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291 وفاة و17377 إصابة
 بـ "كورونا" في دولة االحتالل

الناصرة/ فلسطين:
أفادت وزارة الصحة اإلســرائيلية بارتفاع عــدد المصابين بفيروس كورونا في 

دولة االحتالل إلى 17377 بعد تشــخيص حــاالت جديدة. وقالت 
الــوزارة في بيان إن من بين اإلصابــات 27 بحالة خطيرة، منبهة 

وفاة فلسطيني بفيروس
كورونا في السعودية

رام اهلل/ فلسطين:
أفادت وزارة الخارجية التابعة للســلطة في رام اهلل بتســجيل حالة وفاة جديدة 

في صفوف الجالية الفلســطينية في المملكة العربية الســعودية 
بفيروس كورونا. وأوضحت الخارجية في بيان، أمس، أن المواطن 

الداخلية ُتقرر فتح صاالت األفراح
الصحة: 5 إصابات جديدة 

بـ"كورونا" في غزة
غزة/ فلسطين: 

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء أمس، تسجيل خمس إصابات جديدة 
بفيروس كورونا، من بين المحجورين داخل مراكز الحجر الصحي. 
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحاالت المســجلة بفيروس كورونا في 

القدس المحتلة- غزة/ محمد عيد:
شــارك العشــرات من ذوي االحتياجات الخاصة، أمس، فــي وقفة تضامنية مع 

عائلة الشهيد إياد الحالق من سكان واد الجوز في القدس المحتلة.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها وزارة التنمية االجتماعية 
بغزة، أمــس، الفتــات تطالب المنظمــات والمؤسســات الدولية 

عائلته ترفض استقبال وزير إسرائيلي
وقفة في غزة تضامنًا مع عائلة الشهيد إياد الحالق

غزة/ يحيى اليعقوبي:
 "كبلني ذلك الضابط بالحديد ألدخل في سلسلة التنقالت 
واإلجراءات الطويلة حتى أصل للغرفة التي سأبيت ليلتي 
فيهــا، ُفتشــُت تفتيًشــا عارًيا دقيًقا ككل مــرة ثم أخذتني 
المجنــدة لعنبــر فــي الســجن ألبيــت ليلتــي فــي زنزانــٍة 
تصحبني فيها إســرائيليتان محكومتان بأحكاٍم جنائية!  لم 
أتخيــل وال لحظة كيف بإمكاني قضاء هذه الليلة، 
وكيف يمكن أن ُأســتقبل في هذه الغرفة لهذه 
الليلــة، صحوت من أفكاري حيــن وصلت الزنزانة 

علــى صــوت الســجانة تصــرخ وهــي 
تأمرني أن أخلع جلبابي وحجابي..".

»فلسطين« تحاور أول من صنفها االحتالل ضمن ما سماها »القائمة السوداء«

هنـادي حلـوانـي.. 
مرابطة مقدسية تحت مجهر »الشاباك«

ذرون  اقتصاديون ُيحِّ
من تداعيات األزمة 
االقتصادية على 
المستوى المعيشي 

غزة/ رامي رمانة:
اقتصاديون  اختصاصيــون  حــذر 
من اســتفحال األزمة االقتصادية 
التــي اشــتدت مع  الفلســطينية 
إجراءات الحد من تفشــي جائحة 

»كورونــا« وفــي ظــل 
االحتــالل  اســتمرار 

أريحا-غزة/ نور الدين صالح:
ضمن مساعي ســلطات االحتالل اإلسرائيلي الرامية 
لتنفيــذ قرارهــا المعلن بضــم نحــو 30 بالمائة من 

مساحة الضفة الغربية، أقدمت تلك السلطات، أمس، 
على هدم تجمع عين حجلة البدوي شــرق 
مدينــة أريحا بشــكل كامل، بعــد اقتحام 

الدوحة/ فلسطين:
أكــد وزيــر خارجية قطــر محمد بن عبــد الرحمن أن 
بــالده ترفــض أي محاولة إســرائيلية لضــم أراٍض 

بالضفة الغربية المحتلة، كما أكد دعم بالده للشعب 
الفلســطيني. وقال ابن عبــد الرحمن، في 
تصريــح أمس: »نرفــض أي محاولة لضم 

واشنطن/ األناضول:
أعلــن وزيــر الدفاع األمريكي، مارك إســبر، أمس عدم تأييــده مقترح الرئيس 

دونالد ترامب، اســتخدام قانون التمرد، لمواجهة االحتجاجات ضد 
مقتــل جورج فلويد، المواطن األمريكــي ذي األصول اإلفريقية على 

االحتــالل يهــدم 14 منـــزاًل 
و"بركَسْين" في الضفة الغربية

محافظات/ محمد األيوبي:
14 منــزاًل  هدمــت جرافــات االحتــالل اإلســرائيلي، أمــس، 
و»بركســين« بالضفــة الغربيــة المحتلة، بدعــوى البناء دون 

ترخيــص، في حين اقتحم عشــرات المســتوطنين 
المتطرفين المسجد األقصى المبارك.

200 مؤسسة عالمية تستعد 
إلطالق "يوم القدس اإللكتروني"

إسطنبول-غزة/ طالل النبيه:
أعلــن »ملتقــى القدس أمانتــي« الدولي، إتمام اســتعداداته 
إلطالق حملته اإللكترونيــة العالمية »يوم القدس اإللكتروني 

العالمــي«، تزامنــا مــع الذكــرى الـــ53 الحتالل 
المســجد األقصى المبارك واحتالل الجزء الشرقي 

هــدم تجمــع "عيــن حجلة".. أولى 
خطــوات قـــرار الضـــم اإلســــرائيــلي

قطـر: نرفــض مخطــط الضــم اإلســـرائيــلي
وســنواصــل دعــم الشــعـب الفلسـطيــني

الخطيب يدعو جماهير 
الشعب الفلسطيني لليقظة 

وعدم الغفلة عن األقصى
القدس المحتلة/ فلسطين: 

دعا رئيس لجنة الحريات في الداخل المحتل، الشــيخ كمال الخطيب، 
جماهيــر الشــعب الفلســطيني لليقظة وعــدم الغفلة عن 
المســجد األقصى المبارك، مؤكدًا أنه بحاجة لمن يطهره 

صالح: مشروع 
ضم الضفة سيصب 

الزيت على النار
إسطنبول/ فلسطين:

أكــد رئيس حركة حمــاس في الخارج 
ماهــر صالح أن مشــروع ضم الضفة 

جديــدة  أبوابًــا  ســيفتح 
وســيصب  الصــراع،  مــن 

»حنا« ُيطالب برلمانيي العالم بالضغط إلفشال قرارات الضم

إسبر يرفض مقترح ترامب استخدام 
القوة العسكرية ضد المتظاهرين

غارات روسية على 
شمال غرب سوريا 
للمرة األولى منذ 
وقف إطالق النار
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إعالن صادر عن جمعية العال للتنمية االجتماعية
يعلــن مجلــس إدارة جمعية العــا للتنمية االجتماعية عــن عقد االجتماع 
العــادي للجمعيــة العمومية للعــام )2020( وذلك يوم الســبت الموافق: 
2020/06/20 الســاعة 12:00 في مقر الجمعية الكائن في الرمال – برج 

نعمة، وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي:
1 - فتح باب االنتســاب وتســديد االشــتراكات للجمعيــة العمومية لعام 

)2020 ( وذلك من تاريخ : 2020/06/07 وحتى تاريخ: 2020/06/11.

2 - فتــح بــاب الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة وذلــك مــن تاريــخ : 
2020/06/14  إلى تاريخ: 2020/06/16.

3 - فتــح باب االنســحاب والطعــون واالعتراض لعضويــة مجلس اإلدارة 
والجمعيــة العموميــة وذلــك مــن تاريــخ: 2020/06/17 حتــى تاريــخ: 

.2020/06/20

4 - تباشــر اللجنــة االنتخابية مهامهــا من تاريــخ: 2020/06/04 إلى 
تاريخ: 2020/06/20 في مقر الجمعية المذكور أعاه من الساعة 9:00  

حتى الساعة 01:00 .
للتواصل على جوال رقم : 0595702609

مجلس إدارة الجمعية 

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعالن بشأن مختار لعائلة العرعير
تعلن دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الســيد/ محمد مصباح حسين العرعير قد تقدم لشغل منصب مختار 
لعائلة العرعير وعلى من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة في مقر 

الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خال أسبوعين من تاريخه.

الخطيب يدعو جامهري الشعب 
الفلسطيني لليقظة وعدم 

الغفلة عن األقىص
القدس المحتلة/ فلسطين: 

دعا رئيس لجنة الحريات في الداخل المحتل، الشــيخ كمال الخطيب، جماهير الشــعب 
الفلسطيني لليقظة وعدم الغفلة عن المسجد األقصى المبارك، مؤكدًا أنه بحاجة لمن 

يطهره من دنس االحتال، ويزيل عنه فيروس االستيطان والتهويد.
وجــدد الخطيب، في بيــان، أمس، ثقته بجماهير الشــعب الفلســطيني وقدرتها على 
إفشــال أي محاولة لوضع أقدام مشــبوهة في المســجد، ووجه تحية للموقف األردني 

المدافع عن األقصى والثابت من هذه القضية التي تخص المسلمين كافة.
وقــال: "إن الفرحة الغامرة بعد عــودة الصاة في األقصى تعادل فرحة إفشــال نصب 
البوابــات اإللكترونية أمام أبوابه عام 2017م"، مســتدرًكا: "لكنها فرحة منقوصة لن 
تكتمل إال بزوال االحتال". وأكد الخطيب أن األقصى لن يكون إال إســاميًّا وســيبقى 

مسرى النبي محمد )عليه الصاة والسام(، ولن يكون هناك هيكل أو معبد لليهود.

دعا إلى وحدة الموقف الفلسطيني
صالح: مرشوع ضم الضفة 

سيصب الزيت عىل النار
إسطنبول/ فلسطين:

أكد رئيس حركة حماس في الخارج ماهر صاح أن مشــروع ضم الضفة ســيفتح أبوابًا 
جديدة من الصراع، وســيصب الزيت على النار، وســيقضي على كل ما يسمى مشاريع 
التسوية والحلول السلمية. وأوضح صاح أن ما ُأعلن ويجري اإلعداد لتنفيذه في سياق 
تطبيق الخطة المشــؤومة "صفقــة القرن" بضم ما يزيد علــى )%30( من الضفة إلى 
دولة االحتال "يهدد المشــروع الوطني بالتحرير والعودة، ويستهدف الضفة الغربية 

التي تمثل المجال الحيوي اإلستراتيجي".
وأشار إلى أن الضفة هي الجائزة الكبرى التي تسابق اإلدارة األمريكية الزمن إلهدائها 

إلى العدو المحتل، وتمهد لذلك األجواء في المنطقة وعلى المستوى الدولي.
وأضــاف صــاح: "فليعلــم العالــم بأســره أن أطماع االحتــال لن تتوقــف عند حدود 
الضفــة، بل ستشــتعل المنطقة كلها، وســيصيب اللهيب كل المنطقة، وســوف تجد 
هذه الدول نفســها أمام مشــاريع التوطين والترانســفير، وغير ذلك". وشــدد على أن 
الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لن يسمح لاحتال بأن يحول الضفة إلى أشاء 

متناثرة، داعيًا إلى وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة مشروع الضم.
وذهب إلى القول: "قوتنا الفلســطينيين في وحدتنا، وعلينا أخذ العبرة من كل الحلول 

السلمية، أما مسار اتفاق أوسلو الخطأ الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، فقد مات وُقبر".
وتابــع: "آن لنــا أن ننطلق في برنامج وطني للمقاومة الشــاملة، يشــارك فيه الجميع، 

ولنعتمد على أنفسنا، بعد اهلل )عزّ وجّل(، وبعد دعم أمّتنا من حولنا".

أريحا-غزة/ نور الدين صالح:
ضمــن مســاعي ســلطات االحتال 
اإلســرائيلي الرامية لتنفيــذ قرارها 
المعلن بضم نحــو 30 بالمائة من 
مساحة الضفة الغربية، أقدمت تلك 
الســلطات، أمس، علــى هدم تجمع 
عين حجلة البدوي شرق مدينة أريحا 
بشــكل كامل، بعد اقتحــام وإغاق 

المنطقة.
االحتال بهدم  وشــرعت ســلطات 
التجمع الــذي تقطنه ثماني عائات 
أي  تســليمهم  دون  فلســطينية، 
إخطــار مكتــوب في ذلــك، وهو ما 
عدّته شخصيات فلسطينية، ضمن 
محــاوالت االحتــال لتطبيق صفقة 
ترامب التصفوية، التي منحت أجزاء 
واســعة مــن الضفة الغربيــة لـ)تل 

أبيب(.
وأفاد عيد أبو داهــوك، أحد ممثلي 
تجمعــات البــدو في أريحا وشــرقي 
القدس، بأّن سكان التجمع تفاجؤوا 
في الصبــاح الباكر بتجمــع جرافات 

كبيرة تابعة لسلطات االحتال، من 
أجل هدمه.

وأوضح أبو داهوك لـ«فلســطين«، 
أّن جرافات االحتــال منعت وصول 
واعتقلــت  للتجمــع  المواطنيــن 
جميــع ســكان التجمــع، وصــادرت 
ممتلكاتهم، الفتًــا إلى أن عددهم 

يصل إلى 34 فردًا.
وعــدّ هــدم التجمع الــذي يقع في 
مناطــق )ج(، بداية لتطبيق »صفقة 
ترامــب«، مشــيرًا إلــى أن االحتال 
يســعى إلزالة التجمعات الموجودة 
فــي الضفــة الغربية منذ ســنوات 
طويلــة، حيــث يوجــد 276 تجمعًا 

وجميعها في مناطق )ج(.
وشــدد على أن ســكان التجمع »لم 
ولــن يغــادروا المكان، حيــث بدأوا 
بإعادة بناء التجمع فور خروج جيش 
االحتــال منــه، عبــر إقامــة خيمة 
هناك«، مضيًفا أن السكان توجهوا 
لمحافظ أريحا للمساعدة في البناء، 

»ووعدهم بذلك«.

