
الحركــة، حازم قاســم، غــداة إعالن 
نتنياهــو إجراء اتصاالت مع رئيســي 
الســودان وتشــاد لتهنئتهمــا بعيد 

الفطر.
يأتــي ذلــك بالتزامــن مع بــدء نظر 
اإلســرائيلية  المركزيــة  المحكمــة 
بشــرقي القــدس المحتلــة، األحــد 
الماضي، في الئحة اتهامات موجهة 
إلى نتنياهو، أبرزها الرشــوة والغش 

وخيانة األمانة.
وقــال بيان حماس: "كلما وقع رئيس 
وزراء حكومــة االحتــالل فــي ورطــة 
سياسية بادر إلى تفعيل ملف التطبيع 

مع بعض األطراف اإلقليمية".
وأضاف: "في الوقــت الذي يمثل فيه 
نتنياهو أمام المحكمة بتهم الفساد، 
أعلن أنه اتصل برئيســي الســودان 
وتشــاد )..( فعل ذلــك أثناء الجوالت 
الثــالث  اإلســرائيلية  االنتخابيــة 

السابقة".

وأكــد قاســم أن "التطبيــع ال يخدم 
مصالــح أي طرف عربــي، وهو فقط 
يخــدم نتنياهــو ورغبتــه بالبقاء في 

الحكم".
وشــدد علــى أن "مصالــح المنطقة 
العربيــة في مواجهة االحتالل وليس 

بالتطبيع مع نتنياهو"، وفق البيان.
فــي ســياق متصل، قالت الســلطات 
الخرطــوم  مطــار  إن  الســودانية، 
الدولي لم يستقبل طائرة إسرائيلية، 
وذلك ردًا علــى تقارير إعالمية بهذا 

الخصوص.
وقال الناطق باســم مطــار الخرطوم 
الدولــي، محمد المهدي عبدون، "لم 
تهبــط أي طائــرة إســرائيلية اليوم 

بمطار الخرطوم".
ومضى عبــدون مؤكدًا: "ليس لدينا 
أي رحالت طيــران مجدولة أو عارضة 

بمطار الخرطوم الدولي".
وكانت وســائل إعالم عبريــة، قالت 
 )N84UP( إن طائرة إسرائيلية طراز
هبطــت فــي العاصمــة الســودانية 

الخرطوم.
وفي فبراير/ شــباط الماضي، عبرت 
طائــرة إســرائيلية، ألول مــرة، فوق 
األجــواء الســودانية، بعــد أقــل من 
أســبوعين على لقاء نتنياهو ورئيس 

مجلــس الســيادة الســوداني عبــد 
الفتاح البرهان، بحسب إعالم عبري.

وقالت صحيفــة "يديعوت أحرونوت" 
العبريــة آنــذاك، إن طائــرة نفاثــة 
أقلعــت   )M-ABGG( إســرائيلية 
مــن )إســرائيل( متوجهة إلــى مطار 
كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو، 
وعــادت إلــى مطــار بــن غوريــون 
اإلســرائيلي بعدما مرت عبر األجواء 

السودانية.
وأوضحت الصحيفــة أن البرهان أبلغ 
نتنياهــو خــالل لقائهما فــي مدينة 
فبراير/شباط  األوغندية، في  عنتيبي 
الماضــي، أن بالده ستســمح بمرور 
الطائرات اإلســرائيلية فــي أجوائها 
باســتثناء طائــرات شــركة "العــال" 

)الناقل الوطني اإلسرائيلي(.
وفي عدة حاالت سابقة، مرت طائرات 
إسرائيلية عبر أجواء السودان، لكنها 
اضطــرت للتوقــف في عمــان أو في 
وجهة أخــرى حتى ال تســجل الرحلة 
باعتبارهــا "رحلــة إســرائيلية"، وفق 

المصدر ذاته.
بيــن  رســمية  عالقــات  توجــد  وال 
)إســرائيل( والسودان، إال أن نتنياهو 
أعلــن فــي تغريــدة عبــر تويتر في 
فبرايــر/ شــباط الماضــي، أن فريقًا 

إســرائيليَّا "ســيضع خالل أيام خطة 
لتوســيع رقعة التعاون مع السودان، 

بهدف إحالل التطبيع".
كمــا أعلــن نتنياهــو مطلــع 2019 
خالل زيارته إلى العاصمة التشــادية 
العالقــات  اســتئناف  "إنجمينــا"، 
وتشــاد،  بالده  بيــن  الدبلوماســية 
الغالبيــة  ذات  األفريقيــة  الدولــة 
المسلمة، والتي قطعتها األخيرة عام 

.1972

ويعد نتنياهــو )70 عاما( أول رئيس 
حكومة إســرائيلية يواجه المحاكمة 

أثناء توليه منصبه.
وفــي يناير/ كانــون الثاني الماضي، 
لحكومة  القضائــي  المستشــار  قدم 
أفيخــاي  اإلســرائيلية  االحتــالل 
إلــى  اتهــام  الئحــة  ماندلبليــت، 
المحكمــة المركزيــة بالقــدس ضد 
نتنياهــو، بعــد فشــل األخيــر فــي 

الحصول على حصانة برلمانية.
وبحسب القناة "12" )خاصة(، يتوقع 
أن تســتغرق محاكمة نتنياهو عامين 
على األقــل وربمــا ثالثة أعــوام، إذ 
يمكــن األخــذ فــي الحســبان مثــال 
زيارات دبلوماســية مهمة تم تحديد 
موعدهــا خــالل جلســات المحاكمة 

المحددة سلفا.

قتيل في اشتباك مسلح بين 
عناصر "فتح" بمخيم الرشيدية 

بيروت/ فلسطين: 
قتــل الشــاب جمــال الجاعوني مــن مخيــم الرشــيدية لالجئين 
الفلســطينيين جنوب لبنان، جراء اشــتباك مسلح عنيف اندلع بين 

عناصر من حركة "فتح".
وأفادت مصادر فلســطينية بأن االشتباك اندلع إثر خالف قديم ما 
أدى لمقتــل الشــاب الجاعوني الذي كان مارا فــي الحي وليس له 

عالقة باالشتباك.
وأطلق عشرات المسلحين من حركة "فتح" النار في الهواء، ما أدى 

إلى إثارة الرعب في المخيم.
وتدخلــت الفصائــل الفلســطينية والقــوى اإلســالمية والعلماء 
لمحاصرة االشتباك، ما أفضى إلى تسليم ثالثة مطلوبين ينتمون 

لحركة "فتح" من المتسببين بالحدث األمني للجيش اللبناني.
وانتشــرت عشــرات العناصر من حركة حماس والقوى اإلسالمية 
والوطنيــة في مخيم الرشــيدية، بهــدف وقف إطــالق النار ومنع 
االشــتباكات، وحمايــة المدنييــن وترســيخ األمن والهــدوء في 

المخيم.

الرباط/ األناضول:
أدان المرصــد المغربــي لمناهضــة التطبيع في 
المغــرب، ما اعتبره "ترويجا" مــن "القناة الثانية" 
و"المركــز الســينمائي" فــي بــالده للتطبيع مع 

)إسرائيل(.
وأفاد المرصد أمس، بأن "القناة الثانية المغربية 
قامــت ليلة عيد الفطــر بعرض لســهرة يقودها 
اإلســرائيلي طوم كوهين، رئيس أوركسترا فرقة 
القدس، بحضور المغنية اإلســرائيلية نطع لخيام 
بمشاركة ثلة من العازفين والمغنيين المغاربة".

وأضــاف البيــان أنــه "في الفتــرة ذاتهــا ما بين 

يومــي األحــد واالثنين قــام المركز الســينمائي 
المغربــي أيضــا ببرمجــة عــرض مطــول لفيلم 
دعائي صهيوني يروج لدعاية التطبيع مع احتالل 

فلسطين".
وعد المرصد المغربي ما حدث "تكريس للتطبيع 
الفني والســينمائي"، فيما لــم يصدر تعقيب من 
القنــاة الثانيــة والمركز الســينمائي في المغرب 

بشأن ذلك االتهام.
وقــال األمين العام للمرصد عزيــز هناوي لوكالة 
"األناضــول"، إن "هــذه المحــاوالت تأتي ضمن 
موجات تطبيعية متزامنة وعابره للحدود تســعى 

عبر الفن إلى اعتبار الوجود الصهيوني في العالم 
العربي أمر طبيعي".

وأضــاف أن "هــذه الجريمة التطبيعيــة تأتي في 
إطــار احتفــاء بعــض المتصهينين فــي المغرب 
بتنصيب )10( وزراء من أصل مغربي في الحكومة 

اإلسرائيلية الجديدة".
وكان الكنيست اإلسرائيلي، أعطى الثقة للحكومة 
االئتالفية الجديدة التي ســيتناوب على رئاستها 
رئيس "الليكود" بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس 
زعيم حزب "أزرق أبيض"، والتي عرفت بمشــاركة 

)10( شخصيات إسرائيلية من أصول مغربية.

في الذكرى الـ 20 لالندحار اإلسرائيلي من جنوب لبنان
فصائل فلسطينية: المقاومة السبيل 

الوحيد لهزيمة المحتل واسترداد الحقوق

السودان: مطار الخرطوم لم يستقبل طائرة إسرائيلية
حماس: نتنياهو يستخدم ملف 

التطبيع لتغطية "ورطته السياسية"

المرصد المغربي يدين "ترويج" مؤسستين للتطبيع مع )إسرائيل(
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القدس المحتلة/ فلسطين:
طالبــت منظمــات حقوق إنســان، حكومــة االحتالل 
اإلســرائيلية بإلغــاء قيود الحركة التــي فرضتها على 
موظف منظمة العفو الدولية )أمنستي( ليث أبو زيّاد.

وذكرت المنظمات العاملــة في األراضي المحتلة، في 
بيان مشــترك، أمــس، "نعبّر بهذا عــن تضامننا مع 
زميلنا ليــث أبو زيّــاد، ونطالب )إســرائيل( أن تلغي 
قيــود الحركة التي فرضتها عليــه ومنعته من مغادرة 

األراضي الفلسطينية المحتلة".
وقدّم أبو زيّاد التماسًا ضدّ هذا اإلجراء وستنظر فيه 

محكمة إسرائيلية في 31 أيّار.  
وقالــت المنظمــات إن "المس بليث أبــو زيّاد ما هو 

إال إجــراء آخر يعكس تصعيد )إســرائيل( لسياســتها 
المعاديــة لحقــوق اإلنســان والتــي تشــمل مالحقة 
ومعاقبــة منظمــات حقوق اإلنســان، وتمنــع دخول 
ناشــطين دوليين وناشــطي منظمات حقوق إنسان، 
وإنشــاء مكتب حكومــي يختص بمراقبــة المنظمات 

والناشطين وإعداد "قائمة سوداء" بهم".  
وأضافــت: "فرض القيود الصارمــة على حرية الحركة 
والتنقل وتجريد ماليين الفلسطينيين من هذا الحقّ 
يأتــي فــي صلب سياســات االحتــالل منــذ 53 عامًا. 
وفي حيــن تنتهك )إســرائيل( وبشــكل صــارخ حقّ 
الفلسطينيين في السفر إلى الخارج نجدها تعتبره حقا 

أساسيّا لمواطنيها تعريفًا وممارسة".

رام اهلل/ فلسطين:
يواجه األســرى في ســجون االحتالل اإلســرائيلي هذا 
العام حرمانا مضاعفا، جرّاء اســتمرار إدارة الســجون 
بوقف زيارات عائالتهم، مع انتشــار وبــاء كورونا منذ 

شهر آذار/ مارس الماضي.
وأوضــح نادي األســير، في بيــان، أمس، أن ســلطات 
االحتالل ورغم ما أعلنته عن السماح لألسرى باالتصال 
بعائالتهــم، في ظل وقــف الزيارات، والــذي جاء بعد 
ضغــوط من المؤسســات الحقوقيــة، إال أنها واصلت 
حرمان غالبية األســرى من حقهم فــي االتصال، علمًا 
أنها وفي الظروف االعتيادية، تحرم مئات العائالت من 

زيارة أبنائهم، لذرائع أمنية.
وذكر أن ســلطات االحتالل تعتقل في ســجونها قرابة 
180 طفاًل وتحرمهم من مشاركة عائالتهم في العيد، 

إلى جانب 16 أمّا وهن من بين 39 أســيرة في سجن 
"الدامــون"، ويواصــل االحتالل كذلــك حرمانهن من 

عائالتهن، وأبنائهن.
ونــوه إلــى وجود 26 أســيرًا وهــم األســرى القدامى 
المعتقليــن منــذ قبــل توقيــع اتفاقية أوســلو، وهم 
محرومــون منــذ قرابــة األربع عقــود مــن عائالتهم 
ومنهم من فقد والديه أو أحدهما، أو أشقاء لهم خالل 
ســنوات األســر، أقدمهم كريم يونــس وماهر يونس 
المعتقلين منذ عام 1983. وقال إن ســلطات االحتالل 
تواصل منذ مطلع العام الجاري، تنفيذ سياســة العزل 
االنفرادي بحق عدد من األســرى، منهم عمر خرواط، 
حاتم القواســمة، أيمن الشــرباتي، والذين يواجهون 
عــزل مضاعف مع وقف زيارات المحامين التي تُشــكل 
الوســيلة الوحيدة لألســير المعزول انفراديًا للتواصل 
مع عائالتهم. ويبلغ عدد األســرى في سجون االحتالل 
حتى نهاية شهر نيســان 2020، قرابة 4700؛ بينهم 
39 أسيرة في سجن الدامون، و180 طفاًل في سجون: 

عوفر ومجدو والدامون، و400 أسير معتقل إداريا.

رام اهلل/ فلسطين:
قالت هيئة البث اإلســرائيلية "كان"، إن مسؤولين 
فــي الســلطة الفلســطينية بعثــوا رســائل طمأنة 
لحكومة االحتالل اإلســرائيلي، مفادها أن "األجهزة 
األمنيــة ســتواصل عملهــا للحفــاظ علــى الهدوء 
واالســتقرار األمني" في الضفة الغربية، على الرغم 

من قرار قيادة السلطة بوقف التنسيق األمني.
وذكــر مراســل القناة للشــؤون العســكرية، روعي 
شــارون، أمــس، أن مــن وصفهم بـ"المســؤولين 
الفلســطينيين" أكــدوا أن وقــف التنســيق األمني 
ال يعنــي منح الضــوء األخضر لتنفيــذ عمليات ضد 
قــوات االحتالل في الضفة، "علــى األقل، حتى هذه 

المرحلة".
وقالت القناة: إن الســلطة بعثت "رســائل تطمين" 
بأنهــا، علــى الرغم مــن القطيعة فــي االتصاالت، 
ستواصل القيام بواجبها في منع تدهور األمور، بما 

فيها منع تنفيذ العمليات.
ونقلت "كان" عن مســئول أمني إسرائيلي قوله، إن 
"قرار وقف التنســيق غير مسبوق، إال أن السلطة لم 

تغيّر من سياســتها األمنية حتى اللحظة، وتواصل 
نشاطها األمني في مناطقها".

وقال: "اآلن هم يتحدثون فقط، ولم يكسروا قواعد 
اللعبة وسنرى الى أين ستصل األمور، فهم يعرفون 
جيــدًا، بأنه ال يمكنهم البقــاء بدوننا، ونحن نعرف 
العمــل بدون التنســيق األمنــي والمدنــي، ولكن 
ســنرى كيف ســينزل الفلســطينيون عن الشجرة"، 

وفق زعمه.
وكان رئيس الســلطة محمود عباس، أعلن مســاء 
19 مايو/ أيار الجاري، عن أن منظمة التحرير ودولة 

فلســطين أصبحتا في حل من جميع االتفاقيات مع 
الحكومتيــن األمريكيــة واإلســرائيلية ومن جميع 
االلتزامــات المترتبة عليها، وذلك ردًا على مخطط 

ضم أراضي الضفة لـ)إسرائيل(.
وتخطــط حكومــة االحتــالل لضم أكثــر من 130 
مســتوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور األردن 
الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل 
أكثر من %30 من مســاحة الضفة، إلى )إســرائيل( 

مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

القدس المحتلة/ فلسطين:
أبعــدت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي، أمــس، حارس 
المســجد األقصى حمزة نمر عن المســجد لمدة ســتة 

أشهر.
وســلمت ســلطات االحتالل الحارس نمر، قــرارا يقضي 
بإبعــاده عــن المســجد األقصــى لمدة 6 شــهور، بعد 

استدعاء للتحقيق في مركز تحقيق "القشلة".
واعتقلت ســلطات االحتالل، حارس األقصى، األســبوع 
الماضــي، أثناء عمله في مســجد قبــة الصخرة، بعد أن 

منعهم من اقتحام المســجد من باب الجنة لتفتيشــه، 
واقتادتــه إلــى مركــز "القشــلة" فــي البلــدة القديمة 
بالقدس المحتلة، وســلمته قــرارا باإلبعاد عن األقصى 
لمدة أسبوع إلى جانب استدعاء للتحقيق لدى مخابرات 
االحتــالل. والحارس نمر اعتقل أكثر من مرة، وأبعد عن 
المسجد األقصى عدة مرات، ضمن سياسة االحتالل في 
تفريغ المســجد األقصى مــن المرابطين والحراس من 
أجل تمرير مشــاريع االقتحامات االســتيطانية للمسجد 

األقصى.

غزة/ محمد أبو شحمة:
"ســاعاته ثقيلة، وأيامه طويلة ومؤلمة"، بهذه الكلمات وصف 
األســير المحرر تيســير محمود األوقات التي يقضيها األســرى 
الفلســطينيون داخل ســجون االحتالل اإلســرائيلي خالل أيام 
عيد الفطر الســعيد. وال يعرف األســرى داخل سجون االحتالل 
حسب حديث األسير المحرر محمود لـ"فلسطين" طعمًا للعيد، 
بــل تكون أيامه غصة على األســرى رغم محاوالت كثيرة لعدد 

من األسرى إضفاء نوع مع السعادة، داخل السجن.
ويفقــد األســرى داخل الســجون كما يقــول محمــود حقهم 
القانوني باالتصال بذويهم من أجل تبادل التهاني معهم في 
العيد واالطمئنان على صحتهم، حيث تحرم ســلطات االحتالل 
األسرى من إجراء أي اتصال، أو حتى السماح بالزيارات العائلية 

خالل أيام العيد الثالثة.
ويبدأ األســرى يومهم خــالل العيد كما يذكــر محمود بتأدية 
صالة الفجر ثم صالة وخطبة العيد داخل ســاحة الســجن في 
حالة وافقت ســلطات االحتالل على ذلك، حيث مرت الكثير من 

الكهرباء لتجهيز الكعك".
ويضيــف: "يعمل األســرى على توزيع الكعــك والمعمول الذي 
انتجوه بأيديهم خالل شــهر رمضان المبارك، على أنفســهم 
بعــد تأديــة صــالة العيــد، وكذلك ممارســة بعــض األلعاب 
الرياضية المشــتركة، وتبادل الحكايات حول كيفية قضاء كل 

أسير يومه حين كان خارج األسر".
كذلك، يســتذكر األســير المحرر أحمد حســن أيام عيد الفطر 
الســعيد خالل وجوده داخل سجن النقب الصحراوي، باإلشارة 
إلى تعمد ســلطات االحتالل إبعاد بعض األسرى عن بعضهم 

قبل العيد بأيام.
ويقــول في حديثــه لـ"فلســطين": "االحتالل يريــد من خالل 
إجراءاته التعســفية داخل السجن إيصال رسالة لألسرى بأنهم 
لن يفرحوا في العيد وأنهم في ســجن وسيحرمون من بعض 

طقوسه المتوفرة".
من جانبه، أكد نادي األسير الفلسطيني أن األسرى في سجون 
االحتالل اإلســرائيلي يواجهــون هذا العام حرمانًــا مضاعًفا؛ 

األعياد دون سماح االحتالل بتأدية صالة العيد.
ويقــول األســير المحــرر: " يتعمد االحتــالل أن ينشــر اليأس 
ويســحب منا فرحة العيد من خالل بعض إجراءاته التعســفية 
داخل السجن، إذ يمنع في كثير من األحيان تأدية صالة العيد، 

أو إدخال بعض المأكوالت والحلويات الخاصة بالعيد".
كذلــك يصف األســير المحرر عطيــة أبو موســى الذي قضى 
في ســجون االحتــالل )19 عامًا( أيام العيد داخل األســر بأنها 
أســوأ أيام السجن على األسرى الذين يستذكرون فيها أهلهم 
وأحباءهــم خارج الســجن، والطقوس التي تعــودوا أداءها في 
أيام العيد. ويقول أبو موسى في حديثه لـ"فلسطين": "يحاول 
األســرى في أيــام العيد إدخــال الفرحة على نفوســهم، حيث 
يقومون بلبس مالبس جديدة، والســالم على بعضهم داخل 
الســجن وتبادل التهاني والدعوة أن يأتــي العيد القادم وهم 
محررون". ويتابع أبو موسى: "يعمل األسرى داخل السجن على 
تجهيز كعك العيد والمعمول من خالل اإلمكانيات المتواضعة 
والقليلــة الموجــودة عندهم، مســتخدمين مــا يعرف بقرص 

جرّاء استمرار إدارة ســجون االحتالل بوقف زيارات عائالتهم، 
مع انتشار وباء "كورونا" منذ شهر آذار/ مارس الماضي.

وأوضح نادي األســير، في بيان له أّن سلطات االحتالل واصلت 
حرمان غالبية األســرى من حّقهم في االتصال بعائالتهم في 
ظــل وقف الزيــارات، والذي جاء بعد ضغوط من المؤسســات 
الحقوقية. ولفت إلى أّن ســلطات االحتــالل تحرم في الظروف 
االعتياديــة مئات العائالت من حّقها في زيارة أبنائها األســرى 

تحت ذرائع "أمنية".
وبين نادي األسير أّن االحتالل يحرم قرابة )180( طفاًل أسيرًا في 
سجونه من حّقهم في مشاركة عائالتهم فرحة العيد، كما يحرم 
)39( أســيرة، من بينهنّ )16( أمًّا مــن عائالتهنّ وأبنائهنّ. 
وأشــار إلى وجود )26( أسيرًا، هم من األسرى القدامى منذ قبل 
توقيع "اتفاقية أوســلو"، وهم محرومــون منذ قرابة األربع عقود 
من ممارسة حياتهم بشــكل طبيعي، ومنهم من فقد والديه أو 
أحدهما أو أشــقاء وشــقيقات له خالل ســنوات األسر، وأقدمهم 

األسيران كريم وماهر يونس المعتقالن منذ عام 1983.

