
 واشنطن/ فلسطين:
وجه رؤســاء كنائس أمريكيون رســالة إلــى الكونغرس 
األمريكــي أعربوا فيها عن قلقهم من مخطط ضم أجزاء 

واســعة من الضفــة الغربية لصالح )إســرائيل(، وحذروا 
فيهــا مــن تبعــات هذا القــرار الــذي أيده 
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامب ضمن 

خالل جلسة بغزة
التشريعي يدعو لخطة وطنية 

شاملة لمواجهة المخططات اإلسرائيلية
غزة/ محمد أبو شحمة:

أجمع نواب المجلس التشريعي على أهمية وجود خطة وطنية شاملة لمواجهة 
المخططات اإلســرائيلية بحق األرض والمقدســات، مشددين في 
الوقت ذاته على ضرورة إنهاء االنقســام وإتمــام الوحدة الداخلية 

عواصم/ متابعة جمال غيث:
جدَّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هنيــة ترحيب حركتــه بإعالن رئيس الســلطة محمود 
عبــاس التحلل من االتفاقيات مع االحتالل اإلســرائيلي 

ووقف التنسيق األمني مع االحتالل، وقال: »هذه خطوة 
جيــدة لكن نحــن بحاجة إلى بنــاء اســتراتيجية خارج 

إطار اتفاقيات أوســلو«. وأضــاف هنية خالل 
ندوة إلكترونية أمــس، بعنوان »من النكبة 

أكثر من 10 آالف معتقل في 
االحتجاجات األمريكية ضد العنصرية

واشنطن/ األناضول:
تجــاوزت حصيلــة االعتقــاالت خــالل االحتجاجات المنــددة بمقتــل المواطن 

األمريكي جورج فلويد، على يد الشــرطة، 10 آالف شخص في جميع 
أنحاء الواليات المتحدة، وفق »أسوشيتد برس«. وأفادت الوكالة في 
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نعي فاضل
ينعى عبدالكريم جعفر الزعبي وأبناؤه المهندس مروان والمهندسة نهيل ولين 

بمزيد من الحزن واألسى المرحوم بإذن اهلل تعالى
الحاج/ مروان حمدي محمد الصوراني

 زوج الحاجة الفاضلة نهيل موسى أحمد الصوراني 
والد زوجته المهندسة أمل ووالد كل من األحباء السيد حمدي والمهندس حسام 
والســيد حازم وشــقيق المرحومين الحاج/ عدنان الصوراني )أبو عزام( والحاج/ 

كنعان الصوراني )أبو المعتز( والحاجة/ سميرة الصوراني والحاجة سلمى.
ويتقدمون من أنسبائهم آل الصوراني الكرام بأصدق مشاعر الحزن والمواساة 
داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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محافظات/ عبد اهلل التركماني:
هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، منزاًل 

في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.
وقال الناشــط اإلعالمي محمد عــوض: إن قوات 

االحتــالل، داهمت منطقة وادي الشــيخ في بلدة 
بيــت ُأمــر المحاذيــة لشــارع القــدس- الخليل، 
وهدمت منزاًل، واســتولت علــى محتوياته كافة، 
ويعــود للمواطن علي محمد علي العالمي ويؤوي 

عائلته المكونة من 10 أفراد. 
فيما جدد مستوطنون، أمس، اقتحاماتهم اليومية 

لباحات المســجد األقصى المبارك، من 
جهة باب المغاربة.

الحتالل يهدم منزًل شمال الخليل ويعتقل 19 مواطنًا بالضفة
دعوات للحشد في األقصى 87 مستوطًنا يقتحمون األقصى

بجمعة "تجديد العهد"
القدس المحتلة/ فلسطين:

أطلق نشــطاء فلســطينيون، دعوات للمشــاركة الفاعلة فــي جمعة »تجديد 
العهد« مع المســجد األقصى المبارك، الذي سيشهد اليوم أول صالة جمعة 

جماعية منذ إغالقه بســبب فيروس كورونا. ودعا هؤالء عبر مواقع 
4التواصــل االجتماعي، أمس، جماهير شــعبنا إلحيــاء صالة الفجر 
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رام اهلل-غزة/ محمد أبو شحمة:
دعــت فصائل وشــخصيات فلســطينية، أمس، إلــى الوحدة الوطنيــة وإنهاء 
االنقسام وصياغة برنامج عمل وطني مشترك يقوم على تفعيل أدوات المقاومة 

كافــة، في وجــه االحتــالل ، ردًّا على مشــروع الضم اإلســرائيلي 
للضفــة الغربية المحتلة، ومحاوالت تصفية القضية الفلســطينية. 

هنيــة يدعــو لبنــاء إستراتيجيــة 
خـــارج إطــــار اتـفـاقـيـــات أوســــلــو القدس المحتلة/ فلسطين:

تعــرض الحاخــام المتطرف يهودا غليــك، للضرب 
بالقرب من منزل عائلة الشهيد إياد الحالق في حي 

وادي الجوز بالقدس المحتلة، على أيدي مقدسيين.
ســلطات  أن  محليــة  مصــادر  ونقلــت 
االحتالل حضرت إلى المكان، حيث جرى 

"الصحة": تسجيل 4 إصابات جديدة 
بفيروس كورونا في القطاع 

غزة/ جمال غيث:
أعلنــت وزارة الصحة فــي قطاع غزة، أمس، تســجيل 4 إصابات 
جديــدة بفيــروس كورونا مــن بيــن المحجورين داخــل الحجر 

الصحــي. وذكــرت الــوزارة خــالل مؤتمــر اإليجــاز 
الصحفــي لمركــز اإلعــالم والمعلومــات الحكومي 

االحتالل يمّدد إبعاد الشيخ 
صبري عن األقصى 4 أشهر

القدس المحتلة/ فلسطين:
مددت شرطة االحتالل اإلسرائيلية، أمس، إبعاد خطيب المسجد 
األقصى الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد، 4 أشهر إضافية، بعد 

انتهاء ســريان أمر سابق، بمنعه من دخول األقصى. 
وقــال الشــيخ صبري، فــي تصريح، أمــس: اقتحمت 

مقدسيون ُيبِرحون المتطرف يهودا غليك
ضــربًا قــرب منـــزل الشــهيـــد الحــالق

همون قادة المستوطنات بـ"نكران الجميل" مسؤولون أمريكيون يتَّ
رون  رؤســـاء كنــائـــس أمــريكيــون ُيحــذِّ
مــن تبعـــات خطــة الضـــم اإلســـرائيليــة

مسعفون ينقلون الحاخام المتطرف يهودا غليك إلى المشفى في القدس أمس    )فلسطين(

م  »حماس« تكرِّ
عائلة رائد العمل 
الخيري القيادي 

أحمد الكرد

أهالي المعتقلين 
األردنيين 

والفلسطينيين 
بالسعودية 

يخشون على 
حياة أبنائهم
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في ذكرى النكسة
ا على مشروع الضم دعوات للوحدة وتصعيد المقاومة ردًّ

3 ُمشَتَركات أردنّية فلسطينّية في مواجهة المخططات الصهيونية

المرزوقي: الشعب الفلسطيني له كامل الحق في المقاومة

5 4

د. إسماعيل رضوان يتحدث خالل اعتصام للفصائل في غزة  أمس    )تصوير/رمضان األغا(
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أنقرة-عمان/ فلسطين:
حــذرت صحيفة ومركــز أبحاث إســرائيليان مما 
وصفــاه بـ"تزايــد النفــوذ التركــي" فــي مدينة 
القــدس المحتلــة في ضــوء افتتاح مــا قالتا إنه 
"مركــز ثقافي تابع ألنقرة"، في إشــارة إلى "خان 
أبــو خديجة" األثري، في شــارع "باب السلســلة" 

قرب المسجد األقصى المبارك.
جاء ذلــك في تقرير، لصحيفة "إســرائيل اليوم"، 
المقربــة مــن رئيــس وزراء االحتــال بنياميــن 
نتنياهــو، تحــت عنــوان "مركز إســامي تركي 
جديد- هذه المرة قرب الحائط الغربي )البراق(".

)إســرائيل(  تُجــري  بينمــا  الصحيفــة:  وقالــت 
والواليات المتحدة والسعودية واألردن اتصاالت 
لدمــج ممثلين ســعوديين في مجلــس األوقاف، 
تتضــح تفاصيــل جديدة عــن مركز نشــاط آخر 
تابع لتركيا في شــارع باب السلسلة، قرب حائط 

البراق.
وأفــادت بأن هــذه المعلومــات وردت في تقرير 

لـ"معهد أبحاث وتطوير القدس الشرقية".
وأشــارت إلــى أن "المركز المذكور هــو خان أبو 
خديجة الــذي قامــت بترميمه الوكالــة التركية 
للتعــاون والتنســيق )تيكا( الغنية التي تســتثمر 
مبالــغ طائلــة فــي القــدس"، علــى حــد تعبير 

الصحيفة. وتابعت الصحيفة: "ســاعدت تيكا في 
الماضــي في تنظيم مشــروع نقل عشــرات آالف 
العرب من ســكان الجليل والمثلث إلى المســجد 

األقصى".
ومضــت بالقــول: "داخــل المكان تعــرض كتب 
دراســية عن التراث الحقيقــي للقدس واألقصى، 
والتي تم نشــر بعضها مــن قبل تيكا، إلى جانب 

أعام منظمة التحرير الفلسطينية وتركيا".
وأردفــت: "في الخــان، الذي يســتخدم كمطعم 
ومقهــى، تقــع العيــن علــى صــورة الســلطان 
العثماني عبــد الحميد الثانــي )1842: 1918(، 
الــذي عــارض بشــدة طلــب )تيودور( هرتســل 
)مؤســس الحركــة الصهيونيــة( إقامــة دولــة 
يهوديــة، وبجانبها صورة الرئيس التركي، رجب 

طيب أردوغان".
وأشــارت الصحيفة إلى نشاطات جمعية "ميراثنا" 
التركية في القدس، وبينها حملة أطلقتها مؤخرًا 
لجمــع تبرعات لصالح المقدســيين، تحت شــعار 
"القدس تعاني وباء االحتال ووباء كورونا"، على 

حد قول الصحيفة.
وفي الســياق، أعربت تركيا عــن دعمها، وبقوة، 
لــدور األردن فــي حماية األماكن المقدســة في 

مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في تصريح صادر عن ســفارة أنقرة لدى 
عمَّان، أمس، تعليًقا على التسريبات اإلسرائيلية 

حول تهميش الدور األردني في القدس.
وقالــت الســفارة التركيــة: إن تلــك التعليقــات 
"ليســت إال إشاعة وتهدف لتشــتيت األنظار عن 
االســتعدادات للضم الذي يتعــارض مع القانون 
الدولي"، في إشــارة إلى مســاعي )إسرائيل( ضم 

أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وشــددت الســفارة علــى أن تركيا تؤمــن "بأن 
األردن يقوم بتحمل مسؤوليته على أفضل وجه".

وتعــد دائــرة أوقــاف القــدس، التابعة لــوزارة 
األوقاف والمقدســات والشــؤون اإلســامية في 
األردن، المشــرف الرسمي على المسجد األقصى 
وأوقاف القدس، بموجــب القانون الدولي، الذي 
يعد األردن آخر ســلطة محلية مشــرفة على تلك 

المقدسات قبل احتالها من جانب إسرائيل.
كمــا احتفــظ األردن بحقــه فــي اإلشــراف على 
الشــؤون الدينيــة في القدس، بموجــب اتفاقية 
وادي عربة، التي وقعها مع )إسرائيل( في 1994.

كمــا وقــع العاهــل األردنــي عبــد اهلل الثانــي، 
والرئيس محمود عباس، في مارس/ آذار 2013، 
اتفاقيــة تعطي األردن حق "الوصاية والدفاع عن 

القدس والمقدسات" في فلسطين.

وعــدَّ النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي د. 
أحمــد بحر، قرار االحتال ضم أجزاء من الضفة الغربية 
المحتلــة وفــرض الســيادة عليها في األول من شــهر 
يوليو المقبل، بمنزلة إنهاء لقضيتي القدس والاجئين 
وســرقة الموارد والمقدرات الوطنيــة وتصفية الوجود 

الفلسطيني على األرض بشكل عام.
وشــدد بحر على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته 
فــي مواجهــة االحتــال وصفقــة "ترامــب -نتنياهو" 

والدفاع عن شعبنا الفلسطيني وقضيته.
وقــال: إن تهديدات قــادة االحتال باســتخدام القوة 
ضــد أبناء شــعبنا إلجباره على القبول بمشــروع الضم 
واالســتكانة لمخطط تصفية القضية ال قيمة أو اعتبار 

له في ميزاننا الوطني المقاوم.
وأضــاف: أي حماقة إســرائيلية يرتكبهــا االحتال ضد 
أبناء شــعبنا ستقابل بمقاومة فلســطينية شرسة وغير 
مســبوقة، داعيًا الــدول العربيــة واإلســامية وقادة 
األمــة لتحمل مســؤولياتهم التاريخية في ظل الهجمة 
الشرســة التي تستهدف الشــعب الفلسطيني وقضيته 

الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة.
وطالــب بحر الــدول العربيــة اإلســامية بتقديم كل 
أشــكال الدعــم والنصرة ألبناء الشــعب الفلســطيني 

لتعزيز صموده في وجه االحتال اإلسرائيلي.
وأكــد رئيــس الجلســة النائــب د. محمود الزهــار، أن 
القــدس واألقصــى جزء مــن عقيدة األمة اإلســامية، 

والشعب الفلسطيني خط الدفاع األول عنهما.
وشــدد الزهار خال كلمته، على أن شــعبنا لن يهادن 
االحتــال مهما طــال الزمن وسيســتمر فــي محاربته 
ومجابهتــه بكل الســبُل والوســائل المتاحــة وصواًل 

يســعى إليه لضم أراضي األغوار وشــمال البحر الميت 
وتجمُّعات المستوطنات في الضفة.

وطالب فصائــل المقاومــة الفلســطينية بالعمل على 
التصــدي لاحتــال ومنعه من االســتفراد بالمســجد 
األقصــى وحاضنته مدينة القــدس لردعه عن مواصلة 

انتهاكاته وجرائم حربه.
ودعــا أبــو حلبيــة العاهل األردنــي وحكومتــه وزعماء 
وقادة الدول العربية واإلسامية إلى تحمل المسؤولية 
الدينيــة والتاريخيــة نحو القدس واألقصــى، والتحرك 
العاجل للقيــام بالواجب المطلــوب لمواجهة االحتال 

ومخططاته وعدوانه.
من جهته، قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية إبراهيم 

للتحرير واالستقال.
ودعــا رئيس لجنــة القــدس واألقصى في التشــريعي 
الفلســطينية  الســلطة  حلبيــة،  أبــو  أحمــد  النائــب 
لتقديم الدعــم الازم ألهل القــدس ودعم صمودهم 
ومقاومتهم لاحتال لمواجهة مخططاته، وخاصة في 

ظل جائحة "كورونا".
وطالــب أبو حلبية في تقريــر للجنة حول الذكرى الـ53 
الحتــال شــرقي القــدس واألقصــى، الســلطة بوقف 
التعاون والتنســيق األمنــي مع االحتال فــورًا، ووقف 

ماحقة المقاومين في الضفة.
وحمل االحتال المســؤولية الكاملــة عما يقوم به من 
عدوان متواصل على شــعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وفيما 

المصــدر: إن القدس جزء من العقيدة اإلســامية وإن 
مهمــة حمايتهــا هي مســؤولية المســلمين والعرب، 
مشــددًا علــى أن الممارســات األمريكيــة وانحيازهــا 

الكامل لصالح )إسرائيل( لن يقف عند الفلسطينيين.
وحــذر المصدر مــن محــاوالت التطبيع التــي تقودها 
أمريكا مع العالم العربي والتسلل إلى الشعوب العربية 
وســعيها الحثيث لفصل القضية الفلســطينية وعزلها 

عن محيطها العربي.
ودعا إلى تبني استراتيجية وطنية من خال لقاء وطني 
لبلورة هذه االستراتيجية وفي مقدمتها إنهاء االنقسام 
واســتعادة الوحدة الوطنية على أساس شراكة وطنية 
حقيقية، وإعادة تفعيل دور الدول العربية واإلســامية 

لمواجهة الخطط األمريكية اإلسرائيلية.
كمــا قالت النائــب نعيمة الشــيخ، خــال كلمتها: إنه 
رغــم محــاوالت االحتال المحمومة بســط ســيطرته 
علــى القدس في مســعى لتهويدها وطمــس هويتها 
الحضارية العربية واإلســامية والمسيحية فإن الحراك 
العربي واإلســامي والفلســطيني ال يرتقي لمســتوى 

التوقعات المطلوبة.
وأكدت الشــيخ، خال كلمتهــا، أن تواطؤ إدارة ترامب 
والصمت الدولي شــجع االحتال على ممارســة المزيد 
من التضييق على ســكان القدس من خال االقتحامات 
واالعتقــاالت وفي مقدمتهــم خطيب األقصى الشــيخ 

عكرمة صبري.
ودعت إلى إعادة تفعيل منظمة التحرير -البيت الجامع 
والمضلة للــكل الوطني- والكف عن إجــراءات التمييز 
واالنحياز بالمنطق الجغرافي على حساب عدالة التوزيع 

ووحدانية الوالية والوحدة الترابية بين أجزاء الوطن.

رام اهلل/ فلسطين:
تعتقد أجهزة أمنية إســرائيلية أن العمليــات الفدائية الفردية 
ســتعود قريبا، في حال نفذت حكومــة االحتال مخطط الضم 
ألجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة مطلع الشهر 

المقبل
وقال غــال بيرغــر وروعي شــارون المراســان اإلســرائيليان 
للشؤون الفلسطينية، في تقريريهما على قناة "كان" الرسمية، 
إن تنفيــذ خطــة الضم اإلســرائيلية في الضفــة الغربية وغور 
األردن قد تصل مآالته إلى انهيار الســلطة الفلسطينية، وفي 
هذه الحالة ال ينبغي اســتبعاد سيناريو االنتفاضة الفلسطينية 
الجديدة. وأكــدا أنه في حال تم تنفيذ الضم الفعلي، فســوف 
تســمح أجهزة أمن الســلطة للجماهير الفلسطينية بالتظاهر، 
ومواجهــة الجيــش في مراكــز االحتــكاك، لكنها لن تســمح 
بالنشاط الميداني المســلح ضد أهداف إسرائيلية. وكشفا أن 
جيش االحتال وجهاز "الشــاباك" عقدا جلســة اســتماع أولية 
حــول إمكانية التصعيد بعــد خطوة الضــم المرتقبة، وتناول 

النقاش آثار الضم على األردن وقطاع غزة.
وتحــدث التقرير اإلســرائيلي أنــه "في الوقت نفســه، تطورت 
المواجهة بين مجلس المســتوطنات اإلســرائيلية في الضفة 

الغربية )يشع(، ونتنياهو وطاقم اإلدارة األمريكية".

تقديرات إسرائيلية 
بعودة العمليات الفردية 

في الضفة قريًبا

أنقرة: ندعم دور األردن في حماية المقدسات
خان أبو خديجة.. سبب لتحذير إسرائيلي من "نفوذ" تركيا في القدس

خالل جلسة بغزة
التشريعي يدعو لخطة وطنية شاملة لمواجهة المخططات اإلسرائيلية

غزة/ محمد أبو شحمة:
أهميــة  علــى  التشــريعي  المجلــس  نــواب  أجمــع 
وجود خطة وطنية شــاملة لمواجهة المخططات 
اإلســرائيلية بحق األرض والمقدســات، مشــددين 

فــي الوقــت ذاتــه علــى ضــرورة إنهــاء االنقســام 
وإتمــام الوحــدة الداخلية لمواجهــة مخطط الضم 

المرتقب.
التشــريعي،  عقدهــا  جلســة  خــالل  هــؤالء  وأكــد 

أمــس، بمشــاركة نــواب من كتلتــي حركتي حماس 
وفتح البرلمانيتين، بمناسبة الذكرى الـ53 للنكسة 
واحتالل شرقي القدس، على ضرورة دعم القدس 

وأهلها ومواجهة األخطار المحدقة بمسجدها.

جانب من الجلسة في غزة أمس 
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واشنطن/ فلسطين:
وجــه رؤســاء كنائــس أمريكيون رســالة إلى 
الكونغرس األمريكي أعربــوا فيها عن قلقهم 
مــن مخطط ضــم أجزاء واســعة مــن الضفة 
الغربية لصالح )إســرائيل(، وحــذروا فيها من 
تبعات هذا القرار الذي أيده الرئيس األمريكي 
 – "ترامــب  ترامــب ضمــن صفقــة  دونالــد 

نتنياهو".
وأوضح رؤســاء الكنائس في رسالتهم، أمس، 
أنهــم يتشــاركون مع المخــاوف ذاتهــا التي 
أصدرها مجلــس الكنائــس العالمي ومجلس 
كنائس الشرق األوسط، حول العواقب السلبية 
الخطيرة على المخطط اإلسرائيلي، والتوترات 

التي ستنتج في حال تطبيق قرار الضم.
وأكدوا ضرورة احترام حقوق اإلنسان وتحقيق 
ســام عادل، ســيما أن القرار االنفرادي الذي 
اتخذته )إســرائيل( من شــأنه أن يقضي على 
أي أمل في إنجاح "عملية الســام"، وسينتهك 

الحقوق اإلنســانية للمواطن الفلســطيني في 
المســتقبل. وطالبــت الرســالة الكونغــرس، 
بممارســة ســلطته الماليــة بعدم مســاهمة 
الواليات المتحدة األميركية بتمويل )إسرائيل( 
لتطبيق هذا المخطط أو المســاهمة في إنكار 
أو انتهاك حقوق الفلسطينيين، واحترام حقوق 

اإلنسان واالمتثال للقانون الدولي.
في المقابل اتهم مســؤولون أمريكيون قادة 
المستوطنات اإلســرائيلية بـ"نكران الجميل"، 
جراء اعتراضهم على "صفقة القرن" المزعومة، 

فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية.
جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "كان" الرســمية، 
أمس، غــداة اجتماع وصف بـــ "المتوتر" بين 
رئيــس وزراء االحتال بنياميــن نتنياهو وقادة 
المستوطنين بشأن مخطط ضم المستوطنات 

اإلسرائيلية بالضفة.
وقالت القنــاة نقًا عن مصادر لم تســمها إن 
مســؤولين أمريكييــن أبلغوا قــادة المجلس 

االســتيطاني بالضفــة الغربيــة المحتلــة أن 
اعتراضهم على خطة الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب "نكران للجميل"، دون تفاصيل أكثر.
ونقلــت القنــاة عن "ديفيــد الحيانــي" رئيس 
ترامــب  أن  الضفــة  مســتوطنات  مجلــس 
ومستشــاره جاريد كوشــنير "أثبتا عبر الخطة 
صديقيــن  ليســا  أنهمــا  القــرن(  )صفقــة 
لـ)إســرائيل( وال يفكران في مصالحها األمنية 
الرئيس  "الحيانــي"  واتهــم  واالســتيطانية". 
األمريكــي باســتغال الصفقــة فقــط لخدمة 
مصالحه فــي االنتخابات الرئاســية المقرر أن 
تشهدها الواليات المتحدة أواخر العام الجاري.
وفــي 28 يناير/ كانــون الثانــي 2020، أعلن 
ترامب صفقته المزعومــة التي تتضمن إقامة 
دويلة فلســطينية فــي صورة أرخبيــل تربطه 
جســور وأنفاق، وجعل مدينــة القدس عاصمة 
غير مقســمة لدولــة االحتال، واألغــوار تحت 

سيطرتها.

قلقيلية/ مصطفى صبري:
قرية "عزون عتمة" جنوب قلقيلية شمال الضفة الغربية 
المحتلة تعاني في اآلونة األخيرة حصارَ فيروس كورونا 
الذي حل عليهــا بثقله ومنع أهلها مــن حياة طبيعية، 

وطلبتها من تقديم امتحان الثانوية العامة .
المواطــن جهاد طــه يعمل مقــاواًل للبناء يقــول: "لم 
نصدق في البداية أن اإلصابــة كانت في عزون عتمة، 
ولــم يكن ذلك بالحســبان إال أن النتائــج التي ظهرت 
صدمــت الجميــع، فقريــة صغيــرة محاصــرة بجدران 
المستوطنات واألسيجة األمنية تصاب بهذا العدد من 
اإلصابات يُعد صدمة كبيرة، فمستوطنة شعارات تكفا 
ال تبعد عن بيوتنا ســوى عدة أمتار ويفصل بيننا جدار 

عنصري ومن الغرب أراضي الـ48".
وأضاف: "كانــت اإلصابة عندنا محصــورة ببائع بيض 
وعائلتــه ومن خالطــه، إال أن اإلجــراءات طالت الجميع 
خوًفا مــن تفاقم الوضع الصحي ألهالــي القرية الذين 

آثروا البقاء في بيوتهم التزامًا باإلجراءات الوقائية".
فــي حين يقــول الســائق بنــان راتب: إن الــذي خفف 
المصاب أن جميع اإلصابات كانت في عائلة واحدة وتم 
تحديد جميع المصابين دفعة واحدة، الفتًا إلى أن ذلك 
خفف مــن التوتر في قرية ال يزيد تعداد ســكانها على 
2000 مواطن، ولكن طلبة التوجيهي كانت معاناتهم 

حقيقيــة، فحرمانهــم من دخــول قاعــات االمتحان أثر 

وعددهم منهم عمــااًل في األراضــي المحتلة عام 48، 
وقــال: "عنــد ظهــور النتائــج األولى للفحوصــات كان 
الحديــث عن فيروس كورونا الوحيــد بين المواطنين، 
فالــكل تأثر وكانــت كل العيون علــى العائلة المصابة 

لكون الفيروس حل عليهم جميعًا".
وأشــار إلــى أن األيام األولــى الثاثة كانــت اإلجراءات 
مشــددة ليتم حصــر المخالطيــن، وبالرغــم من عدد 

نفســيًّا على الجميع. وأضاف: "اإلجــراءات تم تخفيفها 
بشــكل نســبي وتم منع من خضع للفحــص المخبري 
وكانت نتائجهم ســلبية وعددهم )150( شــخصًا من 
مخالطــة المجتمــع كإجــراء احتياطي، فهــذه الجائحة 

تحتاج إلى حذر ووقاية".
الناشــط عبــد الكريم أيوب مــن عزون عتمــة تحدث 
عمــا جرى للقرية التي يعمــل أهلها في فاحة األراضي 

اإلصابات الكبير بالنســبة لعدد الســكان، إال أن عملية 
محاصــرة اإلصابــة وحصرها فــي مكانها ســاعد على 

تجنب الكثير من اإلصابات المتوقعة".
وأضــاف: "لعنة فيــروس كانت على طلبــة التوجيهي، 
فظهر االنهيار النفسي لدى بعض العائات من حرمان 
األبناء من تقديم االمتحان، وجرت تساؤالت كثيرة عن 

نتائج هذا الحرمان".
ولفت أيــوب قائًا: "الــكل التزم باإلجــراءات الوقائية 
والتعقيم للمرافق العامة وداخل البيوت، فهذه الجائحة 
كانــت حدًثــا ثقيًا علــى أهالي القريــة المحاصرة من 
جميع الجهــات بالجدران األمنيــة، وأهالي عزون عتمه 
تعاونوا على مواجهة الفيروس الذي كان غير متوقعًا".