الــكل  داهــوك،  أبــو  وطالــب 
الفلسطيني على صعيد المؤسسات 
بضــرورة  والمجتمعيــة،  الرســمية 
التكاتــف والتوحــد مــن أجــل صد 
عمليــة ضــم أجــزاء مــن الضفــة 
الغربية ووقف سياسة هدم المنازل، 
ومســاعي االحتــال لتحويل الضفة 

إلى »كنتونات«.
كما دعــا إلى دعم صمود الســكان 
القاطنيــن في تجمــع »عين حجلة« 
والوقــوف معهم في إعــادة بناء ما 

تم هدمه. 
ونفــذت ســلطات االحتــال خــال 
األيام الماضيــة عمليات هدم لعدة 
منــازل في مناطــق متفرقة بالضفة 
الغربية والقدس، وســّلمت  آخرين 
اخطــارات تمهيــدًا لهدمهــا خال 

الفترة المقبلة.
بــدوره، قال محافظ أريحــا واألغوار 
الشــمالية، جهــاد أبو العســل، إن 
لتمرير مخططاته  يســعى  االحتال 
التهويديــة ومــا تُســمى بصفقــة 
ترامــب، عبر هــدم البيــوت وطرد 

ساكنيها.
وأضاف أبو العســل لـ«فلســطين«، 
أن »االحتــال يظنّ أنــه بإجراءاته 
عزيمــة  سيكســر  العنصريــة 
المواطنيــن، لكنّ هــذا لن يحدث 
الفلســطينيون  مُطلقًا، ولــن يرفع 

الراية البيضاء«.

»جيــش  بأنــه  االحتــال  ووصــف 
عصابات وليس له أخاق وال احترام 
وال قيمة«، مشــيرًا إلــى أنه يمارس 
جرائــم القتــل والتشــريد وســرقة 

أراضي الفلسطينيين«.
إلــى ذلك، عــدّ القيادي فــي حركة 
حمــاس د. عبــد الحكيــم حنينــي، 
عملية الهدم التي تمت في التجمع 
وتصاعــد  حجلــة«  »ديــر  البــدوي 
االعتداءات في أرجاء الضفة الغربية 
والقــدس، »محاولــة مــن االحتال 
وحكومته لفــرض وقائع الضم على 

شعبنا«. 
وأكد حنينــي في تصريــح صحفي، 
أن صد محاوالت االحتال للسيطرة 
على أراضــي األغــوار يتطلب وقفة 
ميدانيــة، وتفعيل لجــان المقاومة 
محافظــات  كافــة  فــي  الشــعبية 
الوطن لدعم األغــوار وأهلها. ودعا 
إلى مســيرات جماهيريــة من كافة 
محافظــات الوطن باتجــاه األغوار، 
للتأكيد على أن األرض الفلسطينية 
وحــدة واحدة ال تتجزأ وأن مشــاريع 

الضم واالستيطان لن تمر.
وحيّا أبناء الشــعب الفلسطيني في 
األغــوار الذيــن يواصلــون الرباط 
فوق أرضهــم، فهم عنوان للصمود 
والبقــاء،  واإلصــرار  الفلســطيني 
فخيامنــا جاهزة للعيــش واالحتال 

إلى زوال، كما قال.

هدم تجمع »عني حجلة«.. أوىل خطوات قرار الضم اإلرسائييل

القدس المحتلة- غزة/ جمال غيث:
فــي الوقت الــذي ارتفع فيــه أذان الفجر ليوم 
الثاثاء الماضــي، في مدينة القدس المحتلة، 
فوجئ األربعيني أحمد أبــو دياب، باقتحام ما 
يزيد على عشــرة جنــود من قــوات االحتال 
اإلســرائيلي منزله اآلمن وإجباره أســرته على 

مغادرته فورًا لتنفيذ قرار الهدم.
لحظــات صعبــة عاشــتها عائلــة أبــو دياب، 
المكونــة مــن ســبعة أفــراد، وفــق مــا قاله 
لصحيفة »فلســطين« حين أمهلهم االحتال 
بضع دقائق فقط إلخاء منزله في كرم الشيح 
بحي ســلوان بالقدس المحتلة، استطاع فيها 
بالــكاد إيقــاظ أطفالــه النائميــن وإخراجهم 
وســط هلع وخوف شــديدين، ودون إخراج أي 

شيء من عفش المنزل أو ممتلكاته األخرى.
وكان أبو دياب يتنقل منذ ما يزيد على أسبوع 
بين بلدية االحتال والمحاكم اإلسرائيلية من 
أجــل الحصول علــى ترخيــص لمنزله وتجنب 
هدمه، لكــن دون جدوى بحجة أن المنزل غير 

موجود ضمن المخطط التطويري للحي.
ذرائع واهية

ويوضح أبو دياب، أن األســباب التي تسوقها 

ســلطات االحتــال واهيــة، فالهــدف إحــال 
مســتوطنين مكانــه كما حدث مــع كثير من 

المقدسيين.
ويضيــف أن بعضًا من أبنائــه انتقل للعيش 
عند شــقيقه، وآخرين يقيمون عند أخوالهم«، 
مشيرًا إلى أنه يقيم بالقرب من منزله المهدم 

وال ينوي االستسام إلجراءات االحتال.
وبينمــا كانت قوات وبلدية االحتال يهدمون 
منزل أبو دياب، كانت قوات أخرى تخلي منزاًل 
خشــبيًّا يعود للمقدســي نعيم فراح من بلدة 
بيــت حنينا بالقدس المحتلــة، والذي كان قد 

أحدث عليه عمليات توسعة لتزويج ابنه.
وبيــن فــراح أن االحتال كان قــد هدم منزله 
قبــل )19 عامًــا(، رغم دفعه غرامــات باهظة 
األمر الذي دفعه بعدها لبناء مسكن خشبي ال 
يتجاوز مساحته )60( مترًا يؤوي فيه أكثر من 

)11( فردًا من عائلته.

ويشــير لصحيفة »فلســطين« إلــى أن قوات 
االحتال أقدمت ودون ســابقة إنذار على هدم 
المنزل رغم إجــراءات الترخيص التي يســعى 
عليها منذ أعوام، مســتغربًا هدم المنزل قبل 

أن تبت المحكمة اإلسرائيلية في األمر.

ويؤكد أن االحتال يهدم منازل الفلسطينيين، 
ويمنعهــم من الحصــول علــى تراخيص في 
حين يمنــح المســتوطنين التراخيص الازمة 
لبنــاء األبراج الســكنية، ما يدلــل أن االحتال 
يعمل علــى إحداث تغييــر ديموغرافي لصالح 

المستوطنين.
وأحــرار  الفلســطيني  الــكل  فــراح،  ويدعــو 
وشــرفاء العالم لتعرية االحتال ووقف جرائمه 
الممارســة بحق الفلســطينيين، وإعادة اعمار 
منازلهم ليلتم شــمل عائاتهم التي تشــتت 
بفعل جرائــم الهدم، وللحفــاظ على القدس 

والمسجد األقصى المبارك.
قوانين عنصرية

مــن جهته، يؤكــد رئيس الهيئة المقدســية 
لمناهضــة التهويــد ناصــر الهدمي، تســارع 
وتيرة هدم منازل الفلســطينيين في األراضي 
المحتلة على يد سلطات االحتال اإلسرائيلي، 
وإجبار عشرات المقدسيين على هدم منازلهم 

ذاتيًا، بحجة البناء دون ترخيص.
ويوضــح الهدمــي لصحيفة »فلســطين« أن 
الهدف من سياسة الهدم هي فرض االحتال 
اإلســرائيلي يده علــى األراضي الفلســطينية 

وخاصة مدينة القدس في ظل انشغال الدولي 
بجائحة كورونــا، ومواصلة الدعــم األمريكي 
المؤيد والمســاند لســلطات االحتال، مشيرًا 
إلــى أن االحتال يهــدم المنازل بمســوغات 
قانونيــة عنصريــة يصدرهــا وفًقــا ألهوائــه 

ومصالحه.
وبين أن عــدد المنازل المهدومة منذ احتال 
)إســرائيل( للقدس عــام 1967 بلغ أكثر من 
)1900( منزل، مؤكدًا أن العام الجاري شــهد 

ارتفاع ملحوظ في أعداد المنازل الفلسطينيين 
المهدمة، إلى جانب مخططات جديدة للهدم 

ستنفذ حتى نهاية العام الجاري.
ويشــير إلــى أن ســلطات االحتــال، أخطرت 
مؤخــرًا، بإخــاء وهــدم نحو )200( منشــأة 
تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي 
وادي الجــوز بالقــدس المحتلــة، حتى نهاية 

العام الجاري.
ويلفت إلــى أن بلدية االحتــال وبموافقة ما 
يســمى »لجنة التخطيط والبناء اإلسرائيلية« 
أصدرت قرارًا نهائيًا بهدم وإخاء نحو )200( 
منشــأة خاصة لتصليــح المركبــات وتجارية 
ومطاعم، في منطقة من أكثر المناطق حيوية 

في القدس.
ويضيف: »هذا القرار العنصري جاء للســيطرة 
على المنطقــة الصناعية الوحيدة في القدس 
الخاصة بالفلســطينيين، وفي المقابل اإلبقاء 
على مناطق صناعية إســرائيلية أخرى، بهدف 
تغييــر مامــح وهويــة المدينــة المقدســة 
وتعزيــز تهويدهــا«، مطالبًــا بالوقــوف إلى 
جانب المقدسيين وتعزيز صمودهم في وجه 

الهجمة الشرسة لاحتال.
قــال،  حلــوة  وادي  معلومــات  مركــز  وكان 
فــي بيــان مقتضــب علــى صفحتــه بموقــع 
»فيسبوك«، إن قرار الهدم جاء بدعوى »عدم 

وجود ترخيص«.
ويضطــر بعــض الفلســطينيين فــي مدينة 
القدس إلى هدم منازلهم بأنفسهم، في حال 
صدور قــرارات هدم إســرائيلية بحقها، حتى 
ال تحملهم ســلطات االحتال، تكاليف الهدم 

الباهظة، في حال أقدمت هي على هدمها.
ويواجــه الفلســطينيون في مدينــة القدس، 
صعوبات جمّة الســتخراج تراخيص بناء، كما 
أنها تكلف عشــرات اآلالف من الدوالرات لكل 

شقة سكنية.

سياسة )إرسائيل( يف هدم منازل املقدسيني ترتك آالف الفلسطينيني بال مسكن
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع - بلديـة رفح
)MDPIII-CII( برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة الثانية

المشروع الفرعي: توريد مواد لزوم صيانة شبكات اإلنارة بالمدينة
1. حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية -صنــدوق تطوير وإقــراض الهيئات المحليــة -على منحة 
مـــن مجموعة من الشــركاء والممولين )باإلضافة إلى مساهمة السلطة 
الوطنية الفلســطينية بنسبة %10 من تكلفة في برنامج تطوير البلديات 
المرحلة الثالثة / الــدورة الثانية وقد حصلت بلدية رفح على منحة فرعية 
مــن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحليــة )المتلقية للمنحة( لتنفيذ 
مشــروع توريد مواد لزوم أعمال صيانة شــبكات اإلنارة بالمدينة وتنوي 
اســتعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد 
رقم MDPIIICII-1421117 -21 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2. تدعو بلدية رفح الموردين للتقدم الســتدراج عروض أســعار مشــروع 
توريد مواد لزوم صيانة شبكات اإلنارة بالمدينة.

3. المــوردون المعنيــون يمكنهم الحصول على المعلومــات الالزمة من 
بلدية رفح، الطابق الثاني، الدائرة المالية/ مدير الدائرة المالية، الســيد/ 
محمد محمود زعرب، جوال رقم: 0599815396، هاتف:2145242- 08    
فاكــس:2145921- 08 وذلــك ابتداًء من الســاعة 08:00 صباحًا وحتى 

12:30 ظهرًا، من تاريخ 04.06.2020 وحتى تاريخ 14.06.2020.

4. عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 
2020/16/14 الساعة 12:30 ظهرًا وهو موعد فتح المظاريف. 

5. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة
العنوان المشار اليه أعاله: بلدية رفح، الدائرة المالية، الطابق الثاني، الدائرة المالية

                                                                             بلديـة رفح

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية مؤسسة أهلية غير حكومية غير هادفة 
للربــح تعنى بتقديــم خدمات الصحة النفســية والمجتمعيــة للمنتفعين 
بخدماتهــا، كما تقــوم بإعداد وتنفيذ برامج التدريــب والتعليم في مجال 
علوم الصحة النفســية وإجراء الدراســات واألبحاث التــي تخدم المجتمع 
المحلــي وتعنى بدعم األســرة والطفل وضحايا انتهاك حقوق اإلنســان. 