الخليل/ فلسطين:
أقام نشطاء فلسطينيون، خيمة تضامنية دعما وإسنادا لألسير المضرب عن الطعام سامي 

جنازرة )47 عاما( في منطقة الفوار مدينة الخليل.
ويخوض األسير جنازرة، إضرابه المفتوح منذ 16 يوما، رفضا العتقاله اإلداري  المستمر منذ 

شهر أيلول/ سبتمبر 2019.
وطالب مدير نادي األســير في محافظة الخليل أمجد النجار، الفعاليات والمؤسســات خاصة 
التي تعنى باألســرى، بزيارة الخيمة للتعبير عن دعمهم لألســرى اإلداريين ورفض سياسة 

االعتقال اإلداري والمطالبة باإلفراج الفوري عن األسير جنازرة.
وتواصل سلطات االحتالل اعتقال األسير جنازرة من مخيم الفوار في الخليل في ظروف عزل 
قاســية في ســجن "أيال"، بعد أن نُقل إليه مؤخرًا من ســجن "النقب الصحراوي"، كما يعد 
هذا االضراب هو الثالث الذي يخوضه منذ عام 2016، علما أنه تعرض لالعتقال سبع مرات 

على األقل منذ عام 1991.

رام اهلل/ فلسطين:
تعاني األسيرة ميس أبو غوش، من مشاكل 
صحية متعــددة نتيجة التعذيــب والتحقيق 
معهــا لســاعات طويلــة مــن قبــل ضباط 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقالــت األســيرة أبــو غــوش، فــي رســالة 
لعائلتهــا، أمس، إنها تعاني مــن أوجاع في 
العمود الفقري والظهــر والقدمين واليدين 
والرأس، وتشعر أحيانا بكهرباء تجتاح الجهة 
اليسرى من رأسها، حيث بدأت هذه األوجاع 

ترافقها منذ فترة.
وأشــارت إلى أنها تســتخدم بعض المراهم 
والمســكنات لتخفيف تلــك اآلالم، الفتة إلى 

أن إدارة السجن نقلتها قبل فترة لمستشفى 
"رمبام" في مدينة حيفا المحتلة، وقد أبلغها 
األطباء هناك بأن لديها مشــاكل في العظام 

وأنه يتطلب إجراء المزيد من الفحوصات.
وذكــرت أبــو غــوش بــأن اللجنــة الدولية 
للصليــب األحمــر قــررت فتح ملــف متعلق 
بظروف التحقيق والتعذيب ونتائج ذلك على 

الحالة الصحية لها في الفترة القريبة.
واعتقلت قــوات االحتالل الطالبــة في كلية 
اإلعالم ميس أبو غوش بتاريخ 29/8/2019، 
بعــد اقتحــام منــزل ذويهــا وتفتيشــه، ثم 
تقييدهــا وتعصيــب عينيهــا ونقلهــا إلــى 

معسكر االحتالل في محيط حاجز قلنديا.

منظمات حقوقية تطالب )إسرائيل(
 بإلغاء قيود حركة موظف )أمنستي( 

نادي األسير: األسرى يواجهون حرمانًا مضاَعفًا هذا العام

هيئة: السلطة أرسلت تطمينات 
لالحتالل.. والتنسيق األمني قائم

االحتالل يبعد أحد حراس األقصى 6 أشهر 

خيمة تضامنية أمام منزل
 األسير المضرب سامي جنازرة

األسيرة أبو غوش تعاني من مشاكل صحية نتيجة التحقيق 

األسيرة ميس أبو غوش

العيد داخل سجون االحتالل.. ساعات طويلة ومؤلمة على األسرى
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غزة-رام اهلل/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحــة بغزة أمس، تســجيل ثالث 
إصابات جديدة بفيــروس "كورونا" الوبائي بين 
المحجورين في مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة، 
بينمــا لــم تســجل أي إصابة جديدة فــي الضفة 

الغربية المحتلة.
وذكــرت الوزارة، في تصريح مقتضب، أّن إجمالي 
عــدد اإلصابــات بـ"كورونــا" في قطــاع غزة منذ 
مــارس/آذار الماضي بلغ 58 حالــة، توفيت حالة 
واحــدة، وتعافت 18 حالة، فيمــا ال تزال 39 حالة 

تحت العالج بمستشفى العزل بمعبر رفح البري.
يشار إلى أّن اإلصابات الجديدة تمّ تسجيلها في 
صفــوف المواطنين العائدين مؤخــرًا إلى قطاع 
غزة عبر معبر رفح البري وحاجز بيت حانون/"إيرز"، 
والذين تمّ نقلهــم جميعًا فور وصولهم القطاع 

إلى مراكز الحجر الصحي اإللزامي.
مــن جانبهــا قالــت وزيــرة الصحة فــي حكومة 
اشــتيه مي الكيلة، إن التســهيالت األخيرة التي 
أعلــن عنها في الضفة الغربية، إلعادة الحياة إلى 

طبيعتهــا بالتدريــج كانت وفق توصيــات اللجان 
ذات العالقــة، والتي رافقتنا في معظم اجتماعاتنا 

وبحثنا معها كل اإلجراءات.
 وأكدت الكيلة فــي بيان لها، أمس، أن اإلجراءات 
التــي اتخذتهــا دولــة فلســطين منذ البــدء في 
مواجهة تفشــي فيــروس "كورونــا"، كانت ثمرة 
تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية وااللتزام 
بمعاييرهــا، ســواء فيمــا يخص إجــراءات فحص 
المرضــى، أو الحجــر، أو بروتوكــوالت الصحــة 

العامة.
ونفت مــا تم تداوله من بيان منســوب لمنظمة 
الصحة العالمية، نشــر أمس، والــذي جاء فيه أن 
إجــراءات التخفيف بالضفة جــاءت مفاجئة ودون 

التنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتابعــت الكيلة: "مع انحســار الفيروس، وهبوط 
منحنــى اإلصابــات، أوصينا بتخفيــف اإلجراءات، 
والتســهيل على الناس، وعودة الحياة لطبيعتها 
بحذر، ووفقا لبروتوكوالت الســالمة العامة التي 

طورناها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".

غزة/ محمد أبو شحمة:
بعد أن ســجل قطاع غزة أول حالة وفاة بسبب جائحة فيروس 
كورونا المســتجد لســيدة ســبعينية قادمة من الخــارج، بدأ 
العديــد من المواطنين يطرحون التســاؤالت حــول الطريقة 

الصحية التي يتم فيها دفن وإكرام المتوفين بالمرض.
وتعتمــد وزارة الصحة في غزة برتوكــوال خاصا بطريقة دفن 
المتوفيــن نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المســتجد، حيث 
يتــم تغســيلهم في أحد المستشــفيات، وتعقيم أجســادهم، 

ونقلهم بطريقة صحية ومرافقة أمنية إلى المقابر.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الســبت 23 مايو الحالي، 
تســجيل أول وفاة بفيروس كورونا، للسيدة فضيلة محمد أبو 
ريدة )77 عاما( من محافظة خان يونس في مستشــفى العزل 

بمعبر رفح جراء إصابتها بكورونا.
والمتوفــاة أبو ريدة، من ذوي األمــراض المزمنة، وهي حالة 
الوفــاة األولى في غزة، حيث أكدت وزارة الصحة أنه تم اتخاذ 
التدابيــر الالزمــة وفق البروتوكــول المعتمد لحــاالت الوفاة 

بكورونا".
منظمــة الصحة العالمية، تؤكد أنه في حــال اتخاذ اإلجراءات 
الوقائيــة االحتياطية الالزمة للمتوفين نتيجة فيروس كورونا، 

فليس هناك مبرر للخوف من انتقال العدوى لألصحاء.
غيــر أن د. نبيل العيلة، أســتاذ األحياء الدقيقة والفيروســات 
في جامعة األقصــى، أكد أن منظمة الصحة العالمية لم تعط 
بعد أجوبة واضحة حول المتوفين بفيروس كورونا، وإمكانية 

نقلهم للفيروس لألحياء أم ال.
وقال العيلة في حديثه لـ"فلســطين": "حسب األبحاث العلمية 
للحاالت التي توفيت من المســلمين في أوروبا نتيجة كورونا، 
فهناك إجراءات متبعة للتعامل مع المتوفين بســبب المرض، 
أولها أن جنائزهم ليست عادية، بمعنى المشاركة تقتصر على 

عدد قليل جدًا ال يتجاوز الـ10 أشخاص".
وأضاف العيلة: "يجب على هؤالء األشــخاص المشــاركين في 
الجنازة أن يتخذوا االحتياطات الوقائية الالزمة أثناء المشاركة، 

بحيث ال يتم نقل للعدوى لهم".

وأوضــح أن المتوفين بفيروس كورونا يتم دفنهم في المقابر 
إلــى جانــب موتى المســلمين، وبــدون وضعهم فــي مقابر 

منفردة، كما هو الحال في الدول األوروبية.
مدير دائــرة مكافحة العــدوى باإلدارة العامة للمستشــفيات 
فــي وزارة الصحــة د. رامــي العبادلة، أوضح أن لــدى الوزارة 
بروتوكوال خاصــا للتعامل مع المتوفين نتيجة جائحة فيروس 
كورونــا المســتجد، وطواقم مدربــة على التعامــل مع حاالت 

الوفاة.
وقال العبادلة في حديثه لـ"فلسطين": "اعتمدت وزارة الصحة 
مستشــفى ناصر فــي مدينة خــان يونس جنــوب قطاع غزة 
لتغســيل وتكفين وتعقيــم جثة المتوفين بســبب الفيروس، 

داخل المشرحة الخاصة بالمستشفى".
وأضــاف العبادلــة: "يوجــد لــدى وزارة الصحــة طواقم طبية 
مدربــة على التغســيل، حيــث يتم وضــع مــواد معقمة على 
جســد المتوفى لمدة 10 دقائق متواصلة للتأكد من إزالة أي 

فيروسات عليهم، تم تغسيلهم عبر الشريعة اإلسالمية".
وأوضــح العبادلــة أن الطواقم التي تقوم بتغســيل المتوفى، 
تكون مرتدية مالبس طبية وقائية، ويقومون بعد التغســيل 
بتكفيــن الجثمان، ثــم وضعه داخــل كيس بالســتيكي، ثم 
الصالة عليه في مكان مناســب، إما داخل المستشفى، أو في 

المقبرة.
ولفــت إلــى أن دائــرة مكافحــة العــدوى بــاإلدارة العامــة 
للمستشــفيات، تتبــع إجــراءات خاصــة لنقــل الجثمــان من 
المستشــفى إلى المقبــرة الخاصــة بالعائالت، حيــث ترافق 
الجنــازة جهات صحيــة وأمنية، ومع الســماح لعائلة المتوفى 

بالمشاركة في الجنازة.
وشــدد العبادلة على أنــه ال يتم فتح جثمــان المتوفى نتيجة 
فيــروس كورونا من قبــل أي من عائلته بعد تغســيله، كون 
هناك نســبة مخاطــرة النتقال الفيــروس إلى األحيــاء ولكن 

بنسب قليلة.
وأشــار إلى أن تلــك اإلجراءات تــم اتخاذها مع الســيدة التي 

توفيت بخان يونس نتيجة إصابتها بالفيروس.

الخليل/ فلسطين:
فتح "المسجد اإلبراهيمي"، و"كنيسة المهد" بمدينتي الخليل 
وبيت لحم الفلســطينيتين، أبوابهما أمــام المصلين، أمس، 
بعــد إغــالق دام نحو ثالثة أشــهر، في إطار تخفيــف إجراءات 
مكافحــة كورونا، بينما حــذرت منظمة الصحــة العالمية من 

موجة ثانية لفيروس "كورونا".
وأدى عشــرات الفلســطينيين، صــالة الفجــر، في المســجد 
اإلبراهيمــي بمدينة الخليل القديمــة جنوبي الضفة الغربية، 

وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
وتسيطر سلطات االحتالل اإلسرائيلي على البلدة القديمة في 
مدينة الخليل؛ حيث يقع المســجد اإلبراهيمي، وتضع بوابات 

وحواجز عسكرية على مدخل المسجد.
كمــا فتحت أيضًا كنيســة المهد، بمدينة بيــت لحم جنوبي 
الضفة الغربية، أبوابها أمام المصلين والزوار، وسط إجراءات 

أمنية مشددة.
وأعلنت حكومة اشــتيه في رام اهلل، فتح دور العبادة بداية من 

فجر أمس، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ومنــذ مطلع مــارس/ آذار الماضــي، أغلقت دور العبــادة إثر 
إعالن حالة الطوارئ، عقب تســجيل أول إصابة بالفيروس في 

محافظة بيت لحم.
وحتى أمس، سجلت فلسطين إجمااًل )602( إصابات بفيروس 
كورونــا، بما فيهــا القدس والضفــة وغزة، بينهــا )5( وفاة، 

و)475( حالة تعاف.
وبينــت الحصيلــة )179( إصابة غير مؤكــدة بالقدس؛ حيث 
تمنع ســلطات االحتالل وزارة الصحة الفلســطينية من العمل 

بالمدينة.
الصحة العالمية تحذر

من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية الدول التي تشــهد 
تراجعــا في اإلصابات بفيروس كورونا، من أنها ال تزال تواجه 
خطــر "ذروة ثانيــة فوريــة" إذا أوقفت إجراءات وقف تفشــي 

المرض بشكل أسرع مما يلزم.
وقال رئيس حــاالت الطوارئ في منظمة الصحــة العالمية د. 
مايــك رايان في مؤتمر صحفي عبر اإلنترنت إن العالم ال يزال 

في منتصف الموجة األولى من التفشي.
وأشــار إلــى أنه في الوقت الــذي تنخفض فيــه اإلصابات في 
دول كثيــرة، فإن األعــداد تتحرك باتجاه الصعــود في أمريكا 

الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وأفريقيا.
وأضاف رايــان أن األوبئة غالبًا ما تأتي علــى موجات، وهو ما 
يعني أن موجات التفشــي قد تعود فــي وقت الحق هذا العام 

في األماكن التي هدأت فيها الموجة األولى.
وذكــر أن هنــاك أيضــا احتمــال أن تتزايد معــدالت اإلصابة 
مرة أخرى، بوتيرة أســرع في حالة رفــع التدابير الرامية لوقف 

الموجة األولى في وقت أبكر مما يلزم.
وقــال: "عندمــا نتحدث عن موجــة ثانية فإن مــا نقصده في 
أغلب األحيان أنه سيكون هناك موجة أولى قائمة بذاتها من 
المرض، ثم يعود )المرض( بعد أشهر. وقد تكون هذه حقيقة 

واقعة في بلدان كثيرة في فترة تقاس باألشهر".
وأضــاف: "لكننا بحاجــة أيضا ألن نكون مدركيــن لحقيقة أن 
وتيــرة المرض يمكن أن تزيد في شــكل قفــزة في أي وقت. 
ال يمكننــا أن نضــع افتراضات بأنه لمجــرد أن المرض أصبح 
فــي اتجاه التراجع اآلن فإنه سيســتمر في النزول وأننا نحصل 
على عدد من األشهر لالستعداد لموجة ثانية. قد نواجه ذروة 

ثانية في هذه الموجة".
وتابــع: "يتعين على أوروبا وأمريكا الشــمالية مواصلة فرض 
إجــراءات الصحــة العامة واإلجــراءات االجتماعيــة والمراقبة، 
وإجراء االختبارات، واســتراتيجية شاملة لضمان استمرارنا في 

مسار الهبوط، وعدم حدوث ذروة ثانية فورية.
واتخــذت كثير مــن الــدول األوروبيــة والواليــات األمريكية 
خطوات في األسابيع األخيرة لرفع إجراءات اإلغالق التي حدت 
من انتشار المرض لكنها تسببت في أضرار جسيمة لالقتصاد.

الكيلة: هبوط منحنى اإلصابات دفعنا لتخفيف اإلجراءات
"الصحة" بغزة تسجل ثالث

 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
دفن المتوفين بكورونا في غزة.. إجراءات خاصة 

ومرافقة صحية وأمنية للجنائز

"الصحة العالمية" تحذر من ذروة ثانية لفيروس كورونا
فتح المسجد اإلبراهيمي 

وكنيسة المهد بعد إغالق 3 أشهر
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

واختــار األطفــال ثالــث أيام عيــد الفطــر للتعبير عن 
معاناتهــم، وجــاؤوا لالصطفاف أمام المقــر اإلقليمي 
للوكالــة بغزة، ورفعوا الفتات بعــد أن علقوا أحالمهم 
على شــجرة خاصة بأبناء المفصولين؛ وكان منها: »ال 
تحرموني مــن أن أكون طبيبة«، »شــابت طفولتنا«، 
»أحالمنــا المســتقبلية مجهولة«، »أعيــدوا أبي«؛ في 

إشارة إلى أمنية طفل بعودة والده إلى عمله.
وعلَّق القائمون في الفعالية حبل المشــنقة على بوابة 
وكالة »أونروا«، محملين إياها بذلك المســؤولية عما 

آل إليه حال هؤالء المفصولين.
وكان المفصولون تعسفيًا يتمتعون بمكانة اجتماعية 
مرموقة بغــزة، لكن بعد قــرار الفصل الــذي اتخذته 
وكالــة »أونــروا« فــي 25 يوليو/ تمــوز 2018، ضاق 
الحال بعدد كبير منهم، وأصبح بعضهم مالحًقا بفعل 

االلتزامات والقروض البنكية.
وقالــت الطفلة ســوار ابنة المفصول شــادي رضوان، 
إنهــا تحلم بعــودة والدها للعمل، أما شــقيقتها جنة، 
قالــت إنها تحلم بإكمال تعليمها، كما قال الطفل عبد 
الرحمــن نجل المفصول مــن »أونروا« عبــد الرحمن 

الدنف: إن أحالمه المستقبلية باتت مجهولة.
أطفال محرومون

وفــي كلمة أبنــاء المفصوليــن الـ116، قالــت الفتاة 
ياسمين ابنة المفصول ســالمة الشرقاوي: إن »إدارة 
)أونروا( حرمتنا من أبســط أنواع الفرح والسعادة، فمر 
علينــا العيــد تلو العيــد ونحن في الحزن مســتمرين؛ 
فعندمــا يأتــي العيد يبكــي المظلوم ويبقــى أطفاله 

محرومين من الفرحة والسعادة«.
وخاطبت ياســمين المســؤولين فــي إدارة »أونروا«، 
خــالل مؤتمــر صحفي عقد ضمــن فعاليــة االحتجاج: 
»أيها المســؤولون، هل فكرتــم بأطفالكم لو حالهم 
مثل حالنا؟ )..( نحن المظلومين المحرومين، نبتســم 
حيــن تحيط بنا الســعادة وننســى األلم ونســرح في 
عالم النســيان، وأنتم تنســون أن هناك ألمًا في قلب 

المظلوم«.
وتســاءلت ياســمين قائلة: »مــا ذنبنــا أن نحرم من 
الســعادة وأن يحــرم آباؤنا مــن ممارســة دور األبوة 
تجاهنــا؟ ما ذنــب أبي وزمالئــه أن تســرق حقوقهم 

بسبب جرم أنتم مرتكبوه؟«.
وقالت أيضًا: »صدقونا أن مطلبنا نحن األطفال عادل 
وبســيط جــدًا، ال يحتــاج للتفكير ولطول الســنين.. 
مطلبنــا أعيــدوا آباءنــا لوظائفهم ألننــا نريد العيش 

بكرامة والكرامة ال تقدر بثمن.. أعيدوا لنا كرامتنا«.

وقــال الدكتــور زاهر البنــا، فــي كلمة باســم اللجنة 
المشــتركة لالجئين في قطــاع غــزة: إن إدارة أونروا 
تســتمرّ بإجراءاتهــا التعســفية ضد العامليــن فيها 
والالجئيــن الفلســطينيين بشــكل عام تحــت ذريعة 
األزمــة الماليــة، عــادًا أن ذلــك ينعكس ســلبًا على 
حاضر ومســتقبل الالجئين وحق العودة الذي يتعرض 

لمؤامرة أمريكية إسرائيلية كبيرة.
وأضــاف البنــا خــالل المؤتمــر الصحفــي، أن اللجنة 
المشــتركة لالجئين ومنذ عامين تنتظــر إيفاء اإلدارة 
إلــى  المفصوليــن  بعــودة  وتعهداتهــا  بوعودهــا 
وظائفهــم كما كان في نــص االتفاقيــة الموقعة مع 
اتحاد الموظفين عام 2018، مؤكدًا وقوفه إلى جانب 

االتحاد في كل خطواته المنادية بعودة المفصولين.
وطالــب البنا مفوض عــام »أونروا« فيليــب الزاريني، 
باتخاذ قرار ســريع بعودة المفصولين من وظائفهم، 
وحمايــة أطفالهــم وأســرهم مــن التفــكك والضياع 
االجتماعــي والوقــوف عنــد مســؤولياتهم وتطبيــق 

االتفاقية الموقعة مع االتحاد.
وبحســب اتفاق االتحاد مع إدارة »أونروا«، ينص على 
عــودة المفصوليــن إلى شــواغر تناســب مؤهالتهم 
العلمية )أغلبهم سكرتير مدرســة(، حتى إيجاد فرص 

تثبيتهم خالل عامين على نفس المسمى الوظيفي.
من جهته، تعهد رئيس اتحاد الموظفين في »أونروا« 
أمير المسحال، باســتمرار الفعاليات واالحتجاجات إلى 
أن تســتجيب »أونــروا«، لمطالــب المفصوليــن ورد 

كرامتهم وعودتهم إلى وظائفهم.
وأضاف المســحال خالل المؤتمــر: إن صراعنا النقابي 
سيســتمر طالما اســتمرت معانــاة المفصولين للعام 

الثاني على التوالي، في إشــارة إلى نزاع عمل يخوضه 
المفصولون. وطالب المســحال مفوض عام »أونروا« 
بأخذ دوره الحقيقي انطالًقا من إدارة قوية قادرة على 
إدارة الصراع، وعدم انتهاك حقوق العاملين أو تكميم 
األفــواه، والحرص على حقوق الطفولــة وعدم حرمان 

األطفال من التمتع ببسمة العيد التي حرموا منها.
وأبدى رئيس اتحاد الموظفين استغرابه من عدم قدرة 
إدارة »أونــروا« التي تدير شــؤون 5 ماليين الجئ في 
مناطق عملها الخمس )غــزة، الضفة الغربية، األردن، 
سوريا ولبنان( وتوظف 30 ألًفا؛ على توفير لقمة عيٍش 
لعدد بسيط من الزمالء ال تتكلف موازنتهم الشهرية 

3 رواتب موظفين دوليين في »أونروا«.
وعــدَّ أن ذلك يمثل »فشــاًل في إدارة الصــراع«؛ بعد 
اللجــوء إلى انتهاك حقوق العاملين بعد وقف الواليات 
المتحــدة تمويلهــا للوكالة األممية بقــرار من رئيس 
اإلدارة األمريكيــة دونالــد ترمب، مطلــع عام 2018، 

والذي كان يزيد عن 300 مليون دوالر.
ومقابل ذلك، قــال: إن الحقوق لن تســقط بالتقادم، 
وفعالياتنــا ستســتمر )..( 70 ســنة ويزيد وما نســي 
الالجئــون قضيتهم، وأصحاب الحقــوق حتى لو ماتوا 
ســتكون وصمة عار في جبين كل من ظلمهم وتعدى 
على حقوقهم، كما أن صرخــات هؤالء األطفال الذين 
علقــوا أملهم وأحالمهم ســتكون لعنة تطارد كل من 

تسبب في أذى آبائهم«.
وتعهد رئيــس اتحاد الموظفين المســحال؛ بإجراءات 
تصعيديــة علــى األرض ما لــم تلتــزم إدارة »أونروا« 
باالتفاقيــات الموقعــة إلنهــاء األزمة التــي يواجهها 

المفصولون.