المزارع سعد طه قال: "لم أنقطع عن أرضي بالرغم من 
وجــود فيروس كورونا، فهذا الفيــروس لن يمنعنا عن 
أرضنا، االحتال يتربص باألرض وينتظر لحظة الغياب 
عنهــا، كل جهــات القرية محاطــة اإلجــراءات األمنية، 
نحن في وضع أمني يشــبه قطاع غزة من حيث القيود، 
وفيــروس كورونا فــرض علينا قيــودًا إضافية، والكل 
ذهب إلى أرضه كي يقوم بعمارتها بالرغم من فيروس 
كورونا". وتشــير التسريبات اإلســرائيلية عن قرار ضم 
آالف األراضي الفلســطينية إلى أن منطقة عزون عتمة 
هــي ضمن المناطق المســتهدفة بالضــم دون تأكيد 

هذه التسريبات.

رام اهلل/ فلسطين:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســطيني، وســلطة 
جــودة البيئة، إن التنوع الحيوي في فلســطين يعاني 
مهددات وأخطارًا كبيرة، أهمها االحتال اإلســرائيلي 
المستمر لألراضي الفلســطينية ومصادرها الطبيعية 
ونشــاطاته المرتبطة به كإنشــاء المســتعمرات على 
األراضي الخضراء والمحميات الطبيعية، وإنشاء الطرق 

االلتفافية وإقامة جدار الضم والتوسع العنصري.
وأوضــح اإلحصــاء والبيئة فــي بيان مشــترك، أمس، 
مناســبة يوم البيئة العالمي حول التنوع الحيوي تحت 
شــعار "االحتفــال بالتنــوع الحيــوي"، إن االنتهاكات 
اإلســرائيلية المتمثلة بتجريف أراضي الغابات، وقطع 
األشــجار، وتجزئة وتفتيت البيئات الطبيعية، وتشتيت 
الحياة البرية الحيوانية، ووضع الكثير من األنواع على 
الئحة األنواع المهددة باالنقراض، تؤدي إلى انقراض 
العديد من الكائنات الحية واختفائها بســرعة كبيرة، 
إذا لم تتخــذ التدابير الازمة لوقف هذه الممارســات 

والحــد من تأثيراتها. وأشــارا إلى أن مــن المهددات 
أيضًــا، األنواع الغريبة الغازيــة التي لم تكن موجودة 
في فلســطين والتــي تســتوطن الموائــل الطبيعية 
والنظــم البيئيــة الهشــة والضعيفة، وتشــمل ثاثة 
أنواع مــن الطيور وهي: البراكيــت األخضر، والمَيْنة 

الشائعة، ومونيا ماالباري.
وأمــا أنواع النباتات الغازية فتشــمل حوالي 50 نوعًا، 
منهــا: الغاف عســيلي األزهــار، واأليلنط الباســق أو 
األزرق،  والتبــغ  البونــاري،  اإليلنطــس، واألريغــارون 

واألقصليس الماعزي، وغيرها.
وتابعــا: إن المهــددات الســابقة وغيرها كاســتنزاف 
المصادر البيئية الطبيعية مثــل الصيد الجائر والرعي 
الجائــر وقطع األشــجار والتلوث الناتج عن األنشــطة 
البشــرية، مثل النفايــات الصلبة والنفايــات الزراعية 
واالستخدام المفرط للمبيدات الحشرية باإلضافة إلى 
التلــوث بمياه الصرف الصحي، أثرا ســلبيًّا في التنوع 

الحيوي وديمومته في فلسطين.

رام اهلل/ فلسطين:
خفضت محكمة االحتال اإلســرائيلي، 
مدة االعتقال اإلداري لألسيرة الصحفية 
بشــرى الطويل من البيرة، في الضفة 

الغربية المحتلة، لمدة 13 يومًا.
وأفــاد مكتب إعام األســرى، في بيان، 
أمس، بــأن محكمة االحتــال خفضت 
مدة االعتقال اإلداري لألســيرة الطويل 
لمــدة 13 يومًا وأصبــح موعد اإلفراج 

الجديــد عنهــا بتاريخ 28 تمــوز/ يوليو 
المقبــل، أي قبل حلول عيد األضحى بيومين بعد أن كان 

بتاريخ العاشر من آب/ أغسطس القادم.
وكانــت قوات االحتــال اعتقلت الطويــل بتاريخ الحادي 
عشــر من كانون األول/ ديســمبر عــام 2019 من منزل 
والدهــا المحرر القيــادي جمال الطويل والــذي تحرر في 

الســادس مــن ذات الشــهر أي قبــل 
اعتقالها بأربعة أيام.

وفي الســياق، قررت ســلطات االحتال 
فــرض الحبس المنزلــي على فتى من 
بلدة ســلوان جنوبي المسجد األقصى 

المبارك، وإبعاده عن بلدته.
وأفاد مركز معلومــات وادي حلوة، في 
بيــان، أمس، بــأن ســلطات االحتال 
أفرجت عن الفتــى محمد صبحي زلوم 
)16 عامًــا( بشــرط الحبــس المنزلــي 
الكامل في بلدة الطور، وإبعاده عن بلدته سلوان، ودفع 
كفالــه مالية بقيمــة 16 ألف شــيكل. وكان الفتى زلوم 
اعتقــل بتاريــخ 5 نيســان/ إبريل الماضي عقــب اقتحام 
منزلــه بحي عين اللوزة في ســلوان، وحولتــه للتحقيق، 

وأجلت محاكمته حتى قررت اإلفراج عنه بشروط.

الناصرة/ فلسطين:
التمــس ســبعة مزارعيــن من قــرى قفين، نزلة عيســى، وعقابــا التي 
تقع شــمال غربي الضفــة الغربية المحتلة إلى محكمــة االحتال العليا 
مطالبين بتفكيك مقطع من جدار الفصل العنصري الذي بُني قبل نحو 

15 عامًا.

وأصــدر طاقم الدفــاع عن المزارعيــن والجهات المعنية، أمــس، بيانًا 
تفصيليًّا لالتماس جاء فيه: "في حين يرتبط موضوع غالبية االلتماسات 
التــي جرى تقديمها حتى اليوم ضد الجدار بمســألة تخطيط مقاطع لم 
تُبنَ بعد، ومن شــأنها أن تشكل مساسًــا بنسيج الحياة الفلسطينية، 
يعــد االلتماس الجديد األول منــذ أكثر من عقد مــن الزمن، من حيث 
ارتباط موضوعه بمقطٍع موجودٍ منذ ســنوات، وهو يمثل أضرارًا ثابتًا 

وخطيرًا بحياة ورزق سكان القرى التي ظلت شرقي الجدار".
وتــم تقديم االلتماس من قبل مركــز الدفاع عن الفرد "هموكيد" وهي 
منظمة غير حكومية تعمل منذ عام 1988م للدفاع عن حقوق اإلنســان 

في األراضي المحتلة.
يُذكــر أن موضوع االلتماس يتمحور حول مقطع من جدار الفصل يمتد 
على نحو ســتة كيلومترات، تبدأ من بوابة نزلة عيسى جنوبًا، وتنتهي 

بالطريق السريع رقم 161 شمااًل.

مزارعون يطالبون االحتالل بتفكيك 
مقطع من جدار الفصل العنصري

همون قادة المستوطنات بـ"نكران الجميل" مسؤولون أمريكيون يتَّ
رون من تبعات خطة الضم اإلسرائيلية رؤساء كنائس أمريكيون ُيحذِّ

قرية "عزون عتمة".. حاصرها فيروس كورونا وتترقب الضم

االحتالل السبب الرئيس لتدهور
 التنوع الحيوي في فلسطين

أفرج عن مقدسي بشرط الحبس المنزلي والغرامة
االحتالل ُيخفض االعتقال اإلداري

 لألسيرة الصحفية الطويل

بشرى الطويل

قرية عزون



Friday 5 June 2020 الجمعة 13 شوال 1441هـ 5 يونيو/ حزيران محليات 4

القدس المحتلة/ فلسطين:
أطلق نشــطاء فلســطينيون، دعوات للمشــاركة 
الفاعلة في جمعــة "تجديد العهد" مع المســجد 
األقصى المبارك، الذي سيشــهد اليوم أول صالة 
جمعة جماعية منذ إغالقه بسبب فيروس كورونا.

ودعا هــؤالء عبــر مواقــع التواصــل االجتماعي، 
أمس، جماهير شعبنا إلحياء صالة الفجر والجمعة 
في المسجد المبارك. وشددوا على ضرورة تواجد 
العائالت الفلســطينية في األقصى؛ لحمايته من 
مخططات االحتالل اإلسرائيلي الهادفة للسيطرة 
عليــه وتهويده. وأعــادت دائرة أوقــاف القدس، 
األحد الماضي، فتح المســجد أمام المصلين بعد 
69 يومًا من إغالقه بســبب جائحة كورونا وسط 

تحذيــرات من خطــورة المخططات اإلســرائيلية 
بحق األقصى.

دعوات للحشد في 
األقصى بجمعة 
"تجديد العهد"

القدس المحتلة/ فلسطين:
مددت شرطة االحتالل اإلسرائيلية، أمس، إبعاد خطيب 
المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد، 4 
أشهر إضافية، بعد انتهاء سريان أمر سابق، بمنعه عن 

دخول األقصى.
وقال الشــيخ صبري، في تصريح، أمــس: اقتحمت قوة 
من شرطة ومخابرات االحتالل منزلي فجرًا، وسلموني 

أمر إبعاد عن األقصى لمدة 4 أشهر.
وعد صبري اســتهدافه جــزًءا من اســتهداف األقصى،  
وأضاف أن االحتالل يطمع في المســجد، وهذه أساليبه 
غير القانونية والتي تتعارض مع حرية العبادة واالدعاء 

بأنها "دولة ديمقراطية".
وتابــع الشــيخ صبــري: "نحــن ســنبقى مــع األقصى، 

وسندافع عن األقصى".
وانتهى، أمس، ســريان أمر سابق، بإبعاد الشيخ صبري 

عن المسجد األقصى، لمدة 4 أشهر.
وتتهم شــرطة االحتالل الشيخ صبري بالتحريض، على 

خلفية مواقفه الهادفة للحفاظ على إســالمية المسجد 
األقصى.

واســتنكر مجلــس األوقــاف والشــؤون والمقدســات 
اإلســالمية في القدس، تجديد ســلطات االحتالل قرار 

إبعاد الشيخ صبري.
وأكد مجلس األوقاف، في تصريح، أمس، القرار الجديد 

باطال وغير قانونيًّا.
وجدد موقفه الثابت الذي يستند إلى حق الـــمسلمين 
وحدهم في المســجد األقصى المبارك، وأنه ليس ألحد 
الحق في حرمان أي مســلم من الوصول إلى المســجد 

والصالة فيه، والقيام بواجبه الديني والشرعي.
وعدت حركة المقاومة اإلســالمية حماس إبعاد الشيخ 
صبــري عــن األقصى، اســتمرار لسياســة االحتالل في 
تفريغ المسجد من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة والتي 

لها دور مركزي في الدفاع عنه.
وأكــدت حمــاس، في بيان، أمــس، أن الشــيخ عكرمة 
والمرابطين والمقدســيين كافة سيظلون درعًا حاميًا 

لألقصى، وإن فرض أي سياســات جديدة على أبوابه أو 
في ساحاته ستفشل بإرادة أبناء شعبنا.

وقالت: إن أهل القدس رجالها ونســاءها سيظلون عين 
األمة الحارسة للمدينة وذراعها الحامي لها، مشيرة إلى 
أن معركة حماية المقدســات إحدى المعارك المصيرية 
التي لن يتوانى شعبنا في تقديم التضحيات من أجلها.
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربيــن بــرام اهلل، قرار 
ســلطات االحتــالل إبعــاد عــدد مــن الرمــوز الدينية 

والوطنية المقدسية عن المسجد األقصى.
وحذرت الخارجية، فــي بيان، أمس، من خطورة قرارات 
ومخططــات االحتــالل الهادفــة إلــى تفريغ المســجد 
األقصى من المصلين المســلمين، لتكريس التقســيم 

الزماني للمسجد ريثما يُقسَّم مكانيًّا.
وأكــدت أن جميــع اجــراءات االحتــالل ضــد القــدس 
والمقدســات باطلة ومرفوضة، وتكشــف زيف ادعاءات 
حكومــة االحتالل بشــأن حرصهــا على حريــة العبادة 

والوصول إلى دور العبادة.

حماس: سيبقى أهل القدس الدرع الحصين للمسجد
االحتالل يمدد إبعاد الشيخ صبري عن األقصى 4 أشهر

ورفع ممثلو الفصائل والهيئات المشاركة في الفعالية 
الفتات تدعو إلى إســقاط "صفقــة القرن" التي أعلنها 
الرئيس األمريكــي دونالد ترامب، وترفض مخططات 
ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور األردن من 

قبل االحتالل.
وقال القيادي في حركة المقاومة اإلســالمية حماس، 
إســماعيل رضوان، في كلمته عن الهيئة: إن "الشعب 
الفلســطيني بمختلــف أطيافه يرفــض كل مخططات 
الضمّ التي يســعى االحتالل اإلســرائيلي من خاللها 

إلى سرقة األرض وفرض نفوذه عليها".
وأضاف رضوان أن الشعب الفلسطيني يعاني من جراء 
اســتمرار االحتالل ألرضه في الوقت الذي يســعى فيه 
إلى ضم أجزاء جديدة من الضفة وغور األردن، مشــيرًا 
إلى مــا يعانيــه الفلســطينيون في الضفــة والقدس 

المحتلتين وقطاع غزة ومخيمات اللجوء.
وشــدّد على أن القــدس كانــت وســتبقى العاصمة 
األبدية للشــعب الفلســطيني وأنها فلسطينية عربية 
وإســالمية، مؤكدًا "رفض صفقة القــرن وكل قرارات 
الضــمّ الخاصة بالضفة الغربية المحتلة وغور األردن، 

وأن صفقة القرن إلى زوال كما قوى االحتالل".
وأشــار رضوان إلى "أهمية اســتعادة الوحدة الوطنية 
وتحقيــق المصالحة وضرورة عقد اجتماع عاجل لإلطار 
القيادي المؤقت لمنظمــة التحرير أو عقد لقاء لألمناء 
العاميــن للفصائل الفلســطينية لوضع اســتراتيجية 

شاملة لمواجهة االحتالل".
ودعــا القيــادي في "حمــاس" إلــى "تطبيق قــرارات 
المجلســين المركزي والوطني لمنظمة التحرير بقطع 
االتصاالت مع االحتالل ووقف التنســيق األمني بشكٍل 
كامل، مع الترحيب بالقرارات المتخذة بوقف التنســيق 
مع االحتالل وســحب االعتراف باالحتالل ووقف العمل 
ببروتوكــول باريــس االقتصــادي وكل االتفاقات مع 
االحتالل وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة المشــاريع 

األمريكية واإلسرائيلية".
وطالــب المجتمع العربــي واإلســالمي بـ"العمل على 
إيجاد تكتل عربي وإسالمي للعمل على إنهاء االحتالل، 
إلــى جانــب تحــرك أممــي من قبــل األمــم المتحدة 

والمجتمع الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني".
بــدوره أكــد عضو اللجنــة المركزية للجبهــة العربية 
الفلسطينية ســامي نعيم، أن الشعب الفلسطيني لن 

مع مخطط ضــمّ الضفــة الغربية المحتّلة للســيادة 
اإلســرائيلية "في محاولة لتهويد األرض الفلسطينية، 
وفــرض وقائع جديدة، وهو ما سيفشــله شــعبنا بكل 

قواه".
األســطوري  بصمودهــم  "الفلســطينيون  وأضــاف: 
ومقاومتهم الباســلة تجاوزوا النكسات واالنكسار أمام 
جبروت االحتالل، ورســموا مشاهد التحدي في معارك 
مختلفة معه، وحققوا انتصارًا على غطرسة االحتالل".
وشــدَّد الناطق باســم حماس على أن اســتمرار ثورة 
شــعبنا النتزاع حقوقــه وحريته، واســتعادة أرضه من 
ــدًا أنَّ "بســالة المقاومة التي  براثــن المحتــل، مؤكِّ
اســتطاعت دحر االحتالل من قطاع غزة كفيلة بكنسه 
عــن باقــي أرضنــا المحتلة، وإســقاط كل مشــاريعه 

العدوانية".
مــن جانبهــا، قالــت الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
فلســطين إن هزيمــة الخامــس من حزيــران 1967 
شــكلت محطة في تاريخ المنطقة فتحت األبواب على 
مصراعيها لصراعات إقليمية كبرى، ما زالت تداعياتها 
تتواصــل حتــى اللحظة متمثلــة في صفقــة ترامب، 
نتنياهــو، ومشــروع الضم الذي دخل حيــز التنفيذ مع 

والدة حكومة نتنياهو، غانتس.

ينكسر، وسيواصل صموده ونضاله حتى انتزاع حقوقه 
كاملة بكل السبل المتاحة والمشروعة.

وقال نعيم خالل كلمته: "الواقع الحالي يستدعي البدء 
الفوري في إصالح الوضع الداخلي الفلســطيني وإنهاء 
االنقســام، وتعزيــز وحدتنــا الوطنية ووضــع برنامج 
وطنــي موحد يحدد األولويات ويعيــد االعتبار لنضالنا 

ولقضيتنا ويحتكم للمصلحة الوطنية العليا لشعبنا".
وأشــار إلــى أهميــة دعم القضيــة الفلســطينية لدى 
المحكمة الجنائية الدولية لتعزيز فرض العقوبات على 
االحتالل اإلسرائيلي، وتأمين الحماية الدولية للشعب 

الفلسطيني.
ودعا نعيم الشــعوب العربية واإلسالمية لدعم صمود 

شعبنا ورفض أشكال التطبيع مع االحتالل كافة.
دت حركة حماس أّن المقاومة  وفي ســياق متصل، أكَّ
بكل أشكالها هي المسار االستراتيجي إلفشال مخطط 
الضــم في الضفــة الغربية، ومحاولــة تصفية قضيتنا 

العادلة.
وقال الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، في 
تصريح صحفــي، إّن المقاومة هي األقــدر على تجاوز 

تبعات نكسة حزيران 1967م.
ولفت القانوع إلى أّن ذكرى النكسة تتزامن هذا العام 

وقالــت الجبهــة فــي بيــان: إن الــرد علــى الهزيمة 
لــم يتوقف منــذ أن انطلقــت المقاومة الفلســطينية 
والمقاومــات الشــعبية العربيــة، ومــا زالــت القضية 
الوطنية الفلســطينية هــي رأس الحرية فــي الصراع 
اإلقليمــي، ومــا زال الموقف من هــذه القضية معيارًا 

للموقف من هزيمة حزيران وكيفية الرد عليها.
وأكــدت مواصلــة النضال فــي االتجاه الذي رســمته 
قــرارات اإلجمــاع الوطني الفلســطيني فــي المجلس 
 )15/1/2018( والمركــزي   )30/4/2018( الوطنــي 
واللجنة التنفيذية بما يؤدي إلى إلغاء اتفاقات أوســلو 
وبروتوكــول باريس وســحب االعتراف بـ)إســرائيل(، 
ووقف كل أشكال التنســيق معها، ومقاطعة االقتصاد 

اإلسرائيلي.
وفي الســياق، قــال النائــب الثاني لرئيــس المجلس 
التشريعي، د. حسن خريشــة: إن مشروع ضم الضفة 
الغربيــة حلم يــراود رئيــس وزراء االحتــالل بنيامين 

نتنياهو، ويجب الردُّ عليه بالمقاومة.
وعدَّ خريشــة فــي حديث متلفــز أن نتنياهو اســتغل 
اللحظة التاريخية والمنح السياســية التي أعطته إياها 
اإلدارة األمريكيــة مــن خــالل موافقتها علــى الضم، 

والمضي في تطبيق "صفقة القرن".
وأكد أن "إعالن الســلطة الفلسطينية إلغاء االتفاقيات 
مــع االحتالل ال يكفــي، بل ال بدّ مــن تحديد العالقة 
الحاكمــة بيــن االحتــالل ومن هــم تحــت االحتالل، 
وتفســير تلك العالقــة على هذا األســاس، كما أنه ال 
بد من اســتعادة وحدة شــعبنا وأدواتنا حتى نستطيع 

مواجهة هذا المشروع".
وتابــع: "ال بدّ مــن إيجاد حريــات عامّة فــي الضفة 
الغربيــة تحديــدًا، وإطالق يــد المقاومــة، ويجب أن 
يكون كل الشعب الفلســطيني مشارًكا في المقاومة، 
ســواء شــعبية أو غيرهــا، لدحر هذا االحتــالل، كذلك 
يجب االلتحام مــع أمّتنا العربية في الخارج، أي تجميع 
كل أدوات القوة إلفشال المشــروع اإلسرائيلي"، وفق 

خريشة.
وتعتزم حكومة االحتالل بدء إجراءات ضم غور األردن، 
والمســتوطنات بالضفة الغربية في األول من يوليو/

تموز المقبل.
وتشــير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم اإلسرائيلي 

سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.

في ذكرى النكسة
ا على مشروع الضم دعوات للوحدة وتصعيد المقاومة ردًّ

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
إلــى  أمــس،  فلســطينية،  وشــخصيات  فصائــل  دعــت 
الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام وصياغة برنامج عمل 
وطنــي مشــترك يقــوم علــى تفعيــل أدوات المقاومة 

ا علــى مشــروع الضــم  كافــة، فــي وجــه االحتــال ، ردًّ
اإلسرائيلي للضفة الغربية المحتلة، ومحاوالت تصفية 
القضيــة الفلســطينية. وأكــدت الفصائــل خــال وقفــة 
أمام مقر األمم المتحدة غربي مدينة غزة، أمس، دعت 

إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة 
الوطنيــة  للقــوى  العليــا  المتابعــة  ولجنــة  الصفقــة، 
واإلســامية إلحياء الذكرى 53 للنكســة، ضرورة وقف 

التنسيق األمني وتعزيز أساليب المقاومة.

جانب من الوقفة في غزة أمس          ) تصوير/ رمضان األغا (
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عمان/ فلسطين:
أكد أهالي المعتقلين األردنيين والفلسطينيين 
في الســجون الســعودية أنهم يجهلون وضع 
أبنائهم منذ ثالثة أشهر، إذ كانت آخر محاكمة 
في الرابع عشر من شهر آذار/ مارس الماضي.
وشــددوا خالل نــدوة إلكترونيــة، أمس، على 
أنهم يتخوفــون كثيرًا علــى األوضاع الصحية 
ألبنائهم المعتقلين، في ظل تفشــي فيروس 

"كورونا" داخل السعودية.
وقال رئيس لجنــة أهالي المعتقلين األردنيين 
في الســعودية خضر المشــايخ، إنه لألســبوع 
الثالث على التوالي، انقطعت االتصاالت تمامًا 
مع المعتقلين الســبعة الموجودين في سجن 
"الدمــام"، متخوفًا من األنباء التي تتحدث عن 

تفشي فيروس كورونا في المعتقل.
وحذر المشايخ من أن األوضاع النفسية ألهالي 
تزداد  واألردنيين  الفلســطينيين  المعتقليــن 
ســوءًا نتيجة غيابهم عــن أبنائهم المعتقلين 
ومنعهــم من الزيــارة، وهــم ال يعلمون أدنى 

معلومــة عنهــم. وناشــد أهالــي المعتقلين 
العاهــل األردني عبد اهلل الثانــي للتدخل لدى 
السلطات الســعودية لإلفراج عن أبنائهم، مع 
ورود معلومــات متضاربــة عــن تدهور صحة 

بعضهم.
مــن جهتــه أكــد المحامــي األردنــي طــارق 
المعالــي فــي مداخلــة له فــي أثنــاء الندوة 
أن "القضيــة سياســية بالدرجــة األولى، ولم 
يرتكب المعتقلون األردنيون والفلســطينيون 
أدنــى جرم بحق المملكة العربية الســعودية، 
وكل مــا هنالك أنهــم قدموا الدعم للشــعب 

الفلسطيني".
وأشــار المعالي إلى أن إجراءات تسليم اللوائح 
في المحكمة ال بد أن تكون بوجود المحامي، 
وهــذا ما لم يتم، وبالتالــي فالمحاكمة باطلة 

قانونيًا.
وأكــد أن التعامــل مع المعتقليــن يكون على 
أساس قرينة البراءة المفترضة، وأن يوفر لهم 
الضمانــات األساســية، ومن أهمهــا االتصال 

بمحاٍم، وإحالتهم إلى سلطة قضائيّة مختصة 
بأســرع وقــت ممكــن، وهــذه اإلجــراءات لم 
تتوافر في محاكمة المعتقلين الفلســطينيين 

واألردنيين بالسعودية.
واشــتكت بعــض أســر المعتقلين مــن عدم 
تأديــة وزارة الخارجيــة األردنيــة، دورها تجاه 
المعتقلين وأسرهم، خاصًة أن بعض العائالت 
كانــت بحاجة إلى إجراءات تتعّلق بالســفر من 

السعودية وإليها.
وبدأت الســلطات الســعودية فــي 8 مارس/ 
آذار الماضــي، بمحاكمــة نحو 62 فلســطينيا 
)بعضهــم مــن حمَلــة الجــوازات األردنيــة( 

مقيمين داخل أراضيها.
وفــي 9 ســبتمبر/أيلول 2019، أعلنت حماس 
اعتقال الســعودية القياديَّ د. محمد الخضري 
ونجلــه، وقالــت إنه كان مســؤوال عــن إدارة 
العالقــة مع المملكــة على مــدى عقدين من 
الزمــن، كمــا تقّلــد مواقــع قياديــة عليا في 

الحركة.

أهالي المعتقلين األردنيين والفلسطينيين 
بالسعودية يخشون على حياة أبنائهم

الناصرة/ فلسطين:
جمدت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، قرارًا عســكريًّا مؤقتًا ضــد البنوك 
والمؤسســات الفلســطينية التي تتعامل مع األسرى الفلسطينيين وعائالتهم 

وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
وقالت اإلذاعة اإلســرائيلية الرســمية، أمس: إن وزير الجيــش بيني غانتس، 
جمــد القــرار الــذي صدر في شــهر إبريــل/ نيســان الماضي والــذي يقضي 
بمالحقة ومعاقبة المؤسســات والبنوك الفلســطينية التي تتعامل مع األسرى 

الفلسطينيين.
وأوقــف غانتس القــرار لمدة 45 يومًا ضد البنوك الفلســطينية التي يتم من 

خاللها تحويل المخصصات والرواتب إلى عائالت األسرى والشهداء.
ودفــع األمر العســكري لالحتالل البنــوك العاملة في الســلطة الفلســطينية 
إلــى تجميد وإغالق الحســابات المصرفية التي تســتخدمها عائالت األســرى 

والشهداء، وذلك بعد تعريضها للمطالبات والدعوات القضائية.
ورأت اإلذاعــة اإلســرائيلية أن القــرار جــاء ضمن توصية هيئــات مختلفة في 
المؤسسة األمنية اإلســرائيلية، بغرض إعادة فحص وتلقي اآلراء حول أهمية 

األمر العسكري بظل الحساسية والتوتر في الميدان.
وأثــار دخول األمر العســكري حيز التنفيــذ قبل بضعة أســابيع، احتجاجًا ضد 
بعــض البنوك فــي األراضي الفلســطينية المحتلــة. وتحت ضغط الســلطة 
الفلســطينية، وافقت البنوك على العودة وتعليق خطواتها حتى تتم تســوية 

األمر بشكل قانوني.