ترغب الجمعية في طرح المناقصة التالية:

يمكن للشــركات ذات االختصاص والخبرة في أعمال مشــابهة الحصول على 
وثائــق المناقصة من مقــر الجمعية الكائن في مدينة غزة - تل الهوا شــارع 
-8 شــرق مدرسة راهبات الوردية. سيتم فتح المظاريف بتاريخ 2020/06/09 

الساعة 00 :12 ظهرًا بحضور من يرغب من الشركات التي تقدمت للمناقصة. 
شروط خاصة: 

- يجب أن تكــون كافة المناقصات مصحوبة بتأمين أولي )5 % من قيمة 
المناقصــة( وذلك بتقديم كفالة بنكية أو شــيك بنكــي مصدق من بنك 
معتــرف به مــن قبل ســلطة النقد وعلــى أن تكون مدة التأمين ســارية 

المفعول لفترة 3 شهور على األقل من موعد فتح المناقصة.
- األسعار بالشيكل االسرائيلي شاملة ضريبة القيمة المضافة.  

- الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.     - المناقصة قابلة للتجزئة. 
- الجمعية غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق بالمناقصة.

- يحــق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة وإعادة طرح المناقصة مرة 
ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء التعديل عليها. 

- تكلفة اإلعالن لمدة يومين في الصحف على من يرسو عليه المناقصة من قبل الشركات.
لمزيد من االستفسار: مراجعة إدارة الجمعية على األرقام التالية: 2641512-2641511  
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

إعالن طرح مناقصة
 تجهيز غرف عالج باللعب

إعالن إعادة طرح مناقصة بالظرف المختوم 
 التعاقد مع مدقق حسابات خارجي

لجمعية الثقافة والفكر الحر 
)      /Service /2020( رقم 

ترغــب جمعية الثقافة والفكر الحر في التعاقد مع مدقق حســابات خارجي 
للجمعية، فعلى من يرغب في المشــاركة من الشــركات المرخصة حسب 
األصول واألفــراد، التوجه إلى مقر الجمعية الكائــن في حي األمل – خلف 
الهالل األحمر الفلســطيني – مدينة خان يونس، لشــراء وثائق العطــــاء 
خالل أيام وسـاعـات الدوام الرسميـة من الساعــة الثامنــة صبــاحـا وحتى 
الثالثة ظهرًا، وذلك ابتداء من يوم االربعاء الموافق 2020/06/03م حتى 
يوم الثالثاء الموافق 09/ 2020/06م، وذلك مقابل 200 شــيكل رســوم 

غير مستردة مع العلم بأن : 
- موعد االجتماع التمهيدي الســاعة الثانية عشرة ظهرا من يوم األربعاء 

10 /2020/06م.

- آخـر موعـد لتقديـم العروض بالظرف المختوم هو يوم األحدالموافق14 
/2020/06م الساعة الواحدة ظهرا بمقر الجمعيًة – خان يونس.

- سيتم فتح المظاريف يوم االحد بتاريخ 2020/06/14م الساعة الواحدة 
ظهرا وبحضور من يرغب من الجهات المشاركة بالمناقصة 

- إرفاق تأمين ابتدائي بنســبة 2 % من قيمة العطاء إما بشــيك بنكي أو 
كفالة بنكية سارية المفعول 

- تكلفة االعالن على من يرسو عليه العطاء  .
- الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار

- لالستفسار هاتف 2051299 –  2075929 -  فاكس : 2067299
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انقسام إسرائيلي تجاه التوتر مع األردن
وســط زيادة المخاوف اإلســرائيلية من تبعات مشــروع ضم أجزاء واســعة من 
الضفــة الغربية وغور األردن، تظهر جوانب قلــق تتعلق بالموقف األردني الذي 
رفع ســقف تهديده، وآخرهــا ما صدر عن الملك األردني مــن تحذيرات، تفاوت 

اإلسرائيليون في تناولها، بين الجدية والالمباالة.
غلب على المواقف اإلسرائيلية سلوك ينم عن وصفها "تهديدات أردنية جوفاء"، 
رغم أن تصريحات الملك األردني تصدرت عناوين األخبار اإلسرائيلية، حين حذر 
أن خطة الضم كفيلة بأن تؤدي لصدام كبير بين عمان وتل أبيب، دون اإلشارة 

إلى التنصل من اتفاقية السالم.
تعود أسباب عدم أخذ التهديدات األردنية بجدية لما يعتبره اإلسرائيليون قراءة 
واقعيــة لعالقات الجانبين، وتوضــح أن األردن ال يملك أي قــدرات على تهديد 
)إسرائيل(، فالمملكة تواجه أزمة اقتصادية خانقة، وسبق لها أن طلبت مساعدة 

المجتمع الدولي لمواجهة فيروس كورونا.
في الوقت ذاته، فإن االســتماع بحذر لتهديدات الملك األردني يقدم اســتنتاجا 
مفــاده أن بــالده تواجه أزمــة غيــر مســبوقة، دون أن تتوفر لديــه اإلمكانية 
الجدية لتنفيذ تهديداته، ما يدفع اإلســرائيليين لتطبيق ســيادتهم المزعومة 
علــى الضفة والغور دون قلق من تهديداته، ألنه بحاجة للمســاعدة األمريكية 

واإلسرائيلية من أجل الحفاظ على بقائه، واستقرار حكمه.
أكثر من ذلك، فقد خرجت مواقف إسرائيلية تحذر من السماح لتهديدات األردن 
بإعاقــة خطة الضم، ويجب أاّل يحصل على فيتو بذلك، رغم أن زعماء حزب أزرق 
-أبيض شركاء الليكود في الحكومة اإلسرائيلية استجابوا للتهديدات األردنية، 
واعتبروا أي خطوة إســرائيلية، مثل الضم، من شأنها توتير العالقة مع المملكة 

ليست مسؤولة، وعديمة الجدوى.
مع أن الملك األردني لم يهدد بإلغاء اتفاق الســالم مع )إســرائيل(، ألنه ضمان 
أساسي لبقاء المملكة، وفق التقدير السائد في )إسرائيل(، التي تمسك بمفاتيح 
الدعــم االقتصادي للمملكة، من خالل المياه والغاز التي توفرها لها، وتمســك 
الواليات المتحدة بزمام دعمها العســكري والمالي، سواء عبر القوات األمريكية 

المتواجدة فيها، والدعم المالي الذي يصل قيمته 1.8 مليار دوالر سنويًّا.
وقد ســبق تصريح ملك األردن رســائل وصلــت من عمان لألمن اإلســرائيلي، 
دفعت كبــار ضباطه لالعتقاد أن الضغط الداخلي علــى الملك قد يدفعه إللغاء 
اتفاق الســالم، مما يعنــي المس بالعالقات مع األردن، وســيكون ضربة لألمن 
اإلســرائيلي، فالمملكــة توفر الهــدوء على الحدود الشــرقية، وقيــادة الجيش 

اإلسرائيلي تدرك ذلك.
هــذا ال يعنــي أن عالقات تل أبيب وعمان تمر بحالة مســتقرة، فمعظم ســكان 
المملكــة ينظرون بعيــن الكراهية لـ)إســرائيل(، وليس هنــاك دعم جماهيري 
للسالم معها، ومن يعلم، فقد تتغير الخارطة السياسية في األردن، مما قد يسفر 
عنه اضطرار النظام الجديد إللغاء اتفاق السالم، في ضوء المخاوف اإلسرائيلية.

غزة/ فلسطين:
عدت حركة الجهاد اإلســالمي والجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين، تصريحــات وزيــر خارجيــة رام اهلل ريــاض 
المالكي، عن اســتعداد السلطة للعودة للمفاوضات مع 
االحتالل اإلسرائيلي، دلياًل على حجم التخبط واالرتباك 

في أداء السلطة.
وأكدت الجهاد والشعبية، في بيانين منفصلين، أمس، 
أن الخيار الوحيد للتفاوض مع االحتالل الذي يصعد من 

عدوانه ومخططاته االستيطانية، هو خيار المقاومة. 
وكان المالكــي أكــد، فــي تصريحات صحفيــة أول من 
أمــس، اســتعداده لعقــد لقــاء مــع اإلســرائيليين في 
موســكو، لكنــه أعرب عن خشــيته من تهــرب الجانب 

اإلسرائيلي من هذا اللقاء مجددًا.
وذكر المالكي أن فلســطين مســتعدة إلجــراء حوار مع 
)إســرائيل( عبر الفيديو تحت إشــراف موســكو، مع أنه 
شــكك في أن يقود ذلك إلى نتائج ملموسة. لكنه أشار 
إلى أن »الجانب الفلسطيني سينظر في هذه اإلمكانية 

إذا وجدتها روسيا أمرا مجديا«.
وأكدت الجهاد اإلســالمي، أن هنــاك تناقض أدوار في 
أداء المســؤولين الذين اعتــادوا المفاوضات، وبرمجت 
عقولهم وإيقاع ســلوكهم على اللقــاءات مع االحتالل، 
والســعي وراء توجيــه رســائل تحــرص علــى عــودة 

المفاوضــات أكثــر مــن حرصهــا على تحقيــق مصالح 
اإلجماع الوطني.

وأدانــت الجهاد بشــدة التصريحــات والمواقــف التي 
تســعى لحماية األوهام وبعث الحياة في تسوية ولدت 
ميتــة راهــن عليهــا المفاوضون، مشــيرة إلــى أنهم 
»أقامــوا عليهــا أوهامًــا عرضت القضية الفلســطينية 
لكوارث متعاقبة، آخرها مخططات الضم واالســتيطان 
التــي جــاءت تحت غطــاء المفاوضــات وتبعــات اتفاق 
أوســلو المشؤوم«. وشــددت على أن التاريخ لن يرحم 
أولئك الذيــن أمعنوا في جلب كل هذا الهوان، وأعاقت 

أوهامهم مشروع التحرر جريًا وراء سراب التسوية.
وأكــدت الجهاد اإلســالمي أن النهج األمثل الســتعادة 
الحقوق وتحرير األرض هو خيار المقاومة بكل أشكالها 
ومواجهــة االحتــالل ومخططاتــه، كما أكــدت أن هذا 
النهــج الذي لــن تحيد عنــه، مهما بلغــت التضحيات، 
ومهما واجهت من تحديات ومخططات تستهدف نهج 

المقاومة.
مــن جهتهــا قالــت الجبهــة الشــعبية: »ننظــر بعين 
الخطورة إلــى التصريحات المنســوبة للوزير المالكي، 
عن اســتعداد الســلطة لعقد لقاءات مع قادة االحتالل، 
التــي تعكس فــي جوهرها اســتمرار التمســك بأوهام 
المفاوضــات، والتغاضــي عــن دالالت تصعيــد جرائم 

االحتالل، وخطط الضم المعلنة«.
وعــدت الجبهــة هــذه التصريحــات شــكاًل ومضمونًا 
تعكس توجهًا ينقلــب على اإلجماع الفصائلي الوطني 
والشــعبي على ضرورة مواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية، 
بالوحــدة الوطنيــة وخيــار المواجهــة مــع االحتــالل، 
داعية إلى محاســبة المالكــي وعزل كل من يتبنى هذه 

التصريحات.
وحذرت من اســتمرار رهانات الســلطة علــى المناورة 
السياســية مع االحتــالل وداعميــه، ما يعكــس موقًفا 
ضمنيًّــا بتعطيــل وتجــاوز قــرارات المجلــس الوطني 
والمركزي، وينفــي جدية ما أعلنته قيــادة »م. ت. ف« 

بشأن العالقة مع االحتالل خالل اجتماعها األخير.
وأضافــت: »إن التباطؤ أو التخاذل في مواجهة إجراءات 
االحتالل يعطي مساحة وغطاء لمساعي تصفية القضية 
الفلسطينية، ويشكل طعنة لتطلعات ونضاالت جماهير 

شعبنا في مواجهتها المستمرة مع هذا المحتل«.
ودعت الجبهة الشــعبية قيادة الســلطة إلى اتخاذ كل 
اإلجراءات التي تجسّــد قــرارات التحلل مــن االتفاقات 
الموقعــة والقطــع عن المســار الســابق، والدعوة إلى 
اجتماع قيادي فلســطيني عاجل ومقرر العتماد مواجهة 
مختلفة مع االحتالل »مواجهة شــاملة ومفتوحة تسمح 

للكل الوطني بتحمّل مسؤولياته في إطارها«.

الدوحة/ فلسطين:
أكد وزير خارجية قطــر محمد بن عبد الرحمن أن 
بالده ترفــض أي محاولة إســرائيلية لضم أراض 
بالضفــة الغربيــة المحتلة، كما أكــد دعم بالده 

للشعب الفلسطيني.
وقــال ابــن عبــد الرحمــن، فــي تصريــح أمس: 
»نرفــض أي محاولة لضم األراضي الفلســطينية 
المحتلة«، في إشــارة إلى خطط إســرائيلية لضم 
نحو %30 من مســاحة الضفــة الغربية، في تموز 

)يوليو( المقبل.
ولفــت إلى أن قطر دعمت الشــعب الفلســطيني 
بأكثــر من 1.2 مليار دوالر في الســنوات الثماني 

الماضية، وستواصل دعمها له.

وأضــاف ابن عبد الرحمــن: »إن الدعــم القطري 
لفلســطين تضمن فــي اآلونة األخيــرة أكثر من 
150 مليــون دوالر، خصص جزء منها للتعامل مع 

أزمة كورونا«.
وعبر عن خشيته انخفاض مستوى الدعم للشعب 
الفلســطيني مــن الــدول المانحــة، مــع األزمــة 
االقتصادية في العالم بســبب الوبــاء، عادًّا ذلك 

»يفرض مزيدًا من التحدي«.
وحــث الوزير القطري الدول المانحة على مواصلة 
دعمها للشــعب الفلسطيني، عادًّا  ذلك سيساعد 
في المقابل على تعزيز فرص السالم واالستقرار.