دمشق/ فلسطين:
تنهمك الفلسطينية أم محمود زيدان من مخيم 
حمــاه وبناتهــا في صنــع الكعك الفلســطيني. 
ووسط صالون البيت تصف أم محمود الصواني 
والســدور وتوزع المهام على صغيراتها، وبينما 
تجهز عجينة الكعــك والتمر تقوم بناتها بقولبة 
العجين فــي قوالب خاصة وتمد قســما آخر من 
العجين في الصواني. وتقــول أم محمود: »رغم 
غــالء األســعار إال أننا حرصنا على إعــداد الكعك 
الفلســطيني للعيــد، فالعيــد بدونه لــن يكون 
لــه طعــم«. الكعك بالتمــر ذو الشــكل الدائري 
التقليــدي والمقروطــة وهــي عبارة عــن عجينة 
تمر تمــد على عجينــة الكعك وتُلــف ثم تقطع 
ويرش عليها السمســم والسكر الناعم باإلضافة 
للمعمول المحشــو بالفســتق الحلبي باإلضافة 
وأخيرا أساور الكعك هي األصناف التي تُعدها أم 

محمود كل عيد.
وتضيــف: »رغم أن أوضاعنــا المادية أفضل من 

غيرنــا إال أننا قللنــا كمية اللحم التي نشــتريها 
عــادة في العيــد نظرا لغالء ســعر اللحــوم هذا 
العام حيث تجاوز الـ 12 ألف ليرة وهذا يعني أنك 
بحاجة إلى 48 ألف ليرة لشــراء 4 كيلو وتساءلت 
هذا حالنا فكيف سيكون حال العائالت الفقيرة؟«.
الحاج خالد بلعاوي )أبو وليد( من مخيم السبينة 
بدمشق يجيب على هذا السؤال فيقول لـ »قدس 
برس«: »لألســف لن أشــتري اللحم هــذا العيد 
ألوالدي فنحن 9 أفراد في البيت وال يكفينا كيلو 

أو اثنين«.
واســتدرك: »زوجتــي من غــزة وأهل غــزة يعز 
عليهم الفسيخ؛ وهو ســمك يحفظ بالملح فترة 
طويلة، لذلك سنســتعيض عن اللحم بالفســيخ 

والليمون أول أيام العيد«.
أما عن مالبس العيد أوضح أبو وليد أن األوضاع 
المالية صعبة للغايــة وبين العيد الماضي وهذا 

العيد تضاعفت األسعار بشكل كبير.
وقال في العيد الماضي اشــتريت البنتي الكبرى 

»مالطــو« بـــ 15 ألــف ليرة وهــذا العيــد ثمنه 
80 ألــف ولك أن تقيس ذلك علــى باقي األوالد 

واضطــررت لالســتدانة حتــى أشــتري مالبس 
العيد لهــم. وعن كعك العيد قــال أبو وليد هذا 
العيد صنعت زوجتي كمية محدودة من كل نوع 
فالكعك الفلســطيني له خصوصية في العيد وال 
أريــد أن تمر أعياد العيد بدونــه حتى ولو بالحد 
األدنــى كما ال أريد أن ينقص أوالدي شــيء من 

بهجة العيد.
وفي تجمــع المزيريب في محافظــة درعا جنوب 
سوريا يســرد الالجئ الفلســطيني مشهدا أكثر 
قتامة ألوضاع الفلســطينيين فــي تلك المنطقة 
حيث يعمل معظمهم باليومية. موضحا أن أجرة 
اليــوم الواحد أقل من دوالر وهــو مبلغ ال يكفي 

أسرة لديها أربع أو خمس أوالد.
وأضــاف موســى أن أزمــة كورونــا تســببت في 
حرمان الكثيرين من مدخولهم اليومي البسيط 
وبالتالي لــم تتمكن معظم العائالت من شــراء 

مالبــس العيــد ألطفالهــا وهنــاك من اشــترى 
بالدين بانتظار مســاعدة األونروا التي ســتوزع 

بعد العيد.
وأوضــح أن التقاليد الفلســطينية فــي طريقها 
لالندثــار في ظــل الظــروف الماديــة والصحية 
الحاليــة. مشــيرا إلى أن عائلة واحــدة من أصل 

سبع عائالت صنعت الكعك لهذا العيد.
ويرجع بالزمن إلى الــوراء، مبينًا: »كانت أحوال 
الناس ميســورة وكان في المزيريب سوق يعرف 
بســوق الســبت حيــث يفيــض بالخيــرات وبما 
يشتهي الناس كما كان الفلسطينيون يقصدون 
أســواق درعا كســوق الرحمة والحامد والســوق 
الشــعبي باإلضافة لســوق الحميدية بدمشــق 

وسوق سارع لوبية في مخيم اليرموك«.
وأضــاف: »كانــت هــذه األســواق تتحــول إلى 
مهرجانــات حتى ســاعة متأخرة مــن الليل، أما 
اليوم فال أســواق ســوى بضعة محالت ال تكفي 

حاجة الناس«.

ونوه موســى إلــى أن الفلســطينيين في تجمع 
المزيريــب ومخيــم درعا عانوا كثيــرا منذ بداية 
األزمــة وهُجر حوالــي %90 منهم أمــا من بقي 
فهم يعيشــون بــدون أي حقــوق أو ضمــان أو 
خدمات ومهمشــون حتــى من ممثلي الشــعب 
الفلســطيني وكأنه ال يوجد تجمع اســمه تجمع 

المزيريب لالجئين الفلسطينيين.
وذكر أن عائالت فلســطينية بــدأت تفكر بإخراج 
أبنائهــا مــن المــدارس وتوجيههــم لالنخراط 
فــي العمل بســبب الضائقة الماديــة وغموض 
الناحيــة  مــن  الفلســطيني  الالجــئ  مســتقبل 

القانونية والوظائف.
ووجــه الالجــئ الفلســطيني لمنظمــة التحرير 
والفصائل متســائال: »هل مــن المعقول أن 40 
ألف فلســطيني في الجنوب السوري ال يوجد من 
يلتفــت إليهم حتى أونــروا ال تقدم خدماتها في 
المنطقــة«، مطالبا إياهم بالعمــل على تخفيف 

معاناة الفلسطينيين جنوب سوريا.

حكايـــات العيـــد الفلسطينيـــة فـــي سوريـــا بيــن الماضــي والحاضــر

الصعود إلى الجبل من جديد 
والعودة إلى خيار ذات الشوكة ؟!
هذا تعبير قرآني عمن أراد الغنيمة والسيطرة على القافلة كلقمة سائغة من غير 
حرب، بينما من أراد الحرب وكسر شوكة األعداء فقد عبّر عنها القرآن بإرادة ذات 
الشوكة، وشتان ما بين االرادتين، فالحرب االقتصادية مثال أو الصراع السياسي 
واالعالمــي دون قتــال وقد تكون أيضا المقاومة الســلبية بمفهــوم هذه األيام 

شكال من أشكال غير ذات الشوكة .
وقد أطلق القرآن هذا المصطلح على خلفية ما كان يجول في الصدور قبل معركة 
بدر، هناك من يرغب باالســهل وهي طبيعة فطرية إنســانية أن االنسان عندما 
يُخيّر بين الســهل والصعب يختار االسهل، فعندما جاءنا أوسلو قيل لنا إن عهد 
الكفاح المســلح قد وّلى وأن ما كنت ستأخذه من خالل الجهاد والثورة المسلحة 
وسفك الدماء ممكن أخذه دون أي قطرة دمّ، ممكن بغير ذات الشوكة أن تصل 
الى أهدافك كاملة وممكن أن نصنع لك وطنا يكون بمثابة ســنغافورة الشــرق 
األوســط وكفى المؤمنين شــرّ القتــال. وحتى أن البعض راح ينــدب حّظه على 
تلك التضحيــات التي كان باإلمكان توفيرها بالولوج الى غير ذات الشــوكة من 
قبل سنوات وســنوات دونما أية مضيعة للوقت في حروب وانتفاضات وصراعات 

ال قبل لنا بها البتّة.
إال أن التجربــة أثبتت عكس ذلك تماما، فكما كان من أمر بدر أن ذات الشــوكة 
كان هــو الخيار األفضل واألكثر نجاعــة يثبت أيضا هذه األيام بكل دقة ووضوح، 
ومــع الفوارق الكثيــرة والكبيرة بين المثــال وتطبيقاته اليــوم إال أننا بتنا نرى 
النتائج الكارثية على المراهنة على خيار غير ذات الشوكة، لقد ابتلت عروق العمل 
السياســي في فلســطين وثبت الهالل وتبين الخيط األبيض من الخيط األسود 
بما ال يدع مجاال للشكّ بأن الخيار المجدي مع هؤالء هو ذات الشوكة، وأن الخيار 
الثاني ال يعدو عن مجرد ذرّ الرماد في العيون أو البناء على أمواج بحرهم الهائج.
وال يأتي التبديل بين هذا الخيار وذاك بجرّة قلم أو خطبة عصماء أو كلمة بليغة 
تنفــض الغبار عن خيار غير ذات الشــوكة الذي رتعنا فيه منــذ ما يقارب عقدين 
من الزمان، لكّل مســار متطلباته وهي عبارة عن سلســلة طويلة من االعدادات 
الماديّــة والثقافية والنفســية، ال يمكن لقائد أن ينقل جنده من الخيار الســهل 
الــى الخيار الصعــب هكذا من خالل خطاب ارتجالي ســريع، المســألة عبارة عن 
نقلة نوعية واســتعدادات نفسية ولوجســتية، فعلى صعيد ثقافي واعالمي مثال 
ال بدّ مــن إعادة تصحيح وتصويــب مجموعة كبيرة مــن المصطلحات، وال بدّ 
مــن تبديل تيار الوعي بشــكل كامــل ليعتمد لغة مختلفة تمامــا عن تلك، االن 
تريد أن تعدّ شــعبا وتعيد تشكيل ثقافته من جديد نحو اعادتها الى روح الثورة 
وبناء االســتعدادات النفســية للتضحية وتقبل دفع الثمــن المطلوب، االن تريد 
إعــادة ما تم هدمــه على مدار عقدين من الزمن ، تريد إعــادة الدوران في فلك 
القضية على أصولها بدل من هذا الدوران في فلك الدعم األجنبي ومؤسســاته) 
 FIB :االنجيوز( وتقاســم الرتب والوظائف والجيبات الفارهــة وتوزيع بطاقات ال
، تريــد أن تنتقل من إرادة القعود والخيار الســهل دون شــوك الى إرادة الوعي 
والثورة، وإرادة ذات الشــوكة. وهذه لها متطلباتها الكثيرة ومســتلزماتها التي 

ال بدّ من إعادة احيائها.
بعــد أن نزلنا عــن جبل أحد طمعا في الغنائم وذقنا مــرارة هذا النزول، وبعد أن 
تجرّعنا عواقب هذا الخيار المدمّر، المطلوب االن الصعود الى جبل القضية من 

جديد وخيار ذات الشوكة بأسرع وقت ممكن وبأفضل الطرق الممكنة.
) ولو أرادوا الخروج ألعدوا له عدّة(

"مشنقة" الفصل التعسفي تذيق أطفال 
موظفي "أونروا" بغزة مرارة الحرمان

غزة/ أدهم الشريف:
أمــام  لالحتجــاج  وذويهــم  األطفــال  عشــرات  لجــأ 
مقــر وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين 

»أونروا«، بمدينة غزة، ظهر أمس، احتجاًجا على تردي 
أوضاعهم إثر قرار الفصل التعسفي الصادر عن الوكالة 

األممية بحق آبائهم والبالغ تعدادهم 116 موظًفا.

جانب من الوقفة االحتجاجية بمدينة غزة أمس      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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كعادته، وكعادة الجبابرة والطغاة في األرض، 
يســتكثر االحتالل على الفلسطينيين فرحتهم 
وبهجتهــم بعيــد الفطر الســعيد، ويحاول في  
كل مرة ســلبها منهم؛ حيــث تميز عيد  الفطر 
في الضفة الغربية لعام  2020؛ بوقوعه تحت 
هاجس الضم الفعلي، والذي بات قاب قوسين 

أو أدنى.
حــال العيــد فــي الضفــة الغربيــة؛ تنغصــه 
جائحــة »كورونا« واالحتالل معــا؛ ويحوله إلى 
عيد منقــوص الفرحــة والبهجة؛ بممارســاته 
العدوانية واالســتيطانية؛ وبرغــم ذلك ينتزع 
مواطنــو الضفة من حلق االحتــالل؛ فرحة وان 
بدت منقوصــة؛ إلى أن تحيــن الفرحة الكبرى 

بكنسه والخالص منه.
كمــا ان جائحــة »كورونــا«  والول مــرة منــذ 
فجر التاريخ، تجبر الفلســطينيين على االلتزام 
ببيوتهم خشــية انتشار هذا الفيروس الخطير، 
اال انــه جرى وبشــكل جزئي االحتفــال بالعيد 
بالصــالة في بعض المســاجد والســاحات مع 
االحتياطات، فــي محاولة النتــزاع فرحة العيد 

رغم االحتالل و«كورونا«.

عيد الفطر فــي الضفة يختلف عن اي بقعة في 
العالــم؛ فمنظر ومشــهد المســتوطنات وهي 
تتربع علــى قمم جبــال وتــالل  الضفة كغدد 
ســرطانية؛ يضيف غصة فــي القلب؛ لما وصل 
إليه حالنا من هوان وســرقة واســتنزاف جهارا 

نهارا لألرض.
قرارات وقف العمل باتفاقية »اوســلو« بعد 25 
عاما مــن التوقيع، ميــزت عيد الفطــر، والكل 
ينتظر الخطــوات العملية، كونــه ال يمكن ان 
يتعايش صاحب الحــق والمظلوم مع مغتصب 
حقــه وارضــه، فاصــل العالقة مــع االحتالل ال 
تكــون بالتنســيق معــه حتــى وان كان هناك 
اختــالل فــي موازيــن القــوى، بــل بمقارعته 
ومقاومته وطرده وكنســه لمزابــل التاريخ غير  

مأسوف عليه، والمسألة تبقى مسألة وقت.
المســتوطنون الذين اســتجلبوا مــن مختلف 
دول العالــم وزعمــوا ان هــذه ارض الميعاد، 
وتــم زرعهم بقوة الســالح فوق هــذه االرض 
المباركة، ال مكان لهم فوقها حتى وان بدا غير 
ذلك في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ االمة 

العربية واالسالمية.

خالل عيــد الفطر لم تتوقف حمــالت التجريف 
واالذالل  االعتقــال  وحمــالت  االســتيطاني، 
فــي الضفة الغربيــة تحديدا دون غــزة؛ كون 
االحتــالل طــرد منها طــردا، وما زالــت تؤرقه 
وتشــكل له كابوســا مريعــا، حتــى وان بدت 
محاصــرة ومضيــق عليها، فهذا ثمــن للحرية 

مقبول »وعادي جدا«.
في الضفة كيف يفرح من هو واقع تحت احتالل 
ظالم متغطرس؛ وكيف تفرح الضفة ولها  اكثر 
من  4700 اســير، من بينهم اطفــال وفتيات 
وامهات وكبار السن، يتفنن السجان بعقابهم 
وزيادة معاناتهم على مدار الساعة، ومنهم من 
قضى العيد في زنازين انفرادية ولم يسمح له 
االحتالل حتى رؤيــة ذويه خالل العيد بحرمانه 

من زيارتهم.
في الضفة الغربيــة وهذا حال الكثيرين تكون 
الفرحــة تصنعا من قبل الكبــار وذلك من اجل 
فرحــة األطفــال الصغــار, والذيــن ال يدعهم 
االحتالل حتــى أن يفرحوا كبقية أطفال العالم؛ 
فالموت البطيء، واآلثار السلبية المميتة للجدار 
واالستيطان، وحمالت االعتقال المتواصلة؛ مع 

يمكن أن يكون الفنان قائــدا فذا في معركة الكرامة والعزة 
والشرف..!

الفــن يمكن أن يكــون أحد أهم أســلحة وعتــاد وتجهيزات 
المعركة..

ذلــك هــو الفن الــذي يخــدم المعركــة والفنان فيهــا قائد 
ومجاهــد ، يلبي حاجة من حاجياتهــا ، ويتماهى فيها خدمة 

ألمته ووطنه ..!
إذن ، الفــن بيــن أصيل وهزيل .. بين وطنــي وعميل.. بين 

أمانة و خيانة..
الفــن الــذي يعانــق البندقية يكــون حاديا لقوافــل الجهاد 

والنضال..
وهكذا ، فإن الفن دون ذلك مسخرة ..

الفن الملتزم ينحو باتجاه العزة والكرامة ، والفن االخر ينحو  
باتجــاه العدو والســفالة والنذالــة ، مهما لبــس من زخرف 

وتالوين ..
فرق بينهما شاســع، كما الفرق بين الفضيلــة والرذيلة .. ال 

توسط بينهما ابدا ..
الكلمة في موضعها لها مفعولها ومعناها ..

يحضرنــي هنا من الكلم الشــعري ما قاله  شــاعرنا أبو تمام 
لدى الرد على صيحة )وا معتصماه( :

السيف أصدق إنباء من الكتب 
في حده الحد بين الجد واللعب 
ما أحالك وما أبهاك ابا تمام ..!

كنت جوقة فنية وتلفزيونا ومسرحا وسينما في زمانك ..
اليــوم ، ما أحالك ومــا ابهى صورتك » حــارس القدس« ..! 
ملحمــة درامية من االبــداع الفني ، ما يعــزز االيمان بالحق 

الوطني ويدفع الى الجهاد في سبيل النصر وإعالء الحق ..
هذه الملحمــة الوطنية الرائعة التي جســدها فن المفخرة ، 
إضافــة الى مالحم أخــرى عبقت بعطر شــذاها أجواء معركة 

أمتنا الممتدة ، حتى النصر ان شاء اهلل ..
لقد كانت التغريبة الفلســطينية واحدة من مالحم المفخرة 
عــدا غيرهــا مــن االعمــال الغنائيــة واألهازيــج والمواويل 

والمسرحيات على اختالف اشكالها ومفاعيلها ..
رحماك »إيالريون كبوتشئ«  حارس القدس والمقدسات ..

لقــد كان »ســماحته« ضميــر أمــة روحانية وطنيــة ترددت 
أصداؤها بين الكناس والمساجد ، على ثرى األقصى ..!

كان يؤمــن بأن رباطه في القدس يحمي بيته في حلب ، في 
أقصى الشمال الشامي ..

حقيقة ، لقد جســدها الفنان السوري العروبي رشيد عساف ، 
حيث وضعته الفنانة القديرة ميادة بسيليس وزوجها المؤلف 
الموسيقي العبقري ســمير كويفاتي, وضعته أيقونة قدسية 
في ترانيمها ، على وقع موســيقى سمير في عمل درامي قل 

مثيله ..!
أما الســيناريو ، فقد أبــدع الكاتب واألديــب العروبي محمد 
يوســف فــي تتبــع مســيرة المجاهــد الكبوجــي, وقوافــل 
المجاهديــن واالبطال التي ضربــت أروع األمثلة في االعمال 

الجهادية والفدائية والسياسية التي شرفت الساحة الروحية 
في صورة جمالية فائقة الجمال والتأثير ..

الحقيقة أنه يصعب علي أن آتي على ذكر أعمال »المسخرة« 
مباشرة..!

ما أوســع البون بيــن المفخرة وهذه المســخرة ..! لكن إنها 
مقتضيات الضرورة تستدعي ذلك ، ولو على مضض ..

هذه مســخرة »أم هــارون » ، و«المخرج 7« اللتين أنتجتهما 
فضايــة المســخرة والعهر السياســي قناة ال)ام بي ســي ( 

وغيرها من القنوات التي على شاكلتها.  
الممولة في ســوق النخاســة والخيانة العربيــة التي تهرول 
الهثــة نحــو التطبيع وغفــران جرائــم العــدوان الصهيوني 
التــي اوغلــت في صفع وجــه الكرامة العربية في فلســطين 
وفــي جوارها وفي كل الســاحات ، األمر الذي نعاني شــروره 
تشريدا واغتصابا وعدوانا وغير ذلك من الموبقات السياسية 

واالجتماعية والحياتية عامة ..
نعم ، إنه الفن الهابط والفنانون الهابطون الخونة والعمالء 
الذيــن صنفهم شــعبنا العظيــم ومقاومتنا الباســلة ليكون 

محلهم مزبلة التاريخ واللعنة عليهم الى يوم الدين ..!!
إن مــن يلقي باللوم على امتنا فــي ماضيها في أنها ظلمت 
اليهود فــي خيبر وفي اماكن اخرى ، فــي أكبر عملية تزييف 
للتاريــخ والحقيقة ،ال بل تعديا على رســولنا الكريم وقرآننا ، 
الذي دمغ يهود خيبر بالخيانة للعهود والمواثيق التي نكثوا 

بها وكانوا آثمين ومعتدين .. 

مرور الوقت؛ تقتل الضفة أكثر فأكثر، وتتركها 
مقطعة االوصال حزينة باكية.