االحتالل يجمد قرار االستيالء
 على رواتب األسرى مؤقًتا

غزة/ صفاء عاشور:
سادت حالة من القبول واالرتياح أوساط طلبة الفرع 
األدبي بعد تقديمهم مبحث مادة التاريخ، أمس، في 
المقابل سادت حالة من االستياء والغضب الكبيرين 

بين طلبة الفرع العلمي بعد تقديم مادة الفيزياء.
واتفــق هؤالء علــى أن المبحثين التاريــخ والفيزياء، 
طويالن، واحتاجا لوقــت أكثر من الوقت المخصص 

والذي كان عبارة عن ساعتين ونصف.
وقالــت الطالبــة فــي الفــرع األدبــي شــمس عبد 
المعطــي، إن مبحــث التاريخ لم يكــن صعبًا، لكن 
اإلجابــة عن أســئلته تحتــاج لوقت طويــل أكثر من 

الوقت المخصص.
وأضافــت شــمس لصحيفــة "فلســطين" أن مــن 
درس الكتاب الوزاري يســتطيع اإلجابة عن األســئلة 

بسهولة.
وأشــارت إلــى أن طــول االختبــار أقلــق الكثير من 
الطالبات عدا عــن توزيع الدرجات الذي أحدث إرباًكا 

بين الطالبات.
وذكرت شمس أن بعض األسئلة كانت عليها درجات 
كثيــرة وهو ما دفــع الطالبات لإلجابة عنها بشــكل 

أكبر في سبيل الحصول على الدرجات المطلوبة.
ووافقهــا الرأي محمد عبد الرحمــن، مؤكدًا ارتياحه 
من مبحث التاريخ، الفتًا إلى أن جميع األسئلة جاءت 
من الكتاب، ومن ثم اســتطاع اإلجابة عن األســئلة 

التي كانت تحتاج إلى كثير من الوقت لإلجابة.
وذكــر محمد لصحيفة "فلســطين"، أن حذف الوزارة 
لبعــض الوحدات مــن المبحث قابلتــه باإلكثار من 
األسئلة، مســتدرًكا: "بشكل عام جاء االمتحان سهاًل 
ومقبواًل وباستطاعة كل الطلبة ممن درسوا المنهاج 

أن يجيبوا عن األسئلة بسهولة".
وسادت أجواء من االستياء والغضب بين طلبة الفرع 

العلمــي بعد تقديمهــم لمبحث الفيزيــاء والتي تم 
تمديــد فترة تقديم االمتحان لربع ســاعة أخرى من 
أجل إكمال اإلجابة عن األسئلة التي رأى فيها الطلبة 

"انتقامًا" منهم.
وأكــدت الطالبة جنين عرفات أن االختبار كان صعبًا 
ويحتاج إلى كثير من الوقت لإلجابة عن األسئلة فيه، 
كما أن األســئلة لم تكن من الكتاب الوزاري وهو ما 

زاد من صعوبة االمتحان.
وقالــت جنيــن لصحيفــة "فلســطين": كنــت أتوقع 
الحصول على عالمة كاملة في هذه المادة فأنا طوال 
العــام أعكف على دراســتها دون إهمــال ولكن اآلن 
أقول: يكفي أن أنجح بهــا فقط، "وكأنهم يعاقبوننا 

من خالل وضع أسئلة صعبة في هذه المادة".
واتفــق مــع رأيهــا الطالب وســام فــارس بصعوبة 
االختبار الذي جاء مليًئا باألســئلة الصعبة والتي هي 
من خارج الكتاب، مشــيرًا إلى أن سؤالين فقط هما 

من داخل الكتاب والباقي أسئلة خارجية.
وعبر وســام خالل حديثه لصحيفة "فلســطين" عن 
غضبه من مبحث الفيزياء، متســائاًل: "ما الهدف من 
وضع أســئلة من كتب جامعيــة لطالب ال يزال يقدم 
امتحان في الثانوية العامة؟ لماذا ال يكتفون بما هو 
موجود في الكتاب والذي هو كثير ويكفي لوضع أكثر 

من اختبار؟".
ورد محمــد عــواد مدير عــام االمتحانــات والقياس 
والتقويم في وزارة التربيــة والتعليم برام اهلل، على 
االتهامات الســابقة حول أسئلة امتحان الفيزياء أنها 

من خارج الكتاب الوزاري.
وأوضح عواد أن األســئلة كانت مــن الكتاب الوزاري 
الذي يدرســه الطالب، ومراعية لجميع المســتويات، 
مبينًــا أنه تم تمديــد وقت امتحــان الفيزياء لطلبة 

الثانوية لمدة لربع ساعة.

ارتياح في أوساط طلبة التوجيهي لمبحث التاريخ واستياء من الفيزياء

غزة/ جمال غيث:
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، تسجيل 
4 إصابــات جديــدة بفيــروس كورونــا من بين 

المحجورين داخل الحجر الصحي.
وذكــرت الوزارة خــالل مؤتمر اإليجــاز الصحفي 
لمركــز اإلعالم والمعلومــات الحكومي لمواجهة 
فيــروس كورونــا الجديد كوفيــد 19، أمس، أنه 
بعد تســجيل اإلصابات الجديــدة يرتفع إجمالي 
الحاالت المسجلة في القطاع منذ مارس الماضي 
إلــى 70 حالــة، مــن بينها حالــة وفاة لمســنة، 
وتعافــي 18 حالــة، ومــا زالــت 51 إصابة تحت 

العالج بمستشفى معبر رفح.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف 
القــدرة أن وزارته والمؤسســات الحكومية ذات 
العالقة تواصــل جهودها وتتابع جملة اإلجراءات 
الوقائيــة لتحصين المجتمع فــي مواجهة جائحة 

كورونا.
وبيــن أن وزارتــي الصحة والداخليــة أنهتا فترة 

الحجر الصحي لـ 577 مستضافا في مراكز الحجر 
الصحي من بيــن العائدين فــي الدفعة األخيرة 
مــن جمهورية مصــر العربية، مضيًفا: "وســيتم 
خــالل الســاعات القادمــة إنهاء الحجــر الصحي 
ألعداد أخــرى بعد صدور النتائــج المخبرية وفق 

البروتوكول المعتمد".
وقال القــدرة: "إن المختبر المركزي يجري فحص 
مئات العينات المخبري إلتمــام بروتوكول إنهاء 
الحجــر الصحي للمســتضافين"، مشــيرًا إلى أن 
تفشي الوباء في المنطقة يشكل تهديدا مستمرا 
علــى قطاع غــزة ويوجــب االلتزام التــام بجملة 
اإلجــراءات الوقائيــة علــى مســتوى المواطنين 
والقطاعــات التي سيســمح بإعــادة عملها وفق 

الضوابط الصحية التي أقرتها وزارة الصحة.
وأشــار القدرة إلى أن وزارة الصحــة لديها خطة 
للتعامل مــع الســيناريوهات والمراحل المختلفة 
لتفشــي وباء كورونا وتتطلــب توفير 59 مليون 
دوالر لسد احتياجاتها من األدوية والمستهلكات 

الفحــص  ومــواد  المختبــرات  ولــوازم  الطبيــة 
المخبري وأسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس 
الصناعي وتدريب الطواقم والتوعية المجتمعية.

وأكــد أن وزارتــه اســتلمت جهازيــن لفحــص 
الفيروســات ضمن المنحــة التركيــة التي أعلن 
عنها ســابقًا وذلك عبر منظمــة الصحة العالمية 
التي نقدر دورها المســاند للوزارة، الفتًا إلى أن 
ما وصل وزارته في إطار خطتها لمواجهة جائحة 
كورونا حتى اللحظــة 1.8 مليون دوالر فقط من 

خالل المؤسسات الشريكة.
وطالب جميــع الجهات المعنيــة باتخاذ خطوات 
جــادة لتعزيــز قــدرات المنظومــة الصحيــة في 
مواجهــة الجائحة، مضيًفا أن وزارته تمر بمرحلة 
قاســية من نقص المــوارد الصحية جراء الحصار 
وعــدم وصــول حصــة قطــاع غــزة مــن جملة 
المســاعدات التي وصلت للســلطة الفلسطينية 
مــن الدول والجهــات المانحــة لمواجهة جائحة 

كورونا.

الناصرة/ فلسطين:
أعلن الكنيست اإلسرائيلي )البرلمان( تعليق جلساته، أمس، بعد 

ثبوت إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا.
وقال المكتب اإلعالمي للكنيست، في تصريح، "ألغيت مناقشات 
اللجان، ليوم الخميس بعد إعالن إصابة عضو الكنيســت سامي 

أبو شحادة، بفيروس كورونا".
ومــن المقرر أن يصدر الكنيســت قــرار الحًقا بشــأن العمل في 

أروقته.
وكان النائب ســامي أبو شحادة، من القائمة العربية المشتركة، 
كتــب في تعليــق على شــبكات التواصل االجتماعي: "اســتلمت 

نتيجة فحص الكورونا الذي أجريته، نتيجة الفحص إيجابية".
وأضاف: "أتوجه لكل من كنت بقربه في األســبوعين األخيرين، 
ليدخل للحجــر الصحي ويقوم بإجراء الفحص في القريب العاجل 

لالطمئنان على صحته والتقليل قدر اإلمكان من نشر العدوى".
وتابع أبو شــحادة: "الكورونا ما زالت بيننا، وهي تنتشــر بوتيرة 
سريعة بالفترة األخيرة بسبب عدم االلتزام الكامل بالتعليمات".

"الصحة": تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع  ق جلساته بعد  الكنيست يعلِّ
إصابة نائب بفيروس كورونا
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دولة فلسطين
سلطة األراضي الفلسطينية

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )227/ 2020(

يعلــن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســيد: 
صالح نزار صالح شــملخ من سكان غزة هوية رقم 802425975 بصفته 

وكيال عن: ابتسام إسماعيل خليل شملخ 
بموجب وكالة رقم: 11392 / 2018 الصادرة عن غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال إرث / بيع / مبادلة في:
قطعة 678 قسيمة 37 المدينة غزة الزيتون

 فمــن له أي اعتراض بهذا الشــأن عليــه التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشــكاليات أو وفــاة الموكل أو أحد الموكليــن يتحمل الوكيل 
المســؤولية الكاملــة عن اســتخدام الوكالة بدون أدنى مســؤولية على 

سلطة األراضي.  التاريخ: 4/ 6/ 2020م
 مسجل أراضي غزة 
أ . عصام عبد الفتاح الحمارنة

أعلن أنا/ صهيــب رائد خليل فياض عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 401923438  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعالن خصوم
الــى المدعــى عليه/ محمــود غانــم احمد أبو ســبيتان مــن خانيونس 
وســكان القرارة ســابقا والمقيم حاليــا في كندا ومجهــول محل االقامة 
اآلن يقتضي حضورك الى محكمة شــرق خانيونس الشرعية يوم االثنين 
الموافق 2020/7/6م الساعة التاسعة صباحا وذلك لنظر الدعوى اساس 
2020/83 وموضوعهــا تفريق للضرر من الغيــاب والمرفوعة عليك من 

قبــل زوجتــك المدعية نادية ســعدي عبد الهادي جمعــة من خانيونس 
وســكانها وإن لــم تحضر في الوقت المعين أو ترســل وكيــال عنك يجر 
بحقك المقتضى الشــرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حســب األصل وحرر 

في 11 شوال لـ1441هـ الموافق 2020/6/2م.
قاضي شرق خانيونس الشرعي
الشيخ/ ماهر جميل اللحام

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة شرق خانيونس الشرعية

أعلن أنا/  بشــار تيســير يوســف ابو عيدة عــن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 802109793  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ رائد محمــود عبد اللطيــف عبد النبــي عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم  901497628 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
الى المدعى عليه محمود محمد حمدان عبدو من غزة الشــجاعية مسجد 
عمر بن القعقاع سابقا وحاليا خارج قطاع غزة ومجهول محل اإلقامة اآلن 
يقتضي حضــورك لهذه المحكمة يــوم األربعاء الموافــق 2020/7/8م 
الســاعة التاســعة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 2020/287م 
وموضوعها نفقة زوجة والقضية أساس 2020/384م وموضوعها نفقة 
بنــات والمرفوعــة عليك من قبل المدعية مرام تحســين علي البشــتلي 
وإن لم تحضر في الوقت المعين او ترســل وكيــال عنك او تبد للمحكمة 
معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي لذا صار تبليغك حسب 

األصول وحرر بتاريخ 2020/6/4م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
عاطف مصطفى التتر

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية

أعلن أنا/ عزيزة سالم حسين حماش عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 949306237 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/  مــادي محمد عبــد الحميد بدر عــن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 800027518  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

شخصية متكاملة
وأشــاد رئيس المكتــب السياســي لحركــة المقاومة 

اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية بالراحل الكرد. 
وقال هنية في كلمة مسجلة له خالل حفل تكريم وفاًء 
للراحل الكرد: "إن فلســطين عامة وغزة خاصة برحيل 
األخ الحبيــب "أبو أســامة"، فقدت رجاًل مــن رجاالتها 

المعطاءة المثابرة المجاهدة الحيوية".
وأضــاف أن الكرد كان ال يعــرف الكلل وال الملل، ويدًا 
معطــاءة، بَنَــت فــي مســيرة الشــعب والقضية في 
كل المجــاالت ومختلف القطاعــات، موضحًا أن الكرد 
كان شــخصية متكاملــة، وصاحب قلب كبير وبســمة 
دائمــة، وعمل في مجال التربيــة والدعوة، ويعتبر من 
أعمــدة العمل الخيري في فلســطين، وبــرز في العمل 

المؤسساتي والخيري.
ونوه هنية إلى أن الكرد خرج وطاف بالدًا كثيرة ليوفر 
الدعم لصمود شــعبنا، وليخفف عن أهالي الشــهداء، 
واألســرى والجرحى وعوائلهم، والفقــراء والمحتاجين، 
وكان يقاتل في جبهة العمــل الخيري ليواجه المحتل، 

وليواجه الحصار الظالم الذي ُفرض على قطاع غزة. 
وأوصى هنيــة بالمضي على الطريــق المبارك، طريق 
الخيــر والعطــاء والبــذل والتضحيــة، مبينًــا أن غزة 
ســتبقى وفية لشهدائها وأسراها وجرحاها، وكل أرض 

فلسطين وشعبها والقدس واألقصى. 
وقــال: "إن الرجال الذين يرابطــون على ثغور الرباط، 
ويراكمون القوة من رجاالت القسام الميامين وفصائل 
المقاومة، يؤكــدون أننا نمضي قدمًا نحو العودة إلى 
كل أرض فلســطين، والصــالة في المســجد األقصى 

المبارك".
وأضــاف رئيس المكتب السياســي: "إننا ســنعود إلى 
قدسنا وأقصانا للصالة والرباط فيه، ونحرره من دنس 
المحتــل، ونطرده مــن القدس وكل أرض فلســطين 
المباركــة"، مشــددًا على أاّل خطط الضــم وال صفقة 
القرن وال شــطب حق العــودة وال محــاوالت التهويد 
داخــل األرض المحتلــة عــام 48 وال اســتمرار حصــار 
غزة، يمكن أن يؤمن مســتقبل هذا المحتل على أرض 
فلســطين، متابعًا "ســندحره بإيماننا باهلل، وبتوكلنا 
عليه، وبتراكم القوة، وبوحدة شعبنا، وبتماسك صفنا.

للعالــم أجمــع وللمنظمــات األهلية والعمــل الخيري 
لمــن يســعى له فــي وطننا، يُغــادر الحيــاة وال يترك 
ألهله شــيًئا". وأكمل: "نقول للحبيب أبو أسامة وكلنا 
فخــر به ونحن نودعــك وكانت عينك دائمــًا ترنو إلى 
القدس وترنو إلى بلدة "بيت طيما" التي هاجرت منها 
نعاهدك اليوم ونعاهد أرواح الشــهداء أن نبقى نســير 

على طريق العودة وطريق التحرير".
وتابع الحية: "إننا نقدم هذا النموذج لكل العاملين في 
العمل الخيري، ورسالتنا للعالم الذي يدفع المال يا من 
تحاولون المس بالعمل الخيري بقصد المســاس بهذا 
الرافد حتى ينفضّ الناس عن تقديم الدعم لفلسطين 
وأهله، هذا نموذجكم وهذا رجل الخير وهذه فلسطين 
ممثلــة به، فمالكــم الذي تدفعونه يُنَفــق على وجوه 

الخير في فلسطين".
خدمة األيتام

من جانبه، أكد د. وليد العامودي، في كلمة ممثلة عن 

قامات فلسطينية
بــدوره، قال عضــو المكتب السياســي لحركة حماس 
د. خليــل الحيــة: "نجتمع اليوم أمام قامــة من قامات 
فلسطين وأمام لوحة متكاملة من الشخصيات النادرة 
التــي تُقدمها فلســطين اليوم تفخر بهــا فهي نتاج 

غزة".
وأضــاف: "نقف اليوم لنكرم رجل ورائــد ومبادر العمل 
الخيــري الذي عاش لهذه القضيــة، أفنى حياته ووقته 
وجهده وفكره في ســبيلها فــكان نعم الرجل المعطاء 
ونعم اإلنسان الهُمام ونعم الروح الطيبة التي تسخى 
بالعطاء ونعم الوالد ونعم الرجل ونعم الوزير هو فكان 
وزيرًا للعمــل الخيري والشــئون االجتماعية كان وزيرًا 
لكنــه عاش مع الفقــراء واأليتام، ما طرق بابه ســائل 

ورده".
وذكر الحية أن فلســطين تفتخــر بالفقيد الكرد، "فهو 
نمــوذج العمل الخيري فــي فلســطين، نُقدمه اليوم 

تجمع المؤسســات الخيرية في قطاع غــزة، أن القائد 
الكرد عمل من أجل خدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن 

تواجده.
وقــال العامودي: "يأتي هذا الحفــل لتكريم الفقيد أبو 
أسامة الكرد، تقديرًا لجهوده المعطاءة والمبذولة في 

خدمة األيتام والمحتاجين واألرامل والمصابين".
وذكر أن الفقيد الكرد، أوصى أال يبقي ألهله شيئًا، فقد 
أوقف كل شــيء هلل والعمل الخيــري، مضيًفا: "في آخر 
عمره كان يهتم بإنهاء كافة أعماله بإتقان وإخالص".
من جهته، قال المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي 
داود شــهاب: "كان للفقيد أبو أســامة الكرد بصمات 
واضحــة فــي الخيــر وكان رائــد العمــل الخيــري في 

فلسطين".
وأضــاف شــهاب في كلمــة فصائــل العمــل الوطني 
واإلســالمي: "لم يدع أبو أســامة، مســاحة للعمل من 
أجــل فلســطين إال وشــغلها ولم يترك ســاحة يمكن 
الوصــول إليها مــن أجل فقــراء فلســطين إال وحاول 

الوصول إليها".
ولفــت إلى أن الكرد عمل بهــدف مرضاة اهلل عز وجل، 
وتعزيز جبهــة الصمود الوطني ألبناء شــعبنا في ظل 
مرحلــة التحــرر الوطني في ظــل الحصــار والتضييق 
والعقوبات وفي ظل تكالب كل قوى الشــر على شعبنا 
وقضيته بهدف ســلخنا عن حقوقنا وعــن ثوابتنا كان 
ألبــو أســامة بصمــات واضحة وهــو يقاتــل من أجل 
الفقراء". وأشــار شــهاب إلى أن الكرد لــم يكتفِ من 
العمل الخيري والعمل اإلنســاني بل عمل في مسيرات 
العــودة "وهي مرحلــة نضالية رائعة في تاريخ شــعبنا 
الفلســطيني"، وحــرص على توفيــر حياة مســتدامة 

كريمة لجرحى مسيرات العودة.
وقال محمد الكرد نجــل الفقيد، في كلمة العائلة: "إن 
أبانا فارس هُمام انتقل إلى جوار ربه بعد خمسة عقود 
من العمل الخيري واإلنساني وتشهد له عوائل الفقراء 

والشهداء والجرحى".
وذكر الكرد أن والده عاش على الخير وعمل الخير ولم 
يتــواَن لحظة في خدمة شــعبه ووطنــه، مضيًفا "أبانا 
تــرك لنا ميراثــا نفتخر به طوال حياتنا فنســأل اهلل أن 

يعيننا على إكمال الطريق".

م عائلة رائد العمل الخيري القيادي أحمد الكرد "حماس" تكرِّ
غزة/ جمال غيث:

كرمت حركة المقاومة اإلسالمية حماس، بمدينة غزة 
مســاء أمس، عائلة رائد العمل الخيري في فلسطين، 

وعضو مكتبها السياسي د. أحمد الكرد.

وحضر حفل التكريم، الذي أقيم في منتجع الشاليهات 
غــرب مدينــة غــزة، قيــادة الفصائــل والقــوى الوطنية 
والمؤسســات  الجمعيــات  وممثلــي  واإلســالمية، 

الخيرية العاملة في القطاع.

وتوفــي القيــادي الكــرد، بعــد إصابته بجلطــة دماغية 
حــادة خــالل صــالة التراويــح، مســاء التاســع مــن أيــار/ 
مايو الماضي، عن عمر يناهز 71 عاًما بمدينة دير البلح 

وسط قطاع غزة.

جانب من حفل التكريم في غزة أمس      ) تصوير/ محمود أبو حصيرة (



Friday 5 June 2020 الجمعة 13 شوال 1441هـ 5 يونيو/ حزيران
7

فــي معــرض رد روغيل ألفر، أحد كتاب الــرأي في صحيفة 
هآرتس اإلســرائيلية، وهو والد شــاب يعاني التوحد، على 
ســؤال ابنته عما إذا كان يمكن أن يكون شــقيقها عرضة 
لعملية قتل بدم بارد كالتي تعرض لها الشاب الفلسطيني 
إياد الحالق الذي يعاني هو أيضًا التوحد برصاص عســكر 
إســرائيليين فــي القدس المحتلــة؟ أجابهــا أن ذلك غير 
ممكن لكون شــقيقها يهوديًّــا، في إشــارة صريحة إلى 
أن إيــاد قتل لمجرد كونه عربيًّا. وفي العُرف اإلســرائيلي 
التقليدي "العربي الجيد هو العربي الميت"، أو كما صاغت 
ذلك الباحثة في الشــؤون الثقافية حفيفــا بدايا "أنا أكره 

العرب، إًذا أنا موجود".
ســكت بدايــا هــذه الصيغة ضمــن مسلســل تلفزيوني 
وثائقــي، أعــده وأنتجــه الكاتــب رون كحليلي فــي أواخر 
2019، وبُــث علــى مدار ثــالث حلقــات، وتمحــور حول 

موضــوع كراهية العــرب، وخلص إلى أن هــذه الكراهية 
تشــكل اإلجمــاع اإلســرائيلي القومي األبقــى، والمركب 
المركــزي األبــرز في هويــة المجتمع اليهــودي في دولة 
االحتــالل. وهو اإلجماع األبقى لســببين: عملية التنشــئة 
االجتماعيــة، والقدر المفرط من نزعة التمحور حول الذات 
ورفض اآلخر. وثمة الكثير مما يمكن قوله بشأن السببين 

فيما يتصل بتشريح نفسية ذلك المجتمع.
وإذا ما ركزنا تحديدًا في أدب النشء الجديد، في الوســع 
استعادة نتائج اســتطالع أجراه األستاذ الجامعي والباحث 

لقد حث وزير حرب االحتالل بيني غانتس، االثنين، جيشــه على 
اإلســراع في االســتعدادات لضم أجزاء من الضفة الغربية، في 
توقع واضح لما يمكن أن يكون احتجاجات فلســطينية شرســة 
ضــد هذه الخطوة. تصريحات غانتس تأتي في وقت أفادت فيه 
وســائل إعالم إســرائيلية بأن رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
ناقش الضم في مكالمة مع جاريد كوشــنر، مستشــار الرئيس 
دونالــد ترامــب، وكان نتنياهــو قد أعلــن اعتزامه ضــم أجزاء 
مــن الضفــة، بما في ذلك غور األردن اإلســتراتيجي وعشــرات 
المســتوطنات، بما يتماشــى مع خطة ترامب للتســوية، وأشار 
إلــى أنــه ســيمضي قدما فــي الضم الشــهر المقبــل. وتنص 
خطــة ترامب على ترك نحو ثلث مســاحة الضفة، التي احتلتها 
)إسرائيل( عام 1967، تحت سيطرة إسرائيلية دائمة، في حين 

تمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا موسعا في بقية المنطقة.
إًذا مــا التداعيــات المســتقبلية لهــذه الخطوة الخطيــرة التي 
لم يَحســب لها حســابًا غانتــس ونتنياهــو ومعهمــا اإلدارة 
األمريكية؟! من المؤكد أن حساباتهم جاءت كالعادة باستغالل 
الوقــت مــا دام العالم منشــغال بوباء كورونــا، أو أن أمر الضم 
ســيمر مرور الكرام قياســا بما أقدم عليه ترامــب هو االعتراف 
بالقدس عاصمــة لالحتالل.. إلخ. لكن األمــر ليس كذلك، فما 
لم يأخذ به غانتس بالحســبان يجب أن يفكــر به ألف مرة قبل 
اإليعاز لجيشــه باالســتعجال، أعتقد أن هناك ثمانية احتماالت 
يتوقع حدوثها ويجب على غانتس األخذ بها بالحسبان في حال 

أصر قادة االحتالل على كارثة الضم وهي:  
أوال: بالنظر إلى المخاطر، ما هو الوزن الذي ســتعطيه الحكومة 
اإلســرائيلية الحتمال انهيار الســلطة الفلســطينية بعد عملية 
الضــم؟ أو اختيــار إعــادة المفاتيح إلــى لالحتالل )إعــادة إدارة 
الســلطة والحكم الذاتي إلــى االحتالل(؟ حينها ســيتعين على 
االحتالل تحمل المســؤولية عن جميع الســكان الفلسطينيين، 

من جميع جوانبها، دون مساعدة من المجتمع الدولي.
ثانيــا: ما هــو االهتمــام الــذي يمكــن لحكومة االحتــالل أن 
توليه للتعامل المباشــر مع تفشــي الوباء؟ مع زيادة كبيرة في 
معــدالت المصابين والوفيات، في المقابــل تتطلب في الوقت 

في شــؤون التربية، أديــر كوهين، بين طــالب الصفوف 
الرابعة والخامســة والسادســة في المــدارس االبتدائية 
اليهودية في حيفا، وأرفقها بمقدمة كتاب له عن انعكاس 
شخصية العربي في أدب األطفال العبري )صدر عام 1985 
بعنوان "وجه بشــع في المرآة"(. وُطلب من المستطلعين 
أن يتطرقوا إلى خمسة موضوعات: التداعيات التي يثيرها 
سماع كلمة: عربي؛ كتابة قصة أو وصف قصير أو موضوع 
إنشــاء حول لقاء مع عربي؛ تلخيص كتاب قرؤوه وينطوي 
على وصف للعربي وشــرح مؤثراته عليهم؛ محاولة شــرح 
أسباب "النزاع مع العرب"؛ المجاهرة بآرائهم فيما إذا كان 
إحراز السالم ممكنًا وفيما إذا باإلمكان إنشاء حياة صداقة 

وتعاون مع العرب.
كانت مســتحصالت االســتطالع ما يأتي: مستوى الخوف 
مــن العربي عال بشــكل مذهل، ففي أكثــر من %75 من 
اإلجابــات ترافقت شــخصية العربي مع "خاطــف األوالد" 
و"القاتــل" و"المخــرب" و"المجرم" وأشــباه ذلك؛ تنميط 
شــخصية العربي بشــكل ســلبي، كمــا هو مكــرس في 
أدب األطفــال العبــري، طاغ على إجابــات الطالب في كل 
الموضوعــات التي تطرقوا إليها. ففــي حوالي %80 منها 
تأطرت تشــابيه العربي في العبــارات التالية: "يعيش في 
الصحــراء"، و"صانع الخبــز"، و"يلبس الكوفيــة"، و"راعي 
البقــر"، و"ذو ســحنة مخيفة"، و"في وجهــه ندبة"، و"قذر 
ونتــن"، و"تنبعــث منــه رائحة كريهــة" وغيرهــا؛ الجهل 