مــن جهته وجه رئيس أســاقفة سبســطية للروم 
األرثوذكــس المطران عطا اهلل حنا نداًء عاجاًل إلى 

برلمانيــي العالم كافة، بالضغط على حكوماتهم 
لرفض قرارات الضم واإلجراءات االحتاللية المزمع 

اتخاذها خالل األسابيع القادمة.
وقال حنا، في رسالته، أمس: »إن برلمانيي العالم 
يمثلون شــعوبهم التي تؤمن بقيم الديمقراطية 
والحريــة والكرامة اإلنســانية والدفاع عن حقوق 

اإلنسان«.
وأضــاف: »نناشــدكم ونطالبكــم بــأن تقومــوا 
بدوركــم المأمــول بمســاعدة شــعبنا فــي هذه 
الظــروف العصيبة، ال ســيما العمل على إفشــال 
صفقــة القــرن، ووقــف المشــاريع االســتيطانية 
االحتاللية بالقدس وباقي األراضي الفلســطينية 

المحتلة«.

الجهاد والشعبية: ترصيحات املاليك دليل
 عىل حجـم التخبـط واالرتبـاك بأداء السلطـة

»حنا« ُيطالب برلمانيي العالم بالضغط إلفشال قرارات الضم
قطر: نرفض مخطط الضم اإلرسائييل وسنواصل دعم الشعب الفلسطيني
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أرسى "هداريم" يبدؤون بلورة 
خطة إرضاب مفتوح عن الطعام

رام اهلل/ فلسطين: 
بدأ أسرى ســجن "هداريم"، بلورة خطة إلضراب مفتوح عن الطعام، 
في مواجهة سياســات الســلب والحرمان التي صعّدت إدارة سجون 
االحتالل اإلســرائيلي مــن ممارســتها، وأبرزها حرمان األســرى من 

االتصال الهاتفي بعائالتهم.
وأوضح نادي األســير، في بيان، أمس، أن إدارة الســجون، اســتغلت 
الوضع الراهن المتعلق بانتشــار فيروس كورونا، ورســخت جملة من 
سياسات السلب والحرمان، ومنها حرمان الغالبية العظمى من األسرى 
من التواصل مع عائالتهم، مع اســتمرارها وقف زيارات العائالت منذ 

اإلعالن عن حالة الطوارئ في شهر آذار/ مارس الماضي.
وقــال النــادي: إن خطوة اإلضراب ســتكون في مواجهــة جملة من 
االنتهاكات األخرى المتواصلة بحق األســرى المرضى، خاصة األسرى 
في ســجن "عيادة الرملة"، واألســيرات في سجن "الدامون"، عدا عن 
قضيــة "الكانتينــا" التي تفاقمت نتيجة قرار إدارة الســجون بســحب 
عشــرات األصناف منها منــذ بداية العام الجاري، ومــا رافق ذلك من 

صعوبات في قضية "الكانتينا"، تزامنت مع إعالن حالة الطوارئ.

الناصرة/ فلسطين: 
كشــف تحقيق صحفي انتشــار ثقافــة الكذب علــى الجمهور 
اإلســرائيلي لدى قيادة جيش االحتالل اإلســرائيلي ومحاولة 
طمس جرائــم بحق الفلســطينيين يرتكبهــا جنودهم خالل 

االقتحامات لمدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.
ويكشــف التحقيق الذي نشــرت صحيفة »هآرتس« مقتطفات 
منــه أمس، أن قيادة كتيبة ولــواء زعموا أنهم يجرون تحقيقا 
فــي اعتداءات ضد الفلســطينيين، لكن تبين أن هذا لم يكن 
ســوى تغطية على ممارســات جنودهم، األمر الذي من شأنه 

تشجيع جنود آخرين على ارتكاب جرائم مشابهة.
وتطــرق التحقيق، وفــق ترجمة موقع »عــرب 48«، إلى قيام 
جنود من ســرية لواء »غوالنــي« بحملة اعتقــاالت ليلية في 
قرية قرب نابلس منتصف فبراير من عام 2018، وبعد انتهاء 
االعتقــاالت، قــام جنود االحتــالل باالعتداء على ســيارات في 
القرية وإلحاق أضرار بها، ثم ثقب إطارات سيارات، إضافة إلى 

تهديد مواطنين فلسطينيين تواجدوا في المكان.
وقــد تــم توثيق كل ذلــك بمقطع فيديو نُشــر في وســائل 

اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي الحقا.
ويتبيــن مــن التحقيق الصحافي أنــه بعد علم قائــد الوحدة 
العسكرية، غاي إلياهو، سعى مع جنوده إلى تنسيق إفاداتهم 
وتزويــر وثيقــة، كمــا تبيــن أن ضباطــا في لــواء »غوالني« 
تجاهلوا االعتداء على ســيارات الفلســطينيين، الذي اعتبر أنه 
»تدفيــع ثمن« على غــرار االعتداءات اإلرهابيــة التي تنفذها 

جماعة ما تسمى بـ«شبيبة التالل« االستيطانية.
وحســب التحقيق، فإن إلياهو أدين وحكم عليه بالســجن في 
أعقاب هذا االعتداء. وكشــفت الصحيفة أنَّ إلياهو قرر تجاهل 

اعتــداء جنوده بزعم أنه جاء انتقاما لمصرع ثالثة من جنوده، 
قبل االعتداء على ســيارات الفلســطينيين بيومين، من جراء 
حادث طرق، حيث اصطدمت سيارتهم بشاحنة يقودها سائق 

فلسطيني من القدس، في شارع رقم 6.
ولم يتم إبالغ قادة اللواء بداية عن اعتداءات الجنود، لكن في 
اليوم التالي وصل جندي مــن »اإلدارة المدنية« إلى القاعدة 
العســكرية التي تواجد فيها الجنود المعتدين، طالبا التحدث 
مع قائد الكتيبة، شــمعون سيســو، وأبلغه أن بحوزته توثيق 
صوره فلســطينيون ويظهر فيه الجنود أثنــاء اعتدائهم على 
الســيارات فــي مخيم لالجئيــن في نابلــس، ويظهر بوضوح 
قيامهم بثقب إطارات الســيارات. وبعد ساعات قليلة تم نشر 
الموضوع في اإلعالم بشــكل مقتضب، وأن الجيش ســيحثث 

في هذا االعتداء.
وبعــد أن أمــر سيســو بالتحقيق فــي االعتداء، وعلــم إلياهو 
بتوثيق االعتداء، اعترف األخير وادعى أن »الجنود شعروا أنهم 
بحاجة لالنتقام منن العرب، ألن الشــاحنة التي صدمت سيارة 
الجنود كان يقودها عربي من القدس«، وانهم فعلوا ذلك من 

أجل »إفراغ غضبهم« حسب تعبيره.
وأضــاف: »شــعرت أن علــيّ أن أســمح لهــم بالتنفيس عن 

أنفسهم، وأردنا االنتقام على العملية« أي حادث الطرق.
وأضافت الصحيفة أنه بعد انتهاء التحقيق، تشــاور سيسو مع 
عــدد من ضباط كتيبــة الدورية الراجلة في لــواء »غوالني«، 
التــي يقودها، وقرر أال ينقــل القضية إلى النيابة العســكرية 
وأال يعاقب إلياهو. ولم تكــن نتائج التحقيق مطابقة إلفادات 
الجنــود، ولم يظهــر فيها أن عــددا من الجنود شــاركوا في 

االعتداء وأن إلياهو أطلق يد الجنود لالعتداء بحرية.

القدس المحتلة/ فلسطين:
حذرت دراسة أجرتها مؤسسة تدعم قطاع التعليم في القدس 
المحتلة من مخاطر عديدة تتهدد المدارس في حالة تفشــي 
فيروس »كورونا« المستجد، والعودة إلى الحجر المنزلي خوًفا 

من موجة جديدة.
وعبرت مؤسســة فيصل الحسيني، أمس، بناًء على ما طوّرته 
من دراســات خالل فتــرة الجائحة، عن قلقها حول مســتقبل 
الطلبة التعليمي إذا اســتمر الحال على ما هو عليه ولم تؤخذ 
التدابير المناســبة في الحالتين: حالة االســتمرار في التعليم 

عن بعد أو حالة إعادة فتح المدارس.
ولفتت المديرة التنفيذية للمؤسســة فدوى الحسيني إلى أن 
هناك خطرين رئيســين أشارت لهما دراســات المؤسسة في 

حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وأوضحــت أن الخطــر األول يكمن في عــدم تمكن المدارس 
من الوصول لما يقارب )%35( من الطلبة بالشــكل المناسب 
ألســباب تتعلق إمــا بعدم توفــر األجهزة أو ضعــف األجهزة 

المستخدمة أو عدم رغبة الطلبة بالتواصل.
وأضافــت أن الخطــورة الثانية تتمثل في الخشــية من تراجع 
جــودة التعليم المقــدم للطلبة بســبب تركيــز غالبيته على 
التعليم التلقيني أو اســتخدام األنشــطة البســيطة بعيدا عن 

الحوار والتفكير الناقد والبحث العلمي.
وأشارت إلى مخاطر العودة للمدارس في ظل الجائحة وخاصة 
مدارس القدس المحتلة التي ال تتوفر فيها المساحات الكافية 
لتحقيق شــرط التباعــد، وال يتوفر فيها مــا يكفي من مرافق 
صحية أو نقاط مشــربيات، األمر الذي يتطلب تطوير البدائل 

وإيجاد حلول مناسبة.

وحــول مدى الجهوزية التقنية للمعلمين والمعلمات، قدرت 
المؤسســة بناًء على دراســتها التي تضمنت عينة من )17( 
مدرســة، حاجة ما نســبته )%54( من المعلمات والمعلمين 
إلى تدريبات على استخدام التكنولوجيا في التعليم، و)45%( 
إلــى مهارات أخرى خاصة بالتعليم عن بعد، ما يعني الحاجة 

إلى ما ال يقل عن )150( دورة تدريبية لتغطية المجالين.
واأللعــاب  األدوات  توفــر  عــدم  إلــى  الدراســة  وأشــارت 
والقرطاسية الكافية لدى الطلبة، مما صعّب تنفيذ فعاليات 
مع الطلبة بشــكل عام ومع الطلبة الذين يعانون من عسر 

تعلم بشكل خاص.
وعن الخســائر المادية، بيّنت الدراســة معانــاة المدارس 
الخاصة من خســائر فــي الدخــل وصلت بالمعــدل إلى ما 
نسبته )%28( من الدخل السنوي للمدارس الخاصة، وترتفع 
هذه النســبة في بعض المدارس الخاصة لتصل لما يقارب 
)%50(. وبلغ معدل الخســائر المتوقعــة حوالي )166( ألف 

دوالر للمدرسة الواحدة.
وتضمنت أبرز توصيات مؤسســة فيصل الحسيني ضرورة 
تطويــر نظام يحكم التعليم عن بعد، ويوّفر له ما يلزم من 
احتياجات تدريبية وأجهزة، ويطور آليات لمراقبته وتقييمه.

وطالبــت بضــرورة تطوير المــدارس لنظــام دوام مالئم 
يضمن عدم تجمــع الطلبة في حال افتتــاح المدارس مثل 
تقســيم ســاعات اليوم إلــى دوام صباحي وآخر مســائي، 
وتوفير كل ما تطلبه البنيــة التحتية من تطويرات تضمن 
حماية الطلبة والطواقم التعليمية، والتي تم سردها ضمن 
دليــل إجــراءات الحماية الــذي طورته ألغراض اســتخدام 

المدارس.

وا عىل جرائم  تحقيق: ضباط إرسائيليون تستَّ
نفذها جنود ضد الفلسطينيني بدافع االنتقام

دراسة ُتحذر من مخاطر ُتحدق 
مبدارس القدس يف ظل كورونا

غزة/ فلسطين: 
أعلنــت وزارة الصحــة في قطــاع غزة، 
مســاء أمــس، عــن تســجيل خمــس 
إصابات جديدة بفيــروس كورونا، من 
بيــن المحجورين داخل مراكــز الحجر 

الصحي.
الحــاالت  إجمالــي  يرتفــع  وبذلــك 
المســجلة بفيروس كورونــا في قطاع 
غــزة إلــى 66 حالــة، من بينهــا حالة 
وفاة واحدة لمســنة، بينمــا تعافى 18 
مريضا، ويخضع 47 مصابًا للعالج في 

مستشفى العزل.
وفــي الســياق، أعلنــت وزارة الداخلية 
واألمــن الوطنــي إعــادة فتــح صاالت 
األفراح اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة 

5 يونيو الجاري.
وقال المتحدث باســم وزارة الداخلية، 
إياد البــزم، في بيان، أمــس، إنه تقرر 
إعــادة فتح صــاالت األفراح وســتقوم 
الجهات الرقابية فــي وزارات الداخلية، 
والســياحة والصحــة بمراقبــة تنفيــذ 

اإلجراءات الوقائية.
القــرار صــدر بعــد  أن  البــزم  وذكــر 
اجتمــاع خلية األزمة مــع هيئة أصحاب 
المطاعــم والفنادق وصــاالت األفراح، 
ضمن سياســة التخفيف التدريجي، تم 
خالله اســتعراض اإلجــراءات الوقائية 
المطلوب اتباعها إلعادة تشــغيل تلك 

المرافق.
شــبكة  أصــدرت  آخــر،  جانــب  مــن 

المنظمات األهلية، ورقة حول تداعيات 
العالقــات  علــى  »كورونــا«  جائحــة 

االجتماعية في قطاع غزة.
وقالــت الشــبكة، فــي الورقــة، أمس، 
إّن الجائحــة فرضــت واقعًــا جديــدًا 
في التفاعــالت والعالقــات االجتماعية 
داخل المجتمعات بفعل تدابير التباعد 

االجتماعي المفروضة.
وذكــرت أّن المجتمع فــي غزة لم يكن 
بمنأى عن هذه التحوالت الدراماتيكية 
التي عصفت بالمجتمعات البشرية جراء 
انتشار والباء، مع احتفاظه بالخصوصية 

في كيفية التعاطي مع الجائحة.
وشــدّدت الورقــة على أهمّيــة إعداد 
خطــة طــوارئ اقتصاديــة اجتماعيــة 

تتكفــل بتوفيــر الحاجــات اإلنســانية 
واألساسية للمواطنين، بخاصة الفئات 
تأخــذ  وأن  والضعيفــة،  المهمشــة 
االجتماعــي وتتحمّل  الســلطة دورها 

توفير تلك الحاجات للمواطن.
اســتجابة  بضــرورة  أيضــا  وأوصــت 
التي  للتحديــات  األهليــة  المنظمــات 
فرضهــا هذا الوبــاء، وســرعة التحرك 
باتجــاه تبنّي برامج ومشــاريع هدفها 
أفــراد  لــدى  الوقايــة  ثقافــة  تعزيــز 
المجتمع، وانتهاج جملة من التدخالت 
المجتمع،  العاجلة لحمايــة  اإلنســانية 
وضمــان ســالمته، ومواجهــة اآلثــار 
اإلجــراءات  علــى  المترتبــة  الســلبية 

والتدابير االحترازية.