خالل عيد الفطر يتجرع  ماليين الفلســطينيين 
فــي الضفــة الغربيــة؛ مــرارة الوقــوف علــى 
الحواجز، التي تذل اإلنسان وتجبر الفلسطيني 
على التعري بحجة التفتيش، واالحتالل يضغط 
على صدور الفلسطينيين وال يدعهم يتنفسون 

وال ينعمون حتى بحرية الهواء النقي.
في عيــد الفطــر يتمنى أهل الضفــة ويدعون 
اهلل أن تتحقــق أمانيهم، بذهاب وإنهاء جائحة 
االغــوار  االحتــالل  يضــم  ال  وان  »كورونــا«، 
ومناطــق المســتوطنات، وان تتوحــد جهــود 
القوى خاصــة فتح وحماس، فــي بوتقة انهاء 
المحتــل الغاصــب، وان تترجــم دعواتهم الى 

افعال على االرض.
يريد االحتــالل ومعه جائحــة »كورونا« قنص 
فرحة الفلسطينيين بعيدهم، اال ان الفلسطيني 
يحــاول جاهــدا ان يعيش اللحظــة، وان يفرح 
بالعيد كونه شــعيرة دينية، وكــون الفرح حقا 
لكل انسان، وســينتصر الفلسطيني في نهاية 

االمر لسبب بسيط وهو انه صاحب حق.

ما أحالك وما ابهى صورتك » حارس القدس« ..! ملحمة درامية 
مــن اإلبــداع الفنــي ، ما يعزز االيمان بالحــق الوطني ويدفع إلى 

الجهاد في سبيل النصر وإعالء الحق ..
هذه الملحمة الوطنية الرائعة التي جسدها فن المفخرة ، إضافة إلى 
مالحم أخرى عبقت بعطر شذاها أجواء معركة أمتنا الممتدة ، حتى 

النصر أن شاء الله ..

عيد الضفة...
ضم وكورونا 

بين المفخرة 
والمسخرة.. 

الفن في  المعركة

د.خالد معالي

غازي أبو دقة

قرارات وقف العمل باتفاقية "أوسلو" بعد 25 عامًا من التوقيع، 
ميزت عيد الفطر، والكل ينتظر الخطوات العملية، كونه ال يمكن 
أن يتعايــش صاحــب الحــق والمظلــوم مــع مغتصب حقــه وأرضه، 
فاصل العالقة مع االحتالل ال تكون بالتنسيق معه حتى وإن كان هناك 
اختــالل فــي موازيــن القــوى، بــل بمقارعتــه ومقاومته وطرده وكنســه 

لمزابل التاريخ غير  مأسوف عليه، والمسألة تبقى مسألة وقت.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

محسن محمد صالح

د. فايز رشيد
صحيفة الخليج اإلماراتية

رضوان األخرس
صحيفة العرب القطرية

قد يقــول البعض إنــه ليس مــن الجيّد اآلن، 
وفي هــذه الفتــرة تحديــدًا، أن ننصــرف إلى 
النقــد الداخلي بــدًل من الحديــث عن ضرورة 
التوحّد في مواجهة مشاريع الحتالل التوسعية 
الجديدة، أو ما اصطلح على تســميته »مشروع 
الضــم«، ول شــك أنني اتفق مــع ذلك، وليس 
لعاقل أن يرى غير ذلك، لكن يجب عليه أن يرى 

ذلك بكلتا عينيه.
ول يمنع ذلك من توجيه بعض األسئلة بغرض 
فهم معنــى المواجهة المفترضة، وإن كان من 
يزعمها فعاًل يقوم بها حتى يصطف الناس إلى 
جانبه أو يصلح هو ألن يصطف إلى جانب الناس 
إن واجهــوا، والناس يواجهون منذ ما يزيد عن 
72 عاما، أم أننا أمام حالة من الهروب والتخّلف 

والتخّلــي أكثر مــن المواجهــة الحقيقية؟ وهل 
ستكون هناك مواجهة من األساس؟ وهل يقبل 

نهج رئيس السلطة ذلك؟
مــن الجيــد فــي البدايــة أن نســمي األشــياء 
بمســمياتها، وأن نعيــد التأكيــد علــى بعض 
النقاط األساســية، ولعل من أبرزها وأهمها أن 
عباس بإعالنــه األخير لم يقل إل شــيئا مؤكدا 
بــات واقعا يــراه كل الناس، ولــم يكن خطابه 
إل محاولــة لســتدراك شــيء بعد فــوات أوان 
اســتدراكه، فالحتــالل بخطواته الســتيطانية 
التوسعية وبمشــروع الضم الزاحف ألغى جوهر 
جزء كبير مــن اتفاقياته مع الســلطة، فلم يعد 
لها معنى، ولم تعد تُســمن ول تُغني بل تفقر 
وتقفــر، باإلضافــة إلــى أن بقاء الســلطة التي 

يرأسها بات موضع شك كبير.
وإن مجــرد قــراءة الوقائــع وتوضيــح مــا بات 
واضحا، ل يغني عن حقيقة أن مســاره ورهاناته 
هي التي فشــلت وانتهت، أكثر من كونه ألغى 
شــيئا قد انتهى، وإن العلم بالشيء دون العمل 
بمقتضــاه، والســتفاضة فــي شــرحه دونمــا 
استحضار خطوات حقيقية أو التجهز لها ميدانيا 
وبخطــوات عملية، ل يعدو كونــه دورا تنظيريا 
مفرّغــا من مضامينــه، لالســتهالك اإلعالمي 
ومحاولــة للهروب مــن أعباء الضميــر وتبعات 

المالمة إن وجدت.
فالحتــالل -كما يعلم الجميــع- لن يقوم بضم 
أراضــي الضفة على الــورق وعبــر التصريحات 
اإلعالمية، كما هي مشاريع العديد من الساسة 
هذه األيام من عديــد التيارات والتوجهات، بل 
عمل علــى األرض بالجرافات وألوية من الجنود 
وفــرق مــن المدرعات وما إلى ذلــك من أدوات 
القمــع والتوحش، ول أظن أن بيانــا صحفيا أو 
خطابا إعالميا مليئا بالعتب والحســرة من شأنه 

أن يمنع وحده األمر.
لقــد ألغــى عبــاس والمؤسســات التــي تحت 
ســيطرته أكثــر مــن مــرة قبــل هــذه المــرة 
»اتفاقياته« مع الحتالل، غير أن هذا اإللغاء ظل 
حبيس الــورق بعيدا عن الواقــع وأعين الناس، 
كمــا هــو حــال العديد مــن شــعارات التصدي 
لالحتــالل والتضامن مع الشــعب الفلســطيني 
والبيانــات األممية والرســمية التــي يتجاوزها 
الحتالل كلها ويمضي بمخططاته متجاوزا كل 
ذلك، فمشــروع الضم يمثل ضربة عنيفة، ليس 
فقــط للحق الفلســطيني، بــل لمصداقية هذه 

المؤسسات المحلية والدولية.

بصراحة، فإن كاتب هذه السطور ليس مطمئنًا إلى جدية 
إعالن الرئيس عباس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين 
أصبحتــا في حِــلٍّ من جميــع التفاقــات والتفاهمات مع 
الحكومتيــن األمريكية واإلســرائيلية، وذلــك في كلمته 
التي ألقاها مساء الثالثاء الماضي )19 أيار/ مايو 2020(. 
وأضاف فيها أن على ســلطة الحتــالل ابتداء من اآلن أن 
تتحمل جميــع المســؤوليات واللتزامات أمــام المجتمع 

الدولي كقوة احتالل.
وبغــض النظر عن أن هــذا التصريح يصــبُّ في التجاه 
الصحيح في التعامل مع الحتالل، وفي التعامل مع النتائج 
المترتبة على كارثة اتفاق أوســلو ومســار التســوية وما 
انبنى عليه من استحقاقات؛ فإن التجربة مع عباس طوال 
الســنوات الماضية تشــير إلى أنه يقدم خطابًا سياســيًا 
يفتقــر للمصداقية عندما يتعلق األمر بمواجهة الحتالل، 
وأن الجميــع بمــن فيهم القوى الفلســطينية والشــعب 
الفلسطيني، وحتى العرب واألمريكان واإلسرائيليين، لم 

يعودوا يأخذونه مأخذ الجد.
فــي الســنوات الخمــس الماضيــة صــدرت قــرارات عن 
المؤسسات التشريعية »الرسمية« الفلسطينية )المجلس 
المركزي والمجلس الوطنــي( التي يُهيمن عليها عباس 
وحركــة فتح بوقــف التنســيق األمني، وتعليــق العتراف 
بـ«إســرائيل«، ووقــف العمــل بالتفاقــات الموقعــة مع 
الجانب اإلسرائيلي. وهذه القرارات كانت تحال إلى قيادة 
المنظمــة وعلى رأســها عباس الذي يقــوم بوضعها في 
»الثالجــة«. وحتى عندما اتخذ قــرارًا في 25 تموز/ يوليو 
2019 بتشكيل لجنة لتنفيذ القرار، فإنها لم تفعل شيئًا.

أما وقف التنسيق األمني، فقد تكرر اإلعالن عن وقفه نحو 
ســتين مرة، بحســب بعض الباحثين، بحيث أصبح خبرًا 
ممجوجًا مستهلكًا عندما يصدر عن قيادة السلطة، وحتى 

بعد اإلعــالن األخير لعباس، فإن الجهات في المؤسســة 
األمنية اإلسرائيلية، بحســب موقع »وال«، تقول بأنه لم 
يطــرأ تغيير على التنســيق، وأنه من المبكــر جدًا الحكم 

على كيفية تنفيذه على األرض.
إن أيَّ جهــة جادة في مواجهة الحتــالل ألرضها تعطي 
أولوية قصوى لســتجماع أوراق قوتها، وتستدعي كل ما 
لديها من إمكانات في معركة المواجهة والتحرير، فكيف 
إذا كانت هذه القوة الغاشــمة هي المشــروع الصهيوني 
المدعــوم من قوى كبــرى، والمعزز بلوبيــات صهيونية 

وأدوات نفوذ كبيرة في العالم الغربي؟
ولذلــك، فعندمــا يأتــي عبــاس ومعــه قيادة الســلطة 
والمنظمــة، فيقومون بمجموعة إجــراءات ويتبنون عددًا 
من السياسات ل تصبُّ إل في إضعاف الوضع الفلسطيني 
وزيادته وهنًا على وهن، فإن هذه القيادة ل توصف فقط 
بعــدم الجدية، وإنما بالفشــل فــي تحمل المســؤولية، 
وبأنها سبب أســاس في الحالة البئيسة التي وصل إليها 

الوضع الفلسطيني.
فكيــف يفسَّــر عباس إصــراره وإصــرار قيــادة فتح على 
الهيمنة على منظمة التحرير الفلســطينية، وإفراغها من 
محتواهــا النضالي، ومــن عملها المؤسســي، وتحويلها 
إلــى دائرة مــن دوائر الســلطة الفلســطينية، باإلضافة 
إلــى إفراغها مــن جوهرهــا التمثيلي الحقيقي للشــعب 

الفلسطيني وقواه الحيَّة الفاعلة على األرض؟
وكيف يفســر إصراره على اســتمرار العقوبات على قطاع 

غزة؟
وكيــف يفســر إصراره علــى عدم دعــوة اإلطــار القيادي 
الموحــد للشــعب الفلســطيني، وتعطيــل قدرتــه على 

النعقاد والعمل؟
وكيف يفســر حّله للمجلس التشريعي للسلطة؟ وتشكيله 

حكومة فتحاوية لقيادة السلطة؟
وكيــف يفســر اســتخدامه للمال السياســي فــي محاولة 
إخضاع الفصائل الفلسطينية، وحرمان فصائل رئيسة من 

مخصصاتها من الصندوق القومي الفلسطيني؟
كيــف يريــد عباس من اآلخريــن أن يتعاملــوا بجدية مع 
خطوته، باعتبارها تغيّرًا في مسار عمله السياسي، بينما 
تركيبته العقلية والنفســية مبنية على ممارســة اإلقصاء 
والهيمنــة فــي الســاحة الفلســطينية؛ وهو فــي الواقع 
يمارس ســلوكًا ل تكون نتيجته سوى إطالة أمد الحتالل 
وتوســعه، ثم يأتــي حتى في هذا الخطــاب األخير ليؤكد 
اللتــزام بحل الدولتين وما أســماه »محاربــة اإلرهاب«، 
وكأنه يطمئن الصهاينة واألمريكان والقوى الغربية بأنه 
لــن يخرج من المربع الذي وضع نفســه فيه؛ خصوصًا أن 
العمل المقاوم المســلح ضد الحتالل اإلســرائيلي يدخل 

ضمن المفهوم األمريكي الغربي لإلرهاب.
إن الحدَّ األدنى ألخذ تصريحات عباس بالجديّة الالزمة، 
وألن تكسب بعض المصداقية، هو أن يبدأ فورًا بخطوات 
يملك تنفيذها مثل دعوة اإلطار القيادي الموحد لالنعقاد 
وممارسة صالحياته على األرض، والوقف الفعلي الحاسم 
للتنســيق األمني مع الحتالل، ووقف العقوبات على قطاع 
غزة، ثــم البدء فورًا بالخطوات العمليــة المتعلقة بإعادة 
بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس وطني 
جديــد ومجلــس مركزي جديد يســتوعبان كافــة القوى 
الفلســطينية، ويعبران عــن أوزانها الحقيقيــة، والتوافق 

على برنامج وطني على أساس الثوابت.
ويندرج في هذا السياق، إعادة تعريف السلطة الفلسطينية 
على أســاس التخلص مــن الحتالل، وليــس مجرد إدارة 
الحياة تحت الحتالل، وتشــكيل حكومة انتقالية للسلطة 

تعبر عن الوحدة الفلسطينية في مواجهة الحتالل.

إّن مبــررات عــدم الضــم أو تأجيله التي يســوقها بعض 
المراقبين، هي خارج إطار الواقع الفعلي وهي ليســت أكثر 

من مناورة نحذر منها.
بــات كثيــرون مــن المراقبيــن والمحللين السياســيين 
يشــككون فــي إمكانية قيــام نتنياهو بضــم منطقة غور 
األردن وشــمال البحر الميــت إلى دولة الكيــان بدءًا من 
أوائل شهر يوليو/ تموز القادم. معتمدين في تحليالتهم 
على ردود الفعل العالمية الرافضة لسياســة »إســرائيل« 
لضم هذه المناطــق، وبخاصة دول التحاد األوروبي التي 
أصدرت بيانًا ضد هذه الخطوة، أيضًا اعتمادًا على تصريح 
لمســؤول أمريكي للـ»قنــاة 13« العبرية بأن هذا الموعد 
ليس مقدّســًا، كما تصريح وزير الخارجية األمريكي مايك 
بومبيــو في زيارتــه األخيرة لـ»إســرائيل« أنه »ليس ثمة 
ضــوء أخضر أمريكي للضم، ول تشــعر إدارة ترامب بأنها 
مســتعدة لالنخــراط في قضيــة الضم بعــد«، وأيضًا أن 
اهتمامات الحكومة »اإلســرائيلية« منصبّة على مجابهة 

الكورونا حاليًا«.
من جانب آخر، يقول الكاتب تسفي بارئيل في »هآرتس« 
)20 مايو/أيار الحالي(: »إن سياســة الضــم التي اقترحها 

رئيــس الوزراء بنياميــن نتنياهو منذ فتــرة طويلة والتي 
أكدها أخيــرًا في اتفاقه التحالفي مــع نائب رئيس الوزراء 
بيني جانتس، تقلل من شــأن جميــع الذرائع األخرى التي 
تحّذر من الضم، مستشــهدًا بخطــوة ضم القدس وكيف 
أصبحــت حقيقة قائمــة رغــم كل العتراضات فــي حينه 

واعترفت بها أمريكا وهي تدافع عنها حاليًا.

وخلــص الكاتب إلــى أنه ل يســتطيع أحــد التعويل على 
»حــزب أزرق أبيــض« وبيني جانتــس أو وزيــر الخارجية 
المعيَّــن حديًثا جابي أشــكنازي في عــدم الموافقة على 
الضــمّ، رغــم أنهــم كانــوا يقولون منــذ أشــهر بأنهم 
سيعارضون التحركات األحادية الجانب، وأن عملية الضمّ 
يجــب أن تكون بموافقــة دولية«. من ناحيــة ثانية أعاد 
نتنياهو تأكيده قبل أيام قليلة »على أن الوليات المتحدة 
ســتمنح »إسرائيل« موافقتها خالل شهرين للمضي قدمًا 

في الضم الفعلي ألجزاء من الضفة الغربية المحتلة«.
أما الموقع اإللكتروني )تي.أر.تي. عربي( فيقول حول هذه 
القضيــة في تعليــق له قبل يومين: »ســتضرب الحكومة 
»اإلســرائيلية« الجديدة عرض الحائط باألزمة اإلقليمية 
والدولية التي قد تواجهها بســبب خطوة ضمّ أجزاء من 
الضفة الغربية المحتلة، ذلك أن تلك الخطوة تلقى رفضًا 
فلســطينيًا وعربيًا ودوليًا، لكن المباركــة األمريكية التي 
حظيــت بها الخطــة والتي جاءت منــذ اإلعالن عن صفقة 
القــرن تمدّ في طغيان مشــروع نتنياهــو الجديد«. وفي 
السياق نفســه تذهب وكالة »رويتر« التي أصدرت تقريرًا 
قالــت فيه: نتنياهو »واثق« مــن موافقة أمريكا على ضم 

أجزاء من الضفة الغربية إلى »إسرائيل«.
على صعيد آخر، فإن »إسرائيل« منذ اغتصابها لفلسطين 
عــام 1948 اعتمــدت سياســة »األمــر الواقــع« وبتأييد 
أمريكي لخطواتها. هكذا فرضــت حروبها العدوانية على 
الفلســطينيين والعــرب، وهكــذا ضمت هضبــة الجولن 
العربيــة الســورية، وهي تــرى فــي كّل هــذه الخطوات 

العدوانية »دفاعًا مشروعًا عن النفس«.
صحيــح أن دول التحــاد األوروبي تطالب دويلــة الكيان 
بعــدم ضم جديد لألراضي الفلســطينية، لكنها لن تفعل 
شيئًا. فماذا فعلت أوروبا عندما ضمت »إسرائيل« القدس 
وهضبة الجــولن؟ وغير ذلــك من الخطــوات العدوانية. 
الدولــة الصهيونية لــم تنفذ قرارًا واحــدًا لألمم المتحدة 
فيما يتعلق بالحقوق الفلســطينيين، لقد رفضت 40 قرارًا 
لألمم المتحــدة بدًءا مــن القرار57 الصادر ســنة 1948 
حــول إدانة اغتيال الكونت برنادوت الوســيط الدولي في 
فلســطين ألنه تجرأ على تســمية الذي تلحقه العصابات 
الصهيونيــة بالفلســطينيين ب»اإلرهــاب«، وعن تجاهل 
اللجــان الدولية لتحقيــق حقوقهم، وصــوًل للقرار 2334 
الصــادر عام 2016 الذي يدعو إلى وقف الســتيطان. هي 
تدرك أن »الفيتو« األمريكي جاهز لمنع إدانتها في مجلس 
األمن وكل الهيئات والمنظمات التابعة للمنظمة الدولية.
لقد اســتعملت الوليات المتحدة الفيتــو 43 مرّة لصالح 
»إســرائيل« وذلك حتى 30 ديســمبر/كانون أول 2017. 
وتدرك األخيرة أنها مهمــا اقترفت من جرائم لن تُحاكم 
أمــام المحكمــة الجنائية الدوليــة بفعل تأثيــر الوليات 
المتحــدة والــدول األخــرى التــي توقع لها شــيكات على 
بيــاض لتقترف ما تريد من جرائم. إن مبررات عدم الضم 
أو تأجيله التي يســوقها بعــض المراقبين، هي خارج إطار 
الواقــع الفعلي وهي ليســت أكثر من منــاورة نحذر منها. 
علينــا الوقوف فــي وجه الخطــوة الصهيونيــة باعتبارها 

تحصياًل حاصاًل.

مناورة موضوع 
"الّضــــم"

عباس.. "إلغاء اتفاقيات" 
أم هروب

 من استحقاقات؟
الرئيس عباس

 وأزمة المصداقّية
كيــف يريــد عبــاس مــن اآلخريــن أن يتعاملــوا بجديــة مع 
خطوته، باعتبارها تغّيرًا في مسار عمله السياسي، بينما 
تركيبته العقلية والنفسية مبنية على ممارسة اإلقصاء 
والهيمنة في الســاحة الفلســطينية؛ وهو في الواقع يمارس 

سلوكًا ال تكون نتيجته سوى إطالة أمد االحتالل وتوسعه.

صحيــح أن دول االتحــاد األوروبــي تطالب دويلــة الكيان بعدم 
ضم جديد لألراضي الفلســطينية، لكنها لن تفعل شيئًا. فماذا 
القــدس وهضبــة  أوروبــا عندمــا ضمــت »إســرائيل«  فعلــت 
الجــوالن؟ وغير ذلك من الخطوات العدوانية. الدولة الصهيونية لم 
تنفذ قرارًا واحدًا لألمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين.
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السعودية تفتح المساجد لصالة الجمعة وتستمر بتعليق الحج والعمرة
عدد المتعافين من كورونا حول

العالم يتجاوز المليونين و400 ألف

م بجنوب طرابلس ويأسر 15 من قوات حفتر الجيش الليبي يتقدَّ

عواصم/ وكاالت:
تخّطى مســاء أمــس، إجمالــي عدد 
المتعافين من فيــروس كورونا حول 
العالم المليونين و400 ألف شخص.

موقــع  معطيــات  وأظهــرت 
برصد  المختــص   "Worldometer"
حصيلــة  أن  الفيــروس،  إحصــاءات 
المتعافيــن من كورونا حــول العالم 

وصلت 2 مليون و404 آالف و451.
وتم تسجيل أكبر عدد من المتعافين 

فــي الواليــات المتحدة بـــ467 ألفا 
و669، تلتهــا إســبانيا بـــ 196 ألفا 

و958 ثم ألمانيا 162 ألفا.
و833،  ألفــا   153 البرازيــل  فيمــا 
وإيطاليــا 144 ألفــا و658، وروســيا 
131 ألفــا و129، وتركيــا 120 ألفــا 

و15.
وتجــاوز عــدد إصابــات كورونا حول 
العالــم عتبــة 5 مالييــن و637 ألفا، 

بحسب الموقع نفسه.