نفســه معالجة األزمة االقتصادية وضــرورة االهتمام للرفاهية 
األساســية للسكان الفلسطينيين في مناطق الضفة التي سيتم 
ضمها )بحســب الخريطة الهيكلية المصغرة حوالي 20,000(، 
وفي الوقت ذاته فإن إدارة حملة عســكرية تتطلب تجنيد كامل 

قوات االحتياط وهذا بحاجة الى ميزانية اضافية.
ثالثــا: في ظل ذلك، قد يؤدي تسلســل العواقب الســلبية غير 
المقصودة جراء الضم إلى اســتياء واسع لدى الجمهور ورفضه 
دفع الثمن األمني واالقتصادي. ومن الممكن بعد ذلك أن تولد 
حركة احتجاج اجتماعي وســيخرج الناس إلى الشــوارع، كما أن 
محاوالت نظام األمن لمحاربة وباء كورونا سوف يوجه لمعالجة 
التهديــدات األخــرى مثل: “الســاحة الفلســطينية، والســاحة 
الشمالية، والتســلل وتهريب األســلحة، والوضع المماثل على 
الجبهــة الجنوبيــة، ومواجهة قطــاع غزة ومصــر”، وذلك دون 

تعاون مع األردن في تأمين أطول حدود دولة االحتالل.
رابعــا: يجب األخذ بالحســبان احتمــال انفجار كبيــر قد يحدث 
فــي المناطــق الفلســطينية المحتلــة يصعب إيقافــه في ظل 
ارتفاع معدالت البطالة واألزمــة االقتصادية الناتجة عن األزمة 
التــي أحدثتهــا جائحة فيروس كورونا المســتجد، والمشــاكل 
الفلســطينية الداخلية، وبناء عليه فقد حــذرت األجهزة األمنية 
اإلســرائيلية وعلى رأســهم منســق أعمال حكومة االحتالل في 
المناطق الفلســطينية، كميل أبو ركــن، أنهم بحاجة إلى مزيد 
من االســتعدادات لمواجهة »تدهور أمني محتمل«، في الضفة 
وقطاع غزة، وأن المهلة التي حددها نتنياهو قصيرة جدا. منبها 
بذلــك للمواجهــات التي اندلعــت في القــدس المحتلة عندما 
حاول االحتالل تثبيت كاميرات عند بوابات الحرم القدســي في 
صيف عــام 2017، والمواجهات التي أعقبت االعتراف األميركي 

بالقدس عاصمة االحتالل.
خامســا: بالنظر إلى الســلطة الفلســطينية، يتضــح أن الرغبة 
مــن منــع دخول الفيــروس إلــى أراضيها دفعها لسلســلة من 
اإلجــراءات الفعالــة، بمــا فــي ذلك تقليــل الحد األدنــى لعدد 
العاملين الفلســطينيين لدى أماكن العمل اإلسرائيلية، ولهذا 
القرار أهمية اقتصادية مباشرة على دولة االحتالل، وليس فقط 

التام بين أوســاط الطالب اليهود، لشكل العربي وهيئته 
وهندامــه وتاريخه وعاداته. فبعض الطالب قال إن العرب 
"هم أصحاب شــعر أخضر" في حين أكد آخرون أن "العرب 
لهــم ذيول"!؛ %90 من الطــالب يتنكرون لحق العرب في 
البلد، ويؤمنون بأنه ينبغي قتلهم أو شنقهم أو ترحيلهم؛ 
فقط قالئــل من الطالب حاولوا شــرح أســباب النزاع مع 
العرب بقدر مناسب من التفصيل، في حين اكتفى الباقون 
بجمل مقتضبة ومبتســرة من ســياق التاريخ مثل: "إنهم 
)أي العرب( ينوون قتلنا.. وتشــريدنا مــن البلد.. واحتالل 
مدننــا. وقذفنا إلى البحر"؛ غالبيــة الطالب الذين يرغبون 

في الســالم يــرون أن "الســالم" ينبغي أن يعني تســليم 
العرب بالسيادة اإلسرائيلية على "أرض إسرائيل الكاملة"، 

بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.
يُطرح الســؤال: ألم تخضع هذه النتائــج إلى التقادم بعد 
انطالق ما تســمى "عملية السالم" في أواسط تسعينيات 
القرن العشرين الفائت، وما أنتجته من تفاعالت وتأثيرات؟ 
تؤكد أبحاث كثيرة أن هذه العملية لم تترك تأثيرًا يمكن 
اعتباره انعطافيًا نظرًا إلى أن تعامل معظم الُكتاب معها 
جــرى باعتبارها مرحلة اســتثنائية وخارجة عــن المألوف. 

وستكون لنا عودة إليها.

على الســاحة الفلســطينية. قبل أزمة كورونــا، كان هناك 140 
ألــف عامل فلســطيني يعملون في الداخــل المحتل، خاصة في 
قطاعات البنــاء والصناعة والزراعة، وإيقــاف دخول العمال كرد 
فعل للســلطة الفلسطينية على تطبيق السلطة اإلسرائيلية في 
الضفة الغربية، أو بســبب التصعيد األمني في أراضي الســلطة 
الفلسطينية، سيجبر سلطات االحتالل على إغالق أراضيها، وهذا 
ســيعني المزيد مــن الضرر لالقتصاد اإلســرائيلي وقدرته على 

التغلب على أزمة كورونا.
سادســا: أما بالنســبة للمجتمع الدولي، فهو منشغل بالتعامل 
مع وباء كورونا، لكن يجب أال ننســى أن هذا هو المجتمع نفسه 
الذي يعارض بشــدة ضم دولة االحتالل للضفة ســواء كلها أو 
جزء منها، ومن المتوقع أن تلتزم بهذه المقاومة حتى في اليوم 
التالي لكورونا. ومن المرجح أن تكون االستجابة لهذه الخطوة 
بطيئة، بالنظر إلى الظروف، ومع ذلك سيأتي النقد واالعتراض، 
ففي ديســمبر 2019، ذكر نتنياهــو فكرة الضم على الرغم من 
عــدم وجود نية فوريــة أو القدرة على القيــام بذلك، حينها تم 
الــرد على البيــان ببيان إدانة مــن المحكمــة الجنائية الدولية 
الهــاي، وبناء على ذلك فقد حذر النائب العام أفيخاي مندلبليت 
نتنياهــو من أن خطوة الضم قد تؤدي إلى تحقيق جنائي دولي 
ضد جنود جيشه وضباطه، ومســؤولي الخدمة المدنية، وحتى 

سلطات الضفة بشأن األنشطة اإلسرائيلية هناك.
ســابعا: أما بالنســبة لالتحاد األوروبي الذي أدان الضم بشدة، 
فقد حذر سابقا أنه يجب وضع عالمة على المنتجات اإلسرائيلية 
المصنعة في المستوطنات، حتى المخاطرة بخطوات جزئية من 
دول االتحاد األوروبي ضد تسويق المنتجات من المستوطنات، 
التي ســيتم اتخاذها نتيجة لضمها إلــى حد ما، هي مخاطر غير 
ضرورية ألن الخطوات الرمزية من الممكن أن تتوسع وتتفاقم. 
فيجب األخــذ باالعتبــار النفوذ االقتصــادي لالتحــاد األوروبي 
علــى )إســرائيل(، إذ بلغ التصدير اإلســرائيلي إلى دول االتحاد 
األوروبــي من الســلع 9.1 مليارات دوالر فــي النصف األول من 

عام 2019، أي حوالي %38 من جميع الصادرات اإلسرائيلي.
ثامنا: أما االدارة االمريكيــة الحالية المتصهينة فمن المحتمل 
ان تتغيــر، ومــن المحتمل أن يجلــس في البيــت األبيض جو 
بايــدن في ينايــر 2021، ومن المحتمل ايضــا أن يكون هناك 
تغييــر في سياســة الحكومــة األمريكية فيما يتعلــق بالقضية 
الفلســطينية، وكان بايدن أكد أنه “يجب أن نضغط باســتمرار 
على اإلســرائيليين للتحرك نحو حل الدولتين”. يبدو أن تطبيق 
السلطة اإلسرائيلية على مناطق في الضفة، وتحت رعاية إدارة 
ترامب، يسبب توترات بين )إسرائيل( والديمقراطيين ستعمل 
على تحديث التوجهات السياسية األمريكية بشأن هذه القضية.

"أنا أكره العرب، 
إًذا أنا موجود"

ثمانية احتماالت 
لكارثة الضم

بعض الطالب قال إن العرب "هم أصحاب 
شعر أخضر" في حين أكد آخرون أن "العرب 

لهم ذيول"!؛ 90 % من الطالب يتنكرون 
لحق العرب في البلد، ويؤمنون بأنه ينبغي 

قتلهم أو شنقهم أو ترحيلهم؛ فقط قالئل من 
الطالب حاولوا شرح أسباب النزاع مع العرب بقدر 

مناسب من التفصيل، في حين 
اكتفى الباقون بجمل مقتضبة 

ومبتسرة من سياق التاريخ.

قد يؤدي تسلسل العواقب السلبية غير 
المقصودة جراء الضم إلى استياء واسع 

لدى الجمهور ورفضه دفع الثمن األمني 
واالقتصادي. ومن الممكن بعد ذلك أن 
تولد حركة احتجاج اجتماعي وسيخرج الناس إلى 

الشوارع، كما أن محاوالت نظام 
األمن لمحاربة وباء كورونا سوف 
يوجه لمعالجة التهديدات األخرى.

أنطوان شلحت  العربي الجديد

د. أيمن أبو ناهية
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

أعلن رئيس الســلطة محمود عباس في 19 الشهر الماضي )مايو/ 
أيار( أن منظمة التحرير والدولة الفلســطينيتين قد أصبحتا في حّل 
من جميع االتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع )إســرائيل( والواليات 
المتحــدة األميركيــة، بما في ذلــك االتفاقيات األمنيــة. ولم يأتِ 
على ذكر الســلطة الفلســطينية، وما هو مآلها، وهل يتم تفكيكها 
أم إعــادة هيكلتها أم تســميتها؟ وهل تقبل )إســرائيل( بذلك بعد 
إعالن الرئيس؟ من الالفت للنظر أن الســلطة الفلســطينية تعمل 
حتى اآلن وكأن شــيًئا لم يحدث، ومن الغريب أن أجهزة الســلطة، 
من رئاسة وحكومة وأجهزة، تعمل بشكل روتيني، فيما عدا ما يقال 
عن أن أجهزة الشــرطة في المنطقة »ب« إما أنها ســحبت أو أعيد 
ترتيــب أوضاعها. إاّل أن األغرب من ذلك كلــه، أن األجهزة األمنية 
التي قام علــى تدريبها الجنرال األميركي، دايتون، لم نعد نســمع 
عنها شيًئا. ومناط االســتغراب، أن السلطة الفلسطينية، وهي من 
النتائج المهمة التي أفرزتها اتفاقيات أوســلو، ظلت على حالها، مع 
أن المنطــق يقول إنــه إذا تم التحلل من اتفاقيات أوســلو، فإن ما 

ترتب عنها سينهار ويختفي بالضرورة.
ولكي نفهم ذلك، يجب الســؤال: من أين جاءت فكرة »الســلطة«، 
وكيــف خُلقت ولماذا؟ فكرة تأســيس »ســلطة حكــم ذاتي« هي 
أساسًــا من أفكار رئيس حكومة االحتالل الســابق، مناحيم بيغن، 
وقــد طرحها في أثناء مفاوضاته مــع الرئيس المصري الراحل، أنور 
الســادات، في عام 1979، عــن دور فلســطينيي األراضي المحتلة 
في إدارة شــؤونهم ومســتقبلهم السياســي. وكان بيغن صريحًا 
وحاســمًا في موقفــه، أنه ال دولة فلســطينية بين النهــر والبحر، 
وأقصى ما يمكن منحه للفلســطينيين هو سلطة حكم ذاتي. وسار 
على هذا الموقف رؤســاء الوزراء الذين سبقوا بيغن، والذين جاؤوا 
بعــده، ولم يكن إســحق رابين اســتثناًء، فقد كرر األقوال نفســها 
أمام الكنيســت حين قدم له اتفاقية أوســلو. وقــد مارس الرئيس 
األميركــي، جيمــي كارتــر، ضغًطا على بيغــن، لحمله علــى تغيير 
موقفــه، كي يمنح الفلســطينيين أكثــر من حكم ذاتــي وأقل من 
دولة، إال أن بيغن كان متمســًكا بموقفه بعناد شديد، وخشية من 
أن تمارس عليه اإلدارة األميركية والــدول األوروبية ضغوًطا أكثر، 
أصدر الحاكم العســكري اإلسرائيلي في عام 1981 أمرًا بإحداث ما 
ســمّاها »اإلدارة المدنية«، بحيث تتولى هذه اإلدارة إدارة شؤون 
السكان في األراضي المحتلة، أي إن الجهة التي أنشأت هذه اإلدارة 

ســوف يحــول ضم الضفــة الغربيــة األراضي إلــى خليــط متباعد من 
المناطــق الفلســطينية الهائجة وغير المســتقرة، الذي يهــدد دائمًا 

باندالع انتفاضة جديدة.
في عمله التالي، بعد أن نجا من صراع سياســي اســتمر مدة عام احتاج 
إلــى ثالثة انتخابــات وأزمة صحية حتــى يتجاوزه، أعلــن رئيس الوزراء 
اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهو أنه ســيبدأ في األول من تمــوز )يوليو( 
عملية ضم المستوطنات اليهودية وغور األردن في الضفة الغربية إلى 

السيادة اإلسرائيلية، كما تعهد في حملته.
ومع أن المستوطنات توسعت باطراد على مدى عقود عديدة، وكان غور 
األردن تحت السيطرة العسكرية اإلســرائيلية فعليًّا، هناك العديد من 

األسباب التي تجعل الضم الفعلي فكرة سيئة.
الســبب الرئيس هــو أن المنظمــات الدولية ومعظــم دول العالم تعد 
الضفة الغربيــة أراضي محتلة، والمســتوطنات اليهودية غير شــرعية 
بموجب اتفاقية جنيف، وعند القوميين اإلسرائيليين، إن الضفة الغربية 
هي “يهودا والســامرة”، الوطــن التوراتي لليهود. وتعتقد )إســرائيل( 
أن اتفاقيــة جنيف ال تنطبق عليها ألنه لم تكن هناك دولة فلســطينية 
فــي الضفة الغربية، وأن أيًّا من المســتوطنين “لم يرحل أو ينقل” إلى 
األراضي، حسب لغة االتفاقية.ومع ذلك، إن األمم المتحدة وجميع الدول 
الكبرى ستدين الضم لكونه غير شرعي إال الواليات المتحدة، وعمومًا، 
كانت اإلدارات األميركية السابقة قد تجنبت اتخاذ موقف بشأن شرعية 
المستوطنات، مفضلة وصفها بأنها “عقبة في طريق السالم” ومعتقدة 

بأن تلك المُلكية يجب أن تحل في سياق تسوية سلمية.
مــع ذلك، في تشــرين اآلخــر )نوفمبر( الماضــي، أعلنــت إدارة ترامب 
صراحــة أن الواليــات المتحدة ال تعد المســتوطنات “غيــر متوافقة مع 
القانــون الدولي”، وهو مــا عنى اصطفــاف اإلدارة األميركية في جانب 

القوميين اإلسرائيليين وإلقاء ثقلها خلفهم.
ولكن في حين أن إدارة ترامب ستمنح مباركتها للضم، أعلن جو بايدن 

أنه سيعكس هذا الموقف إذا ما انتخب رئيسًا.
ســوف يــؤدي الضــم إلــى تحويــل الضفــة الغربيــة إلــى خليط من 

»البانتوســتانات« الهائجة وغير المســتقرة، وبطريقة تهدد إلى األبد 
بقيــام انتفاضة فلســطينية جديــدة، وســيضعف الدعم الــذي تتلقاه 
)إســرائيل( في أوســاط الحزب الديمقراطي وبين الشباب األميركيين. 
وقد يزعزع اســتقرار األردن؛ البلد الذي يشكل فيه الفلسطينيون نسبة 
كبيــرة من الســكان، ويمكن أن يجهد عالقات )إســرائيل( الجديدة مع 

الدول العربية السنية.
    وقــد يضــع الضم نهايــة للتعاون األمنــي الذي ما يــزال قائمًا بين 
)إســرائيل( والســلطة الفلســطينية، وقد أعلن الرئيس الفلســطيني، 
” من كل  محمود عباس، أنه ســيكون، مع الحديث عن الضم، “في حِلٍّ
االتفاقيات الموقعة مع )إســرائيل( والواليــات المتحدة. صحيح أن هذه 
ليســت المرة األولى التي يلوح فيها باالنســحاب مــن االتفاقيات، لكن 
مــدة واليته تقترب مــن نهايتها، ومن المرجح أن يكــون خليفته أكثر 
تشــددًا، وإذا انهارت السلطة الفلسطينية تمامًا، بسبب اندالع للعنف 
أو نتيجة لعمل احتجاجي ســلمي، ســوف تضطر )إسرائيل( إلى مواجهة 
معضلة السيطرة على عدد كبير من السكان الذين يفتقرون إلى التمتع 
بحقــوق المواطنة، وهي مهمة بغيضة وخطيرة ومكلفة، ولن يرغب أي 

إسرائيلي في استعادتها مرة أخرى.
    ما مِن شــك في أن نتنياهو يعتقد أن أســبابه للضم تفوق كل هذه 
المخاطر، وكان قد عمل طوال مدة واليته رئيسًــا للوزراء على توســيع 
االســتيطان اليهــودي في الضفــة الغربيــة، وأصبحــت المناطق التي 
سيضمها اآلن -وفيها غور األردن- أجزاء ال تتجزأ من )إسرائيل( في كل 
شــيء إال االسم، ولم تكن هناك مفاوضات منذ عامين على األقل، وفي 
نظر المحافظين اإلســرائيليين، إن حل الدولتيــن الذي ُأعلن منذ مدة 

طويلة أنه هو الهدف من التفاوض قد مات.
    بعــد أن خــدم في المنصب مدة أطول مما فعــل أي رئيس وزراء في 
التاريخ اإلســرائيلي، ربما يعتقد نتنياهو أن توسيع الدولة اليهودية في 
األراضــي العبرية التوراتية في يهودا والســامرة ســيصبح إرثه، وخط 
األســاس الجديد ألي مفاوضات مســتقبلية، وهو يــدرك تمام اإلدراك 
أن إدارة ترامب، التي منحته في األســاس والجناح اليميني اإلســرائيلي 

هي ســلطة الحاكم العســكري، والذي حــدد صالحياتها. باختصار، 
اإلدارة المدنية هي الذراع المدنية لسلطة الحاكم العسكري، الذي 
هــو الحاكم الفعلي لألراضي المحتلة. وهكذا تولت اإلدارة المدنية 
شــؤون الســكان المدنيين في األراضي المحتلة منذ إنشــائها في 
عــام 1981، وظلت ســلطة الحكم العســكري هي الســلطة العليا، 
وهــي مصــدر ســلطة اإلدارة المدنية. ظــل الحال كذلــك إلى أن 
وصلنا إلى اتفاقيات أوســلو، التي أنشــأت سلطة حكم ذاتي، أطلق 
عليها اســم »السلطة الفلسطينية«، وشــرحت االتفاقية الرئيسية، 
وتعرف باســم »أوســلو II« الموقعة فــي عام 1995، كيف تُنشــأ 
هذه الســلطة، وشــرحت أيضًا الصالحيات التــي تُنَقل من اإلدارة 
المدنية إلى الســلطة الفلسطينية، وبعد أن تنتهي من ذلك، تنحّل 
اإلدارة المدنيــة وتباشــر الســلطة الفلســطينية مهماتها. وهكذا 
نصــت المادة 1/1 من اتفاقية أوســلو علــى أن تُنَقل الصالحيات 
من الحكم العســكري )حيث نقلت بعض المهمات في المنطقتين 
أ وب( واإلدارة المدنيــة إلــى الســلطة الفلســطينية، وذلك »طبًقا 
لهذه االتفاقية، وتظل )إســرائيل( تمــارس صالحياتها التي ال يتم 
نقلها«. وكانت الترتيبات التي وردت في االتفاقية أنه بعد أن تُنَقل 
الصالحيات مــن اإلدارة المدنية تنحل هــذه اإلدارة، ويعيد الحكم 

العسكري تموضعه في األراضي المحتلة.
بالممارســة العملية، لــم تُحَّل اإلدارة المدنيــة، وإن تراجعت إلى 
الخلف، لكي تفسح في المجال لســلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، 
بينما أعاد الحاكم العسكري تموضعه، وظهرت السلطة الفلسطينية 
على الساحة الفلســطينية بهمة ونشاط، وكأنها توحي لجمهورها 
بأنها »ســلطة« حقيقية، وأطلقت على نفســها مســمياتٍ لم ترد 
في اتفاقيات أوســلو، ولكن إلشــباع الغرور الذاتي، ســكتت سلطة 
االحتالل عن هذه المســميات، ما دام ما يحكم العالقة مع االحتالل 
اتفاقيات مكتوبة وموقعة. وباختصار، السلطة الفلسطينية هي في 
الواقــع »اإلدارة المدنية«، ومصدر صالحياتها هي ســلطة الحكم 
العسكري، على الرغم من األلقاب والمسميات الفخمة التي ترد في 

األدبيات الفلسطينية.
وتدلياًل علــى صواب ما ورد أعاله، هنا بعــض األمثلة: حينما جرت 
انتخابات لتأســيس الســلطة الفلســطينية في عــام 1996، جاءت 
النتائــج متوافقة مع نصوص أوســلوII ولذلك، باشــرت الســلطة 
المنتخبة أعمالها دون تدخل من )إســرائيل(، بل بالتنســيق معها. 

كل رغباتهم: سفارة للواليات المتحدة في القدس؛ وإعالن أن الواليات 
المتحدة لن تعد المســتوطنات اليهودية غير قانونية؛ وقبول ســيطرة 
)إســرائيل( علــى مرتفعات الجوالن وتوســيع المســتوطنات اليهودية 
في األراضي المحتلة، توفر فرصة خاصة لبســط الســيادة اإلسرائيلية 
وتوسيعها بموافقة أميركية.     على المستوى السياسي األكثر مياًل إلى 
االستعراض؛ حيث يزدهر نتنياهو ويبرع بشكل خاص، سوف يعزز الضم 
دعم اليمين اإلســرائيلي له، وسوف يلفه بعباءة البطل اليهودي عندما 
يَمثل أمــام المحكمة في تموز )يوليو( لمواجهة االتهامات بالفســاد، 
وهي ســحابة ظهرت بشــكل كبير فــي مناوراته، وفي حين أن اليســار 
اإلســرائيلي يعارض الضم، إن المنافس السياســي الســابق لنتنياهو، 
رئيس أركان الجيش الســابق بيني غانتــس، الذي نافس رئيس الوزراء 
ليصال إلى طريق مســدود في ثالثة انتخابــات وطنية، متحالف اآلن مع 
الســيد نتنياهو فــي حكومة الوحدة، وليس لديه حــق النقض )الفيتو( 
علــى الضم.     ولدى الرئيس ترامــب اعتباراته الخاصة بدوره، وأحدها 
هو اليمين اإلنجيلي الذي يؤيد التوســع اإلســرائيلي بحماس ألسبابه 
الخاصة، وهو جزء مهم من حســابات الرئيس إلعادة انتخابه، وسيكون 
ترامب مترددًا جدًّا في التخلي عن هؤالء األتباع بتحدي السيد نتنياهو 

عالنية، حتى لو كان لديه ميل إلى فعل ذلك.
    لكــن لــإدارة مصلحتها الخاصة أيضًــا في إبطاء اندفــاع نتنياهو، 
وهــذه هي خطة »الســالم« التي وضعها صهر ترامب، جاريد كوشــنر، 

فــي كانون اآلخر )ينايــر(، وهي خطة أحادية الجانب، تمنح )إســرائيل( 
في األســاس جميع األراضي التي يريد نتنياهو ضمها اآلن، وقد رفضها 
الفلســطينيون الذيــن لم يكن لهم أي دور فــي صياغتها، لكن الخطة 
تتصور على األقل توســعًا إسرائيليًّا في ســياق اتفاق سالم يتلقى فيه 
الفلســطينيون قدرًا كبيرًا من المســاعدة المالية، إضافــة إلى الوعد 
بإنشــاء طرق تصل بين جيوبهم، وســتكون خطوة إســرائيلية أحادية 
الجانب ازدراًء محرجًا لتفاخر الســيد ترامب بأنه يمتلك المفتاح التفاق 
ــا فــي إرثه، فعليــه أن يأخذ على  ســالم.     إذا كان نتنياهــو يفكــر حقًّ
محمــل الجد احتمال أن ترامب قد ال يكون رئيسًــا فــي العام المقبل، 
وأنه ســوف يُترك مع أراٍض ال يعترف بســيادته عليها أحد، حتى أقرب 
أصدقاء )إســرائيل( وأكثرهم أهمية، وفــي حين قال بايدن -وهو مؤيد 
قوي لـ)إســرائيل(- إنه لن يقلل الدعم األمني األميركي لـ)إسرائيل(، إن 
الخالف مع نتنياهو في مسألة ضم الضفة الغربية يمكن أن يقلل بشكل 

خطير من دعم أميركا الذي يأتي من الحزبين تقليديًّا لـ)إسرائيل(.
    ومــن أجل ماذا؟!، إيماءة رمزية ال تجعل المســتوطنات أكثر شــرعية 
في القانــون الدولي مما كانت من قبل، وإنما ســتزيد من خطر العنف 
وتقــوض مكانــة )إســرائيل( فــي العالم وتضــر بتحالفات )إســرائيل( 
المتأرجحــة مع الــدول العربيــة، وتقلل مــن الفرصة الضئيلة مســبًقا 
للتوصل إلى تســوية سلمية، تظل الســبيل الوحيد إلنهاء هذا الصراع 

الرهيب.

ولكــن حين جرت انتخابات المجلس التشــريعي عــام 2006 جاءت 
النتائج مفاجئة للحاكم العســكري ومخالفة لتوقعاته، فأمر بمعاقبة 
أعضاء المجلس وتشــريدهم، ومنهم من ال يزالون في المعتقالت 
اإلسرائيلية.  وحين تولى أفيغدور ليبرمان وزارة الحرب اإلسرائيلية 
في عــام 2016، أعاد إحياء اإلدارة المدنية، وكان يعلن باســتمرار 
عدم وجود شــريك فلســطيني، وبدأ بزيادة جهاز موظفي اإلدارة. 
وهنــا الحظــت »الحكومة الفلســطينية« مــا يخطط لــه ليبرمان، 
فاتخذت قرارًا في 2017 أكدت فيه أن قرار تنشيط اإلدارة المدنية 
هو »تقويــض« لعمل الســلطة و«إلغاء إســرائيلي واضــح التفاق 
أوسلو...«. ولم يكن كبير المفاوضين، صائب عريقات، أقّل صراحة 
حين قــال في القناة الثانيــة العبريــة )2018/2/20( إن »الرئيس 
الحقيقي للشــعب الفلســطيني هو وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، 
أما رئيس الوزراء الفلســطيني، فهو المنسق مردخاي«، وهذا كالم 
ينطــوي على صدٍق مع النفس، نادرًا ما يصدر عن أوســاط قيادية 
فلســطينية. بعد كل هذه التأكيدات أن السلطة الفلسطينية وليدة 
اتفاقيــات أوســلو، وهــي اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية، ما مصير 
الســلطة بعد التحلــل من االتفاقيات التي أنشــأتها؟ من المنطقي 
أن يفترض المرء أن السلطة الفلسطينية ستكون بالضرورة منحلة 
وغيــر موجــودة، وال تعود تصرفاتها وأنشــطتها مشــروعة، وهذا 
يطرح بقوة مسألة العودة إلى منظمة التحرير باعتبار أنها هي التي 
وقعت اتفاقيات أوســلو، وأنها ما زالت تمثل الشــعب الفلسطيني، 

داخل األراضــي المحتلة وخارجها، وهي الممثل الشــرعي والوحيد 
لهذا الشعب.