الداخلية ُتقرر فتح صاالت األفراح
الصحـة: 5 إصابـات جديـدة بـ»كورونـا« فـي غـزة

عائلته ترفض استقبال وزير إسرائيلي
وقفــة فــي غــزة تضامنــًا مـع عائلــة الشهيــد إيــاد الحــالق

القدس المحتلة- غزة/ محمد عيد:
شــارك العشــرات من ذوي االحتياجات الخاصــة، أمس، في 
وقفــة تضامنيــة مع عائلة الشــهيد إياد الحالق من ســكان 
واد الجوز في القدس المحتلة. ورفع المشــاركون في الوقفة 
التي نظمتها وزارة التنميــة االجتماعية بغزة، أمس، الفتات 
تطالب المنظمات والمؤسســات الدولية والحقوقية بالدفاع 

عن األشخاص ذوي االعاقة.
وأعــدم جنود االحتــالل، الحالق )32 عامًا( الــذي يعاني من 
تأخــر في النمو العقلي، الســبت الماضي، بدعوى االشــتباه 

بأنه كان يحمل جسمًا مشبوهًا.
وقالــت الــوزارة إن هــذه الجريمــة البشــعة تأتي فــي إطار 
مسلســل مســتمر ومتواصل من قبل االحتالل بحق شــعبنا 
عامة، واألشــخاص ذوي اإلعاقة خاصة، الفتة إلى أن الشهيد 
الحالق لم يكن األول في سلســلة االســتهداف اإلســرائيلي 

لألشخاص ذوي لإلعاقة دون رادع أخالقي ودون محاسبة.
وأضافت الوزارة: قتل إياد الذي يعاني من مرض التوحد دون 
أن يعرف حتى لمــاذا ُقتِل؟، مؤكــدة أن إعدامه جريمة ضد 

اإلنسانية عامة وضد األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة.

وشــددت على ضرورة قيام االتحادات ومؤسسات األشخاص 
ذوي اإلعاقــة بدورهــا فــي حمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقة 
والدفــاع عنهــم، وطالبت المؤسســات الدوليــة والحقوقية 

بالوقوف على مسؤولياتها.
وطالبت الهيئة الوطنية لمالحقة مجرمي الحرب والمؤسسات 
الحقوقية المحليــة والدولية بضرورة توثيــق هذه الجريمة 

ضمن سجالت جرائم االحتالل، وتقديمها للمحكمة الجنائية 
الدولية. ودعت مجلس حقوق اإلنســان فــي األمم المتحدة 
التخاذ اإلجــراءات الالزمة والتحقيق بهذه الجريمة البشــعة 

وإدانة االحتالل على جرائمه بحق اإلنسانية.
وناشــدت وزارة التنمية االجتماعية المجتمع الدولي لضرورة 
تقديم الدعم والمساعدات لألشخاص ذوي اإلعاقة سيما في 

ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها تحت االحتالل.
رفض استقبال

وفي السياق، رفضت عائلة الشهيد إياد الحالق من سكان واد 
الجوز في القدس المحتلة، اســتقبال مسؤولين إسرائيليين، 

عقب إعدام جنود االحتالل نجلها المريض.
وألغى وزيــر »األمن الداخلــي« في حكومــة االحتالل »أمير 
أوحانا«، زيــارة كانت مقــررة صباح، أمس، لعائلة الشــهيد 
الحالق الــذي أعدمته شــرطة االحتالل في البلــدة القديمة 

بالقدس المحتلة.
وذكرت وسائل إعالم عبرية، أن »أوحانا« أجبر على إلغاء الزيارة 
بعد انتشــار فيديــو على شــبكات التواصــل االجتماعي لوالد 
الشهيد، الذي قال: إنه يرفض استقبال أي مسؤول إسرائيلي.

جانب من الوقفة                       )تصوير/ رمضان األغا(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة جباليا النزلة

.)MDPIII-CII( اسم المشروع: برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة/ الدورة الثانية

المشروع الفرعي: توريد قطع غيار لزوم صيانة اآلليات.
1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية - صنــدوق تطوير وإقــراض الهيئات المحليــة-  على منحة 
بقيمــة 130 مليون يورو  من مجموعة من الشــركاء والممولين )االتحاد 
األوروبــي، البنــك الدولي ، البنــك األلمانــي للتنمية، الوكالة الفرنســية 
للتنمية، الحكومة الدنماركية، الوكالة السويدية للتنمية الدولية، التعاون 
األلمانــي )الوكالــة األلمانية للدعــم الفني والبنــك األلمانــي للتنمية(، 
الوكالة البلجيكية للتنمية ، الوكالة السويســرية للتنمية، اتحاد البلديات 
الهولندي( باإلضافة إلى الســلطة الوطنية الفلســطينية في إطار برنامج 
تطويــر البلديــات المرحلة الثالثة/ الــدورة الثانيــة )MDPIII-CII(.  وقد 
حصلــت بلدية جباليا النزلة على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشــروع  توريد قطع غيار لزوم 
صيانة اآلليات ، وتنوي اســتعمال جزء مــن أموال هذه المنحة الفرعية في 
عمل دفعات تحت العقد رقم )MDPIIICII-1321113-16( الذي من أجله 

تم إصدار هذه الدعوة.
2( المــوردون المعنيون يمكنهــم الحصول على المعلومــات الالزمة من 
بلدية جباليا النزلة، دائرة المشــاريع، الســيد/ م. عبد اهلل سمارة، هاتف: 
082479336 فاكــس: 082477020، وذلك ابتداًء من الســاعة الثامنة 

صباحــًا وحتى الثانية عشــرة ظهــرًا من تاريــخ 2020/06/4 وحتى تاريخ 
.2020/06/14

3( عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 
2020/06/14 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.
5( العنــوان المشــار إليه أعاله هو:  بلدية جباليا النزلة، دائرة المشــاريع، 

الطابق الثالث.
بلديـة جباليا النزلة

بتمويل من:

دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات المركزيّة

تعلن وزارة المالية/ لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاءات حكومية 
مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

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

دفع مبلغ مالي 300 شيكل غير مستردة تورد الى خزينة وزارة المالية .
 آخــر موعد لقبول العروض  بالظرف المختــوم في صندوق العطاءات في 
غـــزة الســاعة العاشــرة من يوم الثالثاء الموافــق 2020/06/16 وتفتح 

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

1
توريد قطــع غيار غــازات طبية لصالح 

2020/51وزارة الصحة

2
وملحقاتها  أجهــزة حواســيب  توريــد 

2020/52لصالح وزارات دولة فلسطين

3
توريــد أجهزة كهربائيــة صالح وزارات 

2020/53دولة فلسطين

4

طباعــة لوحات خاصة بالســيارات والدراجات 
الناريــة والتوكتوك ووســائط اإلبحار ولوحة 
اختبار TEST لصالح وزارة النقل والمواصالت

2020/54

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:

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

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

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

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

عطاء رقم )2020/01( 
إعالن طرح عطاء حفر بئر وتركيب محطة تحلية 

تعلن جمعية دار اليتيم الفلسطيني– عن طرح عطاء مناقصة )حفر بئر وتركيب 
محطة تحلية بالطاقة الشمســية( في منطقة دير البلح مســجد السالم فعلى 
الراغبين في االشــتراك بالعطاء المذكور أعاله من الشــركات أو المؤسسات 
المختصة بهذا الشــأن مراجعة دار اليتيم الفلســطيني في مقرها الكائن في 
دير البلح -امتداد شــارع النخيل، للحصول على العطاء، وذلك خالل ســاعات 

الدوام الرسمي )من الساعة الثامنة صباحًا – وحتى الواحدة بعد الظهر(.
- تنويه:

1. شراء العطاء ابتداء من يوم األربعاء الموافق 2020/6/3م.
2. الموعــد النهائي لتســليم وفتح العطاء بالظرف المختــوم يوم الثالثاء 

2020/6/9م الساعة الحادية عشرة صباحا.
3. أن يكــون المتقــدم للعطــاء مؤهال ويملك شــهادة ترخيص ســارية 

المفعول وان يكون مصنفا، وأن يكون مسجال في دوائر الضريبة.
4. يطلب من المشــارك في هذه المناقصة أن يقدم ضمانة بنكية بقيمة 
)5 %( من قيمة العطاء بحيث تكون سارية المفعول لمدة 3 شهور من أحد 

البنوك العاملة في قطاع غزة.
5. ان يقدم كفالة حسن تنفيذ على من يرسو عليه العطاء بقيمة 10 % من 
قيمة العطاء بحيث تكون ســارية المفعول لمدة 3 شــهور من أحد البنوك 

العاملة في قطاع غزة.
6. األسعار بعملة الدوالر ويجب ان تكون األسعار سارية لمدة 90 يوما من 

اخر موعد تسليم العطاء.
7. دخول العطاء برسوم نقدية )200( مائتي شيكل غير مستردة.

8. ارفاق شهادة عدم خصم من المنبع على من يرسو عليه العطاء.
9. أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

10. يمكن تجزئة العطاء.

11. ارفــاق شــهادة ضمانــة للمحطــة لمدة ســنتان مــع كافــة النفقات 

التشغيلية الالزمة )سدمنت -كلور-انتي سكيلنت(.
12 - ارفاق شهادة ضمانة على البئر لمدة عشرة سنوات بكامل محتوياته.

13 - ارفاق شهادة ضمانة لمدة سنتان على الطاقة الشمسية.

14 - لالستفسار نرجو مراجعة قسم المشتريات على جوال رقم 0599526682.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني/رئيس قسم المشتريات

قبل هزيمة 67.. كّنا 
سنصطادهم كالفراش

قبــل 54 عامــًا، حين عرض موشــى ديان وزيــر الحــرب الصهيوني خطة 
الهجــوم على الدول العربية، بما في ذلك خطة تدمير المطارات المصرية، 
اعترض قادة الجيش اإلسرائيلي، فهذه الخطة تم تنفيذها سنة 56، فكيف 

نكرر تنفيذ الخطة نفسها، ونلقي بقواتنا إلى التهلكة.
قال لهم موشي ديان: ال داعي للقلق، فالعرب ال يتعلمون  من تجاربهم!

فهــل حقًا ال يتعلم العرب من تجاربهم، ليصير المجرم موشــي ديان بطاًل 
عســكريًا منقطع النظير، وصاحب رؤية ثاقبة، أم أّن الجيوش العربية كانت 
مخترقــة أمنيًا، وكان موشــي ديان يمتلك المعلومة التي ســهلت لســالح 
الطيران اإلســرائيلي ضــرب المطارات المصرية، وحســم نتائج الحرب في 

ستة ساعات، والعودة بسالم!
لقد هزم العرب سنة 67 ألسباب كثيرة، ولكن أهم األسباب هي االختراقات 
األمنية التي كانت الســبب في هزيمة العرب ســنة 48، وكانت السبب في 
اختراق شــارون لقناة السويس في حرب 73، ومحاصرته منطقة السويس، 
وقطعــة اإلمــدادات عــن الجيش المصــري الثاني شــرق القنــاة، وكانت 
االختراقات األمنية السياســية ســببًا في خروج مصر من دائرة الصراع بعد 
التوقيــع على اتفاقية كامب ديفيد، لتتــرك باقي األرض العربية تئن تحت 

أحذية األعداء حتى يومنا هذا.
االختراقات األمنية اإلسرائيلية لمنظومة الدفاع العربية طالت كل الجبهات، 
بما في ذلك أرض لبنان ســنة 1982، فلم يتقدم الجيش اإلســرائيلي في 
1982/6/4 باتجاه بيروت، ومحاصرتهــا لوال تمكنه من المعلومة األمنية 
أواًل، وقراءته للواقع بشــكل دقيق، ومعرفته مسارب ومداخل مدن الجنوب 
اللبنانــي، ومعرفته قــدرات الثورة الفلســطينية، ومواطــن ضعفها، وردة 
فعل الشــعب اللبناني والدول العربية، فأقدم العدو على اجتياح لبنان وهو 

متيقن من النتائج.
وحتى يومنا هذا، فاالختراقات األمنية تشغل بال المخابرات اإلسرائيلية في 
أي مكان تتواجد فيه مقاومة، وأخص غزة ورجالها، فال حرب على غزة دون 

الحصول على المعلومة، وســتظل غزة في مأمن من العدوان 
15طالما ظل الجيش اإلسرائيلي يجهل أحوال غزة األمنية، 

وحاولــت الطفلة ياســمين الشــرقاوي، برفقــة أبناء 
الموظفيــن المفصولين، اســتعراض معاناتهم من 
خالل اســكتش مســرحي، نفذ أمام مقــر وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين بمدينة غزة، للفت أنظار المعنيين 

في الوكالة لمعاناتهم والعمل إلنهائها.
وطالبت الشرقاوي برفقة باقي األطفال وكالة األونروا 
بإعــادة النظر فــي قرارها وإعادة آبائهــم إلى أماكن 
أعمالهم، مؤكدين أن هذا القرار ســيحطم أحالمهم 

المستقبلية.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الموظفين في "األونروا" 
أميــر المســحال، دعــم االتحــاد ووقوفه إلــى جانب 
الموظفيــن المفصوليــن حتــى اســتعادة حقوقهم 
وعودتهــم إلى وظائفهم، وفق االتفاق الذي أبرم مع 

إدارة الوكالة.
وقال المســحال في كلمة له خــالل الوقفة: "يبدو أن 
إدارة الوكالة ســواء اإلقليمية أو على مستوى رئاسة 
عمان لم تصلها الرســالة بعد أن المعاناة المستمرة 
والتي لحقت بالزمالء وأطفال الموظفين تســببت في 
تدهور أوضاعهم االقتصادية وشــردت العديد منهم 

بعد إنهاء عقودهم".
وشــدد المســحال، على ضرورة إنصــاف الموظفين 
وإعادتهم إلى أعمالهم الســيما بعــد أن عملوا لدى 
وكالة الغوث منذ ما يزيد عن عشــرة أعوام، مضيًفا: 
"فــال يعقل إنهــاء أعمالهــم خاصة في ظــل تدهور 
األوضــاع االقتصاديــة في قطــاع غزة جــراء الحصار 
المفــروض عليهــا وارتفــاع معــدالت البطالة وعدم 

تمكنهم من توفير احتياجات أسرهم".