مــن جانــب آخــر، ذكــر التلفزيــون 
الســعودية  أن  أمــس  الســعودي 
ستسمح بفتح المســاجد ألداء صالة 
الجمعــة وذلــك فــي إطــار تخفيــف 
المملكة لقيود الحركة التي كانت قد 
فرضتها لكبح انتشار فيروس كورونا.
وقــال التلفزيون الرســمي بحســابه 
على تويتــر نقال عن وزارة الشــؤون 
إن  واإلرشــاد  والدعــوة  اإلســالمية 
الجوامع والمســاجد ســتفتح أبوابها 

دقيقــة  بعشــرين  الصــالة  قبــل 
بعشــرين  الصالة  بعــد  وســتغلقها 

دقيقة.
الســلطات  قالــت  االثنيــن  ويــوم 
الســعودية إنها ســترفع القيود على 
ثــالث مراحــل تنتهــي برفــع حظــر 
التجــول فــي 21 يونيو حزيــران في 

عموم البالد باستثناء مدينة مكة.
وأشــارت إلى اســتمرار تعليــق الحج 

والعمرة حتى إشعار آخر.

مع انتشار كورونا
األمم المتحدة: تشغيل 

األطفال وزواج صغار
السن يتزايد في اليمن

عدن/ األناضول:
قالت المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أمس: إن 
25 ألف عائلة باليمن ستفقد المساعدات الشهر المقبل؛ بسبب نقص 

التمويل.
جــاء ذلك في تصريحات لقناة "الجزيــرة" اإلخبارية أدلت بها المتحدثة 

باسم المفوضية األممية، شابيا مانتو.
وشــددت المســؤولة األممية في تصريحها على ضرورة توقف الحرب 

الطاحنة في اليمن المستمرة منذ سنوات.
وتحدثت مانتو بأن نقص التمويل يهدد بوقف البرامج اإلنســانية في 

اليمن التي تعاني أزمة إنسانية هي األسوأ في العالم.
ودعت إلى تعاون دولي لمســاعدة اليمنيين لحماية أنفســهم في ظل 

الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.
ونهايــة أبريل/نيســان الماضي، حذرت المفوضيــة ذاتها من احتمال 
توقف المســاعدات المقدمة إلى مليون نازح والجئ في اليمن؛ بسبب 

نقص التمويل.
وأضافــت المفوضية حينهــا أنها "تســعى للحصول علــى مبلغ 89.4 

مليون دوالر بشكل عاجل".
ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ 
األزمات اإلنســانية بالعالم؛ حيث بات 80 بالمائة من الســكان بحاجة 

إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الماليين إلى حافة المجاعة.
وتقول األمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، 
فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما ال يقل عن 

100 ألف يمني.

ويزيــد من تعقيــدات النزاع في اليمن أن له امتــدادات إقليمية؛ فمنذ 
مــارس/آذار 2015 ينفــذ تحالــف عربي بقيــادة الســعودية، عمليات 
عســكرية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المســيطرين 

على عدة محافظات.

استقالة وزير بريطاني
على خلفية قضية خرق 
مستشار جونسون للعزل

لندن/ وكاالت:
دفعــت حكومة بوريس جونســون أول ضريبة سياســية في 
إطار تداعيات فيروس كورونا المســتجد باستقالة وزير فيها 
علــى خلفية تشــكيكه بتبريرات مستشــار رئيــس الحكومة 
دومينيــك كامينغز الذي خرق تدابير العــزل المفروضة على 

البريطانيين.
ويواجه رئيس الــوزراء البريطاني الــذي يتعرّض النتقادات 
إلدارتــه أزمة الوباء، صعوبات في طــي صفحة القضية التي 

تسبب بها مستشاره النافذ والمثير للجدل.
وكتــب وزير الدولة لشــؤون اســكتلندا دوغــالس روس في 
تغريــدة »ثمة ســكان مــن دائرتي لــم يتمكنوا مــن وداع 
أقربائهــم، عائالت لم تتمكن من تشــارك الحزن )على وفاة 
قريب(، أناس لم يتمكنوا من زيارة أقربائهم المرضى ألنهم 

كانوا يتبعون توصيات الحكومة«.
وتابع »ال يمكنني بنية طيبة أن أقول لهم إنهم كانوا جميعًا 

مخطئين وإن مستشارًا للحكومة كان على حق«.
وتأتي اســتقالة روس غداة عقد كامينغز مؤتمرًا صحافيًا لم 
يتخلله أي اعتذار ولم يعرب فيه عن أي شعور بالندم، بل أكد 
فيه أنه تصرّف بشكل »قانوني ومنطقي« عندما اجتاز، رغم 
إجــراءات اإلغالق، 400 كيلومتر ليقصــد والديه في دورهام 
شــمال شــرق لندن، برفقة زوجته وابنهمــا، ألنه كان يبحث 

عن حّل لحراسة طفله.
وكان كامينغز، العقل المدبر لحملة استفتاء عام 2016 الذي 
قــاد إلى خــروج بريطانيا مــن االتحاد األوروبي، يخشــى أن 

يكون مصابًا بكوفيد19- عندما خرق تدابير العزل.

طرابلس/ وكاالت:
أعلن الجيش الليبي، أمس، مصادرة آلية مسلحة، 
وأســر 15 من قوات خليفة حفتر في محور الخلة 

جنوبي العاصمة طرابلس.
جــاء ذلك في بيــان للمتحــدث باســم الجيش، 
العقيد طيار محمد قنونو، نشره عبر "فيسبوك"، 
المركز اإلعالمي لعملية "بركان الغضب" التابعة 

للحكومة المعترف بها دوليا.
وقال قنونو: إن "قواتنا البطلة تُسيطر على آلية 
مســلحة، وتقبض على 15 عنصرًا من ميليشــيا 

حفتر اإلرهابية في محور الخلة".
وقبــل ذلك بســاعات، أعلــن الجيــش الليبي أن 
قواته عززت مواقعها، واقتحمت تمركزات مهمة 
كانــت تحتلها قــوات حفتــر في محــاور جنوبي 

طرابلس.
كمــا بــدأ الجيــش الليبــي بالتقدم نحــو مطار 
طرابلــس القديم ومواقع اســتراتيجية بمحيطه 
جنوبي العاصمة، وفق مصدر عسكري لألناضول.
وتأتــي التطورات عقب نجــاح الجيش الليبي في 
الســيطرة، خالل األيــام القليلــة الماضية، على 
محــاور قتــال ومعســكرات اســتراتيجية جنوبي 

طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.
فــي ســياق متصــل، قالت القيــادة العســكرية 
األميركية في إفريقيا إن روســيا أرسلت إلى ليبيا 
مؤخرا مقاتــالت لدعم المرتزقــة الروس الذين 

يقاتلون إلى جانب حفتر.
وجــاء في بيان للقيادة العســكرية األميركية في 
إفريقيــا "أفريكوم" أّن المقاتالت غادرت روســيا 
وتوقفــت أوال فــي ســوريا حيث "أعيــد طالؤها 

لتمويه أصلها الروسي" قبل وصولها إلى ليبيا.
ولم تحــدد "أفريكــوم" ومقرها شــتوتغارت في 
ألمانيا تاريخ وصول الطائرات مكتفية بالقول إن 

األمر حصل "في اآلونة األخيرة".

ويأتــي بيان أفريكوم غــداة تأكيد قوات حكومة 
الوفاق الوطني الليبية االثنين أنه تم إجالء مئات 
المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب قوات 
حفتــر من مدينة بني وليد الواقعة جنوب شــرق 

العاصمة.
جاء هذا التراجع بعد سلسلة من االنتكاسات في 
الهجوم الذي يشــنه حفتــر منذ أكثر من عام في 
محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس )غرب( 

مقر حكومة الوفاق الوطني.
ولطالما نفى الكرملين أي تورط له في النزاع.

وردا علــى ســؤال لوكالــة فرانس بــرس قالت 
وزارة الدفاع الروســية إنها "لن تعّلق في الوقت 

الراهن" على بيان أفريكوم.
من جهته جدّد وزير الخارجية الروســي سيرغي 

الفروف التأكيد على ضرورة وقف إطالق النار فورا 
في ليبيــا وإطالق "حوار بناء"، وفق بيان أصدرته 
الوزارة عقب محادثات مع رئيس البرلمان الليبي.
لكــن خبــراء األمــم المتحــدة أكدوا فــي تقرير 
الشــهر الماضي وجود مرتزقة تابعين لمجموعة 
فاغنر، وهي منّظمة روســية شبه عسكرية يقول 
مراقبــون إنهــا مقربة مــن الرئيــس فالديمير 

بوتين، في ليبيا لمساندة حفتر.
وقال قائد أفريكوم الجنرال ستيفن تاونسند في 
بيان إن روســيا لطالما نفــت تورّطها في النزاع 
القائــم في ليبيا لكن "اآلن لــم يعد في إمكانها 

النفي".
وأضــاف أّن "روســيا تحــاول بــكل وضــوح قلب 

الموازين لصالحها في ليبيا".
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غزة/ رامي رمانة:
علــى  آمــااًل  وتجــار  منتجــون  يُعلــق 
عودة النشــاط االقتصادي إلى الضفة 
الغربية، وذلك عقب القرارات الحكومية 
القاضيــة بتخفيف اإلجــراءات المتخذة 
للحد من تفشــي وباء "كورونا"، وسط 
ترجيــح اختصاصييــن اقتصاديين بأن 
تســتغرق فتــرة التعافي فتــرة طويلة، 
الســيما وإن حاولت حكومــة االحتالل 
استخدام أموال المقاصة كورقة ضغط 

عقب وقف السلطة التنسيق".
ومع ذلك يطالب المتضررون بتدخالت 
حكوميــة عاجلــة، وإنعاشــية، وصرف 
تعويضات لهم عن الخسائر التي لحقت 
بهم، واعفاءات من الرسوم والضرائب 

لحين تصحيح أوضاعهم االقتصادية.
وكانت حكومة اشتيه أعلنت عن تخفيف 
اجراءات الحــد من تفشــي كورونا في 
الضفة الغربيــة، أمس، بعد أن فرضت 
حالــة طــوارئ في 12 مــارس الماضي  

شملت غلق المرافق االقتصادية.
من جانبه، عبر رئيس اتحاد الصناعات 
الجلديــة حســام الزغل، عن ســعادته 
بعودة النشــاط االقتصادي إلى الضفة 
الغربيــة،  معــواًل أن يتمكن المنتجون 
مــن بيــع منتجاتهم المكدســة داخل 
مخازنهــم، وامــداد الســوق بمنتجات 
جديــدة. وأشــار الزغــل فــي حديثــه 
لصحيفة "فلســطين" إلــى أن الترقب 
المصنعيــن  لــدى  الموقــف  ســيد 
والمنتجيــن، حيــث إنهــم ماضون في 
ضخ إنتاجهم إلى السوق المحلي رويدًا 
رويــدًا، فهم يخشــون اســتفحال وباء 
كورونــا مجــددًا، وانعــكاس ذلك على 
عودة الحكومة إلى اجراءاتها الســابقة 

في التعامل مع المرض.
وبيــن أن موســم عيد الفطــر، أنعش 

من أجل حثهم على تقديم المساعدات 
العاجلة للمتضررين.

وسجلت الشيكات المرتجعة في السوق 
الفلســطيني خالل ابريل الماضي أعلى 
قيمة لها فــي تاريخ القطاع المصرفي،  
حيث إن بيانات سلطة النقد اظهرت ان 
قيمة الشــيكات المرتجعة  بلغت 366 
مليون دوالر أمريكي، بعدد 297.710 

ألف ورقة شيك.
المرتجعة  الشــيكات  وشــكلت نســبة 
37.3 % مــن اجمالــي  ابريــل  خــالل 
الشــيكات المقدمــة للتقــاص البالــغ 
اجمالي قيمتهــا 981.33 مليون دوالر 
بالتزامن مع آثار ســلبية خلفها تفشي 
كورونا علــى الســيولة المالية لألفراد 

والشركات.
وعلــى الرغم من حالــة التفاؤل بعودة 
النشــاط االقتصادي إلى أسواق الضفة 
الغربية، إال أن االختصاصي االقتصادي 
د. نور أبو الرب، رجح أن تدخل السلطة 
في أزمــة ماليــة مرتقبة عقــب وقف " 
التنســيق" مــع االحتالل، اذ ســتحاول 
حكومة االحتالل ابتزاز السلطة بأموال 
المقاصة.  وأشــار لصحيفة "فلسطين" 
إلــى أن الفلســطينيين يعتمــدون في 
دخلهم علــى أموال المقاصــة،  وأجور 
الفلســطينية  المناطق  العاملين داخل 
والمســاعدات   ،1948 عــام  المحتلــة 
الدوليــة والتي تقلصــت إلى نحو 600 
ألف دوالر سنويًا، عالوة على  مؤسسات 

القطاع الخاص.
وأكد أبو الرب على أن تعافي االقتصاد 
كورونــا  جائحــة  مــن  الفلســطيني 
ســيأخذ وقتــًا، ذلــك أن الجائحــة، قد 
اصابــت القطاعات االنتاجيــة الزراعية 
في  والخدمات  والسياحية،  والصناعية، 

مقتل، وكبدتهم خسائر فادحة.

معــواًل على األيام القليلــة المقبلة في 
تصدير المنتجات المحلية إلى أســواق 
األردن التــي تشــهد أيضًا عــودة إلى 

العمل.
وعلــى الرغم مــن اعتبــاره أن الخطوة 
جــاءت متأخــرة، إال أن اتحــاد الغرفــة 
التجاريــة، أكــد علــى أهميتهــا خاصة 
وأن االقتصاد الفلســطيني هش، ليس 
لديــه مــوارده، ويقــع تحــت االحتالل 

اإلسرائيلي.
مــن جانبه، بين رئيــس االتحاد جمال 
جوابــرة، أن حالــة الطوارئ، بال شــك 
قد أحدثــت خلال كبيرًا فــي المنظومة 

الحركة الشرائية عند أصحاب المعارض 
والمنتجيــن، حيــث ســجلت المبيعات 
نســبة 40 %، بعــد أن كان حجم البيع 
قــد تراجع خالل فترة الطوارئ إلى أكثر 
من 90 %. وجــدد الزغل دعوته لوزارة 
االقتصــاد فــي رام اهلل، بــأن تمكــن 
المنتجيــن المحلييــن مــن الحصــول 
على حصة كبيرة في الســوق المحلي، 
لمــا يتمتــع إنتاجهم من جــودة عالية 

تضاهي المستورد.
ولفــت إلــى أن إزالــة الحواجــز بيــن 
محافظــات الضفــة الغربيــة، بالتأكيد 
ســتمكن من تســهيل التجارة البينية، 

االقتصادية، وتسببت في خسائر مالية، 
ونشــوب خالفــات بســبب الشــيكات 

المرتجعة، ونقص السيولة النقدية.
وشــدد جوابرة تأكيده على ضرورة أن 
يكون لحكومة اشــتيه تدخالت عاجلة 
في تعويض أصحاب المحــال التجارية 
والبائعيــن عن األضــرار التي تكبدوها 
خالل فترة الطوارئ، مهيبًا بالمؤسسات 
المصرفية أن تقدم تسهيالت ائتمانية 
بأسعار فائدة بســيطة وفترات تسديد 

طويلة.
وأشــار إلى أن اتحاده يواصل مســاعيه 
من االتحاد التجاريــة العربية والدولية 

غزة/ فلسطين:
أصدرت ســلطة األراضــي في قطاع غــزة بيانًا 
وصفته بـ"التحذيري" بشــأن المشروع الزراعي 

شمال قطاع غزة.
الوطنــي  بواجبنــا  "التزامــًا  الــوزارة:  وقالــت 
واألخالقــي والقانوني قمنا بتخصيص األراضي 
الحكومية لصالح المنفعة العامة وتم تخصيص 
أرض زراعيــة بمحافظــة شــمال غــزة, القرية 
البدويــة بمســاحة 700 دونــم لدعــم قطــاع 
الزراعة والمزارعين وزيادة الســلة الغذائية في 

قطاع غزة".
وبينت أنه تم تقســيم المســاحة إلــى )269( 
قسيمة بمســاحة 2 دونم لكل مقسم حيث تم 
تأجير هذه المقاســم لغرض االســتزراع بسعر 
رمزي مقداره )$50( للدونم الواحد ســنويًا بما 

عاد بالفائدة على )269( عائلة.
وأشارت إلى أنها ولألســف علمت مؤخرًا بقيام 
بعض المســتأجرين بمخالفة شــروط التعاقد 
وببيــع عدد مــن هذه المقاســم بعملية نصب 

واحتيال على المواطنين.
وشــددت على أنه يمنع منعًا باتًا استخدام هذه 

القســائم إال ألغراض الزراعة فقط ولن يسمح 
بتجــاوز الغــرض التي خصصت له ســواء ببناء 
قديم أو حديث وسيتم إزالة أي تعد فور انقضاء 

المدة المحددة.
وأضافت "أي مســتأجر يثبت لدينا أنه قام ببيع 
قسيمته التي استأجرها سيتم إلغاء عقد اإليجار 
فورًا واتخــاذ المقتضى القانوني بحقه حســب 
نــص قانــون 2017/5 وهــو الســجن مدة ال 
تزيد على أربع ســنوات وغرامة ال تزيد على 40 
ألف دينار أردني وتتضاعــف الغرامة حال تكرار 

الجرم".
وأكدت على ضرورة تســديد ما على القســائم 
مــن إيجارات رمزية حتى نهاية الشــهر الجاري 

حتى ال يتم إلغاء عقد االستئجار.
وتابعــت "فــي حــال تعــرض مواطــن لعملية 
النصب واالحتيال بالشــراء في هــذه المنطقة 
عليــه التوجه فــورًا لوحدة الشــؤون القانونية 
بســلطة األراضي وتقديم شــكوى ضــد البائع 
مرفقة بصورة عن العقود التي أبرمت حتى يتم 
تقديــم الجناة للقضاء ومســاعدة من تعرضوا 

لعملية النصب واالحتيال الستعادة أموالهم".

ونوهت إلى أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات اإلدارية 
والقانونيــة بحــق المخالفيــن ومــن ســمحوا 
ألنفســهم بخيانــة األمانة التــي وضعت بين 
أيديهــم لتكــون مصــدر رزق لهم وألســرهم 
وقاموا ببيــع األرض وذلك بداية شــهر يونيو 

.2020

ولفتــت إلى أنه لــن يتم النظر في أي شــكوى 
بالخصوص بعــد تاريخ 2020/6/7 وســنعتبر 
مــن قــام بالشــراء هــو شــريك فــي الجريمة 
وســينطبق عليه مــا ينطبــق على المســتأجر 

األصلي وستنعدم لدينا شبهة )حسن النية(.
واســتدركت "أي قســيمة لــم يتم اســتغاللها 
للزراعة من قبل المستأجر وتركت غير مزروعة 
ســيتم إلغاء عقد اإليجار وسحبها ليعاد تأجيرها 
من جديد ألشــخاص هم بحاجة ماسة لمصدر 

رزق حقيقي".
وأوضحــت أن المشــروع الزراعــي فــي منطقة 
القرية البدوية هو مشروع رائد وسنحافظ عليه 
كســلة غذائية لســكان قطاع غزة ولن نسمح 
أن يتحول لعشــوائية جديدة وفقدان مزيد من 

األرض الحكومية.

األسوأ منذ 8 سنوات
اقتصاد االحتالل ينكمش

 7 % بسبب كورونا
الناصرة/ فلسطين:

قال مكتب اإلحصاءات اإلسرائيلي المركزي إن اقتصاد االحتالل 
انكمش بنســبة 7.1 % على أســاس ســنوي فــي الربع األول 
مــن العام جراء تضــرر التجارة واالســتثمار واإلنفاق الحكومي 

واالستهالكي من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وهذا أول انكماش ربع سنوي للناتج المحلي اإلجمالي في دولة 

االحتالل  منذ 2012.
وتراجعت الصادرات بنســبة 5.9 % في الفترة من يناير/كانون 
الثانــي إلى مــارس/آذار الماضييــن، في حين هبــط اإلنفاق 
الخاص بنسبة 20.3 % واســتثمارات األصول الثابتة 17.3 %، 
كما هبطت الواردات بنسبة 27.5 % وتراجع اإلنفاق الحكومي 

بنسبة 10.3 %.
وكان بنك )إســرائيل( المركزي قد قال إنــه يتوقع أداء ضعيفا 
في النصف األول من 2020، بســبب فيروس كورونا الذي أدى 
لتوقــف جزء كبيــر من النشــاط االقتصادي، كمــا توقع البنك 
تحسنا في النصف الثاني من العام الحالي، وتحسنا أيضا خالل 

العام المقبل.
وبلــغ معدل النمو فــي الربع األخير من العــام الماضي 4.6 % 
على أساس ســنوي دون تعديل، ونما اقتصاد االحتالل بنسبة 

3.5 % في 2019 بأكمله.

"سلطة األراضي" تحذر من التعدي 
على "المشروع الزراعي" شمال قطاع غزة 

طالبوا بدعم حكومي عاجل
منتجون وتجار يعولون على عودة النشاط االقتصادي للضفة 
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م.. ما هو؟  م الدَّ تسمُّ
وكيف يحدث؟

د. مي ظاهر- صيدالنية
يحدث تســمم الــدم عندما تدخل عــدوى بكتيرية فــي مكان من 
الجســم مثل الرئتين أو الجلد، إلى مجرى الدم، إذ يعد أمرًا خطيرًا 
ألن البكتيريــا وســمومها يمكــن أن تنتقــل عبر مجــرى الدم إلى 

الجسم بالكامل.
عادًة، يكون مجرى الدم خاليًا من الميكروبات ولكن عندما تدخل 
البكتيريا إليه تتكاثر، يتفاعل الجســم بإطــاق مواد كيميائية في 
مجرى الدم، تســبب هــذه المــواد الكيميائية اســتجابة التهابية 

يمكن أن تسبب تلًفا ألعضاء الجسم.
يمكن أن يصبح تســمم الدم مهددًا للحياة بســرعة، لذلك يجب 

أن يعالج في المستشفى وإال قد يتطور إلى تعُفن الدم )اإلنتان(.
فاإلنتان وتســمم الدم مختلفــان، اإلنتان هو المرحلــة المتقدمة 
والخطرة من تســمم الدم والذي يســبب التهابًا فــي جميع أنحاء 
الجســم ويمكن أن يتســبب هــذا االلتهاب في تجلــط الدم ومنع 
األكســجين من الوصول إلى األعضاء الحيوية، مما يؤدي إلى فشل 

األعضاء.
من المرجح أن يصيب كبار الســن، األطفال وأولئك الذين يعانون 

من مرض طويل األمد والذين خضعوا لجراحة مؤخرًا.
-ما هو سبب حدوث تسمم الدم؟

يمكن أن تؤدي أنواع عديدة من البكتيريا إلى تســمم الدم، ولكن 
العدوى األكثر شيوعًا هي:

التهابــات المســالك البولية، االلتهــاب الرئــوي، التهابات الكلى، 
التهابات في منطقة البطن.