مــن المعروف أن القيادة الفلســطينية كانت تعيــش في أوهام أن 
إنشاء السلطة الفلسطينية سيقود إلى قيام دولة فلسطينية، وكأن 
القيــادة لم تكن على بيّنةٍ من موقف مناحيم بيغن في مفاوضات 
كامب ديفيد أو موقف إســحق رابين أمام الكنيست. ولذلك، وتحت 
ذلك الوهم، بدأت تســحب من رصيد منظمة التحرير وتضخّم في 
»الســلطة الفلســطينية« التي هي »اإلدارة المدنية«. وهذا سلوك 
أضعف منظمة التحرير إضعاًفا شــديدًا، وأصبحت الســلطة تتمتع 
بمظهر أقوى وأنشــط من مظهر المنظمة. لذا، يجب إعادة النظر 
في كل المسار، وذلك بإعادة بعث الحياة في منظمة التحرير، ولتبدأ 
القيادة بالتحضير إلجراء انتخاباتٍ في أماكن وجود الفلســطينيين 
إلعادة هيكلة المجلس الوطني، باعتباره الممثل الشرعي والوحيد، 
وال ســيما أن جيــاًل جديدًا قد نشــأ بعــد مهزلة أوســلو. ذلك أن 
مشروعية القيادة الفلســطينية ستكون مهزوزة إذا ظلت المنظمة 
ضعيفة، وبالتالي إن بعث الحياة فيها وإفراز قيادة جديدة بتطلعات 
جديدة وخط سياســي جديد ودماء جديدة سيكونان بابًا للخالص 
من المأســاة التي وضعت اتفاقية أوسلو الفلسطينيين فيها. وعلى 
القيــادة أن تتحمــل مســؤولية تاريخية في إعادة بعــث الحياة في 
المنظمة، لكي تبقى بيتًا لألجيال الفلسطينية التي ما وهن عزمها، 

وال النت قناتها.

ضم الضفة الغربية انتهاك 
صفيق للقانون الدولي

العودة إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية

سوف يؤدي الضم إلى تحويل الضفة 
الغربية إلى خليط من »البانتوستانات« 

الهائجة وغير المستقرة، 
وبطريقة تهدد إلى األبد 

بقيام انتفاضة فلسطينية جديدة، 

مشروعية القيادة الفلسطينية ستكون مهزوزة 
إذا ظلت المنظمة ضعيفة، وبالتالي إن بعث 

الحياة فيها وإفراز قيادة جديدة بتطلعات 
جديدة وخط سياسي جديد ودماء جديدة 

سيكون باًبا للخالص من المأساة التي وضعت اتفاقية 
أوسلو الفلسطينيين فيها. وعلى 

القيادة أن تتحمل مسؤولية تاريخية 
في إعادة بعث الحياة في المنظمة، 

هيئة التحرير – )نيويورك تايمز(
نقًل عن الغد األردنية

د. أنيس قاسم
العربي الجديد 
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أكثر من 10 آالف معتقل في 
االحتجاجات األمريكية ضد العنصرية

واشنطن/ األناضول:
تجــاوزت حصيلــة االعتقاالت خالل االحتجاجــات المنددة بمقتــل المواطن األمريكي 
جورج فلويد، على يد الشــرطة، 10 آالف شــخص في جميع أنحــاء الواليات المتحدة، 

وفق "أسوشييتد برس".
وأفــادت الوكالة في إحصاء نشــرته، أمس، أن أعداد المعتقليــن تتزايد بالمئات كل 
يوم، مع اســتمرار التظاهرات التي تشــهد تواجدا كثيفا لقوات األمن، وتطبيق حظر 

التجول.
وأشــارت أن مدينة لوس أنجلوس، شــهدت حوالي ربع عدد االعتقــاالت، تليها مدن 

نيويورك وداالس وفيالدلفيا.
وأضافــت "أسوشــييتد بــرس" أن تهمة خرق حظــر التجول وجهت إلــى العديد من 

المعتقلين، فيما تم اعتقال المئات بتهمتي "السلب والنهب".
كما لفتت أن عدد المحبوســين ممن تم اعتقالهم غير معلوم حتى اآلن، مشــيرة إلى 

كون ذلك مشكلة في ظل مكافحة العديد من السجون جائحة كورونا.
ونقلــت الوكالة عــن المديــرة التنفيذية لمكتب لــوس أنجلوس لنقابــة المحامين 
الوطنية كاث روجرز، قولها إنه تم اعتقال العديد من األشــخاص الذين لم يشــاركوا 

في االحتجاجات، عن طريق الخطأ.
وأضافــت روجرز: "أنــا هنا )لوس أنجلوس( منذ عامين وذهبنــا إلى مئات التظاهرات، 
لكنني لم أرَ قط إطالق الرصاص المطاطي واســتخدام الغاز المســيل للدموع بهذه 

الطريقة".
ومنذ 26 مايو/ أيار الماضي، تشــهد الواليات المتحــدة احتجاجات على مقتل فلويد، 
األمريكــي مــن أصل إفريقي، على يد شــرطي، تحولــت الحقا إلى أحــداث عنف بين 

المحتجين والشرطة.

طرابلس/ وكاالت:
أعلنت حكومة الوفــاق الوطني الليبية 
صباح أمس أن قواتها أصبحت تسيطر 
علــى كامل الحــدود اإلدارية للعاصمة 
طرابلــس، بعدما طــردت آخر من بقي 
فيها من قوات اللــواء المتقاعد خليفة 

حفتر.
جــاء ذلك فــي بيــان مقتضب نشــره 
المتحدث باسم قوات الحكومة العقيد 
محمــد قنونــو عبــر فيســبوك، بعيــد 
اإلعالن عن طــرد بقايا قوات حفتر من 
منطقتي عين زارة ووادي الربيع جنوبي 

العاصمة واستعادتهما بالكامل.
وأعلنت قــوات الوفاق الســيطرة -في 
أثنــاء تقدمها- علــى آليات عســكرية 

ومدرعات ودبابات ومخازن للذخيرة.
وأوضحت أنها تتقدم حاليا في منطقة 
قصــر بــن غشــير وســوق الخميــس 
امســيحل وصوال إلى الحــدود اإلدارية 
لمدينــة ترهونــة، آخر مركز رئيســي 

لقوات حفتر في الغرب الليبي.

وقــال مصدر لموقــع الجزيــرة نت إن 
قوات الوفــاق تطارد بقايــا المقاتلين 

من قوات حفتر في هذه المناطق.
وكان وكيل وزارة الدفاع العميد صالح 
النمــروش قــد صرح خــالل اتصال مع 
الجزيرة بأن قــوات الوفاق تطارد بقايا 
قــوات حفتر جنــوب منطقــة قصر بن 

غشير.
ودعــا النمــروش بقية المــدن التي ال 
تزال تؤوي قوات حفتر إلى طردها خارج 

حدودها حرصا على السلم.
وقالــت قناة الجزيــرة: إن قوات الوفاق 
تقــوم حاليــا بعمليــات تمشــيط في 
الشــوارع الفرعية بمنطقتــي عين زارة 
ووادي الربيــع، كمــا تتأكــد من عدم 
اختبــاء مقاتليــن في المــزارع الكثيرة 

التي توجد هناك.
وقالــت قــوات الوفاق: إن قــوات حفتر 
التــي كانــت متحصنة بالمطــار، فرّت 
باتجاه منطقة قصر بن غشــير جنوبي 
طرابلس، لكي تتجــه الحقا إلى مدينة 

ترهونة.
وخرج المطار مــن الخدمة عام 2014، 
وتعتمد العاصمة علــى مطار معيتيقة 

الدولي في رحالت الطيران المدني.
وتواصــل قــوات حفتــر تكبد خســائر 
فادحــة على مــدى األســابيع الماضية 
جــراء تلقيهــا ضربــات قاســية، حيث 
تراجعــت جنوبــي طرابلس وخســرت 
مدن الساحل الغربي وقاعدة "الوطية" 

اإلستراتيجية.
وســاهم الدعم التركي لحكومة الوفاق 
فــي تغيير موازين القــوى على األرض 
في مواجهة قوات حفتر المدعومة من 
مصر واإلمارات وفرنســا وروسيا، التي 
شنت هجوما متعثرا منذ أبريل/نيسان 

2019 للسيطرة على العاصمة.

وتعد مدينــة ترهونة الوجهــة التالية 
لقوات الوفاق، وكانت قد بدأت التقدم 
نحوها في اآلونة األخيرة، وحاولت شل 
منظومة الدفاع الجوية الروســية التي 

تستخدمها قوات حفتر هناك.

عواصم/ وكاالت:
يواصل فيروس كورونا المســتجد انتشــاره في أمريكا 
الالتينيــة وفي مقدمتها البرازيل التي ســجلت حصيلة 
قياســية جديدة من الوفيــات، خالفا ألوروبا حيث بدأت 
الحــدود تفتح مجــددا كما ســيحصل في النمســا يوم 

أمس.
وحذر حاكم والية باهيا البرازيلية روي كوستا من أنه اذا 
لم يتم التحرك بســرعة فقد يشهد الطلب على األسرّة 

في العناية المركزية ارتفاعا كبيرا ال يمكن تلبيته.
وفي تشيلي، الدولة األخرى المتضررة كثيرا من الوباء، 
قررت الســلطات تمديد إجــراءات العزل فــي العاصمة 
ســانتياغو ألسبوع رابع. وفي المقابل ستعمد اإلكوادور 

لتخفيف القيود المفروضة في العاصمة كيتو.
وفي أوروبا أيضا تعود الحياة تدريجيا لطبيعتها. وقامت 
النمسا أمس بفتح حدودها باســتثناء الجانب اإليطالي 
منهــا. وتعتــزم ألمانيا وبلجيــكا القيام بذلــك في 15 

من الشــهر الجاري. ومن جهتها أعلنت هولندا تخفيف 
تحذير الســفر لعدة دول أوروبية اعتبارا من 15 يونيو/

حزيران.
وفــي الصيــن أعلنت لجنــة الصحة الوطنيــة أمس، أن 
البر الرئيســي الصيني سجل حالة واحدة وافدة جديدة 
مصابة بمقاطعة جوانغدونغ أمس دون تسجيل حاالت 
عــدوى محليــة بالفيروس، ولم يتم اإلبــالغ عن حاالت 

وفاة جديدة.
وحتى أول من أمس، سجلت الصين 83 ألفا و22 إصابة 
مؤكــدة بالفيروس، من بينهــا 69 حالة ال تزال تخضع 
للعــالج، وتعافــت 78 ألفــا و319 حالة، فــي حين بلغ 

مجموع حاالت الوفاة 4634 حالة.
وعلــى صعيــد متصل، أعلنــت برلين أن القمــة المقرر 
عقدها في سبتمبر/أيلول المقبل بين االتحاد األوروبي 
والصين في ألمانيا ســيتم إرجاؤها بسبب أزمة فيروس 
كورونا المســتجد، وهــي قمة كان يفتــرض مبدئيا أن 

تعقــد في ألمانيا التي تتولى الرئاســة نصف الســنوية 
الجتماعات االتحاد األوروبي.

وكان مقررا أن تعقد هذه القمة في يوليو/تموز المقبل 
ولكنها تأجلــت. وكان القمة المنتظرة تطوير شــراكة 
إســتراتيجية جديدة عام 2020 وخصوصا تشجيع مزيد 

من التبادل الحر بين المنطقتين.
ومن أهم القضايا التي تثير توترا بين االتحاد األوروبي 
والصين خصوصا تطوير شبكة الجيل الخامس )جي 5( 

لالتصاالت في أوروبا الذي يثير اهتمام بكين.
وتنشــط مجموعة هــواوي الصينيــة العمالقة في هذا 
القطــاع، لكن واشــنطن تعتــرض طريــق طموحاتها 
وتســعى إلى دفــع االتحاد األوروبي إلى منعها مشــيرة 

إلى مخاطر عمليات تجسس لحساب بكين.
ومن جانب آخر أعلنت مراكز مكافحة األمراض والوقاية 
منها فــي كوريــا الجنوبية اليــوم أن عــدد المصابين 
بالفيروس قد ارتفع إلى 11 ألفا و627 شــخصا. واستقر 

عــدد الوفيــات اإلجمالي عنــد 273 بدون تســجيل أي 
حالــة وفاة جديدة مــن المرض. وزاد عــدد المتعافين 
بمقدار 32 شــخصا إلــى 10 آالف و499 شــخصا، وبلغ 
عدد المرضى الخاضعين للعالج 857 شــخصا بزيادة 7 

أشخاص.
وفي أفريقيا، شــهدت السنغال تدخال من قوات الجيش 
والشــرطة ضد احتجاجات مستمرة منذ يومين في عدد 
مــن المدن، من بينهــا العاصمــة دكار للمطالبة برفع 
حظر التجوال الجزئي المفروض بسبب فيروس كورونا.

وتفرض الســلطات حظرا جزئيا للتجوال بين التاســعة 
مســاء والخامســة صباحــا كل يــوم، ضمــن التدابيــر 
االحترازية المعمول بها للحيلولة دون تفشــي فيروس 

كورونا المستجد.
وبحســب آخر بيانات رســمية فإن الســنغال بها 1823 
إصابــة مؤكــدة بالفيــروس، فضال عــن تعافي 2063 

شخصا، و45 حالة وفاة.

مجلس األمن يؤسس بعثته
 السياسية في السودان 

نيويورك/ وكاالت:
اعتمد مجلس األمن الدولي باإلجماع قرارين بشــأن الســودان، ينص أولهما على تشكيل 
بعثة سياســية في الخرطوم مهمتها دعــم المرحلة االنتقالية في البالد، بينما يمدد الثاني 
واليــة بعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي المشــتركة في دارفــور )يوناميد( حتى نهاية 

العام الجاري.
ويطلــب القرار الــذي قضى بتشــكيل البعثة األممية المتكاملة للمســاعدة أثنــاء المرحلة 
االنتقالية في السودان )يونيتامس( لفترة أولية مدّتها سنة واحدة، من األمين العام لألمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يعين سريعا مبعوثا لرئاسة البعثة.
وتهدف البعثة الجديدة إلى مســاعدة االنتقال السياســي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي 
وحماية وتعزيز حقوق اإلنســان والســالم المســتدام، وســتعمل على دعم عمليات السالم 
وتنفيذ اتفاقياته المســتقبلية وحماية المدنيين ودعم ســيادة القانون وحشــد المساعدة 

االقتصادية واإلنمائية وتنسيق المساعدة اإلنسانية.
أمــا القــرار الخاص باليوناميد فينص علــى تمديد تفويض البعثة فــي دارفور إلى يوم 31 

ديسمبر/كانون األول المقبل، على أن يبقى عدد العسكريين والشرطيين على حاله.
ويعتزم مجلس األمن اتخاذ قرار بحلول لك التاريخ يحدد مسارات العمل المتعلقة باالنسحاب 

المسؤول للبعثة وخروجها من دارفور.
وكانــت األمــم المتحدة واالتحــاد األفريقي قد دعوا في تقرير مشــترك خــالل مارس/آذار 
الماضي إلى أن تحل بعثة سياســية محل قوة حفظ الســالم في دارفــور مع نهاية أكتوبر/

تشرين األول القادم، بعد انسحاب تدريجي للجنود حتى ذلك الموعد.
وتم نشر قوة مشتركة لحفظ السالم مع االتحاد األفريقي منذ العام 2007 في دارفور غربي 

السودان. وقد بلغ عدد أفراد القوة 16 ألفا.

قوات الوفاق تعلن السيطرة الكاملة على طرابلس

كورونا يواصل تفشيه بأمريكا الالتينية .. وأوروبا تتجه لفتح الحدود
عناصر من الجيش األمريكي يقمعون متظاهرين احتجوا على مقتل "فلويد" في واشنطن         ) أ ف ب ( 
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غزة/ رامي رمانة:
أثر نقص السيولة النقدية سلبًا على تجارة العقارات 
واإلسكان في قطاع غزة، حيث الكساد يفرض نفسه 
بقوة، ويشــهد الســوق تزايــدًا في عــدد الوحدات 
السكانية المعروضة للبيع وفي الوقت ذاته انخفاضَ 

أسعار األراضي.
وقد تهافــت أصحاب رؤوس األموال والمســتثمرين 
عقب حرب 2014، إلى إنشــاء مشــاريع إسكانية في 
قطاع غزة وشيدوا عمارات وأبراجًا سكنية، على أمل 
تســويق مشــاريعهم إال أنه بعد عام 2017 تعرضت 

تلك المشاريع النتكاسة.
ففي ذلك التاريخ فرضت الســلطة عقوبات اقتصادية 
علــى قطاع غزة المحاصر، مــن أدواته صرف أنصاف 
الرواتب واحالــة العديد إلى التقاعد المبكر اإلجباري، 

ما ترتب على ذلك نقص السيولة النقدية.
وهذا الســلوك أحدث هزة في اقتصاد غزة عامة وفي 
قطاع اإلنشــاءات خاصة، حيث توقف العديد عن دفع 

القضاء لمساعدته، ومع ذلك لم يتمكن من الحصول 
علــى حقوقــه المالية بســبب الظــروف االقتصادية 

السائدة في قطاع غزة.
وبيــن ســامة أن جزًءا من الشــقق التــي باعها في 
الســابق، أعادهــا أصحابها إليــه بعــد تعثرهم عن 
الدفع، مشــيرًا إلى أن ذلك وضعه في مأزق، حيث إن 
األموال التي تســلمها من المشــترين قد سدد بها 

ثمن المواد الخام، واستثمرها في بناء عقار آخر.
مــن جانبه قال تاجر العقارات خالد أبو ســلطان: "إن 
أسعار العقارات اليوم منخفضة، ومع ذلك فإن اإلقبال 
عليها محدود، حيث إننا نقدر أن الناس في حال ترقب 
لما ســتؤول إليه األوضاع، ومن يملتك بعض المال، 
يتريث خشــية تأزم األوضاع فيستخدم ما بحوزته في 

اإلنفاق على المأكل والمشرب".
وأضاف أبو ســلطان لصحيفة "فلسطين": إن جائحة 
كورونا، وما أعقبها مــن إجراءات الطوارئ، زادت من 
تعقيد الوضع، وأضحت الشــيكات المرتجعة من أشد 

مــا عليهم من التزامــات مالية لعــدم كفاية الراتب 
المحول إليهم، وهنا زادت الشيكات المرتجعة، وتعثر 

نشاط شركات المقاوالت وتجار العقارات.
ونظرًا لتخوف المواطنين من المســتقبل المجهول، 
أحجــم غالبيتهم عــن المخاطرة في شــراء العقارات، 
وإعطــاء تأميــن االحتياجات األساســية مــن المأكل 

والمشرب األولية في اإلنفاق.
ويعد تاجر العقارات عبد اهلل سامة واحدًا من التجار 
الذيــن، يواجهــون مشــكات في تصريــف وحداته 
السكنية، ومشكات أخرى في تحصيل أثمان المباعة.

وبين سامة لصحيفة "فلسطين" أن لديه شقًقا غير 
قادر على بيعها، بســبب الضائقــة المالية التي يمر 
بها المواطنين، "فالتاجر كان في الســابق يستهدف 
فئــة الموظفيــن، وهم اليــوم أضحــوا عاجزين عن 

تأمين احتياجات أسرهم".
وأضــاف أن لديــه )250( ألــف دوالر في الســوق، ال 
يســتطيع تحصيلها منذ ثاث ســنوات، وأنه لجأ إلى 

المشكات التي تواجههم.
ولفــت إلــى أن البنــوك كانــت قبل فرض الســلطة 
عقوباتهــا على غــزة، تقرض الموظفيــن وهذا كان 
يسهل عليهم البيع، لكن بعد األزمة جمدت مصارف 
خدماتهــا وأخــرى خفضــت من ســقف التســهيات 

االئتمانية.
وبيــن أبو ســلطان بــروز "البــدل"، في ظــل نقص 
الســيولة النقدية، حيث يســتبدل مواطن شــقة له 

بشقة أخرى أو قطعة أرض بشقة أو شقتين.
وأشــار أبو ســلطان إلى أن لديه أكثــر من 150 ألف 
دوالر ديــون على أصحاب الشــقق، وأنــه اضطر إلى 
تأجيــل اســتام الدفعــات الماليــة مراعــاة ألوضاع 

المواطنين.
ويشــهد قطــاع غــزة أوضاعًــا اقتصاديــة متردية، 
بسبب الحصار، وعقوبات الســلطة، وسط تحذيرات 
مؤسســات دولية بانهيــار كل القطاعات إن اســتمر 

الوضع على ما هو عليه.

»االتصاالت« تطلق خدمات إلكترونية 
لتسهيل استالم رواتب الموظفين

غزة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات عــن توفيــر حزمة مــن الخدمات 
اإللكترونية الخاصة بتســهيل استام الراتب من خال بنك البريد، منها خدمة إصدار 
شــيك إلكتروني وخدمة التوكيل بالصرف وخدمة التحويل من الحساب لحساب موظف 

آخر.
وقالــت الوزارة في بيان لها أمس إن هذه الخدمــات تأتي في إطار مجموعة اإلجراءات 
التي تتخذها الوزارة في إطار مواجهة خطر انتشار فايروس كورونا وضمن مبدأ التباعد 

االجتماعي وتقليل الزحام حول مكاتب وفروع بنك البريد.
ونبهت إلى أن الموظف بإمكانه االســتفادة من خدمة التوكيل اإللكتروني في توكيل 
مــن ينوب عنه في اســتام راتبه، أو القيــام بتحويل مبلغ الراتب أو جزء منه لحســاب 
موظــف آخــر، أو إصدار وطباعة شــيك إلكتروني بمبلغ الراتب أو جــزء منه، بحيث يتم 

إصدار الشيك لشخص معين يختاره الموظف.
وأشارت الوزارة إلى هذه الخدمات تراعي كل اإلجراءات القانونية وفًقا لقانون الخدمات 
اإللكترونيــة لعــام 2013م، وتراعي كل الجوانــب المتعلقة بأمن وســامة البيانات، 

وخصوصية المعلومات والحسابات المالية.
كمــا يمكن االســتفادة من هذه الخدمات عبر الحســاب الموحــد للموظف ومن خال 
بوابة الخدمات اإللكترونية الخاصة ببنك البريد "بنكي أون الين" والمتوفرة من خال 
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 غزة/ فلسطين:
عمــال  لنقابــات  العــام  االتحــاد  ســجل 
فلســطين ونقابة الصياديــن 17 اعتداًء 
إســرائيليًّا على الصيادين في قطاع غزة 

منذ بداية العام الحالي 2020م.
وأوضحــت نقابات العمــال في بيان أمس 
أنــه خال العــام الجــاري أرجــع االحتال 
اإلسرائيلي مساحة الصيد مرتين واعتقل 
9 صيادين خال عملهم ضمن المســافة 
المسموح بها، في حين أصاب 8 صيادين 
بجــراح مختلفة نتيجــة لماحقتهم خال 

عملهم اليومي.
 9 وبينــت أن قــوات االحتــال اعتقلــت 
صياديــن منــذ النصــف األول مــن العام 
الجاري، 3 منهم بشهر فبراير/ شباط، و4 
صيادين بشــهر مــارس/ آذار، وصيادين 
بشــهر مايو/ أيــار، واقتادهم إلــى ميناء 
"أســدود" وخضعــوا للتحقيــق مــن قبل 
مخابــرات االحتــال، وأفــرج عنهــم بعد 

غزة/ رامي رمانة:
أهاب رشــدي الخور، رئيــس جمعية قطع 
غيار الســيارات والمعــدات في قطاع غزة، 
وزارة النقل والمواصات برام اهلل، بإصدار 
قرار يقضي بإدخال قطع الغيار المستعملة 
الموجــودة في المخازن اإلســرائيلية منذ 

ثاثة أشهر.
وقال الخــور لصحيفــة »فلســطين«: إن 
مســتوردي قطع الغيــار، لديهــم بضائع 
موجودة في المخازن اإلسرائيلية محتجزة، 
منذ إعان حكومة اشــتية حالة الطوارئ، 
وأن إدخالهــا إلــى قطاع غــزة يحتاج إلى 
موافقة وزارة النقل والمواصات برام اهلل، 

حيث ال موانع إسرائيلية من إدخالها«.
وقدر الخور قيمة تلك البضائع بـ2 مليون 
شــيقل، مشــددًا علــى أن التأخيــر فــي 
إدخالها، ال مبرر له، ويعطل مصالح التجار 
والشــركات واألفراد كما أن ذلك قد يرفع 

األسعار في السوق المحلي.
وفي الســياق، لفــت الخور إلــى أن وزارة 
النقل والمواصــات عممت عليهم إيقاف 

ساعات من اعتقالهم.
وأشــارت إلى أنه خال االعتداءات أصيب 
8 صيادين، بالرصــاص المعدني المغلف 
بالمطاط في جميع أنحاء الجســم، بينهم 
إصابتان بالرأس، مــا زالوا يتلقون العاج 

حتى اللحظة.
وأفادت نقابات العمال بأن االحتال صادر 
قاربيــن للصياديــن بجميــع معداتهــم، 

وأعطب محرك قارب ثالث.
وفيما يتعلق بفتح وإغاق البحر، أوضحت 
أن االحتــال أغلق البحر أمــام الصيادين 
في 5 فبراير/ شــباط الماضي، وفتحه في 
السابع من نفس الشهر، كما أعاد إغاقه 
فــي 15 فبراير/ شــباط، وأعــاد فتحه في 
التاسع عشر من ذات الشهر، وعاد وأغلقه 
في 25 فبراير لمــدة يومين قبل أن يعيد 

فتحه أمام الصيادين في 27/ فبراير.
وقــال نقيب العمال ســامي العمصي، إن: 
"االعتداءات اإلســرائيلية بحق الصيادين 

اســتيراد كل احتياجاتهم من قطع الغيار 
الجديدة والمستعملة والزيوت واإلطارات 
اإلســرائيلي  الجانــب  عبــر  والمركبــات 
اســتنادًا إلى قرار رئيس السلطة محمود 
عباس بوقف التنســيق مــع االحتال، غير 
أن هــذا القرار حســب الخور تبيــن أنه ال 
يشــمل جميع البضائع وإنمــا فقط النقل 

والمواصات.
وأشار إلى أنه بعد احتجاج تجار قطع الغيار 
والمركبات بغزة على ذلك، خاطب بدوره 
النقــل والمواصات والمســؤولين  وزارة 
عن إدخــال البضائع لقطاع غــزة دون أن 

يتحصل على إجابة شافية للتساؤالت.
وفي ســياق ذي صلة، بين الخور أنه تبقى 
قرابــة 50 ألف إطار »كاوتشــوك« محتجز 
في المخازن اإلسرائيلية منذ قرار االحتال 
بمنع إدخالها لغزة في من شهر إبريل في 

عام 2018.
وأشــار إلى إدخال 30 ألــف إطار على مدار 

خمس دفعات.
وقدر الخــور القيمة المالية لإلطارات التي 

والعنجهيــة  الغطرســة  مــدى  تظهــر 
الممنهجــة التي يمارســها االحتال بحق 
الصيادين لتفريغ البحــر، ومحاربتهم في 

رزقهم".
وأوضــح العمصي أن جائحــة كورونا التي 
تعصــف بالعالم أثرت علــى قطاع الصيد 
نتيجــة لقلــة إدخــال المعــدات الخاصة 
بالصيد أو المراكب عبر المعابر الحدودية 
المرتبطــة باألراضي المحتلة عام 1948، 

وهو ما فاقم من الخسائر المادية.
ولفت إلــى أن أعداد العامليــن في مهنة 
الصيــد بغــزة تبلــغ قرابــة 4 آالف صياد 
يعيلون 24 ألف أسرة، مؤكدا أن "الموسم 
الحالي من أســوأ المواسم على العاملين 
في حقل الصيد البحري نتيجة لانخفاض 
الحاد في إجمالي الكميات التي اصطيدَت 
منذ بداية الموســم واســتمرار الماحقة 
اإلســرائيلية، وانخفض فيه االنتاج بنسبة 

50 % عن الموسم السابق.