ودعــا رئيــس االتحاد، مفــوض عام األونــروا ومدير 
عملياتهــا في القطــاع، إلنصاف الموظفيــن، وإيجاد 
التمويــل الكافــي لوكالة الغــوث وتوفيــر احتياجات 

المعلمين والالجئين في ظل تدهور أوضاع القطاع.
حل عادل

بــدوره، أكــد رئيــس اللجنــة الشــعبية لالجئين في 
قطاع غــزة معين أبو عوكل، وقوف اللجان الشــعبية 
والفصائــل الفلســطينية والكل الوطنــي إلى جانب 
الموظفين المفصولين لحين الحصول على حقوقهم.

وحــث األمــم المتحدة وكل أحــراء العالــم أن يغيثوا 
الالجئين الفلســطينيين، داعيًا جامعة الدول العربية 
إلــى أن تتحــرك من أجــل تثبيت حق العــودة ودعم 

الوكالة حتى تحقيق هذا الهدف.
وتصاعــدت حــدة األزمة الماليــة للوكالــة األممية، 
التــي تقدم خدماتها ألزيد من 5.5 ماليين الجئ في 
فلسطين واألردن ولبنان وسوريا، بعد وقف الواليات 
المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ 360 مليون دوالر 

منذ 2018.

أزمة األونروا المالية تبعثر أحالم 
أطفال الموظفين المفصولين بغزة

غزة/ جمال غيث:
»غابت شمس الحق«، »ال تقتلوا أحالمنا«، »أين أنتم 
من معاناتنا؟«، تلك الفتات رفعها أطفال العشــرات 
من موظفي األونروا ممن أعلنت الوكالة يوم الثالثاء 

عن إنهاء خدماتهم مع نهاية الشهر الجاري.

وشارك هؤالء األطفال في فعالية أمام مقر األونروا 
الرئيــس بمدينــة غــزة، أمــس، احتجاًجا على قــرار إنهاء 
عقــود عمــل »مؤقتة« لنحو 106 مــن العاملين لدى 
األزمــة  بذريعــة  المحاصــر، وذلــك  بالقطــاع  الوكالــة 

المالية الخانقة التي تعاني منها منذ سنوات.

جانب من الفعالية بمدينة غزة أمس     )تصوير/ رمضان األغا(
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جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة

عطاء رقم )2020/16( - إعالن مناقصة لصالح مشــروع 
Tablet توريد أجهزة لوحية من نوع“

لتعزيز البيئة التعليمية للطلبة المكفوفين في قطاع غزة"
Providing Tablets in order to enhancing the learning 

environment for blind students in Gaza Strip  
تعلــن جمعية غزي دســتك – مكتب قطــاع غزة – عن طــرح عطاء لصالح 
مشروع " توريد أجهزة Tablet   لتعزيز البيئة التعليمية للطلبة المكفوفين 
فــي قطاع غزة " وذلك تبعًا للشــروط والمواصفات الموضحة في كراســة 
ووثائق العطاء. فعلى الشــركات ذات االختصاص والمســجلة رسميًا والتي 
ترغب بالمشــاركة في هذا العطاء مراجعة جمعية غزي دســتك في مقرها 
الكائــن بمدينة غزة – مفترق الزهارنة – عمارة أبو حليمة – الطابق األول؛ 
للحصــول على كراســة العطاء، وذلك خالل ســاعات الدوام الرســمي من 
الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الســاعة الثالثة مساًء طيلة أيام األسبوع عدا 

يوم الجمعة، وفقًا للشروط اآلتية:
1. أن تكون الشركة مؤهلة حسب األصول وتملك شهادة ترخيص سارية 

المفعول من الجهات المعنية ومسجلة في دوائر الضريبة.
2. يجــب على المــورد تقديم كفالــة بنكية )دخول عطاء( أو شــيك بنكي 
مُصــدق من أحد البنوك المعتمدة بنســبة %5 من قيمــة العطاء، وترفق 

ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
3. يجب أن تكون األسعار سارية المفعول لمدة 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجب أن تكون األســعار المقدمة بعملة الدوالر، مع إرفاق شــهادة خلو 
طرف ضريبي.

5. أن تكون الشــركة قادرة على توفير فواتير ضريبية، مع تقديم شــهادة 
خصم من المنبع لمن يرسو عليه العطاء.

6. رسوم اإلعالنات في الصحف )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء. 
وثمن كراسة العطاء )100 شيكل( غير مستردة.

7. يحــق للجمعية تأجيــل العطاء، تجزئته، إعادة طرحــه، إلغاءه دون إبداء 
األسباب وهي غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

الحصول  موعــد 
على العطاء

ابتــداًء من يوم األربعــاء الموافق 2020/06/03م 
حتــى يوم اإلثنيــن الموافــق 2020/06/08م في 

أوقات الدوام الرسمي.
موعد تسليم وفتح 

كراسة العطاء 
يوم الخميــس الموافق 2020/06/11م الســاعة 

01:00 مساًء.

 لالستفســار: مراجعة قسم اللوازم والمشــتريات بجمعية غزي دستك على 
جوال رقم 0592460110 في أوقات الدوام الرسمي. 

مع تحيات جمعية غزي دستك/ مكتب قطاع غزة

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي
إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

 )45B( والشارع رقم )بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )47
منطقة تنظيم : القرارة

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســتها 
رقم 2020/5 المنعقدة بتاريخ 2020/3/4 عن إيداع المخطط التفصيلي 
لمســار الشارع رقم )47( بعرض )12( متر وارتداد )3( متر والمحصور بين 
الشارع رقم )1( والشارع رقم )34( ومسار الشارع رقم )45B( بعرض )16( 
متــر وارتــداد )3( متر والمحصور بين الشــارع رقم )1( والشــارع رقم )6( 

والمار بالقسائم رقم )اراضي سبع( من القطعة رقم )أراضي سبع(.
لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا االعالن.

وعليه فانه يجــوز لجميع أصحاب الحقوق في االراضــي واألبنية واالمالك 
االخرى المشــمولة بهذا المشــروع االطالع على خارطة المشــروع مجانًا 
خالل ســاعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية القرارة.
)) ولن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة المركزية لالبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعـالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بإيداع مجدد للمخطط التفصيلي للشارع رقم )7( 

منطقة تنظيم- المغراقة
قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936

تعلــن اللجنــة المركزيــة لألبنيــة وتنظيم المــدن بمحافظــات غزة 
بجلســتها رقــم 2020/7 المنعقــدة بتاريــخ 2020/4/29 عن إيداع 
مجدد للمخطط التفصيلي لمســار الشــارع رقم )7( بعرض )16( متر 
وارتداد )3( متر المحصور بين شارع رقم )2( والشارع رقم )12( والمار 
 )14-10-9-19-18-8-17-16-7-6-5-4-3-2-1( رقم  بالقسائم 

من القطعة رقم )669(.
لالعتراض خالل مدة ثالثين يومًا من تاريخ هذا اإلعالن. 

وعليــه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق فــي األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشــمولة بهذا المشــروع االطالع على خارطة المشروع مجانًا 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية المغراقة.
وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

رام اهلل/ فلسطين:
حكمــت محكمة "ســالم" العســكرية، حكما 
بإضافــة 14 شــهرا وغرامــة ماليــة قدرهــا 
ألفــا شــيقل بحــق األســير نمر مفيــد خليل 
"مســكاوي" )39 عامًا( من مخيــم طولكرم 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفــادت مؤسســة مهجة القدس للشــهداء 
إدارة  بــأن  أمــس،  بيــان،  فــي  واألســرى، 

السجون نقلت األسير خليل إلى مركز تحقيق 
"الجلمــة"، ووجهت له عدة تهــم من بينها 
"اإلضــرار بأمن المنطقة والقيام بنشــاطات 
في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي من داخل 

السجن".
واألسير أعزب؛ واعتقلته قوات االحتالل بتاريخ 
محكمــة  عليــه  وحكمــت  2003/05/28م، 

إسرائيلية بالسجن الفعلي )18( عامًا.

كما حكمت محكمة "ســالم" حكما بالســجن 
على الناشط األسير أبي العابودي )38 عامًا( 
مــن بلدة كفر عقب شــمال القدس المحتلة 
لمــدة 12 شــهرًا، إضافــة الى غرامــة مالية 

بقيمة 2,500 شيقل. 
واألســير العابودي يعمل مدير مركز بيسان 
للبحــوث واإلنمــاء، وهــو متزوج ولــه ثالثة 

أطفال.

وطالب النشطاء رئيس الحكومة رام اهلل محمد 
اشــتية، بإقالة وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، اسحاق السدر، بسبب "عدم وجود 
مصداقيــة أو شــفافية لــدى وزارته فــي إدارة 

قطاع االتصاالت"، كما قالوا.
وأوضــح النشــطاء أن حراكهــم الــذي يحمل 
اسم "بكفي يا شــركة االتصاالت" بدأ في عام 
2017 للمطالبــة فــي تطبيــق العدالــة بهذا 

القطاع ألهميته لألســرة الفلسطينية، وتنمية 
االقتصاد الفلسطيني.

وأكد منســق الحملة، جهاد عبــدو، أن هدفها 
الرئيس يتمثل بإعادة تنظيم قطاع االتصاالت 
حتى يكون قطاعًا فلسطينيًا عاداًل للمواطنين 
والشركات والحكومة، خاصة مع وجود فجوات 

بهذا القطاع.
"الشــركات  إن  لـ"فلســطين":  عبــدو  وقــال 
المهيمنة على الحياة داخــل االتصاالت تحقق 
أرباحًــا ضخمة وصلت إلــى 100 مليون دوالر 
سنويًا، في مقابل أن الحكومة ال تقوم بدورها".
وأضاف: "بدأت الحملة في شهر مارس 2017، 
وانطلقت نتيجة شعور القائمين عليها بوجود 
ســرقة وتعد على القانون وهــدر للمال العام، 
واحتكار شــبكة االتصاالت األرضية التي يقوم 

عليها اإلعالم الرقمي".
ولفــت إلــى أن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيا 

المعلومــات ال تقــوم بدورها بتفعيــل قانون 
االتصاالت وحماية المســتهلك، وهو ما يترك 

الباب مفتوحًا الحتكار الشركات الكبرى.
وأوضــح أن الحملــة خلقــت حالة مــن الوعي 
لدى الناس حــول قطاع االتصــاالت، "وهو ما 
ترك حالة مــن الخوف لدى األشــخاص الذين 

تستهدفهم"، وفق تقديره.
كذلك، بين منسق الحملة أن السلطة اعتقلت 
الناشــط جاســر جاســر، وأحــد القائمين على 
الحملة بســبب منشــورات له عبر حســابه في 

موقع "فيسبوك" ضد الوزير السدر.
وأشار إلى أن الناشــط خضع لمحاكمة سريعة 
بدون عرضه على النيابة، ومعاقبته بالســجن 
لمــدة 3 شــهور متواصلــة بحكــم مــن قبل 
محكمــة صلــح رام اهلل، بتهمــة "نقــل أخبار 
مختلقــة ومهينــة بواســطة أجهــزة االتصال 
باالستناد لقانون االتصاالت الالسلكية رقم 3 

لسنة 1996م".
وأوضح أن األجهزة األمنية "ال تزال تســتدعي 
نشــطاء آخريــن من حــراك )بكفي يا شــركة 
االتصاالت(، ومحاولــة اتهامهم بالذم والقدح 
وذلك بســبب التعبير عن آرائهم على وســائل 

التواصل االجتماعي على صفحة الحراك".
ولفت إلى أن الحملة ال تســتهدف شخص وزير 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بقدر ما 

تستهدف ضد المنصب نفسه.
"نوع من الخطورة"

من جانبها، قالت مجموعــة محامون من أجل 
العدالــة، إن تزايد حــاالت االعتقال والمالحقة 
شــركات  يــا  "بكفــي  لحــراك  والمحاكمــة 
االتصــاالت" أمر ينظر له بنــوع من الخطورة، 

ألنها مالحقة على خلفية الرأي والتعبير.
وعقــدت مجموعــة محامون من أجــل العدالة 
مؤتمــرا صحفيا أمــس برام اهلل، علــى خلفية 
محاكمــة الناشــط جاســر جاســر، باإلضافــة 
إلــى التحقيــق مع ثالثــة آخرين، علــى خلفية 
المطالبة بإجراء إصالحات اقتصادية في قطاع 

االتصاالت الفلسطيني.
وقــال عضو مجموعة محامون من أجل العدالة 
ظافــر صعايدة خــالل المؤتمــر: "إن محاكمة 
واســتدعاء نشــطاء الحــراك كان علــى خلفية 
الخــروج علــى حرية الــرأي والتعبيــر"، مؤكدا 
أن المجموعــة تنظــر لإلجــراءات بنــوع مــن 

الخطورة".
ونبه صعايدة إلــى أن حرية الرأي من الحقوق 
األساســية المكفولــة دســتوريا، وأكــد عليها 
القانون األساسي، كما أكد على حماية النشاط 
النقابي، معتبرا المحاكمات واالستدعاءات التي 
تقــوم بها النيابة للنشــطاء تتعارض مع نص 

القانون األساسي.