تدخل البكتيريا من هذه العدوى إلى مجرى الدم وتتكاثر بســرعة، 
مما يسبب أعراضًا فورية.

-من األشخاص األكثر عرضة للخطر؟
يمكــن ألي شــخص أن يصــاب بالعــدوى، ويمكن أن تــؤدي أي 
عــدوى إلى اإلنتان، ولكن بعض عوامــل الخطر تجعله أكثر عرضة 

لمجموعات معينة من الناس والتي تتضمن الحاالت اآلتية:
-ضعف جهاز المناعة مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز 

والسرطان.
-األمراض المزمنة مثل السكري وأمراض الرئة وأمراض الكلى.

-أن يكون العمر أقل من عام واحد أو أكثر من 65 عامًا.
-جراحة حديثة أو عملية زرع.

-حروق شديدة أو صدمات جسدية أخرى.

•تشمل أعراض تسمم الدم ما يأتي:
-الحمى أو االرتعاش أو الشعور بالبرد.

-معدل ضربات القلب السريع.
-التنفس السريع وضيق التنفس.

-الجلد المتعرق أو الرطب.
-الشعور بالنعاس أو االرتباك.

-اإلسهال، الغثيان واالستفراغ.
-آالم في العضات.

-الشعور بالبرودة والحرارة في فترات متقاربة.
•كيف يمكن الكشف عن تسمم الدم؟

باســتخدام اختبار الــدم للعثور على مصدر ونوع وســبب اإلصابة، 
باإلضافة إلى مرحلة اإلنتان ومدى تلف األعضاء.

•البكتيريا التي توجد عادة في حاالت اإلنتان هي:
.Staphylococcus aureus•

.Escherichia coli•

.Klebsiella •

.Enterococcus•

.Streptococcus•

•أما بالنسبة للعالج:
يشــمل العــاج في حــاالت الطــوارئ إعطــاء المضــادات الحيوية 
والســوائل وحماية األعضاء من خال دعم الوظائف الحيوية، مثل 

أجهزة التنفس.
إذا اشــتبه الطبيب في أن مصدرًا معينًا يسبب العدوى، فسيحاول 
إزالتــه والذي يمكن أن يشــمل ذلــك إزالة األنســجة المصابة أو 

تصريف الخراج.

ويذكــر لصحيفــة "فلســطين"، أن مــن 
محاســن الرياضة لجســم اإلنســان أنها 
تقوي األوردة والــدورة الدموية، وعضلة 
القلب، وتحســن حركة العضات، وتقوي 

العظام، وترفع مناعة الجسم.
ويتابــع: تســاعد الرياضة علــى تخليص 
الجسم من الســموم عند ممارستها بعد 
رمضــان، كما أنهــا تقضي علــى المواد 
الضارة الموجودة في الجسم كالدهون، 

وتحسِّن من وظائف أعضاء الجسم.
ويبيِّن أنَّ البعض يستســلم في رمضان 
وتقــل حركته، ويتناول مــا لذ وطاب من 
األطعمــة التــي تعتمــد علــى الدهــون 
والسكريات، فقلة الحركة وعدم ممارسة 
الرياضــة تــؤدي إلــى تراكــم الدهــون 
والســوائل في الجسم، بســبب اإلفراط 
فــي األكل، وتكدِّس وجبــة واحدة عند 
اإلفطــار، ويصــاب بعدها بحالــة خمول 

ونوم.
ويوضــح د. مطر، أنَّه ال بــد من العودة 
إلى ممارســة الرياضة لمساعدة الجسم 

علــى التخلــص مــن الدهــون الزائدة، 
وتحسين المظهر الخارجي، والتقليل من 
الحزن االكتئاب، وتحســن عمــل الجهاز 

الهضمي.
في السياق يقول أستاذ التدريب الرياضي 
فــي كليــة التربيــة البدنيــة والرياضــة 
بجامعة األقصى أ.د. نادر حاوة: إن كثيرا 
مــن األشــخاص يعزفــون عن ممارســة 
الرياضــة فــي رمضــان، وبعــد انتهائه 
يريدون العودة إلــى نظامهم الرياضي، 
بعدما أصاب الشــلل مرافقهم الرياضية، 
وهنا ال بــد أن تكون العــودة بالتدريج، 
فمثًا مــن كان يمارس رياضة المشــي 
مدة ســاعة ونصف عليه أن يمارســها لـ 

40 دقيقة فقط.

ويبين في حديث مع صحيفة "فلسطين"، 
أن على األشــخاص الذيــن يقبلون على 
ممارسة الرياضة بعد رمضان أن يمارسوا 
تماريــن وتدريبــات اإلطالــة للعضــات 
والمرونة للمفاصــل وهي مهمة حتى ال 
يتسبب باآلالم في المفاصل والعضات، 

إلــى جانب التدريبــات الســويدية وهي 
عبــارة عن حجات ووثبــات للحفاظ على 
اللياقة البدنية كونها تعتمد على الجهاز 

التنفسي والقدرات العضلية.
ويلفت إلى أن ممارسة النشاط الرياضي 
فــي رمضان مهــم جدًا، ولكــن في حال 
االنقطــاع البد مــن اتباع طرق ســليمة 
للعــودة لممارســتها بالبــدء "بالحركات 
التسخينية" واإلحماء لتهيئة جميع أجهزة 
الجســم والعضــات، والمفاصــل علــى 
ممارســة التماريــن الرياضيــة، ومن ثم 
التدرج حتى يصل للتكيف واالستمرارية، 
ألن االنقطاع مدة أسبوعين وليس شهرًا 
تنخفض اللياقــة البدنية بنســبة 40%. 
وبالنســبة لكبار الســن الذين يمارسون 
الرياضــة للتخلــص من األمــراض يجب 
البــدء في رياضة المشــي لرفــع نبضات 
القلب، وتنشيط األوتار، ثم عليهم القيام 
بتماريــن اإلطالة كونهــا تقلل من توتر 
العضــات والمفاصل وتمنع التشــنجات 

وتجنب خطر أي إصابات.

الرياضة بعد رمضان.. 
هذا ما يحتاجه جسمك

بعــد أن رفــع كثيرون شــعار الراحة من ممارســة 
الرياضــة فــي شــهر رمضــان، خاصــة مــع ضيــق 
الوقــت واالكتفــاء باألعمال اليوميــة، آن األوان 

للعودة إليها.
ويتفــق خبيــر صحــي وآخــر فــي علــوم الرياضــة 
على أهمية ممارســة األنشــطة الالزمة لتحفيز 

الجسم بعد رمضان والحفاظ عليه.

والرياضــة مهمــة –والحديــث هنــا الختصاصــي 
فــي  مطــر-  د.رامــي  والكلــى  الباطنــة  أمــراض 
رمضــان وبعــد انقضائــه، كــون األجســام تكــون 
خالية من السموم وتخلصت منها بفعل الصوم، 
ولكــن بعــض األجســام تــزداد الحاجة لممارســة 
الرياضــة بالنســبة لهــا بعــد انتهاء رمضــان لعدم 

ا. ا صحيًّ اتباعها نظاًما غذائيًّ

غزة/ هدى الدلو:
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رام اهلل/ الجزيرة نت:
بأغنية حنين فلسطينية، بدأت األسيرة 
في سجون االحتالل اإلســرائيلي ميس 
أبــو غــوش رســالة لعائلتها فــي عيد 
الفطــر: "عصفورنــا بيحلــم علــى ضو 

القمر.. بس القمر لملم حنين وشوق".
ثم نقلت لهم مشــهدًا فــي وقت مبّكر 
من أيام السجن: "عندما يكون الطقس 
جمياًل، في ســاعات الفجر األولى، تأتي 
عصافير من قمة جبل الكرمل إلى ساحة 
الســجن وتلهو في الممــرات بين غرف 
األســيرات. أجهل نوعها واسمها ولكن 
صوتها يبشّــر بفجر حرية قادم.. أحيانا 
أقترب من باب الغرفــة وأمرر لها الخبز 

عبر الشبك.. أحسدها على حريتها".
عصافير األمل

العصافيــر هــي الكائــن الوحيــد الذي 
تســتطيع ميس وزميالتها رؤيته وسط 
حديد وجدران سجن الدامون لألسيرات 
الفلسطينيات قرب حيفا شمال فلسطين 

المحتلة.
تخاطــب ميــس -المعتقلة منذ تســعة 
شــهور- الطيور وتحلم أن تتبادل معها 
األدوار، وتكتب: "لو أنكِ تعلمين ما هو 
ذنبنــا، لمنحتنا جناحيــك وقلتِ اذهبوا 

نحو البالد ونحو من تحبون".
إنها رســالة ميس الثالثــة لعائلتها منذ 
اعتقالها في أغســطس/ آب الماضي ثم 
الحكم عليها بالســجن 16 شهرا، وبعد 
أن مرت بتجربة قاســية مــن التعذيب 
الجسدي العنيف ألكثر من ثالثين يومًا، 

منعت خاللها من لقاء محاميها.
عرفت ميــس أن أخبار تدهــور وضعها 
الصحي وإصابتها بأوجاع مزمنة بسبب 
التعذيــب وصلــت عائلتهــا، فكتبــت: 
"بمــا أنكــم علمتــم، أعاني مــن أوجاع 
في العمــود الفقري واليديــن والرأس، 
أشــعر أحيانــا بالكهرباء تجتــاح الجهة 
اليسرى من رأسي"، وتضيف أنها بحاجة 
إلى فحــوص طبية وتطلــب نقلها إلى 

المستشفى بأقرب وقت.
منذ مارس/ آذار الماضي، عوقبت ميس 
أبو غوش من مخيم قلنديا واألسيرتان 
البرلمانيــة خالــدة جــرار مــن رام اهلل 
وإيناس عصافرة مــن الخليل، بمنعهن 

وتختم رســالتها القصيــرة "اهلل يجعله 
آخر عيــد واحنا بعــاد عنكــم.. أنا قوية 

بقوتكم".
مصابات وأمهات

شــروق وميــس فتاتــان من بيــن 39 
أســيرة فلســطينية يقبعــن في ســجن 
الدامون اإلســرائيلي، ومــن بين هؤالء 
سبع مصابات بالرصاص منذ اعتقالهن 
قبــل ســنوات، و16 أمّا يقضيــن العيد 
بعيــدا عــن أطفالهــن، ومحرومات من 

زيارتهم أو التواصل الهاتفي معهم.
األســيرة إينــاس عصافــرة )25 عامــا( 
من محافظة الخليــل، أمّ لمحمد وعبد 
الرحمن )خمس وأربع ســنوات(، وزوجة 
لقاســم عصافــرة المعتقل في ســجون 

االحتالل أيضا.
في رســالتها تُقسّــم إيناس أشــواقها 
وأشــقائها  أطفالهــا  بيــن  وحنينهــا 
وعائلتــه.  زوجهــا  وبيــن  ووالدتهــا، 
وتخبرهــم أنها اعتصمــت لوقت طويل 
في ساحة الســجن من أجل السماح لها 

باالتصال، لكن دون جدوى.
تطلب منهم االستماع ألنشودة "حنين 
لزوجهــا  ســالما  وترســل  االشــتياق"، 
المعتقــل فــي ســجن آخــر، وترجو أن 
يســمعوها أصواتهم وأصوات أطفالها 
المخصصــة  اإلذاعيــة  البرامــج  عبــر 

مــن اتصال هاتفــي كان قــد أتيح مرة 
واحدة لألسيرات الفلسطينيات، بعد أن 
توقفت زيارات عائالتهن بسبب جائحة 

كورونا.
تقول ميــس: "كنت أنتظــر مهاتفتكم 
بشــكل مباشــر.. لكنني لم ولن أشــعر 
بحزن كالــذي شــعرته عندمــا حُرمت 

منها".
معمول العيد

األســيرة المقدســية شــروق دويــات، 
المعتقلــة منــذ صيــف 2015 بعــد أن 
أطلق عليها مســتوطن إســرائيلي النار 
قــرب المســجد األقصــى فأصابها في 
الصــدر والكتف واليد، تكتــب لعائلتها 
عن مشــاركتها في صنع "معمول العيد 

في السجن".
أدت إصابــة الفتــاة إلــى قطع شــريان 
رئيس في يدها، وحكم عليها بالســجن 
16 عاما. رغم ذلك تــروي لعائلتها عن 

إعداد كعك العيــد )المعمول( مما توفر 
مــن مــواد غذائيــة، وأنه ســيتاح لهن 
أداء صالة العيد في ســاحة السجن، ثم 
التجمع في غرفهن لشرب القهوة وأكل 
الحلوى. وتعّلــق: "بدنا نبســط البنات 
شوية، ألن بينهن مَن يمر عليها العيد 
ألول مــرة في الســجن.. وفــي أمهات 

يفتقدن أبناءهن".

لألسرى، ثم تزيد السالم حرارة لعمتها 
"حماتها" التي تكفلــت برعاية أطفالها 
في غياب والديهم بالتناوب مع والدتها.

تحدثــت إينــاس -التي هــدم االحتالل 
منزلها أيضا بعــد اعتقالها وزوجها في 
أغســطس/آب -2019 عن أجواء شــهر 
رمضان في الســجن، حيث اســتطاعت 
ختــم القــرآن أربع مــرات. وفــي نهاية 
الرســالة، كتبت لزوجها األسير المهدد 
بالسجن المؤبد: "ال أعرف كيف سيكون 
العيد بدونــك وبــال األوالد.. لكن أنت 

معي في كل وقت وحين".
أمنيات

كلمــات ميس وشــروق وإينــاس جاءت 
ضمن عشــرين رســالة نقلتها األسيرة 
لعائــالت  شــذى حســن  الفلســطينية 
األســيرات بعد اإلفراج عنهــا قبل العيد 
بأيــام قليلة، وخضعــت لرقابة وتدقيق 

االحتالل قبل إخراجها.
ويتاح لألسرى واألسيرات الفلسطينيين 
إرســال رســائل خطيــة لعائالتهم عن 
طريــق الصليــب األحمر، لكنهــا تتأخر 
شــهورا بســبب قلــة زيــارات الصليب 

األحمر وطول إجراءات نقلها.
تقول شذى التي أمضت ستة أشهر في 
االعتقــال منــذ ديســمبر/كانون الثاني 
الماضي، إن كل الرسائل حملت أمنيات 

بــأن يفرج عنهن قبــل العيد القادم في 
صفقة تبادل بين المقاومة الفلسطينية 

واالحتالل.
وتذكر أصعب حاالت األسيرات في قصة 
إيناس عصافرة التي كان طفالها -على 
صغرهما- يتناوبان زيارتها مع والدهما 
األســير في ســجن آخر، وقالت لشــذى 
يوما: "أفكر إن كان أطفالي سيتقبلونني 
عند خروجي من السجن.. أين سأعيش 
وكيــف، بعــد أن هدمــوا كل ذكريــات 

عائلتي بهدم منزلي واعتقال زوجي".
بينما تمنّت األســيرة المصابة بحروق 
شــديدة منذ اعتقالها إســراء جعابيص 
)34 عامــا( أن ال يكبــر طفلهــا معتصم 

قبــل اإلفراج عنها بعد خمس ســنوات، 
فقالــت لــه: "أريــد أن يبقــى وجهــك 
طفــال وأال تغدو رجال قبــل خروجي من 

السجن".
تضيف شذى أن "رسائلهن تحاول إخفاء 
واقــع الســجن المرير كي يبــددن قلق 
عائالتهــن.. لكن ميس التي كتبت عن 
العصافيــر وأغاني الحرية وتنقلت يوميا 
بيــن غرف األســيرات بهمّــة وعزيمة، 
ال تنــام إال بتناول المســكنات لتهدئة 
أوجاعهــا، وشــروق التــي أخبرتنــا عن 
معمول السجن ال يزال الرصاص يسكن 

جسدها".

يبــدو أحدنا كمن ودّع للتو حبيبًا بعد حبيب، بانقضاء شــهر 
رمضان المبارك وأيام عيد الفطر الثالثة، وهو يعيش تفاصيل 
هذا "الفراق"، ولسان حاله يقول: "إلى اللقاء". لكنّ قيم العيد 
إذا ما بقيت فينا، فكأنما لن ينتهي هذا العيد الذي يشرح صدر 
المســلمين بعد صيام 30 يوما. االهتمام باآلخرين وزيارتهم 
وإدخــال البهجة إلى قلوبهم ونثر الفرح على شــفاه أطفالهم 
وكبارهم وإضفاء تفاصيل السعادة من التراحم وصلة األرحام، 

هو من أهم ما يحمله العيد من قيم إنسانية.
اإليمــان بأن بعــد الصبر فرجًــا وفرحًا، كمــا أن بعد الصيام 

عيــدًا، واقتناع النفس بأنها ســتلقى خيرًا بقدر ما أحســنت، 
يعني أن العيد بمفاهيمه سيبقى مصاحبًا لنا.

اإلحساس بالناس، ومســاعدتهم بما أمكن كل منا، حتى ولو 
بابتســامة في وجوههم ترسم لهم معالم الحياة، يعني أننا ال 

نزال في عيد.
أن نحفظ الحقوق ألصحابها، وأال نظلم أحدًا بقول أو عمل أو 
نية، وأن نؤمن بــأن حريتنا تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين، 

فهذا امتداد للعيد.
أال تلفظ ألســنتنا أو تصنع أيدينا أو تســر قلوبنا إال ما يرضي 

اهلل، وأن نحســن عبادته ســبحانه وتعالى وطاعته، وأن تكون 
مخافة اهلل بين أعيننا، يعني أن نكون دائمًا في عيد.

أداء الصــالة فــي وقتهــا، والتقرب إلــى ربنا بصيــام النافلة، 
والدعــاء، وتنظيم الوقت، وإتقــان العمل، عيد في الدنيا يقود 

إلى فسيح الجنان في اآلخرة.
أن نقول للناس حُسنًا يبشرهم بما يسر من األمنيات والنوايا، 
وأن تعتاد ألســنتنا على الحب الذي يصدقه القلب، فهذا يفتح 
أبواب الخير الذي يحمل العيد قيمته، وترسخه جملة "كل عام 

وأنتم بخير"، وكل عام وأنتم في عيد.

نبيل سنونوعيٌد مستمر

عن عصافير الُصبح ومعمول السجن واألوجاع.. 
رسائل األسيرات الفلسطينيات في العيد
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برلين/ )أ ف ب(:
حســم بايرن ميونيخ المتصدر مواجهة القمة أمــام مضيفه ومطارده 
المباشر بوروسيا دورتموند في صالحه عندما تغلب عليه -1صفر أمس 
على ملعب "ســيغنال إيدونا بارك" في دورتموند فــي المرحلة الثامنة 

والعشرين من الدوري األلماني واقترب من اللقب الثامن تواليا.
ويديــن بايرن ميونيــخ بفوزه في اللقــاء الذي أقيم للمــرة األولى في 
تاريخــه بدون جمهور بســبب فيــروس كورونا المســتجد، إلى نجمه 
الدولــي يوشــوا كيميــش الذي ســجّل الهــدف الوحيد فــي الدقيقة 
43 معــززا موقــع فريقه في الصدارة بفارق ســبع نقاط أمام بوروســيا 

دورتموند قبل ســت مراحل من نهاية الموســم، وبــات قريبا جدا من 
اللقب الثالثين في تاريخه.

وهو الفوز الثالث على التوالي لبايرن ميونيخ منذ االســتئناف والســابع 
على التوالي منذ ســقوطه في فخ التعادل الســلبي امام ضيفه اليبزيغ 
في المرحلة الحادية والعشــرين في التاسع من فبراير الماضي، والـ20 

هذا الموسم.
وجدد النادي البافاري فوزه على بوروســيا دورتموند بعدما كان سحقه 
برباعية نظيفة ذهابا في ميونيخ، ليحقق فوزه الـ48 في 102 مواجهة 

في تاريخ مباريات الفريقين مقابل 25 خسارة و29 تعادال.
في المقابل، فشل بوروســيا دورتموند في رد االعتبار لخسارته المذلة 
ذهابــا وتلقــى ضربة موجعة في ســعيه الى اللقب التاســع في تاريخه 
واالول منــذ 2012، كونه كان يمني النفس بالفوز لتقليص الفارق الى 
نقطة واحدة وإشــعال المنافســة على اللقب، بيد أنه بات اآلن مهددا 
بلحــاق اليبزيــغ به الى الوصافة فــي حال فوز االخير علــى ضيفه هرتا 

برلين اليوم في ختام المرحلة.
وهي الخســارة االولى لبوروســيا دورتموند في مبارياته السبع األخيرة 

واألولى بعد فوزين عقب استئناف المنافسات.
ويلعــب اليــوم أيضا اوغســبورغ مــع بادربــورن، وأونيــون برلين مع 

ماينتس، وفورتونا دوسلدورف مع شالكه، وهوفنهايم مع كولن.

 يحسم القمة أمام دورتموند 
ويقترب من لقب الدوري األلماني بايرن ميونيخ

لندن/ وكاالت:
كشــفت تقارير بريطانية، في األيام القليلــة الماضية، عن اهتمام نادي 
نيوكاسل اإلنجليزي بضم البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة المعار 

إلى بايرن ميونخ األلماني، حتى نهاية الموسم الحالي.
وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلســبانية، إن كوتينيو يحظى بتأييد 
كبيــر من األرجنتيني ماوريســيو بوكيتينيو المرشــح لقيــادة الفريق في 

الموسم المقبل.
وأشــارت الصحيفة إلى أنه حال عدم التوصــل التفاق مع مدرب توتنهام 
هوتســبير الســابق، فســيكون اإلســباني رافا بينيتيز هو االسم المختار 
لقيادة الفريق الذي ســبق لــه أن تولى تدريبه خــالل الفترة من 2016 

وحتى 2019.
وأضافت الصحيفة اإلســبانية، أن إدارة نيوكاســل قد بــدأت بالفعل في 
التواصل مع كوتينيو وممثليه، لشــرح مشــروع النــادي الطموح وإقناعه 

باالنضمام للفريق.
وذكــرت ”موندو ديبورتيفو“ أن اســتمرار كوتينيو مــع بايرن ميونخ بعد 
انتهــاء الموســم الحالــي أصبح مســتحيال، بعــد أن تحــدث كارل هاينز 
رومينيغــه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، عن عدم تفعيل بند أحقية 

الشراء الموجود في عقد الالعب.
وفتح بايرن الباب أمام نيوكاســل إلمكانية التفاوض مع برشلونة بشأن 
ضم كوتينيو بسعر يقل كثيرا عن القيمة المحددة في بند الشراء، والتي 

تقدر بـ120 مليون يورو.
واقتربت شــركة ”بي ســي بي كابيتال بارتنرز“، وهي شــركة استثمارات 
ماليــة مدعومــة من صنــدوق االســتثمار العام فــي المملكــة العربية 
الســعودية، من االستحواذ على نيوكاســل، في صفقة تقدر بمبلغ 300 

مليون جنيه إسترليني، في انتظار موافقة رابطة الدوري اإلنجليزي.