جــرى إدخالهــا واألخرى المحتجــزة اآلن، 
بنحــو )3( ماييــن دوالر، الفتًــا إلــى أن 
التجار والمســتوردين اضطروا خال فترة 
الحجز لدفع أثمــان األرضيات في الموانئ 

اإلسرائيلية.
وذكر أن كميات كبيرة من اإلطارات التي 
أفرج االحتــال عنها، جرى إتافها النتهاء 
الصاحية المحددة لاستخدام، وأن ذلك 
كبد أصحابها خسائر دون أي تعويض عن 

الضرر الواقع عليهم.
وفــي العاشــر من شــهر إبريل فــي عام 
2018، منعــت ســلطات االحتــال دخول 

عدد مــن الشــاحنات المحملــة بإطارات 
الســيارات إلــى قطاع غزة عبــر معبر كرم 

أبو سالم.
بســبب  المنــع  جــاء  زعمهــا،  وبحســب 
الشــرقية  المناطــق  فــي  االحتجاجــات 
مــن القطــاع، التي أشــعل خالهــا آالف 
المتظاهرين الفلســطينيين اإلطارات في 
»جمعــة الكوشــوك« بهدف حجــب رؤية 

القناصة لمنع استهداف المحتجين.
بالقراءة الثانية

التشريعي يقر مشروع قانون الحقوق 
المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها

غزة/ فلسطين:
أقر المجلس التشريعي بالقراءة الثانية مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية 

وأعضائها، والمقدم من اللجنتين القانونية والداخلية واألمن والحكم المحلي.
وقــال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشــريعي النائب محمد فرج الغول: إن القانون يأتي 
لينهي التباين في النظام القانوني في تنظيم الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية، وحفظ 
حقوقهم بما يتناســب مع القانون الفلســطيني ويحفظ حقوق رؤســاء الهيئات الذين انتهت 

واليتهم.
وأضــاف النائب الغول أن المجلس التشــريعي استشــعر ضرورة تأطير الحقــوق المالية بإطار 

قانوني وفق معايير عادلة دون اإلخال بحقوق رؤساء الهيئات المحلية المالية المكتسبة.

مباحث التموين ُتتلف 4 أطنان
 مواد غذائية فاسدة

غزة/ فلسطين:
أتلفت مباحث التموين في الشــرطة الفلســطينية أربعة أطنان من المواد الغذائية الفاســدة 

بمخازن أحد التجار وسط قطاع غزة.
وقالت مباحث التموين في بيان: "إن معلومات وردت لها تفيد بوجود مواد غذائية تالفة وغير 

صالحة لاستخدام في مخازن أحد التجار بالمحافظة الوسطى ُقدرت بأربعة أطنان".
وبينــت أن الكميــات المضبوطة تم إتافها مع الجهات المختصة بســبب فســاد ظاهري على 
مكوناتهــا مع توجيه التاجر إلى ضــرورة اإلباغ عن أي مواد فاســدة للتعامل معها من خال 

الجهات المختصة.

انخفاض إنتاج الصيد بنسبة 50 %
ا على الصيادين منذ بداية العام 17 اعتداًء إسرائيليًّ

قيمتها مليونا شيقل
الخور يدعو مواصالت رام الله إلدخال قطع غيار محتجزة

نقــــص السيولـــة النقــديـــة يعــــوق تجــــارة العقــــارات بغــــزة



أحكام صيام السبت
 فــي غيــــر رمضـــــــان

د.محمد سليمان الفرا

بِت نفاًل أو فرضًا، ِفي َغيِر شهِر َرَمَضاَن َلُه خمسُة  صَياُم َيوِم السَّ
أحَواٍل، إليَك بَيانَها:

اِئِم،  ٍع ُدوَن أن يَواِفَق ذلَك عاَدًة للصَّ األول: ِإفَراُده ِبَصوِم تطوُّ
ِة األربَعــِة ]تحفة الفقهاء،  فهــَذا َمكُروه عنــَد المذاِهِب الفقهيَّ
للسمرقندي: 343/1، القوانين الفقهية، البن جزي: 78، نهاية 
المحتــاج، للرملــي: 209/3، المغنــي، البــن قدامــة: 171/3[، 
ِه  ِه ْبُن ُبْســٍر َعْن ُأْخِتِه َأنَّ َرُســوَل اللَّ ودليُل الكراَهِة َحِديُث َعْبُد اللَّ
ُه َعَلْيُكْم،  ِت ِإالَّ ِفيَما اْفَتَرَض اللَّ ــبْ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )اَل َتُصوُموا َيْوَم السَّ
َفــِإْن َلــْم َيِجــْد َأَحُدُكــْم ِإالَّ ِلَحاَء ِعَنَبــٍة َأْو ُعوَد َشــَجَرٍة َفْلَيْمُضْغُه( 
: »َهــَذا َحِديٌث َحَســٌن، َوَمْعَنى  رمــِذيُّ ]الترمــذي: 744[، قــاَل التِّ
نَّ الَيُهوَد  ْبِت ِبِصَياٍم، أِلَ ُجُل َيْوَم السَّ َكَراَهِتِه ِفي َهَذا: َأْن َيُخصَّ الرَّ

ْبِت« ]سنن الترمذي: 111/3[. ُم َيْوَم السَّ ُتَعظِّ
ُمه الَيُهوُد، وَقد ُأِمرَنا بُمَخالفِتِهم،  ُه َيــوٌم ُتعظِّ ــُة الَكَراَهِة أنَّ وعلَّ
َصاَرى  ِع؛ ألنَّ النَّ طــوُّ وُيقــاُس عليــِه إفــَراُد َيــوِم اأَلَحــِد بَصــوِم التَّ
هَي ِفي الَحِديِث  ُة ِهَي الِتــي َصرَفت النَّ موَنــُه، وهــِذِه العلَّ ُيعظِّ
ــَل بمخاَلَفــِة أهــِل  هــَي الُمعلَّ حريــِم إَلــى الكراَهــِة؛ ألنَّ النَّ ِمــن التَّ
ُه محمــوٌل عَلى الكراَهــِة ]التوضيح، البن  الِكَتــاِب األصــُل فيِه أنَّ

الملقن: 125/28[.
ــبِت، َمــع َصوِم َيــوٍم قبَله أو  ــوِم يوَم السَّ ُع بالصَّ طــوُّ الثانــي: التَّ
بعَدُه َمَعه، وهَذا ال كراَهَة فيِه ]اإلقناع، للشــربيني: 245/1[، 
ُه َعْنُه َقاَل: َســِمْعُت  ويشــهُد لذلــَك َحِديُث َأِبي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّ
ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: )ال َيُصوَمنَّ َأَحُدُكْم َيْوَم اْلُجُمَعِة ِإال َيْوًما َقْبَلُه  النَّ
َأْو َبْعــَده( ]البخــاري: 1985، ومســلم: 1144[، َوَحِديــُث ُجَوْيِرَيَة 
ِبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخــَل َعَلْيَهــا َيــْوَم  ــُه َعْنَهــا َأنَّ النَّ ِبْنــِت اْلَحــاِرِث َرِضــَي اللَّ
اْلُجُمَعــِة َوِهــَي َصاِئَمٌة، َفَقاَل: )َأُصْمِت َأْمــِس؟( َقاَلْت: ال، َقاَل: 
)ُتِريِديَن َأْن َتُصوِمي َغًدا؟( َقاَلْت: ال، َقاَل: )َفَأْفِطِري( ]البخاري: 
بِت ِفي  ِع بَصوِم السَّ طوُّ ِن َعَلى جَواِز التَّ 1986[، فالِحديَثاِن يُدالَّ

َحقِّ َمن َصام الجمَعَة َقبَلُه.
ــبِت ُمفــَردًا، إَذا َواَفــَق ذِلَك  ــوِم يــوَم السَّ ُع بالصَّ طــوُّ الثالــث: التَّ
اِئــم؛ كَمن اعتــاَد أن َيُصــوَم يومًا وُيفطُر َيومــًا، وهَذا  عــادًة للصَّ
اَل كراَهَة ِفيِه ]أســنى المطالب، لزكريا األنصاري: 432/1، فتح 
ِه بِن َعْمِرو  البــاري، البــن حجر: 362/10[، ودليُلُه حديُث َعبــِد اللَّ
ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: )َأَحــبُّ  ــُه َعْنُهَمــا: َأنَّ َرُســوَل اللَّ ْبــِن الَعــاِص َرِضــَي اللَّ
َياِم ِإَلى  ــاَلُم، َوَأَحــبُّ الصِّ ــِه َصاَلُة َداُوَد َعَلْيِه السَّ ِة ِإَلــى اللَّ ــالَ الصَّ
ْيــِل َوَيُقــوُم ُثُلَثــُه، َوَيَنــاُم  ــِه ِصَيــاُم َداُوَد، َوَكاَن َيَنــاُم ِنْصــَف اللَّ اللَّ
ُسُدَسُه، َوَيُصوُم َيْوًما، َوُيْفِطُر َيْوًما( ]البخاري: 1131، ومسلم: 
1159[، ومعلــوٌم أنَّ الــِذي َيصــوُم َيومًا وُيفِطُر َيومًا َســَيُصوُم 

بَت ُمنفردًا. السَّ
ــبِت لســَبٍب مشــُروٍع؛ كَأن  افلــِة فــي يــوِم السَّ الرابــع: صــوُم النَّ
اٍل، أو  اٍم ِمن شوَّ َة أيَّ ُيَواِفَق يوَم َعَرَفَة، أو يوَم َعاُشــوراَء، أو ســتَّ
اِبَع عشــَر والَخاِمَس َعَشــر  اِلَث عَشــَر والرَّ ِة، أو الثَّ ِتســَع ِذي الِحجَّ
ُه َلم  ، فَهَذا اَل بأَس ِبِه، وال كراهــَة فيِه؛ ألنَّ ِمــن ُكلِّ َشــهٍر عربــيِّ
ُع َصوُمَها  اِم الِتي ُيشــرَ ُه ِمن األيَّ ــبِت، َبل ألنَّ ُه َيوُم السَّ يُصمُه ألنَّ
]فتــاوى ابــن عثيميــن: 57/20[، وَيشــهُد لذلــَك عمــوُم َحِديِث 
، َعْن َأِبيــِه، َقاَل: )َكاَن  َعْبــِد اْلَمِلــِك ْبِن َقَتاَدَة ْبِن ِمْلَحاَن اْلَقْيِســيِّ
َرُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُمــُر ِبِصَيــاِم َلَياِلــي اْلِبيِض: َثــاَلَث َعْشــَرَة، َوَأْرَبَع 
ْهِر( ]مسند أحمد:  َعْشَرَة، َوَخْمَس َعْشَرَة، َوَقاَل: ِهَي َكَصْوِم الدَّ

20316، وإسناده حسٌن[.
اَرِة َيميٍن، أو  ــبت فيَما وَجَب َعليِه؛ ككفَّ الخامس: أن َيُصوَم السَّ
ِظَهــاٍر، أو ِجَمــاٍع ِفــي نهــاِر رمَضــاَن، أو يصوَمه َعن َنذٍر َنــَذَرُه، أو 
اٍم أفطَرَها ِفي رمَضاَن بســَبِب َمَرٍض، أو ســَفٍر، ونحِوِه،  قَضاء أيَّ
ُة ُدوَن كراَهٍة ]مجمع األنهر،  ِه المشــروعيَّ فاألصُل ِفي ذلَك ُكلِّ
لشــيخي زاده: 254/1، عجالــة المحتاج، البــن الملقن: 552/2، 

شرح منهى اإلرادات، للبهوتي: 495/1[.
واللُه تعاَلى أعلُم.

وصية اليوم: حديث شريف: 
عــن أنــس - رضــي اللــه عنــه - قــال: قال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -: »ال تقاطعوا، وال 
تدابروا، وال تباغضوا، وال تحاســدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وال يحل لمســلم أن يهجر أخاه فوق 

ثالث«.

ال تتأثــر من القول القبيح والكالم 
يقــال فيــك فإنــه  الــذي  الســيئ 

يؤذي قائله وال يؤذيك.

ويشير إلى أن أهل العلم ذكروا أن العبد 
يســتكمل بصيامهــا أجــر صيــام الدهــر 
كله، وذلك ألن الحســنة بعشر أمثالها، 
فشــهر رمضان يعادل 10 أشهر، وهذه 
األيام الســتة تعدل شــهرين، وقد ثبت 
ذلــك فــي حديث ثوبــان المتقــدم عند 
ابــن ماجــه: )جعــل اللــه الحســنة بعشــر 
أمثالهــا الشــهر بعشــرة أشــهر وصيــام 

ستة أيام بعد الشهر تمام السنة(.
ومن فوائد صيام ستة أيام من شوال، 
يوضــح زمــارة أن معــاودة الصيــام بعــد 
الفطــر فيــه شــكر للــه جــل وعــال علــى 
نعمتــه بإتمــام صيــام رمضــان ومغفرة 
الذنــوب والعتق من النار، وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى عباده أن يشكروه على 
هــذه النعــم العظيمــة فقال ســبحانه: 
»ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما 

هداكم ولعلكم تشكرون«.
ويضيــف: »كمــا أنهــا دليل علــى قبول 
الطاعــة  علــى  فالمداومــة  الطاعــة، 
بعد انتهاء موســمها دليــل على قبول 
الطاعــة بــإذن اللــه، فــكان النبــي صلى 
اللــه عليه وســلم إذا عمل عمــاًل أثبته، 
وســئلت عائشــة رضــي اللــه عنهــا عــن 

عملــه عليه الصــالة والســالم فقالت: 
»كان عمله ديمة««.

وفيما يتعلق باألحكام المتعلقة بهذه 
يبيــن األســتاذ المشــارك فــي  األيــام، 
الفقه وأصوله بكلية الشريعة والقانون 
في الجامعة اإلســالمية د. زياد مقداد 
أن األحاديــث الشــريفة شــجعت علــى 
ســنتها،  وأكــدت  األيــام،  هــذه  صيــام 
وأن صيامهــا مــن بــاب االختيــار وليــس 

الوجوب.
ولكــن هل تصام متتابعــة أم متفرقة؟ 
يجيــب مقــداد في حديث مــع صحيفة 
»فلســطين« أن العلمــاء أجمعــوا على 
حريــة االختيار وحســب قدرة الشــخص، 
ولكن متتابعة أفضل من باب التســريع 
في عمــل الخير، على أن يكون صيامها 
ضمــن شــهر شــوال، مــع حرمــة صيــام 
اليوم األول من شهر شوال سواء كان 

صيام قضاء أو من باب التطوع.
أما بالنسبة للبدء بالقضاء أم بستة من 
شــوال، يلفت مقــداد إلــى أن من فاته 
أيام من شــهر رمضان لسبب مرضي أو 
عذر شــرعي، فالعلمــاء فضلوا القاعدة 
العامــة بأن يتــم البدء في القضــاء أواًل 

ألنه دين الله، واألوجب أن يتم قضاؤه.
نفســه  فــي  وجــد  »مــن  يتابــع:  لكنــه 
القــدرة يمكــن لــه أن يبــدأ بصيام ســتة 
القضــاء،  البــدء فــي  مــن شــوال قبــل 
وعلى سبيل االســتحباب يؤخر القضاء، 
فكانــت عائشــة رضــي اللــه عنهــا تؤخــر 
القضــاء إلى شــهر شــعبان، وهــذا دليل 

على أنه جائز«.
وينبــه مقــداد إلى أنه يجوز قضاء ســتة 
أيام من شوال لمن فاته صيامها ويريد 
األجــر والثــواب، فقضــاء الســنن جائــز، 
فقد قضى رسول الله سنة الظهر بعد 

صالة العصر.
هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام 
ســتة أيام من شــوال؟ يجيــب: »األصل 
فــي قضاء الفرائض أن تكون مســتقلة 
بالنية وال تشاركها نية أخرى، فال يقبل 
ى فرض مع فرض آخر، ويفترض  أن ُيصلَّ
كذلك في الصوم أيًضا االستقاللية«.

ويختــم مقــداد أن العلماء أجازوا الجمع 
بيــن النيتيــن، ولكن بشــرط أن تكون نية 
القضــاء هــي األصــل والســنة التابعــة، 
ويــرى أن هــذا الــرأي يحــل الكثيــر مــن 
المشاكل التي تعترض كثيرا من الناس .

ْع  لهذه األسباب.. ال ُتضيِّ
صيام سّتة أيام من شوال

غزة/ هدى الدلو:

بعــد أن انقضــى شــهر رمضــان تطــل علينــا نفحــة 
إيمانية جديدة، أال وهي صيام ستة أيام من شوال، 
فعــن النبي صلى الله عليه وســلم قــال: »من صام 
ا من شوال كان كصيام الدهر،  رمضان ثم أتبعه ســتًّ

فما فضل صيامها واألحكام المتعلقة بها؟
»النبي عليه الصالة والسالم لم يعلم خيرا إال ودلنا 

عليــه وأرشــدنا إليــه، ومن هذا صيام ســتة أيام من 
شــوال لمــا لهــا مــن فضل عظيــم وأجر كبيــر، وفيه 
قولــه عليه الصالة والســالم: »من صام ســتة أيام 
بعــد الفطــر كان تمام الســنة«، هذا ما يســتهل به 
العضــو االستشــاري فــي رابطــة علمــاء فلســطين 
الداعية أحمد زمارة حديثه مع صحيفة »فلسطين«.
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في الســياق يقول رئيس قســم االختصاصيين النفسيين 
واالجتماعييــن فــي اإلدارة العامة للصحة النفســية بغزة 
إســماعيل أبــو ركاب: "العالقــات والتواصــل االجتماعي 
صفة إنســانية بالدرجة األولى، فالقرب الجســدي للعائلة 

واألصدقاء والمحيطين يخلق الشعور باألمان".
ويضيف أبو ركاب لصحيفة "فلسطين": "هناك أمور طارئة 
تحدث كجائحة كورونا، وتطبيق إجراءات الســالمة وسبل 
الوقاية مرتبط بثقافــة مجتمع يجب أن يتبناها أكثر منها 

قانونا اجتماعيا".
والبعض حينما يطبق التباعــد االجتماعي يتعرض للحرج، 
فكيف يمكن منعه؟ يجيب: "يمكن اتباع لغة الجسد للتبيان 
للشخص الذي أمامك أنك ملتزم بإجراءات السالمة كوضع 
اليــد على الصــدر عند مقابلــة زمالء العمــل أو األقارب أو 
األصدقاء، ســيفهمون تلقائيا أنك ملتزم بإجراءات الوقاية 
مــن فيــروس "كورونــا"، لهذا فــإن لغة الجســد الفاصل 
األساس لمنع الحرج وتحمي األشخاص نفسيا واجتماعيا".

لغة الجسد
ويوضح أنه في حال التقى الشــخص آخر واقترب منه ومد 
يده ولم يسلم الطرف اآلخر وشعر بالحرج، تلقائيا عليه أن 
يعتذر منه ويبين ســبب عــدم المصافحة عمال بتحذيرات 
وزارة الصحة بأن الخطر من انتشار "كورونا" ما زال قائما.
وينصــح في هذه الحالة بأن يعمم الشــخص لمرة واحدة 
داخل العائلــة أنه ملتزم بإجراءات الوقاية من كورونا وأن 
الخطــر ما زال موجودا، والتواصل والمصافحة يزيدان من 
نســبة المرض، التواصل اللفظي أفضل في هذه المرحلة 

لمنع الحرج.
ويؤكد أن المجتمع بدأ يستســيغ فكرة التباعد االجتماعي 

ويتقبلها حاليا، رغم عادات وتقاليد المصافحة والتقبيل.
الحضانات

مــن جهتها تذكــر عضو اللجنــة العلمية لــإدارة العامة 
للرعايــة الصحيــة األولية ميســون البنا أن مــن إجراءات 
الســالمة والوقايــة فــي دور الحضانــات فــي ظــل أزمة 

كورونــا تطهير وتعقيم الحضانة بعد انتهاء الدوام وذلك 
الستقبال األطفال في اليوم التالي.

وتدعو البنا في حديثها مع صحيفة "فلسطين" إلى تنظيف 
وتعقيم األدوات التي تستخدم لألطفال مثل المفروشات، 

واألسرة، واأللعاب واألواني.
وتشــدد على ضرورة غســل اليديــن قبل وبعــد تحضير 
الطعــام وتقديمــه للطفــل بأدواتــه الخاصــة مــع عدم 
مشــاركتها مع أي طفــل آخر ، مع ضرورة اســتخدام الجل 

الكحولي وغسل اليدين بعد كل مالمسة من طفل آلخر.
وتلفــت البنا إلــى ضرورة التخلــص اآلمن مــن النفايات 
بطريقــة ســليمة بوضعهــا بأكيــاس محكمــة اإلغــالق 
والتخلص منها فورا من المكان مع ضرورة غســل اليدين 

وتعقيمها بعد لمس كل طفل.
وتنصح المربيات بارتداء الكمامات طوال الوقت والتخلص 
اآلمــن منها، مع ضــرورة عــدم االكتظاظ فــي الحضانة 
ويفضل وجــود عدد محدود في كل حجــرة من ثالثة إلى 

أربعة أطفال بما يضمن التباعد الجسدي.
أما على صعيد األهل فتشدد البنا على عدم دخول األهالي 
إلى داخــل الحضانات إال إذا احتاج األمــر لذلك، مع ارتداء 
الكمامــة، وال يســمح لألطفــال الذيــن يوجد أحــد أفراد 

أسرتهم في الحجر الصحي بالذهاب إلى الحضانة.
وتدعو األهالي للتأكد من صحة أطفالهم قبل الذهاب إلى 
الحضانة، حيث يفضل بقاء من يعانون من أمراض الجهاز 

التنفسي واالنفلونزا في المنزل.
وتوصــي البنــا األهــل بإحضــار كل مســتلزمات الطفــل 

الشخصية والتأكد من عدم مشاركتها مع أي طفل آخر. 
وتؤكد أهمية تبديل مالبس الطفل مباشــرة عند العودة 
إلى المنزل مباشرة وغسلها واستحمام الطفل والتأكد من 

نظافته الشخصية.
وتدعــو البنا األمهات إلــى الحرص علــى التغذية الجيدة 
للطفــل وتكون متنوعة ) يوجد بهــا فيتامينات وخصوصا 

C وكل البروتينات والمعادن الغذائية(.

وتنبه األمهات المرضعات للحفاظ على نظافة أجسادهن 
واألدوات التي يســتخدمنها في شفط الحليب مع ضرورة 

استمرارها بالرضاعة الطبيعية.
بيئة العمل

وفيمــا يتعلــق ببيئــة العمــل، تشــدد البنا علــى ضرورة 
االلتــزام بممارســة األعمــال وفــق الفئات وأيــام العمل 
وعــدد الموظفين المســموح به الــذي أعلنتــه الحكومة 

والمؤسسات الخاصة.
وتبين البنا ضرورة ضمان سالمة العاملين لديهم بشكل 
كامــل وتحري أي أعــراض مرضيــة ظاهــرة وإخضاعهم 

للفحوصات الطبية إن لزم األمر.
وتنبه إلى ضــرورة االلتزام بالتهوية الجيدة والمســتمرة 
لألماكن المغلقة وأماكن العمل وتنظيف وتعقيم األسطح 
بشكل مستمر باستخدام المطهرات، مع توفير مستلزمات 
مكافحة العدوى مثل الجل الكحولي والقفازات والكمامات 

للموظفين والمراجعين.
وتؤكــد البنــا العمل عن بعــد للموظفين مــا أمكن ذلك 

والمحافظة على مسافة 2 متر بينهم. 
وتشــير إلــى أهمية تخصيص مــكان آمــن للتخلص من 
مستلزمات الوقاية الشخصية المستهلكة باستخدام سلة 

نفايات ذات غطاء تفتح بالقدم.
ومــن المهم كما تقــول البنا، تنظيم دخــول المواطنين 
للمؤسســات والمحــال التجاريــة وضمــان التباعــد بين 
المراجعين وتزويدهم بمستلزمات الوقاية الشخصية مثل 

الكمامات والجل الكحولي.
وتلفــت إلى ضــرورة تكليــف موظف يكون مســئوال عن 
ضمان تطبيق اإلجراءات واالحتياطات الخاصة بالســالمة 
العامة وفق تعليمات وزارة الصحة، وعدم مشاركة األدوات 
بين األشخاص في المنشــأة نفسها، وفي حال تعذر ذلك 

وجب التعقيم قبل إعادة االستخدام.
وتدعو البنا إلى وضع الفتات إرشادية للتوعية بشكل واضح 

والمتابعة المستمرة لنشرات وتعميمات وزارة الصحة.

غزة/ هدى الدلو:
لم يستســلم لحالة التعــب والنعاس، وصمم على الســهر حتى دراســة المنهاج بأكمله 
وإتمــام مراجعته، محماًل جفني عينيه ما ال تطيقان بهــدف الوصول إلى ما يحلم به بعد 
انتهــاء المرحلــة المصيريــة، ولكن االحتالل الذي اقتحم  بيته مع ســاعات الفجر أفســد 
أحالمه، وقطع طريق تركيزه، وتعبه طيلة تلك الليلة، ليغيبه عن مقاعد االمتحانات قسرًا 

بسبب أسره.
الطالب أمين الصليبي )17 عامًا(، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، أسرته قوات االحتالل 
قبل ســاعات من موعد ذهابه إلى المدرســة لتقديم االمتحان الثاني في الثانوية العامة، 

وذلك بعد مداهمة بيته وتفتيشه.
عماد الصليبي والد الطالب يعبر في اتصال هاتفي مع مراســلة صحيفة "فلســطين" عن 
قلقــه الكبيــر على ابنه الذي لــم يعرف مصيره بعد أن أســره االحتــالل، أو حتى التهمة 
الملفقــة له، غير أن بعض المؤسســات التي تعنى بحقوق الطفــل أخبرتهم أن االحتالل 

يزعم إلقاءه الحجارة تجاه قواته.
وكان ابنــه يقضي وقته في الدراســة، وال يخرج من البيت إال لألمــور الضرورية كذهابه 
للدروس الخصوصية وأداء الصالة في المســجد، كما يقول األب، متابعًا بلهجة اســتياء: 
"أنا متأكد أن وضع ابني صعب كونه طفال وال يقوى على األســر، ونفســيته سيئة بسبب 

تفكيره في مصيره ومستقبله، وبالتأكيد ال يجد إجابة يقنع نفسه بها".
وتهدد جريمة االحتالل مســتقبل هذا الطالب، وتعبه في الدراســة طيلة العام الدراسي، 
وحرمانــه من تقرير مصيره، وأن يتأهل من مرحلة الثانوية العامة إلى المرحلة الجامعية 
كباقي زمالئه، كما أنها تفســد عليه حلمه، الذي كان يرســمه بريشــة تحمل شعيراتها 
ألوانــا زاهية كون أن لديه موهبة في الرســم، في حين يماطــل االحتالل بعقد المحكمة 

الخاصة بابنه.
وتتســاءل والدته بصوت باكٍ: "أي قانون يســمح بأســر األطفــال ودون ارتكاب ذنب؟" 

قبل أن تصمت حروفها وتخرج صوت أنفاســها عبر ســماعة الهاتــف لتكمل بعدها: "إنه 
طيب القلب وحنون، لقد رفض أن يقيده "يكلبشــه" جنود االحتالل أمام عيني خوًفا على 

مشاعري، وطلب منهم قبل أن يقتادوه كمامة وقفازات للحفاظ على صحته".
ولطالما حدَّث الصليبي والدته عــن طموحه، بعد نتائج الثانوية والحصول على المعدل 
الذي يؤهلــه لاللتحاق بالجامعة بتخصص ينمي موهبة الرســم والفن والتصميم لديه، 

ويكون عنصرًا فعااًل في المجتمع.
بأســى يكمل والــده: "نغص االحتالل علينا فرحتنا اآلن، ويوم صــدور النتائج، فما الذنب 
الــذي اقترفــه أمين ليحرم إكمــال امتحاناته مع زمالئه، ليعيش في وضع نفســي لتأخره 

عنهم في الدراسة؟".