فارس: الوضع الصحي لألسير أبو وعر 
خطيــــر والــورم السرطانــــي يزداد

رام اهلل/ فلسطين:
حّذر رئيس نادي األســير قدورة فارس من تدهور الوضع الصحي لألسير المريض 

بالسرطان كمال أبو وعر.
وقال فارس في حديث إلذاعة صوت فلســطين، أمس: "إن الورم يزداد وال يتراجع، 

رغم تلقي وعر عدة جلسات عالج كيميائي، ونزل وزنه إلى )40( كيلوجرام".
وأضاف: "بانتظار نتائج آخر فحص لألســير أبو وعر لتوضيح حقيقة ومستوى تطور 
المــرض، ومــن المقرر أن تظهر بعــد ثالثة أيام"، مشــيرًا إلى أن إدارة ســجون 
االحتالل تواصل سياســة اإلهمال الطبي بشــكل متعمد ووحشــي بحق األســرى 
المرضى. وفيما يتعلق باألسير سامي جنازة الذي علق إضرابه المفتوح عن الطعام 
أمــس األول، أكد فارس أن االتفاق أبرم في حضور الهيئــة القيادية لحركة "فتح" 
في سجن النقب، التي بذلت جهودًا حثيثة في مساندة إضرابه، عادًّا هذه الوقفة 

خطوة إلى األمام باتجاه توحيد تحركات الحركة األسيرة داخل سجون االحتالل.

األسيـــر محمــــود عيســـى
 يدخل عامه الـ)28( في األسر

رام اهلل/ فلسطين:
دخل األســير القســامي القائد محمود عيسى )52 عاما( من بلدة عناتا في القدس 

المحتلة، أمس، عامه الـ28 في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وعيســى المحكوم بالســجن المؤبد ثالث مرات و46 عاما، من األســرى القدامى 
المعتقليــن قبــل توقيع اتفــاق أوســلو، وأحد أبرز األســرى الذين واجهــوا العزل 
االنفرادي في ســجون االحتالل، والذي اســتمر بحقه وبشكل متواصل لـــمدة 11 
عاما، إضافة إلى عامين، ليكون مجموع سنوات عزله 13 عاما، وانتهى بعد إضراب 
األسرى عام 2012م إلى جانب مجموعة من قيادات األسرى التي عانت طويال من 
العزل. وأســس األســير أول وحدة خاصة في القدس، حملت اسم "الوحدة 101"، 
التي اختطفت الضابط اإلسرائيلي نسيم توليدانو، في ديسمبر 1993م؛ وطالبت 

مقابله إفراج االحتالل عن زعيم حركة حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين. 
وعمــل إضافة إلى رحلتــه النضالية الطويلة، في الكتابــة الصحفية، فقد عمل في 

"صوت الحرية والحق" التي كانت تصدر في األراضي المحتلة عام 1948م.

السجن 12 شهًرا وغرامة مالية للناشط العابودي
االحتالل ُيضيف 14 شهًرا على حكم األسير نمر خليل

طالبوا الوزارة بالقيام بمسؤولياتها ووقف االحتكار في قطاع االتصاالت

نشطــــــاء يفّعلــــــون حملــــة ضـــــــد 
"اتصاالت رام الله" ويطالبون بإقالة "السدر"

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
أعاد نشــطاء تفعيل حملة انطلقت ســابًقا لمطالبة 
قطــاع  تنظيــم  إعــادة  بضــرورة  اشــتية  حكومــة 
االتصــاالت فــي األراضي الفلســطينية وتفعيل دور 

وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، ووقــف 
احتكار العمل في هذا القطاع.

ويتزامن هذا الحراك مع مواصلة أجهزة أمن السلطة 
اعتقال أحد الناشطين القائمين على الحملة.
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مساحة حرة
د. عصام شاور

)QF/SP-C/158/ 2020( إعالن طرح عطاء رقم
عطاء توريد وتركيب المعدات الطبية وأجهزة المغسلة والخدمات - الحزمة رقم )2( 

لمركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة 
تعلــن لجنة إعادة اعمار غزة عن طرح عطاء توريد وتركيب المعدات الطبية وأجهزة المغســلة والخدمات - الحزمة 
رقــم )2( لمركز حمد بن جاســم للرعاية التأهيليــة المتكاملة وذلك حســب جداول الكميــات والمواصفات الفنية 

والشروط العامة والخاصة المرفقة فعلى الراغبين في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية :-
1. يجب على المتعهد المتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل لدى جهات االختصاص ولديه سجل تجاري و/أو صناعي وأن 

يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة وأي دوائر أخرى ذات عالقة.
2. يخضع المتعهد لجميع القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في مناطق الســلطة الوطنية الفلســطينية 
فيما يخص الضرائب والرســوم، وعلى المتعهد دفع رســوم طوابع الواردات قبل توقيع االتفاقية حســب القوانين 

واألنظمة والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها.
3. يجب تقديم األسعار بالدوالر األمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.

4. يجب أن تكون األسعار سارية لمدة ال تقل عن )120 يومًا( من آخر موعد لتسليم العطاء.
5. يجب إرفاق تأمين ابتدائي )كفالة دخول عطاء( بقيمة 1000 دوالر أمريكي باسم )لجنة إعادة إعمار غزة( لدخول العطاء على 
شــكل كفالة بنكية أو شــيك بنكي صادر عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رســميًا لدى سلطة النقد الفلسطينية، وساريًا لمدة 
)120 يومًا( من آخر موعد الستالم العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية، وترفق داخل مظروف العرض الفني.

6. يحق للجنة إعادة إعمار غزة تجزئة الترسية للعطاء وإلغاء أي جزء منها بما يخدم مصلحة المالك دون أدنى اعتراض من المتناقصين.

7. سوف يختار )مكتب لجنة إعادة إعمار غزة( أفضل العروض الفنية والمالية، والمكتب غير ملزم بقبول أقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
8. كل متعهد يرغب في التقدم لهذا العطاء يســتطيع الحصول على نســخة من وثائق العطاء على العنوان التالي ) لجنة 
إعادة اعمار غزة-مدينة غزة-فندق المشــتل ( مقابل مبلغ غير مســترد وقــدره )$50( دوالر أمريكي، وذلك خالل أوقات 

الدوام الرسمي )من الساعة9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 مساًء(، بدًءا من يوم األربعاء الموافق 2020/06/03م.
9. ســيتم عقد اجتماع تمهيدي للمشاركين وذلك في )مكتب لجنة إعادة إعمار غزة ( الستقبال أي استفسارات حول 

المشروع وذلك يوم االثنين  الموافق 2020/06/08م، الساعة )11:00( صباحًا.
10. تســليم العطاء: يتم تســليم العروض فــي مكتب اللجنة القطرية إلعادة إعمار غــزة وذلك في ظرفين مغلقين 

منفصليــن ومختومين )العرض الفني( و)العرض المالي( ومكتوب عليها اســم العطــاء ورقمه مرفقًا بكافة الوثائق 
المطلوبــة وذلك في موعد أقصاه يوم االحد الموافق 2020/06/14م الســاعة 1:00 ظهرًا، مع العلم أنه لن يقبل 
أي عطاء بعد هذا الموعد وال تقبل العروض بالفاكس أو البريد اإللكتروني وإنما يجب تقديمها بالظرف المختوم.
11. يتم إيداع العطاء في المكان المخصص له على العنوان التالي )لجنة اعادة اعمار غزة-مدينة غزة-فندق المشتل(.

أجرة اإلعالن على الشركة التي يرسو عليها العطاء،
Tel: 08- 2859995 Fax: 08- 2859997 :لالستفسار 

Ministry Of Foreign Affairs
GAZA Re-Construction Committee

 QRC/2020 /06 :إعالن طرح عطاء رقم
يعلن الهالل األحمر القطري في غزة عن طرح عطاء

)توريد وتركيب أجهزة وأدوات ومستهلكات للجراحة والباطنة الصدرية لصالح وزارة الصحة(
فعلى الشــركات المســجلة و الراغبة في المشاركة التوجه للحصول على نســخة من وثائق المناقصة على العنوان 
التالي )مكتب الهالل األحمر القطري غزة شــارع الوحدة – عمارة غازي الشــوا- الطابــق -2 غزة( و ذلك اعتبارًا من 
يوم الخميس الموافق 2020/06/04 و لغاية يوم الثالثاء 2020/06/09 من الســاعة 9 صباحًا حتى الســاعة 2:30 

ظهرًا. وذلك وفق الشروط التالية:
1. الشــركات المشــاركة: يجب على الشركات المشاركة ان تكون مســجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا 

لدى دوائر الضريبة.
2. ثمن نسخة العطاء 100 دوالر امريكي غير مستردة.

3. األسعار: بالدوالر األمريكي وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة و يجب تقديم فواتير ضريبية معفاة.
4. مدة سريان العرض المقدم: 150 يوما من الموعد النهائي لتسليم العطاء.

5. االجتمــاع التمهيــدي: ســيتم عقــد اجتماع تمهيــدي لإلجابة على استفســارات المشــاركين وذلــك يوم االربعــاء الموافق 
2020/06/10  الساعة  11:00 صباحا في مكتب الهالل االحمر القطري غزة شارع الوحدة – عمارة غازي الشوا- الطابق -2 غزة. 

6. كفالــة دخــول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %2 من قيمة العرض المقدم و تكون بشــكل كفالة 
بنكية أو شيك بنكي مصدق من بنك معترف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم الهالل األحمر القطري و تكون 

مدة سريان الكفالة 150 يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 
7. تجزئة العطاء : يحق للهالل األحمر القطري تجزئة العطاء إلى أي عدد من العطاءات. 

8. تســليم العطاءات: آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم الخميس  الموافق 2020/06/18 لساعة 12:00 ظهرا 
في نفس العنوان المذكور أعاله )مكتب الهالل االحمر القطري غزة -شارع الوحدة  عمارة غازي الشوا مقابل عيادة 

الرمال الطابق الثاني(، و لن ينظر في العروض المقدمة بعد هذا الموعد.
9. فتح المظاريف: سيتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المتقدمين للعطاء في يوم تسليم العطاءات وذلك في نفس المكان.

10. رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

11. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهالل االحمر القطري خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال على هاتف 2884822

12. سوف يتم استبعاد أي عطاء ال يلتزم مُقدمه بالشروط والمواصفات المعلنة أعاله.

حليف االحتالل عُدّوي 
قال رئيس الوزراء البريطاني الســابق توني بلير إن القيــادات الجديدة البارزة في 
الشرق األوسط  تريد تحديث بالدها، وتريد التأكد من عدم إساءة استخدام الدين 
وتحويله إلى أيديولوجية سياســية، وإن مكاتبه في دول الخليج عملت على تمتين 
العالقة بين تلك الدولة ودولة االحتالل )إسرائيل( مؤكدا أن تلك العالقة تعد أكبر 
متغير في اللعبة في الشــرق األوسط. إن وجود صداقات وعالقات قذرة بين بعض 
األنظمة العربية ودولة االحتالل )إســرائيل( ليست سرا ولكن بلير كشف عن إحدى 
الطرق التي تمت فيها ترقية العالقات العربية المشــبوهة مع العدو من الســر إلى 
العلــن، فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن الخيانة من جانب أطراف عربية بدأت منذ ما 
قبل االحتالل اإلســرائيلي ألي شبر من فلســطين، فالتواطؤ سبق االحتالل الفعلي 
بكثير، ولذلك ما نراه اآلن من ضغوط عربية على المحتل اإلســرائيلي للتراجع عن 
قــرار الضم ليس بهدف حماية الحقوق الفلســطينية، ولكنها تشــبه كثيرا نصائح 
الشاباك اإلسرائيلي الذي يعتقد أن عملية الضم في الوقت الحالي قد تهدد األمن 
اإلســرائيلي، فضال عن إثارة الشــعوب العربية وتهديد اســتقرار األنظمة الحليفة 
للمحتل اإلســرائيلي . القيادات العربية التي تسعى إلى تحديث بالدها والتأكد من 
عدم إســاءة اســتخدام الدين معروفة دون أن نذكرها، ولكن ما الذي تم تحديثه 
ســوى آالت وأدوات القمــع والقهــر والقتــل وبنــاء الكثير من الســجون لمواجهة 
الشــعوب العربية؟ أما بالنســبة لقضية اإلساءة الســتخدام الدين فهي لم تحدث 
إال من طرفين، األول: المتطرفون الجهلة بالدين والذين ســفكوا دماء المسلمين 
مثــل الدواعش، والثاني: أنظمة عربية تريــد تفريغ الدين من محتواه حتى تصبح 
البيئة العربية مناســبة لبقاء االحتالل اإلسرائيلي في فلســطين والقوات االجنبية 
الغازية في الوطن العربي، وعلى هذا األســاس تم تغيير المناهج الدراسية وحذف 
كل حديــث عن الجهاد وعزة المســلمين وكرامتهم، وتم تغيير خارطة فلســطين 
حسب اتفاقية أوسلو، وقد يتم تغييرها الحقا للتوافق مع صفقة ترامب، وكذلك تم 
الزج بعلماء الدين والسياســيين األحرار في غياهب السجون، وفتحت األبواب كلها 
للعلمانييــن وألهل الرقص والطرب والفنــون الهابطة وأقيمت النوادي والمالهي 

ودور السينما في كل مكان ولم تسلم من ذلك أقدس األماكن وأطهرها. 
ما ذكرته آنفا ليس سرا، وكلنا يعلمه، ولكن كيف تثق بعض األطراف الفلسطينية 
ببعــض األنظمة العربيــة التي تتآمر على شــعبنا و قضيتنا وعلــى ديننا الحنيف؟ 
الشعب الفلسطيني لن تقوم له قائمة ما دمنا نداهن وننافق لمن يحالف االحتالل 

ويطبع معه، وما دمنا نضحك في وجه من يقتلنا ويتآمر علينا.