فاران يؤكد رغبته في "الفوز 
بكل شيء" مع ريال مدريد

مدريد/ )أ ف ب(:
أكد مدافــع ريال مدريد اإلســباني لكرة القدم الدولي الفرنســي رافايل 
فــاران أمس أنه يريد »الفوز بكل شــيء« مع النــادي الملكي، معربا عن 
ارتياحه لقرار الحكومة منح الضوء األخضر الستئناف »ال ليغا« اعتبارا من 

األسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو المقبل.
وقــال فاران لتلفزيون ريال مدريد »نريد حقا العودة الى المنافســة، انها 

مهمتنا، انها سبب وجودنا، نريد دائما التنافس« مع الفرق االخرى.
وأضــاف بعد االنتهاء من حصــة تدريبية مع الفريــق الملكي »لم نلعب 
كرة القدم منذ فترة طويلة، لذلك نحن متحمسون جدا ونريد الفوز بكل 

شيء«.
وأوضح فاران »نشــعر بتحســن كل يــوم، ونعمل كثيرا، ونتحســن على 

الصعيد التكتيكي«، مضيفا أن الميرنغي يركز حاليا على العمل البدني.
وكان ريال مدريد قبيل تعليق منافسات الدوري اإلسباني منتصف مارس 
الماضــي، يحتــل المركــز الثاني برصيــد 56 نقطة بفــارق نقطتين عن 

برشلونة المتصدر، وذلك قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم.

نيوكاسل 
يبدأ التفاوض مع 

كوتينيو

ميالنو/)أ ف ب(:
أكــد نادي ميــالن اإليطالــي لكرة القــدم أمس 
ان مهاجمــه الســويدي زالتــان إبراهيموفيتش 
تعرّض إلصابة في ربلة الساق اليمنى وليس وتر 
أخيل كما كان يخشــى، مــن دون ان يحدد فترة 

غيابه المتوقعة.
وتعرض النجم المخضــرم إلصابة بالغة اإلثنين 
الماضــي خــالل التمارين مــع فريقه اســتعدادا 
الحتمال اســتئناف منافســات "ســيري أ"، بحسب 
تقارير صحافية رجحت ان تكون اإلصابة في ربلة 
الســاق، بينما أفادت تقاريــر أخرى عن إصابة في 

وتر أخيل قد تبعده لمدة أشهر.

ان  الــى  أمــس  بيــان  فــي  النــادي  وأشــار 
"إبراهيموفيتــش تعــرض إلصابة فــي العضلة 

النعلية لربلة الساق اليمنى".
وأكــد ان "وتر أخيل لم يمسّ. الالعب ســيخضع 

لفحص خالل فترة عشرة أيام".
وأشــارت تقاريــر صحافية إيطالية أمــس الى ان 
هذه اإلصابة قد تبعــد المهاجم البالغ من العمر 

38 عاما، لفترة قد تصل الى أربعة أسابيع.

وتأمل األندية اإليطالية في اســتئناف الموســم 
قرابــة منتصــف يونيو المقبل، بعــد تعليقه منذ 

التاسع من مارس الماضي بسبب "كوفيد19-".
ومــن المتوقــع ان تعطي حكومة رئيــس الوزراء 

جوزيبي كونتي الضوء األخضر لهذه العودة هذا 
األسبوع.

وخــاض "إيبــرا" مســيرة كبيــرة فــي العقديــن 
األخيرين، وتنقل بين أندية كبرى في أوروبا مثل 
أياكــس أمســتردام الهولندي، يوفنتــوس وإنتر 
وميالن في إيطاليا، برشلونة اإلسباني، مانشستر 
يونايتــد اإلنجليــزي، وصوال الى لــوس أنجليس 
غاالكســي األميركي حيث أمضى موســمين، عاد 
بعدهمــا الــى النــادي اللومباردي في ديســمبر 

الماضي، بعقد حتى نهاية هذا الموسم.
وسبق البراهيموفيتش ان دافع عن ألوان ميالن 

بين 2010 و2012.

يخفف من وقع إصابة 
إبراهيموفيتش

ميالن



لندن/ )أ ف ب(:
أعــرب النروجي أولي غونار سولســكاير مدرب فريق مانشســتر يونايتد 
االنجليزي لكــرة القدم أمس، عن ثقته بأن العبيه الفرنســي بول بوغبا 
وماركوس راشفورد، سيكونان جاهزين الستئناف الدوري الممتاز الشهر 

المقبل.
وغاب بوغبا عن معظم الموســم بسبب إصابة متكررة في الكاحل، بينما 

تعرض راشفورد لشعر أسفل الظهر في يناير الماضي.
وعاد يونايتد إلى التدريب في مجموعات صغيرة األســبوع الماضي، ومن 
المتوقــع أن تزداد االســتعدادات للعودة إلى المنافســات عندما تصوّت 

األندية على استئناف التدريبات باالحتكاك اليوم.
وقــال نجم يونايتد الســابق "نأمــل اآلن أن نكون قد أثبتنــا قدرتنا على 
القيــام بذلك بأمــان ويمكننا االنتقال إلى الخطــوة التالية. لقد كان من 

الرائع حقا التواجد في ملعب التدريب مرة أخرى".
وأضاف "إنهما )بوغبا وراشــفورد( يبدوان في حالة جيدة، لقد انضما إلى 
التدريــب اآلن وقاما بكل ما يفعله بقية الالعبين. ال ردود فعل )ســلبية( 
حتــى اآلن )...( عندمــا نبدأ، يبدو أنه ســيمكننا الحصول على تشــكيلة 

كاملة لالختيار من بينها".
ويمكن لعودة الالعبين أن تشــكل دفعة كبيــرة آلمال يونايتد في إنهاء 

الموسم في مراكز متقدمة في ثالث مسابقات يشارك فيها.
وكان يونايتد عند تعليق البطولة في منتصف مارس الماضي في المركز 
الخامس برصيد 45 نقطة، بفارق ثالث نقاط عن تشلســي الرابع صاحب 

أخر المراكز المؤهلة رسميا لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وال يزال الشــياطين الحمر ينافسون في الدور ربع النهائي لكأس االتحاد 
اإلنجليزي وثمن نهائي الدوري األوروبي )يوروبا ليغ( والتي يأمل االتحاد 

األوروبي للعبة )ويفا( استكمالها في أغسطس المقبل.

 يعّول على بوغبا 
وراشفورد بعد استئناف 

الدوري اإلنجليزي

سولسكاير

روما/ وكاالت:
إلــى أن  أشــارت صحيفــة "آس" اإلســبانية 
ميراليم بيانيتش والمدافع ماتيا دي شــيليو 
مستعدان الرتداء قميص نادي برشلونة، بعد 
ضم المدافع اإليطالي للصفقة التبادلية التي 
ينتقــل بموجبهــا البرازيلي آرثــر ميلو لنادي 
الســيدة العجــوز، لكنه يصر حتــى اآلن على 

البقاء في كامب نو.
وذكــرت الصحيفــة عينهــا أن كال من العب 
الوســط والجناح لديهما بالفعــل اتفاقية مع 
برشــلونة، ويأمــالن فــي أن تؤتــي العملية 
ثمارها قريبا. ولكي يحدث ذلك، هناك عنصر  

أساســي مفقــود هو رفــض آرثــر االنضمام 
ليوفنتوس.

والدولــي البرازيلــي هو البديل الــذي يريده 
ماوريتسيو ســاري، المدير الفني ليوفنتوس، 
الــذي ســيرث وســط الملعــب بعــد رحيــل 
بيانيتــش، الــذي كان يعانــي مــن بعــض 

المشاكل الفنية والشخصية مع ساري.
ويفضل يوفنتوس إتمام هذه الصفقة في ظل 
صغر ســن آرثر ميلو بمعدل ست سنوات عن 
الدولي البوســني، وكذلك لألثار االقتصادية، 
حيــث لن يدفــع يوفنتوس أي مبالــغ إضافية 
لبرشــلونة ألنه قيم الالعبين )بيانيتش ودي 

شيليو( مقابل 60 مليون يورو قيمة آثر.
لكن محاوالت يوفنتوس باستمالة رأي آثر لم 
تؤت ثمارها بعد، ألن الالعب لم يتغير موقفه 
عما قاله في 29 أبريــل الماضي بأنه ال يريد 
الرحيل عن برشلونة، حيث يريد إظهار قيمته 
في المواســم المقبلــة، وال يفكر في عروض 

أخرى.
وينتظــر بيانيتــش ودي شــيليو موافقة آرثر 
ميلــو لالنتقــال إلى برشــلونة، ولكــن يبدو 
أنه مــن غير المحتمل أن يحــدث ذلك قريبا، 
خاصــة أن يوفنتوس لن يقبل بأســماء أخرى 

في المفاوضات.

يوفنتوس 
مصمم على 
ضم آرثر نجم 

برشلونة 
مقابل رحيل 

بيانيتش 

مدريد/ وكاالت:
يعوّل ريال مدريد اإلسباني على سالح ظهيره األيمن المغربي 
أشــرف حكيمي، المعار في آخر موســمين لبروســيا دورتموند 
األلمانــي، مــن أجل الفوز بخدمــات النرويجــي إيرلينغ هاالند، 

مهاجم "األصفر واألسود".
وكان هاالند تأّلق بشــكل كبير خالل منافسات الموسم الحالي 
ســواء مــع فريقه الســابق ســالزبورج النمســاوي، أو بروســيا 
دورتمونــد الذي انتقل له فــي يناير الماضي، ليفرض نفســه 
واحــدا مــن أفضل المواهــب الصاعدة في ســماء كــرة القدم 

األوروبية.
ويســعى "الميرينغي" لتقوية صفوفه بمهاجــم جديد بقدرات 
هاالند، الذي اســتطاع خالل الموســم الحالي تسجيل 41 هدفا 
فــي كل المســابقات، وذلــك تحســبا لمرحلــة ما بعــد هدافه 
الفرنســي كريم بنزيمــة )32 عاما(، الذي قاربت مســيرته في 

عالم "الساحرة المستديرة" على االنتهاء.
وقد يشــكل حكيمي الورقة الرابحة في استراتيجية ريال مدريد 
من أجل اصطياد الموهبة هاالند خالل فترة االنتقاالت المقبلة.

الظهيــر المغربي قدم إضافــة كبير لبروســيا دورتموند خالل 
موسمي اإلعارة مع الفريق من ريال مدريد، حيث استطاع خالل 
68 مباراة بمختلف المســابقات، تسجيل 11 هدفا وصناعة 17، 

وهو ما جعل النادي األلماني يرغب بشدة في اإلبقاء عليه.
ويسعى دورتموند إليجاد صيغة تســمح له باإلبقاء على نجمه 
المغربــي لفتــرة إضافيــة، وهــو أمر لــن يكون ممكنــا بدون 

الحصول على موافقة ريال مدريد.
ويرتبط النجم المغربي بعقد مع "الميرنيغي" يمتد حتى صيف 
2022، وبالتالي لن يكون بإمكانه  اختيار وجهته المســتقبلية 

بدون  الحصول على موافقة إدارة النادي الملكي.

أشرف حكيمي وسيلة ريال مدريد لضم هاالند

برلين/ )أ ف ب(:
أعلن مــدرب فريق شــالكه األلماني لكرة القــدم ديفيد 
فاغنر أمس أن العب وســط فريقه ســوات سردار سيغيب 
حتى نهاية الموســم بســبب إصابته بتمــزّق في أربطة 

الساق.
وتعرّض ســردار البالــغ من العمر 23 عاما والذي ســجل 
ســبعة أهداف في البوندسليغا هذا الموسم، لإلصابة في 

مــع المنتخــب األلمانــي في نوفمبــر الماضي ســيخضع 
لفحوصات إضافية لتحديد "ما اذا كانت العملية الجراحية 

ضرورية في نهاية االسبوع".
ويتوقع أن تطول فترة ابتعاد ســردار عن المالعب ما بين 

ثالثة أو أربعة أشهر.
وتعــرّض شــالكه لخســارتين كبيرتيــن منذ اســتئناف 
البطولــة في 16 مايو الحالي صفر4- وصفر3- أمام جاره 

الشــوط الثاني من المباراة التي خســرها شالكه الساعي 
لمركز مؤهل للــدوري األوروبي )يوروبا ليغ( صفر3- على 

أرضه أمام أوغسبورغ األحد الماضي.
ورغــم لعبه في خط الوســط الدفاعي إال أن ســردار يعد 
هــداف الفريق بفارق هدف عن زميله في المركز المغربي 

أمين حارث.
وأوضــح فاغنــر ان ســردار الذي خــاض مباراتــه االولى 

بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ على التوالي، ما يزيد من 
مصاعب الفريق الذي لم يفز في مبارياته التسع االخيرة.

كما تراجع شالكه من المركز الثالث في ديسمبر الماضي 
إلى الثامن حاليا، قبل سبع مراحل من نهاية الموسم.

وقال فاغنر "فــي الوقت الحالي لم نعــد الفريق الذي كنا 
عليه في النصف األول من الموسم. ال يمكنك المقارنة مع 

نوعية كرة القدم التي لعبناها في ذلك الوقت".

شالكه يخسر جهود هدافه سردار حتى نهاية الموسم 
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة اشتية.
وأوضحت الــوزارة في تقريرها اليومي، أن ســفارة فلســطين لدى الكويت 
أفادت بتســجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن مريد أحمد 
أمين بسيســو )74 عاما(، بســبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 
3. وأشــارت إلى تسجيل اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد االصابات الى 
17، كذلك تم تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حاالت الشفاء الى 10.

ونوهت إلى أن فريق العمل المختــص بمتابعة اوضاع الجالية في الواليات 
المتحدة االميركية، أكد أنه لم يتم تســجيل ايــة اصابة أو وفاة جديدة في 
صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد االصابات 772، وعدد 
الوفيات 52، وانه تم تســجيل حالة شــفاء واحدة ليرتفع عدد حاالت الشفاء 
الــى 277. فيما أكد فريق العمل المصغر انه لم تســجل اية اصابة او حالة 
وفاة جديدة في صفوف الحاليات الفلسطينية حول العالم ما عدا حالة الوفاة 

واالصابة في دولة الكويت.

بالســعودية، بمناسبة عيد الفطر السعيد، ونشرت 
على موقع الحركة االلكتروني.

وخاطب صالح المعتقلين بالقول: »كونوا على ثقة 
بأن تأميــن اإلفراج عنكم، واســتعادتكم حريتكم، 
والتئــام شــملكم بأهلكــم، هــو أولويــة لقيــادة 

الحركة«.
وشــدد علــى أن حمــاس ال تدخــر جهــدًا لتحقيق 
ذلك بكل الوســائل المتاحة لنا، وعلى المســارات 
جميعهــا، السياســية والدبلوماســية والقانونيــة 

والشعبية وغيرها.
وقال: إن »المعتقلين سُجنوا ظلمًا وجورًا، ال لذنب 
اقترفــوه ســوى أنهم عملوا أو ناصــروا مَن يعمل 
لتحرير وطننا ومقدساتنا من احتالل بغيض مجرم، 

وعودتنا إلى ديارنا«.
وأضــاف: »ثقتنــا أن الخيــر في أمتنا بــاٍق إلى يوم 
القيامــة، فــال بد مــن يوم تعــود فيه الميــاه إلى 
مجاريها، ويرجع الحق إلى أهله، ويُنصف المظلوم 

ممن ظلمه«.
وأكــد صــالح أن شــعبنا الــذي قــدّم التضحيات 
الكبرى في فلســطين، هو شــعبنا ذاته الذي يقدم 
التضحيات في البالد كلها، إلى أن يســترد حقوقه 

في وطنه ومقدساته كاملة غير منقوصة.
ووعد رئيــس حركة حماس في الخارج، المعتقلين، 
بالقول: »ستظل الحركة تعمل بال كلل وال ملل، وال 
تقاعس وال كسل، إلى أن تخرجوا من معتقالتكم«.
وأوقفــت الســعودية عشــرات الفلســطينيين من 

طــالب وأكاديمييــن ومقيمين علــى أراضيها منذ 
عام، منذ مارس 2019م بشــكل تعســفي، بينهم 
محمــد الخضــري، مســؤول العالقات بيــن حركة 
»حمــاس« والمملكــة، دون توجيه تهم رســمية 
لهم، كما خضع بعضهــم للمحاكمات دون معرفة 

مصيرهم، وفق مؤسسات حقوقية.
وبدأت السلطات السعودية، في 8 مارس 2020م، 
بمحاكمــة نحو 62 فلســطينيا )بعضهم من حملة 

الجوازات األردنية( مقيمين داخل أراضيها.
ورغم محاوالت حركة حماس المســتمرة للتواصل 
مع المســؤولين السعوديين ودعواتها لإلفراج عن 
المعتقليــن، إال أن المملكة كانت تقابلها بالمزيد 

من الخطوات التصعيدية ضد الفلسطينيين.

أي صفقــة إال حينما نكون مطمئنين إلــى الثمن، ومقتنعين بهذا الثمن إن 
شاء اهلل«.

وقدم هنية التهاني للشــعب الفلسطينيين في كل أماكن تواجده بمناسبة 
حلول عيــد الفطر، وخص بالذكر أهالي الشــهداء، واألســرى، والمرابطين 
باألقصى، ولألهالي بالضفة وغزة، وفلسطينيي الداخل، والشتات، واألمتين 

العربية واإلسالمية.
كما هنأ هنية أهل الضفة الغربية بعيد الفطر، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية 
»تقف أمام تحد كبير وخطير، ولكنها أيضًا أمام العاصفة التي يمكن أن تهب 

لتقتلع المحتل والمستوطنات، وتجذر أحقية شعبنا الدينية والتاريخية«.

البلدة ورمون، واستولوا على نحو 47 دونما منها، 
وبدؤوا بتجريف األراضــي بالجرافات، بحماية من 

جيش االحتالل الذي يتواجد في المنطقة.
وأضــاف أن األراضــي التــي تــم االســتيالء عليها 
مملوكة ألهالي دير دبوان ورمون، مشــيرا إلى أن 
قوات االحتالل منعت المواطنين من الوصول إلى 

أراضيهم، وهددتهم بمغادرة المكان.
وطالب منصور أصحاب األراضي التي تم االستيالء 
عليهــا، والتــي تحيط بها، بتســجيل أســمائهم 
للتوجه إلى الجهات الحقوقية والرســمية للتصدي 

للمستوطنين، وإعادة األراضي ألصحابها.
من جانــب آخر، فككت قوات االحتالل أمس، غرفة 

زراعية في بلدة عقربا، جنوب نابلس.
وقال عضــو لجنة مقاومة االســتيطان فــي عقربا 
يوســف ديرية، إن قوات االحتــالل اقتحمت اطراف 
البلدة وشــرعت بتفكيك غرفــة زراعية في منطقة 
خلة الخشــبة تعود ملكيتها للمواطن مروان عبد 

الحمد ابو كتب.
في هذه األثناء، أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

الليلــة الماضيــة، بهدم 10 آبار لجمــع المياه في 
بلدة الزاوية، غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا«، بأن قوات االحتالل 
ســلمت إخطارات هدم آلبار فــي المنطقة الغربية 
مــن البلدة، تعود لكل من: ماهــر قادوس، ومنير 
شــمالوي، وربحي ابو نبعة، وعدنان علي حمدان، 
ونظــام حمودة، وهارون موقــدي، وجمال مصلح، 

وراجي شقور وشحادة دحبور.
وفــي وقت ســابق أمــس، منعت قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي، المواطنين من الوصــول إلى الحرم 

اإلبراهيمي ألداء صالة الفجر.
وكان رئيــس الوزراء محمد اشــتية قد أعلن امس 
اإلثنيــن، رزمــة من التســهيالت علــى اإلجراءات 
االحترازيــة، مــن بينهــا إعــادة فتــح الكنائــس 
والمساجد ابتداء من صالة فجر أمس الثالثاء، بعد 
اغالقها لثالثة شــهور متتالية، في إطار االجراءات 
االحترازيــة التــي اتخذتها الحكومة لمنع انتشــار 

فيروس »كورونا«.
ونصبــت قــوات االحتــالل حواجــز وشــددت من 

إجراءاتهــا العســكرية على البوابــات االلكترونية 
والطــرق المؤدية إلى الحــرم اإلبراهيمي، ومنعت 
المواطنيــن مــن الوصــول إليــه، ولم تســمح إال 
بدخــول 50 مصليــا، وحاولــت طــرد المواطنين 
المحتشــدين ومنعهــم من الصالة في الســاحات 

الخارجية للحرم.
واســتنكر مدير أوقاف الخليل حفظي أبو ســنينة، 
إجــراءات االحتــالل الراميــة إلفــراغ الحــرم مــن 
المصليــن، وذلك من خــالل اإلجــراءات القمعية 
والتعســفية بحق المواطنيــن، والمتمثلة بإغالق 
البوابــات االلكترونيــة وعرقلة حركــة المواطنين 

على الحواجز العسكرية واحتجازهم.
في انتهاك آخر، اعتقلت قوات االحتالل شابين من 

مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.
وذكر مدير نادي االسير في طولكرم ابراهيم النمر 
أن قــوات االحتالل اعتقلت مصعب محمد ســميح 
اقطيــش )25 عامــا(، علــى حاجز مفاجــئ اقامته 
علــى مدخل مدينة قلقيلية، وفهد بالل يحيى )20 

عاما(، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

ليبرمان: نتنياهو يجر )إسرائيل( 
إلى حرب أهلية إلنقاذ نفسه

الناصرة/ فلسطين:
اتهم زعيم حزب »إســرائيل بيتنا« اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، أمس، رئيس 

حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، بـ«جر البالد إلى حرب أهلية«.
وقــال وزير جيش االحتالل الســابق ليبرمــان، لهيئة البث اإلســرائيلية، إن نتنياهو 
»يجر الشــعب في )إسرائيل( والدولة ككل إلى حرب أهلية إلنقاذ نفسه من مشاكله 
الشــخصية«. وأضاف: »بدال من االنشغال بمســائله القضائية يحرض نتنياهو فئة 

معينة من الشعب ضد أخرى ويزيد من حدة التوترات والخالفات«.
وبدأت األحد الماضي محاكمة نتنياهو في المحكمة المركزية اإلســرائيلية بشــرقي 

القدس المحتلة بتهم فساد.
وقبيــل بدء مداوالت المحكمة وجه نتنياهو االتهام إلى أفراد من الشــرطة والنيابة 
العامة واألحزاب المعارضة وصحفيين بتلفيق القضايا ضده إلسقاط حكومة اليمين.
وعــن ذلك، قــال ليبرمان: »ما جرى فــي المحكمة كان بمثابة مســرحية وقد تجاوز 

نتنياهو كل الخطوط الحمراء«.
ويتوقع أن تســتمر محاكمة نتنياهو عدة أشــهر، لكن القانون اإلســرائيلي ال يلزمه 

باالستقالة حتى إدانته رسميَّا.