التباعد االجتماعي.. نمط حياة في ظل كورونا

أمين الصليبي.. ُحلم الثانوية العامة خلف القضبان

لم يكن األمر سهال على أماني البواب أن تتقبل ومن 
حولها فكرة التباعــد االجتماعي، لكنهم باتوا يدركون 
مخاطــر فيــروس كورونا المســتجد »كوفيــد19« وأن 
التباعد قد يكون أفضل حل لضمان الوقاية. بعد تفشي 

المــرض وارتفــاع أعــداد الضحايــا عالميــا، بــات النــاس 
أكثــر إدراكا لمــدى خطورتــه على البشــرية، والمعظم 
يســتمع للنصح واإلرشــاد، كما تقول البواب لصحيفة 
»فلســطين«.»لقد تعودنــا علــى الوضــع واإلجــراءات 

الوقائيــة، لكننــي ال أظن أننا نســتطيع العيش بفكرة 
التباعــد االجتماعــي لفتــرة زمنيــة طويلــة، وعلينــا أن 
نعي أهمية الموضوع لتجنب أســوأ الســيناريوهات«؛ 

والحديث هذه المرة للشاب محمود أبو الخير.

غزة/ مريم الشوبكي:
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برلين/)أ ف ب(:
تنــوي مدينــة فرانكفــورت والمنطقــة المحيطــة بها 
الترشح الستضافة ما تبقى من مباريات ضمن مسابقة 
دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم في حال اعتمد االتحاد 
القاري نظام التجمع في مكان واحد كما أشارت مصادر 

عدة في ألمانيا أمس.
وأكــدت صحيفــة "بيلد" الواســعة االنتشــار أمس، أن 
مدينــة فرانكفــورت مهتمــة بتنظيــم هــذه البطولة 
التي ســتنطلق اعتبارا من الدور ربــع النهائي في آب/

أغسطس المقبل على االرجح.
ولــم يؤكد أي مصدر في فرانكفــورت هذه المعلومات 
لكن المدير الرياضي في ماينتس روفن ســرودر الذي 
يمكــن لناديــه ان يضع ملعبــه بتصرف ويفــا أكد أنه 
"على علم" بهذا المشــروع وأضاف "ال شــيء تقرر في 

هذا الصدد وال يمكن الحديث عن اي شيء ملموس".
وكشــفت "بيلــد" أيضــا أن مدنا في روســيا والبرتغال 
أعربــت عــن اهتمامهــا باســتضافة الــدور النهائي. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن االتحــاد األوروبي يبحث عن 

مكان يضم أربعة مالعب في محيط 100 كلم.
وتملك فرانكفــورت ملعب نادي اينتراخــت، باإلضافة 

إلى مالعب المدن المجاورة وهي ماينتس، سينشــايم 
)هوفنهايــم(، دارمشــتات، فيســبادن، كايزرســلورتن 
وكارلســروه وجميــع هــذه المــدن تضــم أنديــة في 

الدرجتين األولى أو الثانية.
ولم يتخذ االتحاد األوروبي أي قرار في هذا الشأن حتى 
اآلن وقــال ممثــل عن االتحــاد القاري ردا على ســؤال 
لوكالة فرانس برس "ال نستطيع تأكيد أي شيء. نبحث 
مروحة من الخيارات لكننا لم نتخذ اي قرار حتى اآلن".

ولم تحسم مسألة ما إذا كانت المباريات ستقام بنظام 
الذهاب واإلياب الكالســيكي أو بنظام خروج المغلوب 

من مباراة واحدة.
وتجتمــع اللجنة التنفيذيــة لالتحــاد األوروبي في 17 
حزيران/يونيــو الحالي ويمكن أن تكشــف مخططاتها 
مــن أجل اســتكمال مســابقاتها التي توقفت بســبب 

تفشي فيروس كورونا.
وكان مديــر المنتخبــات الوطنية في االتحــاد االلماني 
اوليفــر بيرهوف أكد اخيرا أن االتحاد االلماني مســتعد 
لتنظيــم البطولــة النهائيــة بقولــه "نملــك المعرفة 
وتنظيمــا رائعا وقــد اثبتنا ذلــك. اذا كان نظام مماثل 

يمكن ان يساعد ويفا، فنحن جاهزون".

عمان/)أ ف ب(:
أعطــت الحكومة األردنيــة أمس، الضــوء األخضر 
الستئناف النشاط الرياضي اعتبارا من السادس من 
حزيران/يونيو بعد توقف لقرابة ثالثة أشهر بسبب 

تداعيات فيروس كورونا.
إعالن الحكومة األردنية جاء على لسان وزير االعالم 
الناطــق الرســمي باســمها أمجــد العضايله خالل 
المؤتمر الصحفي الذي تم خالله اإلعالن عن خطة 

تخفيــف القيود علــى العديد مــن القطاعات ومن 
ضمنها القطاع الرياضي وعبر 5 مستويات صحية.

ويشمل القرار اســتئناف تدريبات األندية والمراكز 
الرياضية وعودة المباريات ولكن بدون جمهور.

وتأمل أوســاط الرياضة والكــرة األردنية أن يمهد 
القــرار الجديد الطريق نحو اســتئناف المســابقات 
المحلية وفي مقدمتها دوري كرة القدم الذي توقف 

بعد جولة واحدة من أصل 22 مقررة.

دورتموند/)أ ف ب(:
أظهــر العبــو فريق كــرة القــدم بنادي بوروســيا 
دورتمونــد األلماني مجددًا دعمهــم لحملة "بالك 
اليفــز ماتر" التــي انطلقت عقب مصــرع المواطن 
األميركي األسود جورج فلويد على يد شرطة بالده 
فــي 25 الشــهر الماضي، وذلك من خــالل الركوع 

خالل تمارين أمس.
وتأتــي هذه الحركة التضامنيــة بعد أن قرر االتحاد 
األلمانــي للعبة عــدم اتخاذ أي إجــراء تأديبي بحق 
اإلنجليزي جايدون سانشــو وزميله المغربي أشرف 
حكيمي اللذين احتفال بالتســجيل لدورتموند األحد 
في الدوري المحلي ضــد بادربورن من خالل إظهار 

قميص داخلي ُكتِب عليه "العدالة لجورج فلويد".
ونشــر قلب الدفاع ماتس هوملس الخميس صورة 
علــى تويتر لالعبــي دورتموند الـــ28 راكعين على 
شــكل قلب فــي الملعب خــالل الحصــة التمرينية، 

مرفقا إياها بتعليق "نحن العبو بوروسيا دورتموند 
ندعم بالكامل حركة +بالك اليفز ماتر+"، أي حياة 

السود مهمة.
وأضــاف "نحن ال نقبــل بالعنصرية من أي نوع. من 

أجل عالم منفتح ومتسامح، من أجل عالم أفضل".
وفــي وقت ســابق الخميس، دعا قلب دفــاع بايرن 
ميونيــخ جيروم بواتنغ المشــاهير مــن الرياضيين 
البيض الى رفع الصــوت واالنضمام الى المنددين 
بمــا حصــل لفلويــد، ابن الـــ46 عاما الــذي قضى 
اختناقا قبل نحو أسبوع على أيدي شرطي أبيض في 
مينيابوليــس ثبته على األرض وركع فوق عنقه، في 
حادثــة أثارت موجة احتجاجــات عارمة متواصلة في 

عشرات المدن األميركية.
ويــوم اإلثنيــن، نشــر ليفربــول اإلنجليــزي صورة 
مماثلــة في ملعبه "أنفيلد" إلظهــار دعمهم لحملة 

"باليك اليفز ماتر".

برلين/)أ ف ب(:
أظهرت نتائج مباريات المراحــل األربع التي أقيمت 
فــي الــدوري األلمانــي لكــرة القــدم، منــذ عودة 
المنافســات منتصف أيار/مايــو الماضي أن أفضلية 

صاحب األرض لم تعد ذات أهمية.
وشهد البوندســليغا منذ استئناف نشاطه بعد أكثر 
من شــهرين مــن التوقــف نتيجة تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد 37 مباراة )36 مــن المراحل 26 
وحتى 29 ومباراة مؤجلة من المرحلة 24(، لم تنجح 

الفرق المضيفة بالفوز غير في ثماني مباريات.
وقال مدير نادي بوروســيا دوتموند والعبه السابق 
سيباســتيان كيهل، الذي يعتمد فريقــه كثيرًا على 

تشــجيع أنصاره في "الجــدار االأصفــر" على ملعب 
"ســيغنال إيدونا بارك" الذي يتسع لـ82 الف متفرج 

"إنه جنون، لم نكن نتوقع ذلك لهذه الدرجة".
وفــي احصــاء للموســمين الماضيين مــن الدوري 
األلمانــي انتهــت 45 بالمئــة من المباريــات بفوز 
صاحــب األرض، لكن هذا الرقــم انخفض بعد أزمة 

"كوفيد19-" إلى 21 بالمئة.
ورأى المدرب الهولندي لفريق ليفركوزن بيتر بوش 
أن هذه النتائج لم تكن من باب الصدفة، "الجمهور 
يســاعد فريقه دائمــا، وعندما تلعب خــارج ملعبك 
بــدون متفرجيــن، فمن الواضــح أن األمــر يصبح 

أسهل".

فرانكفورت 
تنوي استضافة 

مباريات دوري األبطال 
بنظام التجمع

األردن تستعيد أنشطتها 
الرياضية بضوء أخضر حكومي

دورتموند يدعم حملة "باليك 
اليفز ماتر" ضد العنصرية األمريكية

غياب الجمهور في الدوري األلماني 
يلغي أفضلية الفريق الُمضيف
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روما/)أ ف ب(:
هل تعــود الجماهير قريبًا إلى المالعب؟ ال مزيد من 
صور المشــجعين، المجســمات الكرتونيــة والدمى 
القابلة للنفخ في المدرجات؟ لم تكن هذه االحتماالت 
متوقعة قبل أســابيع قليلة، لكنها قد تبصر النور في 
إيطاليــا وذلــك قبل عشــرة أيام من اســتئناف كرة 

القدم عقب عطلة فيروس كورونا القسرية.
كانت المجر في األسبوع الماضي أوّل دولة أوروبية 
تســمح بعــدد محــدود مــن الجماهير للعــودة الى 
المالعــب، باإلضافة إلى بيالروســيا التي لم تتوقف 

فيها المباريات أصاًل.
يتعين على بلغاريا أن تسير على الطريق عينها، قبل 
سويسرا ربما وآخرين. لكن تخيّلوا المالعب ممتلئة 
فــي إيطاليا التــي كانت بؤرة تفشــي الفيروس في 
أوروبا ودفعت أرواح أكثر من 33 ألفا من مواطنيها.

قبل الخامس عشــر من أيار/مايو، لــم تكن األندية 
قــادرة حتى علــى تنظيــم تدريبات جماعيــة. لكن 
األحــداث تســارعت وســيعود الـ"كالتشــو" المعّلقة 
منافســاته منذ 9 آذار/مارس بسبب تفشي فيروس 

كورونا المستجد، لالنطالق بكأس ايطاليا في نهاية 
االسبوع المقبل، ثم الدوري بدءا من حزيران/يونيو.

ســتقام المباريات األولى دون جماهير. لكن االندية 
والمســؤولين يهدفون إلى فتــح المدرجات تدريجا 

قبل انتهاء الدوري في 2 آب/اغسطس.
أشــارت الصحف المحلية إلى أن أول من تطرق لهذا 
األمــر، كان جانــي أنييلــي رئيس نــادي يوفنتوس، 
حامل لقب الــدوري في آخر ثماني ســنوات ورئيس 

رابطة االندية األوروبية.
في اجتمــاع رابطة الــدوري األســبوع الماضي، قال 
رئيس النادي الواقع في مدينة تورينو، إنه ســينتظر 
سماح الحكومة في تموز/يوليو بفتح جزئي للمالعب.

بــرأي رئيس اتحاد كرة القدم غابرييلي غرافينا، فان 
عودة الجماهير "ســابقة ألوانها اليوم... لكن أتمنى 
حصولها في نهاية الدوري. آمل ذلك من كل قلبي".

أنديــة أخرى عبرت عن رغبتها بهــذا األمر على غرار 
جنوى وساسوولو.

هناك شــقان لهذه الحجة: الوضع الصحي يتحســن 
بشــكل ملحــوظ من دون مؤشــرات لموجــة ثانية 

مخيفــة. وبدءا مــن 15 حزيران/يونيو قد تُفتح دور 
الســينما، المســارح والمتنزهــات مع قيــود صارمة 

للتباعد االجتماعي.
عّلق الثالثاء كوزيمو سيبيليا رئيس دوري الهواة "إذا 
قمنا بأمور كثيرة احتراما للتباعد، ال أرى ســببا لعدم 
قدرتنا على ادخــال 10 % من الجماهير في المالعب 

الكبرى".
تأمل األندية في رفع هذه النســبة إلى %20 أو حتى 
25 %. بحســب الصحــف الرياضيــة، تعــوّل بعض 

االندية علــى مناطق الشــخصيات المهمة المجزية 
للغاية، فيما يفّكر آخرون بسحب في القرعة او نظام 
تناوب بين المنتســبين لتحديد هوية الداخلين الى 

الملعب.
على أي حال، فــان الفكرة تتبلور وال يبدو أنها تلقى 

رفضًا من السياسيين.
حّذرت مطلع األسبوع ساندرا تسامبا مساعدة وزيرة 
الصحة "إعادة فتح المالعب؟ لم نســتبعد ذلك أبدًا. 
)...( فلننظــر إلى األرقام ونرى مــا إذا كان بمقدورنا 
جلــب الناس إلى الملعب، بحســب معايير الســالمة 

المطلقــة. لكــن حتى الســاعة، لم يتم تنــاول هذا 
الموضوع على االطالق".

من جهته، قال تشــيرو بورييلو مسؤول الرياضة في 
بلدية نابولي "هنا تشــير التوقعات تشــير إلى عدم 
وجــود أية حالة عــدوى حتى نهايــة حزيران/يونيو. 

لماذا ال نفكر بمقعد من أصل أربعة؟".
قدّرت شخصيات طبية عديدة، عدم استبعاد حضور 

بعض الجماهير إلى المالعب في تموز/يوليو.
أعلنت ماريا ريتا غيســموندو اخصائية الفيروســات 
في مستشــفى ســاكو بميالنو في حديــث لصحيفة 
"كورييــري ديلو ســبورت": "قواعد األمــان، التباعد 
والكمامــات االجباريــة هــي عينهــا فــي الملعب أو 

األوبرا. والقيود أسهل تطبيقها في الملعب".
أما زميلها مايتو باسيتي من مستشفى سان مارتينو 
فــي جنوى، فاعتبر ان حضور التيفوزي في المدرجات 

سيساهم في عودة الحياة الى طبيعتها.
قال لردايو مارتي "يجــب أن نبدأ بالتحدث عن أمور 
أخرى غير كوفيد، مثال كرة القدم. ال يمكننا التحدث 

فقط عن المرضى واالموات".

 يقترض 195 مليون يورو 
لتخفيف خسائره المالية

لندن/)أ ف ب(:
أعلن نادي توتنهــام اإلنجليزي حصوله على قــرض بقيمة 175 مليون 
جنيه اســترليني )195 مليون يورو( من بنك إنجلترا لمساعدته في زمن 
فيروس كورونا المســتجد، حيث توقع النادي اللندني خسائر بقيمة 200 

مليون جنيه استرليني خالل العام المقبل.
وأوضح النادي اللندني الشــمالي فــي بيان له أن "الوبــاء العالمي خلق 
تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة والتي ال يزال نطاقها ومدتها 

غير معروفين".
واعتبــر توتنهــام أنه مــع تعليق مباريــات الــدوري اإلنجليــزي الممتاز 
منــذ منتصــف آذار/مارس، باإلضافة إلــى جميع أنشــطة الملعب )مركز 
المؤتمرات، الحفالت الموســيقية، الرياضات األخرى(، حرمه من ايرادات 
"بمــا فيها تعويضات حقــوق البث التلفزيوني، للفترة حتى شــهر يونيو 
2021، يمكــن أن تصــل إلى 200 مليون جنيه اســترليني )222 مليون 

يورو(.
وأضاف "نظرًا ألنه ال يوجد، في الوقت الحالي، أي احتمال لعودة األحداث 
مع الجمهور، فقد لجأ النادي لصندوق كوفيد لتسهيالت تمويل الشركات، 
وهي آلية قرض مفتوحة أمام الشركات ذات التصنيف االستثماري القوي 

والتي تقدم مساهمة مادية ملحوظة في االقتصاد البريطاني.
وتابــع النادي اللندني المثقل بالديون بســبب بنــاء ملعبه الجديد الذي 
كلفــه ما يقرب من مليار جنيه اســترليني )1,11 مليار دوالر(، أن األموال 

المقترضة من بنك إنجلترا "لن تستخدم للتعاقد مع العبين جدد".
فــي نهاية آذار/مــارس، أثار توتنهــام ضجة كبيرة بإعــالن نيته فرض 
البطالــة الجزئية على 550 مــن موظفيه من غير الالعبين قبل أن يعدل 

عن قراره بعد بضعة أيام.

طوكيو/)أ ف ب(:
يبحث مســؤولو أولمبيــاد طوكيو 2020 ســبل 
تقليص حجــم االلعاب المؤجلة إلى صيف 2021 
بســبب جائحــة كورونــا، في ظــل تقاريــر حول 
تبسيط حفل االفتتاح وتخفيض عدد المتفرجين.

قالت محافظة طوكيــو يوريكو كويكي الخميس 
لصحافييــن ان المنظميــن يدرســون ما يمكن 
"ترشــيده وتبســيطه"، في ظل ارتفاع التكاليف 

لتنظيم اوّل اولمبياد مؤجل في التاريخ.
وكانت اللجنــة األولمبية الدوليــة قد أعلنت في 
آذار/مارس تأجيل االلعاب بسبب تفشي فيروس 
"كوفيد19-" الذي تسبب بإيقاف حركة الرياضة 

العالمية ووفاة نحو 390 ألف شخص.
وبات الموعد الجديد لأللعاب في 23 تموز/يوليو 
2021، لكن المنظمين يواجهــون تحديات غير 

مســبوقة إلعادة تنظيم الحدث، ما يتطلب إعادة 
ترتيب كل شيء من المالعب إلى وسائل النقل.

وأشارت وسائل إعالم محلية، ان تبسيط الخطط 
يمكن أن يشــمل خفــض عــدد المتفرجين في 
المسابقات المقامة في مالعب مغلقة، وتقليص 

عدد المشاركين في حفلي االفتتاح والختام.
ونقلت يومية "يوميوري شيمبون" عن مصدر لم 
تذكر اســمه ان الجميع بمن فيهــم الرياضيون 

والجماهير يتعين عليهم اجراء اختبارات لفيروس 
كورونا المســتجد "األولوية القصوى هي تفادي 

السيناريو االسوأ وهو الغاء االلعاب".
وكان رئيــس اللجنة األولمبيــة الدولية توماس 
باخ، قال الشهر الماضي إن ألعاب 2021 ستكون 
"الخيــار األخير"، مشــددًا أن التأجيل ال يمكن ان 

يستمر الى االبد.
ورفض القول ما اذا كان اكتشــاف لقاح ســيكون 

شــرطا اساســيا إلقامة األلعــاب، لكنــه ال يحبذ 
إقامتها وراء أبواب موصدة.

ورأى رئيــس الــوزراء اليابانــي شــينزو آبــي انه 
ســيكون "صعبــا" اقامــة االولمبياد بحــال عدم 

احتواء فيروس كورونا.
كما أشــار رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري 
أنه يجب إلغاء االلعاب، بحال عدم الســيطرة على 

الفيروس العام المقبل.

روما/)أ ف ب(:
أعلــن نادي ميالن اإليطالي أن الفحوص اإلضافية 
زالتــان  الســويدي  لهــا مهاجمــه  التــي خضــع 
إبراهيموفيتش، أظهرت بأنه سيغيب عن المالعب 
لمدة 10 أيام أخرى نتيجة إصابة في ربلة الساق.

إن  بيــان  فــي  اللومبــاردي  النــادي  وقــال 
إبراهيموفيتــش )38 عامــا( "خضــع لفحص بعد 
إصابــة ربلة الســاق اليمنى. تعافيه يتم بشــكل 
جيــد، دون مضاعفات ويتوقــع إجراء فحص جديد 

في غضون 10 أيام".
وتعرض النجــم المخضرم لإلصابــة االثنين قبل 
الماضي خالل التمارين مع فريقه الذي انضم إلى 

صفوفه في فترة االنتقاالت الشتوية.
ويستعد ميالن الستئناف النشاط الكروي المعلق 
بســبب فيــروس كورونا المســتجد، حيــث تعود 

العجلــة إلى الــدوران في نهاية األســبوع المقبل 
بإقامــة الــدور نصــف النهائي لمســابقة الكأس 

والتي سيواجه فيها ميالن غريمه يوفنتوس.
وخــاض "إيبــرا" مســيرة رائعــة فــي العقديــن 
األخيريــن، وتنقل بين أندية كبرى في أوروبا مثل 
أياكــس أمســتردام الهولندي، يوفنتــوس وإنتر 
وميالن في إيطاليا، برشلونة اإلسباني، مانشستر 
يونايتــد اإلنكليــزي، وصوال الى لــوس أنجليس 
غاالكســي األميركي حيث أمضى موســمين، عاد 

بعدهما الى النــادي اللومباردي في كانون األول/
ديسمبر الماضي، بعقد حتى نهاية هذا الموسم.

وســبق البراهيموفيتش ان دافع عن ألوان ميالن 
بين 2010 و2012.

وعاد المهاجم الفارع الطول الى المدينة اإليطالية 
قبــل نحو ثالثة أســابيع والتحــق بتمارين فريقه، 
بعدمــا أمضى أســابيع في بــالده إثر قــرار وقف 
النشــاطات الرياضية في إيطاليا بســبب تفشــي 

"كوفيد19-".

الدوري اإليطالي .. عودة المباريات بحضور الجماهير

توتنهام

تفاديًا لإللغاء بعد التأجيل
محاوالت لتبسيط منافسات دورة 
األلعاب األولمبية "طوكيو 2020"

إبراهيموفيش يغيب 10 أيام جديدة بسبب اإلصابة
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

وأفــادت دائرة األوقاف اإلســامية، بأن شــرطة 
االحتال وفرت الحماية لـ87 مســتوطنا اقتحموا 
المسجد األقصى خال الفترة الصباحية، ونفذوا 

جوالت استفزازية على شكل مجموعات.
كمــا أقــدم مســتوطنون، على تقطيــع نحو 36 

شجرة زيتون معمرة في بورين جنوب نابلس.
وقــال منير قــادوس من مؤسســة »يش دين« 
الحقوقية، لوكالة »وفا«: إن مستوطنين تسللوا 
إلى أراضــي المواطنين في المنطقــة الجنوبية 
لقريــة بورين، وقطعــوا نحو 36 شــجرة زيتون 
تعود ملكيتها للمواطن ناصر إسماعيل إبراهيم 
قادوس، منوها إلى أن اعتداءات المســتوطنين 
في ذات المنطقة متكررة وليســت المرة األولى 
التي يستهدفون فيها االشجار ولذات المواطن.

إلــى ذلك، شــنت قــوات االحتال أمــس، حملة 
اعتقاالت واســعة، طالــت 19 مواطنا من الضفة 

الغربية.

ففــي قلقيلية، اعتقلــت قوات االحتال خمســة 
مواطنين، وهم: ســعد تيسير منصور )25 عاما(، 
وزيــد فتحــي رضــوان )19 عامــا(، وإيــاد أحمد 
شــبيطة )18 عانما(، ويحيى رشــيد رضوان )18 
عاما(، مــن بلدة عزون شــرق قلقيليــة، وأدهم 

رفيق شواهنة )35 عاما( من بلدة كفر ثلث.
وفي رام اهلل، اعتقلت قوات االحتال شابين من 
قرية عارورة شــمال غــرب رام اهلل والبيرة، وهما 
أيســر نعيم ســليمان عاروري )20 عاما(، وأيمن 
العطشــان )22 عاما(، وهما طالبــان في جامعة 

بيرزيت، بعد ان داهمت منزليهما.
وفي بيت لحــم، اعتقلت قوات االحتال الشــاب 
عبد الرحمن شعيبات من بيت ساحور شرق بيت 
لحــم، بعد أن داهمت منزلــه في منطقة واد أبو 

سعدى في بيت ساحور وفتشته.
وفــي طولكرم، اعتقلــت قوات االحتــال، ثاثة 
مواطنيــن مــن ضواحــي المدينــة ومخيمهــا. 

وبحســب مكتب نادي األســير فــي طولكرم أن 
قــوات االحتــال اعتقلت يحيى صــادق القاروط 
)21 عامــا( مــن ضاحيــة اكتابا شــرق طولكرم، 

وأوس محمــد خضــر حصــري )22 عامــا( مــن 
ضاحية ذنابة شــرق المدينة، ومنجد محمد عبد 
اهلل رضوان )22 عاما( مــن مخيم طولكرم، بعد 
أن داهمــت منازلهــم وفتشــتها. وفــي الخليل، 
اعتقلت قوات االحتــال ثمانية مواطنين، وهم: 
عصام حسن الزهور، ومصطفى أحمد العصافرة، 
ومعن عرفــات العطاونة، من بلــدة بيت كاحل، 
وأحمد محمد أبو ريا، وشقيقه إيهاب، من مخيم 

العروب، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
كما اعتقلت قوات االحتال األســير المحرر بال 
عبد الرحمن اســماعيل عوض )19 عاما(، وكفاح 
احمد علي أبو عياش )37 عاما(، ومحمد ســامي 
علي أبــو عياش )25 عاما(، من بيت امر شــمال 

الخليل.

إلى النكســة.. العودة القــرار والخيــار« أقامتها الحركة 
اإلســامية فــي األردن، في الذكرى الثالثة والخمســين 
للنكسة: إن »الاءات التي تحدث عنها الملك األردني هي 
ذات الاءات التي رفعها الفلســطينيون ونحن في حركة 
حماس في وجه صفقة القرن والمشــروع الصهيوني«. 
وذكــر أن هنــاك 3 مشــتَرَكات بيننــا كفلســطينيين 
وبين األشــقاء فــي األردن، وهــي أن تداعيــات النكبة 
والنكسة على فلسطين أثرت على األردن بلجوء مايين 

الفلسطينيين إلى األردن. 
والمشــترك الثانــي – بحســب هنيــة-  أن التهديدات 
االســتراتيجية التي تمــر بها القضية الفلســطينية هي 
ذات التهديدات التي تعيشــها المملكة، فيما المشترك 
الثالــث هــو الموقف الثابت فلســطينيا وأردنيــا وعربيا 
التي ترفض صفقة القــرن وخطة التوطين والتنازل عن 

الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وعبــر هنية عــن اعتــزازه بالمواقف األردنية الرســمية 
والشــعبية فــي دعــم الشــعب الفلســطيني وقضيتــه 

ومقدساته.
وأكد على أهمية تنســيق المواقف مع المملكة األردنية 
الهاشــمية، وقــال: »مواجهــة الصفقــة بحاجة لرســم 
اســتراتيجية متكاملــة مركزهــا الشــعب الفلســطيني 
باألســاس، فالعامل الفلســطيني هــو العامل األهم في 

مواجهة االحتال«.
وبيّــن أن عناصــر االســتراتيجية ترتكز علــى العناصر 
التاليــة، اإلعــان الحقيقــي والجدي عن مغــادرة حقبة 
أوسلو، إطاق مشــروع المقاومة الشاملة ضد االحتال 
الصهيوني بــكل أصنافها، االتفاق علــى إعادة منظمة 
التحريــر الفلســطينية لتضــم كل الفصائــل ولتشــكل 

التنازالت واالتفاقيات حتى وصلنا إلى صفقة القرن وقرار 
الضــم، فمــا يحدث اآلن ســيؤدي إلى إزاحــات جغرافية 
وســكانية فلســطينية تشــكل خطرا داهمــا على الحق 

الفلسطيني والمملكة األردنية الهاشمية«.
وأوضــح أن االحتال لم يبِق للمفاوضين والسياســيين 
أي مجال، فالقرارات قد أوقفت كل المسارات السياسية، 
فاالحتال ال يؤمن بشيء إال بالتوسع والهيمنة وعمليات 

التطهير العرقي.
وأضــاف العضايلــة أن موقف الملك عبــداهلل الثاني أن 
قرار الضــم يعني اعتداء علــى األردن فهو موقف واضح 
حقيقــي »فنحن وصلنا إلى طريق ال يســتبعد منها حتى 

الرد العسكري«.
وأكد أنه عندمــا يجتمع الموقف األردني والفلســطيني 
الشــعبي والرســمي فهذا هو بداية االســتراتيجية في 
مواجهــة الكيــان اإلســرائيلي وثبات هــذا الموقف هو 
الذي ســيعظم الموقف العربي واإلســامي، داعيا لعدم 
االلتفات لاختراق الذي قام به االحتال مع بعض الدول 

العربية.
وبيــن العضايلة أن هناك دوال كثيرة عربية وإســامية 
تدعــم الموقف األردني الفلســطيني فــي رفض الضم 
ودعــم الوصايــة األردنيــة علــى المقدســات العربيــة 

واإلسامية.
وشــدد على رفض التطبيع مع االحتال بأي شكل كان، 

مؤكدا أن التطبيع خيانة للشعب الفلسطيني.
وقــال العضايلــة: إن الشــعب الفلســطيني »لن يذوب 
والمقاومــة مســتمرة فغــزة المحاصــرة حاربــت عــدة 
حــروب وانتصــرت، والمرابطون في المقــدس تصدوا 
لكل مؤامرات الســيطرة على المســجد األقصى«، مبينا 

القيادة الناظمة للشــعب الفلسطيني، وبناء كتلة عربية 
إسامية تشكل شبكة أمان للمشروع الفلسطيني.

ولفــت إلى أن منظمة التحرير بوضعها الحالي وظروفها 
الحالية شــبه معطلــة »ونحن ال ندعو إلــى إيجاد بديل 
ولكــن ال نقبل باختطافهــا وإخراج الكتــل الهائلة التي 

تمثلها الفصائل الفلسطينية منها«.
وأكد هنيــة أن صفقة القرن خطرها يمتد إلى اتجاهين، 
األول تجاه القضية الفلســطينية والثاني تجاه القضية، 
حيث تهــدف الصفقة إلســقاط المنطقة تحــت هيمنة 

المشروع األمريكي الصهيوني.
ودعــا إلى تخفيض حــدة التوتر الموجــود في المنطقة 
العربيــة لنتفــرغ كشــعوب وأمــة للقضيــة المركزيــة 

فلسطين والقدس.
وتابــع هنية: »إن الحديث عن ذكرى النكبة ال يكون من 
مفهوم البكائيات وال اجترار المآســي واآلالم ألنه أصبح 
معلومًا والتاريخ شاهد على ما قام به الكيان الصهيوني 

تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات«.
وأضــاف: »إن ذكــرى النكســة تمــر فــي وقــت بغايــة 
الخطورة، فالتهديدات الكبــرى مثل صفقة القرن وقرار 
الضم للضفة الغربية واألغوار األردنية تضعنا أمام تحدٍّ 

كبير وفرصة كبيرة بنفس الوقت«.
استراتيجية المواجهة

بدوره، قال األمين العام لحزب جبهة العمل اإلســامي، 
مــراد العضايلــة: إن النكســة كانــت نقطــة تحول في 
الموقف العربي الفلســطيني، حيث تحــول الموقف من 
المطالبة بكامل األرض الفلسطينية إلى المطالبة فقط 
باألراضــي التي تــم احتالها في الخامــس من حزيران 
1967. وأضــاف: »إن هــذا التنــازل أدى إلــى مزيد من 

أن دعــم المقاومة هو الطريق األمثل لبناء اســتراتيجية 
مواجهة قرار الضم وصفقة القرن.

3 دوائر
مــن جانبه، قــال الرئيس التونســي األســبق المنصف 
المرزوقــي: إن الجميــع كان يعــي ان االحتــال ال يريد 
الســام وإنما يريــد استســامنا، وما يحــدث اآلن من 

صفقة القرن هي طلب استسام.
وأكــد المرزوقــي أن أمتنا ال تستســلم ولديهــا الوقت 
الطويــل في المقاومة، ونحن نقــاوم منذ أكثر من قرن 

وسنبقى كذلك.
وأوضح أن المواجهة مع االحتال يجب أن تكون وفق 3 
دوائر؛ األولى فلســطينية فأهل فلسطين أدرى بشعابها 
ويجــب التوحد الداخلــي، والثانية هي الدائــرة العربية 
فمستقبل فلسطين من مستقبل األمة العربية، مشددا 
علــى أهمية مواجهــة االســتبداد العربي، أمــا الدائرة 
الثالثة فهــي دائرة التضامن اإلســامي والمرتكز على 

الدور التركي.
وأكد أن الشــعب الفلســطيني انتهكت كل حقوقه وله 
كامل الحق في المقاومة، داعيا للمقاومة الشــاملة ضد 

االحتال بكل أشكاله.
دعم تركي

من جهته، قال مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي: 
جميع التيارات اإلسامية واليسارية وغيرها اجتمعت في 
أســطول الحرية لغزة رغم االختافات السياســية لكنها 

تتوحد تجاه القضية الفلسطينية«.
وأكــد أقطــاي، أن تركيا حكومة وشــعبا موحــدة تجاه 
القضية الفلســطينية وسفينة »مافي مرمرة« تعبير عن 

الحب التركي لفلسطين.

نقل غليك إلى المستشفى لتلقي العاج.
وأفــادت القنــاة الـ13 العبرية، أّن غليك نقل إلى مستشــفى "شــعار تصديق" 

مصابًا بجروح في ساقه.
وقــال غليــك وفقا القنــاة: "عندما جئت إلــى منزل الحاق، قدمت نفســي إلى 
المعزين، وفجأة جاء حوالي عشــرة أشخاص، أمسكوني، رفعوني وألقوني من 

السالم، وهربت إلى محطة اإلطفاء حتى وجدت ملجأ هناك". 
وأضــاف: "تم رميــي عن الــدرج، وصفعي وركلي، اثنــاء توجهي لعــزاء عائلة 

الحاق".
وأصيــب غليك بجراح خطيرة خال عملية فدائية نفذها الشــهيد معتز حجازي 
فــي 30 أكتوبــر 2014، الذي أطلق عليــه ثاث رصاصات ردًا علــى اقتحاماته 

المتكررة للمسجد األقصى.

رام اهلل/ فلسطين:
أعلنت "مؤسســة فلســطين الدولية" عن تمديد 
الموعد النهائي لتقديم طلبات المشــاركة لدورة 
العام )2020( لغاية نهاية شــباط/ فبراير 2021، 
وذلك إلتاحة المجال أمام جمهور الجوائز الواســع 
والمتنــوع فــي مختلــف أنحــاء العالم للمشــاركة 
بالجوائــز في ضــوء الجائحــة الراهنــة التي تعم 

العالم.
وأوضحــت المؤسســة أن التنافــس علــى الفــوز 
سيكون بهذه الجوائز: جائزة رائد الفن التشكيلي 
جمــال بدران، جائزة ناجي العلي لفن الكاريكاتير، 
جائزة وليد الخطيب للتصوير الفوتوغرافي، جائزة 
ادوارد ســعيد في الفكر التنويري العربي المعاصر 
ونقــد الفكر االستشــراقي، جائزة غســان كنفاني 
لألدب، وهي بالتناوب بين غسان كنفاني وسميرة 
عــزام، جائزة الشــعر )تمنح ســنويا بالتداول بين 
فدوى طوقان، ســميح القاســم، معين بسيســو، 

محمود درويش(.

وأشــارت المؤسســة إلــى أنها خصصت خمســة 
آالف دوالر أمريكي لــكل جائزة، ويمكن للراغبين 
بتقديم طلبات المشــاركة عبر الموقع اإللكتروني 
pii-diaspora. الدوليــة  فلســطين  لمؤسســة 
pii@pii- وإرســال المشــاركات إلى إيميــل ،org

.diaspora.org
مــن جانبه، قــال الرئيــس التنفيذي "لمؤسســة 
فلســطين الدولية" أســعد عبد الرحمن: "في ظل 
ما نشــهده من مســاٍع عالمية متواصلة للتصدي 
لوباء جائحــة فيروس كورونا برزت أهمية الجهود 
الكبيرة التــي بذلتهــا "اللجنة المركزيــة لجوائز 
فلســطين الثقافيــة" إليجاد حلول عمليــة فعالة. 
ونظــرًا للظــروف الخاصــة التي تمر بهــا مختلف 
المجتمعــات والبلدان، جــاء قرار تمديــد الموعد 
النهائي لتقديم طلبات المشــاركة بالجوائز للعام 
القادم مع ضمان احتفاظ كل من أرســل مشاركته 
مسبقا بحق المنافسة في الدورة التي سيقام حفل 

توزيع جوائزها في موعد يحدد الحقا".

غزة/ فلسطين:
اســتنكر الناطق باســم حركة "حماس" حازم قاســم، مســاء أمس، إقدام طائرات 

االحتال على قصف األراضي السورية.
واعتبر قاســم في تصريح نشر أمس، أن القصف اإلسرائيلي "هو عدوان صهيوني 

متجدد، وتأكيد على استهداف المشروع الصهيوني لكل مكونات األمة".
وأضــاف "هذه العربدة  التي يمارســها الكيان الصهيوني فــي كل اتجاه، يغذيها 
منطق البلطجة األميركي، وانبطاح بعض األطراف التي تسعى للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني". وكانت تقارير صحفية تحدثت عن قصف شنته طائرات االحتال على 

أهداف سورية في مدينة حماة.

غزة/ فلسطين:
شرعت لجنة متابعة أعمال المقابر في وزارة األوقاف والشؤون الدينية، بتنفيذ 

حملة واسعة لتنظيف مقابر محافظات قطاع غزة ورش األعشاب فيها.
وأوضحــت الــوزارة، في بيان، أمــس، أن اللجنة وضعت خطة إجرائية تشــمل 
حملة نظافــة لمقابر غزة، وإطاق حملة توعية إعامية ومجتمعية حول حرمة 

المقابر ووجوب االلتزام باألحكام الشرعية المتعلقة بها.
وأكــدت أنها لــن تدخر جهدًا في ســبيل إنجاح هذه الخطة التي من شــأنها 
االرتقــاء بواقع المقابر والعمل على نظافتهــا دوريًّا، بالتعاون مع كل الجهات 
المعنية والمختصة. وأهابت األوقاف بالمواطنين للمشــاركة في هذه الحملة 

وإنجاحها إلبراز المظهر اإلسامي لهذه المقابر واالهتمام بنظافتها.

تمديد موعد استالم طلبات
 المشاركة بجوائز "فلسطين الدولية"

غزة/ فلسطين:
وفــاء  مؤسســة  افتتحــت 
الخيرية، محطة  المحســنين 
الحمــد لتحليــة وتنقية مياه 
الشــرب فــي مدينــة خــان 
يونــس جنوبي قطــاع غزة، 
بتمويــل من أهــل الخير في 

سلطنة عُمان الشقيقة.
فــي  المؤسســة،  وأكــدت 
بيــان، أمــس، أنهــا تولــى 
بمشــاريع  خاصــا  اهتمامــا 
ســقيا المــاء بغــزة؛  نظــرًا 
الرتفاع نســبة ملوحة المياه 
وعــدم صاحيتهــا للشــرب 
وفقــا لتقارير منظمة الصحة 

العالمية.

"وفاء المحسنين" 
تفتتح محطة تحلية 

في خان يونس 

حماس تستنكر القصف
 اإلسرائيلي على سوريا

"األوقاف" تشرع في حملة 
موّسعة لتنظيف مقابر القطاع



Friday 5 June 2020 الجمعة 13 شوال 1441هـ 5 يونيو/ حزيران

سناب شات تعاقب ترامب.. 
الرئيس ممنوع من الظهور

واشنطن/ وكاالت:
قررت شركة سناب شــات عدم الترويج لحساب الرئيس األمريكي دونالد 
ترامــب داخــل التطبيــق بعــد اآلن، وذلك بعــد أن خلص المســؤولون 

التنفيذيون إلى أن تغريداته خالل األيام الماضية عززت العنف.
أضافــت في بيان أمس: ســيظل حســاب ترامــب موجودا فــي المنصة 
وسيســتمر فــي الظهور فــي نتائج البحــث، ولكنه لن يظهــر مرة أخرى 
في قســم "اكتشف" Dicover الذي يروج لناشــري األخبار، والمسؤولين، 

والمشاهير، والمؤثرين.
وأكدت سناب شات: “لن نروج حاليا لمحتوى الرئيس في منصة "اكتشف" 
في ســناب شات”. وأضافت: “لن نضخم األصوات التي تحرض على العنف 

العنصري والظلم من خالل منحهم ترويجا مجانيا في "كتشف".
وشــدد على أن العنف والظلم العنصرييــن ليس لهما مكان في مجتمعنا 
وإننــا نقف مع جميــع الذين يســعون إلى الســالم والمحبة والمســاواة 

والعدالة في أمريكا”.
وكانــت وكالة بلومبرج اإلخبارية قد أفادت الشــهر الماضي بأن حســاب 
ترامب الذي لديه أكثر من 1.5 مليون متابع في ســناب شــات قد شــهد 
نموا خالل العام الماضي بنســبة %300، ويرجــع ذلك جزئيًا إلى الترويج 
المنتظم في قســم )اكتشــف(. وأخبرت حملة ترامب االنتخابية بلومبرج 
أنها تُقدر الجمهور الشاب من سناب شات، وكثير منهم سيصوتون ألول 

مرة في انتخابات 2020.
وتأتي خطوة ســناب وسط ضجة متزايدة بشــأن التغريدات التي نشرها 
الرئيس خالل عطلة نهاية األســبوع كرد فعل على االحتجاجات الســلمية 
على جرائم القتل التي ارتكبتها الشــرطة بحــق "جورج فلويد" وغيره من 

األمريكيين السود.
ووضع موقع تويتر بعض تغريدات ترامب خلف شاشــات التحذير بســبب 
“تمجيدها العنف”. أما فيسبوك فقررت تجاهل المنشورات األمر الذي أدى 

إلى احتجاج المئات من موظفي الشركة.
وقالــت ســناب شــات: إن قــرار إزالة ترامب من قســم "اكتشــف" قد تم 
اتخــاذه في نهاية األســبوع، وذلك بعــد أن غرد ترامب بــأن المحتجين 
“سيُستقبلون بأكثر الكالب شراسة، وأكثر األسلحة شؤمًا على اإلطالق”.

علماء يكشفون هوية
 زائر فضائي حير العالم

واشنطن/ وكاالت:
التقطت التلســكوبات، فــي 19 أكتوبر 2017، جســمًا غريبًا في هاواي 
بالواليات المتحدة األمريكية، له شــكل غريب وممدود يشــبه )السيجار( 

ويتحرك مثل المذنب، لكن ليس له ذيل ظاهر.
هــذا الكائن، الذي حيــر الفلكيين، قاد البعض إلى ادعــاء أنها يمكن أن 
تكون مركبة فضائية مرســلة من كواكب خارج النظام الشمس، واسموه 
»أوموامــوا« ممــا يعني »رســول قادم مــن بعيد«، لكــن نظرية جديدة 
اقترحها علماء الفلك بجامعتي شــيكاغو وييل األمريكيتين، وتم نشــرها 
فــي العــدد األخير من دورية »رســائل مجلــة الفيزياء الفلكيــة«، تعطي 

تفسيرات علمية لهذه الظاهرة.
وتصــدر )أوموامــوا( عناوين الصحــف كأول كائن يــزور األرض من خارج 
النظام الشمســي، ولم تلتقطه التلسكوبات حتى كان قد تجاوز الشمس 
وكان في طريقه للخروج من النظام الشمســي، لكن مساره أشار إلى أنه 

جاء من الفضاء بين النجوم.
كما أنه تســارع عنــد احتراقه بطريقة ال يمكن تفســيرها بالجاذبية مثل 
المذنــب، كما أن المذنبات النموذجية التي رأيناها في نظامنا الشمســي 

لها ذيول، لكن ذلك لم يكن موجودا في »أومواموا«
ويقول داريل ســيليجمان، قائد الفريق البحثــي الذي بحث في هوية هذا 
الكائن، في تقريره نشره الموقع اإللكتروني لجامعة شيكاغو: »نعتقد أنه 
جبل جليدي متجمــد من الهيدروجين الجزيئي، وهذا يفســر كل خاصية 
غامضــة حوله، وإذا كان ذلك صحيحًا ، فمــن المحتمل أن تكون المجرة 

مليئة بأشياء متشابهة«.
واحتاج الوصول لهذه النتيجة مزيدا من البحث، ففي العام الماضي، كان 
ســيليجمان وزمالؤه في جامعة ييل وكالتيك يطنون أنه يمكن أن يكون 
مذنبًا تدفقه غير مرئي ببساطة للتلسكوبات، وانطالقا من هذه الفكرة، 
عمل الباحثون في طريقهم إلى الوراء لرؤية ما هي المادة المتكون منها 

والتي تجعله غير مرئي.
كانت المعلومــات المتوفرة حينها هي مدى ســرعة تدفقه عند احتراقه، 
لذلــك فحصــوا قائمــة المــواد التي ســتعطي التدفــق، الــذي رأوه عند 
االحتراق، وتوصلوا إلى أن النوع الوحيد من الجليد الذي يفســر التســارع 

هو الهيدروجين الجزيئي.
وجليــد الهيدروجيــن الجزيئي مادة غريبة ، تتشــكل فقــط عندما تكون 
درجــة الحرارة مجرد درجة فوق الصفر المطلق، وال يعكس الضوء أو ينتج 

أي ضوء أثناء احتراقه، لذلك لن تتمكن التلسكوبات من رؤيته.

كمامات الزفاف 
والمناسبات 

الرسمية.. أبرز 
التصميمات

واشنطن/ وكاالت:
تترجــم الموضــة دائمــا ما يعيشــه 
العالــم من أحداث، يتأثــر بها غالبية 
المصمميــن فــي عالم األزيــاء، وهو 
ما ظهــر عبر العديد مــن تصميمات 
التــي قدمها  الكمامــات المختلفــة، 
مصممــو أزيــاء عالميــون، لمختلــف 

المناسبات.
وقــام موقع "برايــد" المختص بأزياء 
الزفاف والمناســبات السعيدة، بجمع 
قائمــة ألبــرز تصميمــات الكمامات 
التــي أنتجهــا مصممــو أزيــاء كبار، 
وتصلح لالستخدام في حفالت الزفاف 

والمناسبات الرسمية.
وبــدأ الموقع قائمتــه بكمامة عاجية 
مــن  فراشــات،  بتصميــم  مطــرزة 
"كلير  األمريكية  المصممــة  تصميم 
الكمامات مخصصة  بيتيبون"، وهذه 
للعرائــس، وقــال الموقــع أن كليــر 
تخصــص عائد كل كمامــة من هذه 
الكمامات لصالح دعم أنظمة الرعاية 

الصحية ببالدها.
ومــن بعــده جــاء بقائمــة الموقــع، 
 Mr. Classic باســم  كمامــات 
المخصصة الســتخدام   Facemask
الرجــال بالمناســبات الســعيدة، من 
 Carine's أزيــاء  دار  تصميمــات 
Bridal Atelier بالعاصمة األمريكية 
واشــنطن. وضمــن هــذه القائمــة، 
جاءت كمامات مــن تصميمات متجر 
الشــهير  األمريكي   Anthropologie
كمامــات  قــدم  والــذي  للمالبــس، 
بألــوان زاهية تصلح لالســتخدام مع 

أزياء فصل الربيع.
جــاءت   ،Madewell ماركــة  ومــن 
كمامــات مصممــة خصيصــا بطابع 
المناســبات  فــي  للرجــال  رســمي، 
الرســمية،  والمقابــالت  الســعيدة 
وأوضح موقع "برايد" ان تصميم هذه 
بارتدائها  بالتحديد يسمح  الكمامات 

من األسفل لألعلى والعكس.

نيويورك/ وكاالت:
أرســلت شركة أبل رسالة واضحة وقصيرة إلى األشخاص 
الذين ســرقوا هواتــف آيفون من متاجرهــا خالل أحداث 
الشغب الذي رافقت بعض االحتجاجات المناهضة لمقتل 

جورج فلويد في مينيابوليس.
وبينما تعمل الشــركة علــى تعطيل أجهــزة آيفون التي 
تمت ســرقتها مــن متاجر البيــع بالتجزئــة، لجعلها غير 
صالحة للعمل، أرســلت الشــركة رســالة إلى األشــخاص 

الذين نهبوا أجهزتها جاء فيها »يتم تتبعكم«.
وبــدأت تظهر على شاشــات أجهــزة آيفون المســروقة 
رســالة التحذير من شــركة أبل، وانتشــرت صــور لهذه 
الرســائل على مواقع التواصــل االجتماعي، مثل »تويتر« 
و«ريديــت«. وكانــت متاجر أبــل، التي بــدأت مؤخرا في 
إعادة فتــح فروعها في جميع أنحاء الواليات المتحدة بعد 
أشــهر من اإلغالق بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، 

أنقرة/ األناضول:
 MedInnovate خطــوات مهمة اتخذهــا اتحاد شــركات
الذي تأســس بمبــادرة مجموعة من أبرز شــركات دعم 
التكنولوجيــا فــي تركيــا، للتمكــن مــن اإلدارة الفعالة 

لألمراض الوبائية، كفيروس كورونا.
وتوصل اتحاد الشــركات التركية إلــى طريقة يمكن من 
خاللهــا مراقبة صحــة األفراد الذين تزيــد أعمارهم على 
65 عامًا، والذيــن يعانون أمراضًا مزمنة ويحتاجون إلى 

البقاء في المنزل بسبب العزلة االجتماعية.
وبفضــل البرنامج الــذي ُطــوِّر باســتخدام التكنولوجيا 
المحليــة؛ ســيتمكن أقــارب األشــخاص المذكورين من 
مراقبــة صحة أحبائهــم الذين ال يســتطيعون التواصل 
معهــم وااللتقاء بهم بســبب خطر اإلصابــة بالفيروس 

طوال أيام األسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
المســمى  المحلــي  التطبيــق  لتفعيــل  ويكفــي 
MedInnovate، امتــالك ســوار ذكي يرتديه الشــخص 

الذي سيتم متابعته عن بعد.
ومــن خالل األســاور الذكية المنتجة بالكامــل بإمكانات 
تركية، سيتم إرسال بيانات معدل ضربات قلب الشخص، 
وتشــبع األكســجين وضغط الدم ودرجة حرارة الجســم 
وتخطيــط القلــب باإلضافــة إلــى المعلومــات الخاصة 
بالحركــة والنوم والعادات الغذائية والســقوط والتوقف، 

والخروج من المجال اآلمن.
كمــا ســيتمكن الشــخص مــن طلــب المســاعدة مــن 
المتخصصين في الرعايــة الصحية وذلك في أثناء حاالت 
 PingBit" الطــوارئ. وبفضــل الســوار الذكي المســمى
Mate2D" الــذي يأتي ضمن حزمة دعم ومراقبة الصحة 
الرقميــة، يمكــن لألشــخاص ترتيــب أوقــات التمارين 

الرياضية ألقاربهم وتناولهم لألدوية.
ومع Mate2D يتــم اإلخبار بتفاصيل مثل الموقع الفوري 

والسقوط المفاجئ والتغييرات في نمط الحركة.
ومن خالل "األجهزة البيئية وأجهزة االستشــعار" في هذا 
النظام يمكن تسجيل البيانات الصحية والبيانات البيئية 
تلقائيًا وبشكل مســتمر، كما يمكن تخزينها في أرشيف 

آمن.
وبفضــل هذا النظــام؛ يمكن إجــراء مراقبــة الموقع في 

األماكن المفتوحة والمغلقة.
ومع نظــام دعم القــرار يمكــن الوقوف علــى التغيّرات 
الســلوكية اليوميــة، وذلــك من خــالل تحليــل البيانات 
الضخمــة، كمــا يمكن الوصــول إلــى خدمــات الرعاية 

الصحية المدعومة بتحليالت األعراض المختلفة.
ويمكن ألقــارب المرضى الحصول على دعــم، على مدار 
الســاعة طــوال أيام األســبوع مــن متخصصــي الرعاية 

الصحية في القضايا المتعلقة بالحالة الصحية لألقارب.

أعلنت عن أعمال تخريب وســرقة طالت عدة محال تابعة 
لهــا، بما فــي ذلك في نيويــورك وفيالدلفيا وواشــنطن 

العاصمة.
وفــي واحدة من رســائل أبل إلــى ســارقي أجهزتها في 
فيالدلفيا يمكن قراءة النص التالي، كما وردت على موقع 
تويتر: »الرجاء إعادة الجهاز إلى محل أبل بشــارع وولنت 
ســتريت.. تم تعطيل الجهــاز ويتم تتبعه. ســيتم تنبيه 
الســلطات المحلية«، وفقا لما ذكرته قناة »ســي إن إن« 
األميركية. ورغم الوضوح في الرسالة، فقد رفضت شركة 

أبل التعليق على ما وصفته بــ«المسائل األمنية«.
جدير بالذكر أن مبادرة أبل هذه لتتبع األجهزة المسروقة 
ليســت األولى مــن نوعها، حيــث قامت الشــركة مؤخرا 
بتثبيت برامج خاصة على أجهزة آيفون الخاصة بمتاجرها 
لتتبــع موقع األجهزة المســروقة، علما أن هذه البرامج ال 

تكون مدمجة في أجهزة آيفون التي تم شراؤها.

سوار تركي ذكي لمراقبة 
أصحاب األمراض المزمنة

رسالة أبل لحاملي أجهزة آيفون 
المسروقـــــة: "يتــــم تتبعــكـــم"