مصرع فتى بانفجار عرضي شمال غزة
غزة/ فلسطين: 

لقي فتى فلســطيني، مصرعه، جراء انفجار جسم مشبوه في بلدة بيت الهيا 
شــمال قطاع غزة. وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، في 
بيــان، أمس، بأن الفتــى زياد أبو ليلة )16 عاما( استشــهد متأثرًا بإصابته 

الحرجة؛ جراء انفجار "صاعق قنبلة" كان يعبث به.
وأشار إلى أن قوات الشرطة هرعت للمكان، وفتحت تحقيًقا حول الحادث.

ضغوط أميركية لعدم حصول شركة 
صينية على عطاء في )إسرائيل(

الناصرة/ فلسطين:
قالت تقارير عبرية إن ضغوطا أمريكية حالت دون حصول شــركة صينية على عطاء 

إلقامة منشأة كبرى لتحلية مياه البحر في مدينة حيفا المحتلة.
وذكــرت هيئة البث العبرية الرســمية، أمــس، أن لجنة العطاءات فــي وزارة المالية 
أشارت إلى أن شركة إســرائيلية ستقيم أكبر منشأة إلزالة ملوحة مياه البحر، وليس 
شركة »هاتشيسون« الصينية. وقالت صحيفة »جيروزاليم بوست«، إن ثالث شركات 

تقدمت لعطاء إقامة محطة تحلية المياه، بينها شركة صينية.
وأضافت أن تكلفة المشروع تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيقل إسرائيلي )1.4 مليار 
دوالر(. وأعلنت هيئة البث، أن »اإلدارة األمريكية ومســؤولين أمنيين إســرائيليين، 

مارسوا ضغوطا كبيرة على الحكومة، لمنع رسو العطاء على الصينيين«.
وكان وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، ذكر لهيئة البث لدى زيارته )إســرائيل( 

قبل أسبوعين، أن »الصين تعرض مواطني )إسرائيل( للخطر«.
وأضــاف بومبيــو: »نحن قلقون من االســتثمارات الصينية في مختلــف أنحاء العالم 
)..( ال نريد أن يســيطر النظام الصيني الشــيوعي على البنى التحتية في )إســرائيل( 

وأجهزة االتصاالت«.

بغداد/ وكاالت:
أعلنت الســلطات العراقية مقتل ما يسمى "والي 
العراق" بتنظيــم الدولة معتز نومــان عبد نايف 
نجم الجبــوري الملقب بحجي تيســير في قصف 

جوي شرقي سوريا.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة 
العراقيــة العميد يحيى رســول فــي تغريدة: إن 
الجبوري كان يشــغل أيضا منصــب معاون زعيم 
تنظيم الدولة لشــؤون الواليات، ومســؤوال عن 

التخطيط والتنسيق للعمليات الخارجية.
وأوضح رســول أن العملية تمت بعد اســتهدافه 
بضربة جوية مــن قبل طيــران التحالف الدولي 
فــي منطقة دير الزور الســورية، وفــق معلومات 
استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة اإلرهاب 

العراقي.
ولــم يصدر بعــد أي تعليق مــن التحالف الدولي 

بشأن الموضوع، بحسب رويترز.

كابل/ وكاالت:
أفرجــت الحكومــة األفغانيــة أمــس عــن مئــات 
اضافيين من ســجناء حركة طالبــان، فيما تتزايد 
الدعوات لحث الحركة على تمديد وقف إطالق نار 

أعلنته لثالثة أيام.
وصمــدت الهدنة، الثانية فقط خالل 19 عاما من 
النزاع في البلد اآلســيوي الفقير، في شــكل كبير 
في أنحاء البالد، ما شــكل اســتراحة نادرة للقتال 

العنيف.
وأعلنت الحكومة اعتزامها إطالق سراح نحو 900 
مــن ســجناء طالبان فــي ارجاء البــالد أمس، من 
بينهم نحو 600 من سجن باغرام السيء السمعة 

قرب كابول.
ويعد اإلفراج عن ســجناء طالبان جــزءا من تعهد 

يأتــي هــذا التطــور بعد أيــام من إعــالن جهاز 
المخابــرات العراقي اعتقــال القيــادي البارز في 
تنظيم الدولة عبد الناصر قرداش الذي كان آخر 
رئيس للجنــة المفوضة فــي التنظيم قبل مقتل 
أبو بكر البغدادي على يــد القوات األميركية في 
أكتوبر/تشــرين األول الماضي في ريف محافظة 

إدلب )شمالي سوريا(.
ميدانيــا، أعلنــت وزارة الدفــاع العراقيــة إصابة 
مروحية تابعــة للجيش بنيران مســلحي تنظيم 
الدولة خالل مهمة عسكرية في محافظة األنبار، 

غربي البالد.
وقالت خليــة اإلعالم األمني التابعــة للوزارة في 
بيــان، إن تشــكيال جويــا مكونا مــن طائرتين 
تابعتيــن للجيــش، رصــد أثنــاء تنفيــذه عملية 
اســتطالع في صحراء الرطبة غربــي األنبار ثالث 

مركبات مسلحة لتنظيم الدولة وتم تدميرها.
وأوضح البيان أن إحدى الطائرتين أصيبت إصابة 

الحكومة إطالق ســراح ما يصل إلى 2000 سجين 
من عناصر طالبان اســتجابة لعرض الحركة لوقف 

إطالق النار لمدة ثالثة أيام والذي بدأ األحد.
وقال عبد الوصــي )27 عاما( المتحــدر من والية 
قندهــار التــي تســيطر طالبــان علــى معظمها 
أراضيه، إنه خاض »حربًا مقدســة« قبل ان يعتقل 

قبل ثماني سنوات.
وتابع الشــاب ذو اللحية البيضــاء الطويلة والذي 
ارتدى قميصــا وبنطاال تقليديا بعــد لحظات من 
إطالق سراحه »قيل لي ... أن امارس الجهاد حتى 

تخرج جميع القوات األجنبية من بالدنا«.
وأضــاف انــه ســعيد ألن االتفــاق بيــن الواليات 
المتحدة وطالبان يمهد أمام سحب جميع القوات 
األجنبية من أفغانستان بحلول أيار/مايو من العام 

خفيفــة نتيجة إطالق نــار من إحــدى المركبات 
الثالث، لكن التشــكيل الجوي تمكن من العودة 

إلى قاعدته بسالم بعد تنفيذ المهمة.
وكانــت وتيرة هجمات تنظيــم الدولة تصاعدت 
في الفترة األخيرة وال سيما في محافظتي نينوى 
واألنبــار خاصــة المناطــق القريبة مــن الحدود 
الســورية، وكذلــك المنطقــة بيــن محافظــات 
كركــوك وصالح الدين وديالى )شــمال وشــرق 
بغــداد(، المعروفــة فــي البــالد باســم "مثلث 

الموت".
وأعلن العــراق فــي 2017، تحقيــق النصر على 
تنظيــم الدولة باســتعادة كامــل األراضي التي 
كانت تقــدر بنحو ثلث مســاحة البــالد اجتاحها 

التنظيم صيف 2014.
لكن التنظيــم ال يزال يحتفــظ بخاليا نائمة في 
مناطــق واســعة بالبالد، ويشــن هجمــات بين 

فترات متباينة.

المقبل، مشيرا إلى أنه يريد هدنة دائمة.
واورد فيما كان يســتقل حافلة متجهة إلى كابول 
مــع أعضاء آخرين مــن طالبان مفــرج عنهم »إذا 

خرجت القوات األجنبية، فلن نقاتل«.
وقع الســجناء تعهدات مكتوبة بعدم العودة إلى 
ســاحة المعركة، لكن الســجين المفرج عنه قاري 
محمد اهلل تعهــد مواصلة القتال إذا ظلت القوات 

األجنبية في أفغانستان.
وقــال »ال نريــد أن يبقى األجانب فــي بالدنا بعد 

اآلن يجب أن يغادروا فورا«.
وأضــاف »ســنواصل جهادنا حتى تغــادر كل قوة 

أجنبية«.
ومنحــت الســلطات األفغانيــة كل مفــرج عنه ما 

يعادل 65 دوالرًا بالعملة األفغانية.

بغداد تعلن مقتل "والي العراق" بتنظيم الدولة

كابل تفرج عن مئات إضافيين من سجناء طالبان
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

غزة/ فلسطين:
حصلت الجامعة اإلســامية بغــزة على المرتبة 
الـــ)14( بين أفضل )200( جامعــة تم اختيارها 
مــن الجامعــات الناطقــة باللغــة العربية على 
مستوى العالم، بينما حّلت في المرتبة )1499( 
عالميَّا من بين )13623( مؤسســة تعليم عال 

تنتمي لـ )200( بلد في جميع أنحاء العالم.
ويعد هــذا التصنيــف العالمي مــن التصنيفات 
المهمــة حيــث يقــوم بتصنيف أفضل وأشــهر 
مؤسســات التعليــم المعتمــدة اســتنادًا إلــى 
الســمعة التي تحظى بهــا وعاقاتها وحضورها 
ومــا تتمتــع به المؤسســة من شــهرة وكذلك 

مــا تقدمه مــن مــواد تعليمية وخدمــات. كما 
يعد تصنيــف )Uni Rank( دليًا دوليَّا للتعليم 
العالــي، وهــو يعتمــد فــي تصنيــف الجامعات 
علــى معطيــات أربــع جهــات عالمية مســتقلة 
تحدد مدى حضور وشــهرة الجامعات الخاضعة 
للتقييم. فــي تصدرت الجامعــة المرتبة األولى 
فلســطينيَّا علــى قائمــة التصنيفــات لمحــرك 
 International Colleges« البحــث التعليمــي
نســخته  فــي  وذلــك   ،  »and Universities
األخيــرة للعــام 2020. وهنــأ د. نصــر الديــن 
صــادق المزيني- رئيس مجلس أمنــاء الجامعة 
اإلســامية، رئيــس الجامعة د. ناصــر فرحات، 

وأعضاء مجلس الجامعة، وجميع العاملين فيها، 
وطلبتهــا، بهذا اإلنجــاز والتقدم الــذي حققته 
الجامعــة بيــن الجامعــات الناطقــة بالعربيــة، 
وكذلك على مستوى العالم، فضًا عن تصدرها 
الفلســطينية  الجامعــات  بيــن  األول  الموقــع 
الشقيقة. من جانبه، قدّر فرحات الجهود البناءة 
التي بذلها جميع العاملين بالجامعة في مختلف 
مواقعهم من أجل رفع اســم الجامعة وفلسطين 
بيــن الجامعــات العربيــة والعالميــة وتحقيــق 
التميز والتقدم لجامعتهــم، مؤكدًا أن الجامعة 
ستســتمر في التطور وتقديم أفضــل الخدمات 

لطلبة العلم والمجتمع الفلسطيني.

طوكيو/ وكاالت:
اكتشــف علماء فلك يابانيون إشارات غريبة تنبعث من 

مركز مجرة »درب التبانة« التي تنتمي إليها األرض. 
وقــال العلمــاء إن تحقيقاتهــم أظهــرت أن اإلشــارات 
الوامضــة قادمة من الثقب األســود الهائــل في مركز 
 ،)Sagittarius A( »المجرة المعروف باســم »القوس أ

حسبما ذكر موقع »سي نت«.
ويبــدو أن هنــاك الكثير مــن الظواهــر الفيزيائية غير 
التقليدية التي تحدث حول ذلك الوحش الكوني، حيث 
شاهد العلماء أجسامًا غريبة وغير معروفة تدور حوله.

وفي دراســة جديدة، نُشرت في دورية الفيزياء الفلكية 

 Astrophysical( ليتــرز«  جورنــال  »أســتروفيزيكال 
Journal Letters( فــي أبريل/نيســان، درس فريــق 
مــن الباحثيــن اليابانيين الثقب األســود باســتخدام 
»مصفــوف مرصــد أتاكامــا المليمتري الكبيــر« )ألما( 
 Atacama Large Millimeter / submillimeter
Array )ALMA(، وهو تلسكوب قوي للغاية في صحراء 

تشيلي.
وكان الباحثون اكتشــفوا »القوس أ«، وهو ثقب أسود 
أكبر نحو 4 مايين مرة من شمســنا، ويومض في هذا 

الطول الموجي للضوء.
 )Keio( »وتابــع فريــق علماء الفلك فــي جامعة »كيــو

اليابانية هذا البحث، وركز تلسكوب »ألما« على الثقب 
األســود لمدة أســبوع ونصف، في محاولة للكشف عن 

تغييرات أصغر بكثير في وميض الثقب األسود.
وقــال عالِــم الفيزيــاء الفلكية بجامعة »كيــو«، يوهي 
إيواتا، والمؤلف الرئيسي للدراسة: »حصلنا هذه المرة 
باســتخدام ألما على بيانات عالية الجودة لتغير شــدة 
الموجــة الراديوية للثقب األســود لمــدة 10 أيام و70 

دقيقة يوميًا«.
وأضــاف: »رصدت الماحظات في عــام 2017، وعندما 
فحص الفريق البيانات التي رأوها، كان القوس يومض 

بشكل منتظم«.

مــن جانبــه، قال توموهــارو أوكا، وهو مؤلف مشــارك 
في الدراســة: »يمكن أن يرتبط هــذا االنبعاث ببعض 
الظواهر الغريبة التي تحدث بالقرب من الثقب األسود 
الهائل«. ويعتقد العلماء أن هذا النشاط ربما يكون له 
عاقة بـ«القرص التراكمي« للثقب األســود، وهو نوع 
من األقراص النجمية الدوارة التي تتألف من حزام من 

الغاز والغبار الكوني يحيط بالثقب األسود.
ويقــع »القــوس أ« على بعد 26 ألف ســنة ضوئية من 
الشــمس، ويوفر مع مجموعة النجوم الكثيفة من حوله 
مختبــرا فريــدا الختبــار الفيزياء في نظــام جاذبية غير 

مكتشف.

ا "اإلسالمية" في المرتبة الـ14 بين أفضل 200 جامعة ناطقة بالعربية عالميًّ

إشارات "غريبة" في مركز "درب التبانة".. وميض بالثقب األسود

جرثومة المواعيد 
قد تؤّجل الضم؟!

ما تــزال األوضاع في األراضي الفلســطينية تبعــث على القلق. 
مشــروع دولة االحتال يحتضن تداعيات جرثومية خطيرة على 
المســتوى المحلي والدولــي. دولة االحتال: قادتهــا وأحزابها 
ليس لديهم مشــكلة مع مشروع الضم والنِّســب المقررة من 
األراضي. مشــكلتهم الوحيدة اآلن هي فــي مواعيد إعان قرار 

الضم بشكل رسمي، وفي مواعيد بدء تطبيق إجراءات الضم؟!
قادة الجيــش واألجهزة األمنية لدولة االحتــال أبلغوا نتنياهو 
أن موعد البدء باإلجراءات ميدانيًّا في شــهر يوليو غير مناسبة، 
واألجهزة والجيش ليس لديهم االستعدادات الكافية لمواجهة 
ردود األفعال الفلســطينية، والدوليــة، وأنهم ينصحون بتأجيل 

المواعيد.
 هــذا ويمكــن إضافة عامليــن آخريــن يدفعان باتجــاه تأجيل 
إجراءات الضــم ميدانيًّــا، أولهما: يكمن فــي الموقف األوربي 
الصــادر عن أربع دول أوربية، هي: فرنســا وبريطانيا وإســبانيا 
وإيطاليــا. الدول األربعة حذرت )إســرائيل( من تداعيات الضم، 
ومن إمكانية فرض عقوبات عليها، وأبلغتها أنها ال تعترف بأية 
خطوة أحادية، ال تأتي من خال المفاوضات مع الفلسطينيين.

نعــم، الدول األربعة ال تملك إرادة قوية لفرض عقوبات حقيقية 
على دولة االحتال. وهي ال تملك رغبة في الدخول في مواجهة 
مع السياســة األمريكية، واإلسرائيلية، ومع ذلك فإن )إسرائيل( 
ال تستطيع تجاوز سياسة هذه الدول، وتعريض بعض مصالحها 
للخطر. ومن ثم يمكن القول: إّن أوربا قد تسهم بشكل أو بآخر 

في قرار تأجيل إجراءات الضم.
وثانــي العامليــن، يكمن في الموقف األردنــي الذي تحدث عن 
رفضه للضم، وعن تصريحه بحــدوث فرص كبيرة للصدام في 
المنطقة، وهنا أيضًا يأتي موقف عباس ومنظمة التحرير األخير 
عــن التحلل مــن االتفاقيات، مع أن مؤشــرات توقف التنســيق 
األمنــي تتحدث عن توقف جزئــي؟! غير أن الضغوط الشــعبية 
ربما تسهم في تطوير الموقف الرسمي للسلطة باتجاه تشديد 

إجراءات مقاومة مشروع الضم.
هذه مامح رئيســة للمشهد كما كشــفت عنها وسائل اإلعام 
فــي فترة إجازة عيد الفطر، وهنا يمكن القول: إن دولة االحتال 
قد تخرج من أزمة عدم مناسبة التوقيت في شهر يوليو القادم، 
بالذهــاب إلى اإلعــان عن قــرار الحكومة الجديــدة في يوليو 
بحســب اتفــاق نتنياهــو وغانتس، حتــى ال تســقط مصداقية 
الرجلين بيــن الناخبين، على أن تؤجل اإلجــراءات لفترة قادمة 
ليســت ببعيدة، وربما يذهبان إلى إجراءات متدرجة غير معلنة، 
وبهــذا يتم لهما الوفــاء للناخبين، ويتم لهمــا احتواء الموقف 
األوربــي، ولكن التأجيــل بالتأكيد لن يتأخر طويــًا حتى نصل 
لذروة االنتخابات األميركية، وستحرص )إسرائيل( على استثمار 
وجود ترامب في البيت األبيض تبدأ باإلجراءات، ألنها تخشــى 
أن يغــادر ترامب البيــت األبيض، وأن يأتــي رئيس ديمقراطي 
ال يلتزم بموقف ترامب وسياســته في هــذا الموضوع تحديدا؟! 
والتغلــب على هــذه المنــاورة المحتملة ال يكــون إال بتصليب 
الموقف الفلســطيني للســلطة، وتطويــره، وتنســيق أكبر مع 

األردن، ودول أوروبا.

سوول/ وكاالت:
»تفضل شاي التيه اللوز الذي طلبته، من فضلك 
اســتمتع. إنه أفضل بعد التقليب«، بتلك الجملة 
يقــدم الروبوت »باريســتا« لزبائــن أحد مقاهي 
مدينــة دايجون فــي كوريا الجنوبيــة، ما طلبوه 

بطريقة مهذبة وسريعة. 
وبعــد أن تمكنــت من احتــواء تفشــي فيروس 
كورونا المستجد الذي أصاب ما يزيد على 11 ألف 
شخص وأودى بحياة 267، تنتقل كوريا الجنوبية 
ببطء من قواعد التباعد االجتماعي المشددة إلى 
ما تســميه الحكومة إجراءات »التباعد في الحياة 

اليومية«.
ونقلت وكالــة »رويترز«، عن لي دونج باي، مدير 
األبحــاث في شــركة فيجــن ســيميكون، مزودة 

حلــول المصانــع الذكيــة التي طــورت الروبوت 
باريســتا، القول إن الروبوتات يمكن أن تســاعد 
الناس فــي الحفاظ على التباعــد االجتماعي في 

األماكن العامة.
وأضاف: »نظامنا ال يحتاج إلى مدخات من البشر 
بدءا من الطلب وحتى التسليم، وقد جرى ترتيب 
الطاوالت بشــكل متناثر لضمان الحركة السلسة 
للروبوتــات، وهو ما يتناســب مع حملــة التباعد 
الحاليــة«. ويمكن للنظام، الذي يســتخدم ذراعا 
آلية لصنــع القهــوة وروبوتا لتقديــم الطلبات، 
أن يصنــع 60 نوعــا مختلفا من القهــوة ويقدم 
المشروبات للعماء في مقاعدهم. ويمكنه أيضا 
التواصل ونقــل البيانات إلى أجهــزة أخرى، كما 
يحتوي على تقنية للقيادة الذاتية لحساب أفضل 

الطرق التي يسلكها داخل المقهى.
واستغرق تحضير طلب مكون من 6 مشروبات 7 
دقائق فقط. وكان الموظف البشــري الوحيد في 
المقهى المكون من طابقين هو صانع المعجنات 
الذي لديه أيضا بعض واجبــات التنظيف وإعادة 

تعبئة المكونات.
وتهدف الشــركة المصنعة والمعهد العلمي إلى 
تزويد ما ال يقل عــن 30 مقهى بالروبوتات هذا 
العام. وقالت الطالبة لي تشــاي مــي )23 عاما(: 
»الروبوتات ممتعة، وكان األمر سها ألنك لست 
مضطــرا للذهاب واســتام طلبك. لكنني أشــعر 
ببعض القلق أيضا بشأن سوق العمل ألن العديد 
مــن أصدقائي يعملون بوظائف بدوام جزئي في 

المقاهي، وهذه الروبوتات ستحل محل البشر«.

للحفاظ على التباعد االجتماعي.. روبوت لخدمة مقاهي كوريا الجنوبية