الزهــراء  فاطمــة  طولكرم-غــزة/ 
العويني:

لــم تتراجــع أجهــزة أمــن الســلطة 
السياســي  االعتقــال  ممارســة  عــن 
بالضفــة الغربية، رغــم إعالنها وقف 
التنســيق األمني مع سلطات االحتالل 
اســتهداف  تواصــل  إذ  اإلســرائيلي 
يرتكبونــه  جــرٍم  دون  المواطنيــن 
ســوى تعبيرهم عن آرائهم السياسية 

المخالفة لها.
ومن هــؤالء الناشــط الحقوقي فهد 
ياســين الذي ال يتردد أمن الســلطة 
عــن اعتقالــه كل عــدة أشــهر وكان 
آخرها صبــاح أمس إثر مداهمة منزله 

في طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وأفاد نور ياســين، أن خمس دوريات 
مــن أمــن الســلطة اقتحمــت منزل 
والنصــف  الثانيــة  الســاعة  العائلــة 
وأبلغتهــم بوجــود أوامــر بتفتيــش 
المنزل واعتقال شقيفه "فهد"، مضيًفا 
"صــادروا لــي حطــة خضــراء وكتابًا 

ألحمد ياسين واعتقلوا أخي".
وأضاف: "تواصلنا معهم لنعرف سبب 

غزة/ فلسطين:
أوصى مركز الميزان لحقوق اإلنسان، السلطة الفلسطينية، 
بضرورة التوقف عن الزجّ في البلديات والخدمات األساسية 
في قطاع غزة، فــي ُأتون الصراع السياســي، وذلك حماية 

للمواطنين وللمجتمع. 
وشدد مركز الميزان، في تقرير حمل عنوان »واقع الهيئات 
المحليــة )البلديات( فــي مواجهة جائحة كورونا )مســتوى 
الخدمات وأبــرز التحديات(«، على ضــرورة تفعيل وتطوير 
خدمــات البلديــات وتعزيــز دورها، والســيما فيمــا يتعلق 
بالنظافة العامــة وصحة البيئة وعمليــات التعقيم وضمان 
توافر إمــدادات المياه الصالحة للشــرب، ومعالجة الصرف 

الصحي، حفاظًا على سالمة المواطنين.

محامون من أجل العدالة" لما يلمسه 
من تعرض المواطنين بالضفة للظلم 
على يد الســلطة وغياب العدالة، كما 

قال.
وفي هذا الســياق، طالب أجهزة أمن 
الســلطة باإلفراج عنه وتركه يواصل 
حياته، مناشدًا المؤسسات الحقوقية 
واالنســانية أن توقــف الســلطة عند 

حدها.
بــدوره، أدان مديــر تجمــع "محامون 
مــن أجــل العدالــة" مهنــد كراجــة 
اعتقال الناشط فهد ياسين "واعتقاله 

المتكرر والسياسي دون أي مبرر".
وقــال كراجة في تصريح صحفي: "كل 
اعتقاالت ياسين السابقة إدارية وعلى 
ذمــة المحافــظ دون أي تهمة فهي 
اعتقاالت تعسفية وتمس بالمدافعين 

عن حقوق اإلنسان والنشطاء".
وأشار إلى أن اعتقال ياسين من جهة 
سياســي ومن جهة أخرى اســتهداف 
االنســان  حقــوق  عــن  للمدافعيــن 
ونشطاء الرأي، مطالبًا باإلفراج الفوري 
عنــه وبتدخــل المؤسســات المجلية 

االعتقال فادعوا بأنهم لم يحققوا معه 
بعد وسيعتقلونه لمدة 48 ساعة على 
ذمة جهــاز األمن الوقائــي"، مؤكدًا 
أنها ليســت المــرة األولــى التي يتم 
اعتقالــه فيه بهــذه الطريقة ويمكث 
في ســجون الســلطة لمــدد متفاوتة 

بسبب انتمائه لحماس.
وتابع في حديثه لـ"فلسطين": اعتقل 
قرابــة 12 مــرة لــدى أجهــزة أمــن 
السلطة المختلفة بجانب االستدعاءات 
المتكررة فمنذ عام 2013م وإلى اآلن 
يُعتقل كل عــام مرتيْن، فضاًل عن 3 

مرات لدى االحتالل اإلسرائيلي.
وأشــار إلى أنه فــي كل مــرة يُعتقل 
شقيقه فيها يتعرض للمعاملة السيئة 
والتهديد، كما أن حياته تعطلت حيث 
تأخر عن التخرج مــن الجامعة لقرابة 
الثــالث ســنوات وكاد يفقــد وظيفته 
الحكوميــة كمــدرس في "المدرســة 
بســبب  طولكــرم  فــي  الصناعيــة" 

االعتقاالت.
وبين أن شقيقه يعمل كناشط للدفاع 
عن حقــوق اإلنســان ضمــن "تجمع 

وأكد على ضرورة تنسيق الجهود الوطنية وتوطيد التعاون 
وبناء شــراكة راســخة قائمة علــى الشــفافية والترابط مع 
القطاعات األهليــة والخاصة والحكومية، وتغليب المصلحة 
العامة، من أجل تحســين الخدمات المقدمــة للمواطنين، 

خاصة في ظل جائحة كورونا.
وأوصى المركز بضرورة تفعيل الرقابة من البلديات نفسها 
ومــن وزارة الحكــم المحلــي لضمــان إجراءات وسياســات 
شــفافة وملتزمة باإلجراءات والممارسات المثلى لمكافحة 
الفايــروس وضمان تقديم خدمات مقبولة وضرورية ضمن 
اإلمكانيــات والمــوارد المتوفرة. وطالــب المجتمع الدولي 
بضرورة الضغط على سلطات االحتالل من أجل رفع الحصار 

الممتد منذ أكثر من 14 عاما.

والدولية لهذا الغرض.
كانت أجهزة أمن السلطة في الضفة 
الغربية اعتقلت الناشــط فهد ضمن 
حملــة اعتقــاالت سياســية، شــملت 
نشــطاء وحراكييــن في عــدة مناطق 

بالضفة الغربية أمس.
جهــاز  أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
مخابرات الســلطة في طولكرم اعتقل 
األسير المحرر إســالمبولي بدير، بعد 
اقتحام منزلــه بطولكــرم، وهو نجل 
الشهيد الشــيخ رياض بدير أحد قادة 
معركة مخيم جنين في نيسان 2002 

وقد استشهد وقتها داخل المخيم.
وفــي جنيــن، اعتقلــت أجهــزة أمن 
الســلطة عددا من كوادر حركة "فتح" 
في قباطية على خلفية سياسية، عرف 
منهــم معتصــم الزغلول، وســند أبو 
عاشور، واألسير المحرر أمل أبو غراب 

والذي تم اإلفراج عنه الحقا.
ومســاء الثالثاء، اعتقلــت قوة خاصة 
من مخابرات الســلطة األسير المحرر 
مجد كميل من كوادر حركة "فتح" في 
قباطية، وأمضى 9 سنوات في سجون 

االحتالل.
واستدعى جهاز مخابرات السلطة في 
بيت لحم الناشط في الحراك العمالي 
موســى معال للمقابلة صبــاح أمس، 
فــي ظل حملة اســتدعاءات لنشــطاء 

وحراكيين في الضفة.
وخضع أمــس الدكتور عادل ســمارة 
للجلســة 23 للمحاكمــة أمام محكمة 
صلح رام اهلل، والذي يُحاكم بناء على 
شــكوى قدمت ضده نتيجــة مواقفه 
مع  للتطبيــع  والرافضــة  المناهضــة 

كيان االحتالل.

أمن السلطة يشن حملة اعتقاالت ضد نشطاء في الضفة الغربية
االعتقاالت السياسية المتكررة للناشط فهد ياسين تعطل حياته المهنية 

أكد ضرورة تفعيل وتعزيز دورها
مركز حقوقي يوصي بوقف زج بلديات

 غزة في أتون الصراع السياسي
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ثورة السود
 في أمريكا

المستشار/ أسامة سعد

كأن الســماء تســقط علــى رأس ترامــب كســًفا، 
كلمــا أفاق من ضربــة أو كاد عاجلته ضربة أخرى 
تفقده توازنه ليعود للترنح مرة أخرى. فيا ترى أين يخبئ 
القدر الضربة األخيرة لترامب التي ستســقطه وتســقط 

مشروعه العنصري؟

الحرب المنسية.. هزيمة 
أمريكا التي ال تنسى!

أذكــر »ترامب« الرئيس األمريكــي الـ45 أن هزيمة 
مدوية حدثت لبالده، في حرب استمرت أربع سنوات 
)1805/1801( فــي عهــد ســلفة الرئيــس الثالث 

للدولة الوليدة »تومســاس جيفرسون«؛ وذلك أمام 
والى طرابلس الغرب )يوسف باشــا القرماني(، يوم 

كانت والية عثمانية..
تناســى األمريكيون هذه الهزيمة المرة؛ فســموها 

الهزيمة »المنسية«.
الخالصــة أن هــذه الهزيمــة تمــت علــى األرض 
العربية؛ في إيماءة إلى ما تنتظره الواليات المتحدة 
الصهيوأمريكية من ويــالت وهزائم؛ ربما في عهد 
هــذا الرئيــس الهمجي، أو مــن ســيأتي بعده من 
الهمج.. الكيــل طفح، وجبناء الصهاينــة العرب إلى 

مزبلة التاريخ.. 
الصحوة العربية آتية ال محالة..

التاريخ ديوان العبر..
بعيــد اســتقالل الواليــات المتحــدة األمريكية عن 
بريطانيا 1776علي يد )جورج واشنطن( وبمساعدة 
عربية ســنتحدث عنها الحًقا سرعان ما قامت تجرب 
قوتها في التجارة فيمــا وراء البحار؛ إال أنها لم تكن 

تملك القوة البحرية كسواها من قوى سبقتها!
وهكــذا اعترضتها البحرية الجزائرية والطرابلســية 
فــي مياه البحر المتوســط لتدفــع الضريبة وتخضع 

لقوانين هذه القوى العربية.
ولما اشــتد ســاعدها حاولت التنصل مــن عهودها 
وتعهداتهــا بالدفع؛ فما كان مــن رجال بحرية والي 
طرابلــس الغــرب إال أن تصــدوا عــام 1785 لرأس 
األســطول األمريكي الفرقاطة )فيالدلفيا( أمام ميناء 
)قادس( جنوب اســبانيا، وكان علي متنها 44 مدفعا 
و308 من البحارة، واستسلموا جميعا، وعلى رأسهم 

قائدها..!!
 كما أمر الوالي القرماني بوضع صاري تلك الفرقاطة 
على قلعة الســرايا الحمراء تشهيرا بهذه الهزيمة.. 
لكن هوس هذه الحملــة الغازية دفعه إلى أن يدمر 

هذه الفرقاطة حتى ال تكون غنية سائغة..
وهكذا لم تجــد القيادة األمريكيــة المعتدية اال أن 
تتفاوض صاغرة فتوقع اتفاقيــة تقضي بإعادة دفع 
الضرائب وافتداء األســرى والخضوع التام إلمالءات 
والي طرابلس الذي استبســل في الدفاع عن شــرف 

واليته وشعبه كان ذلك في 5 أيلول 1795.
يذكر التاريخ أن األمريكان عادوا يتلكؤون ويتهربون 
من االتفاقيات.. وهنا قام يوســف باشا بحراق العلم 
األمريكي أمام القنصلية األمريكية في طرابلس بعد 

أن وبخ القنصل األمريكي وطرده شر طردة. 
 وتوالــت المناكفات حتي اضطــر الرئيس األمريكي 
)جيفرســون( لتوقيــع اتفــاق إلنهاء الحــرب في 10 
حزيران 1905 أي بعد اشــتعالها مدة أربع ســنوات، 
وقد ظلت أمريكا تدفع هذه اإلتاوة صاغرة حتي عام 

!..1812

ما أشبه الليلة بالبارحة..
فيمــا كان والــي طرابلــس يدفــع البالء عــن بالده 
وشــعبه كان أخوه )أحمد بك القرمانــي( والي برقة 
والشــرق الليبي يتعامل ســرا مع الغــزاة األمريكان 
لإلطاحة بعرش أخيه، لقاء ضم والية أخيه إليه تحت 

الراية األمريكية لو تم لها النصر..
النهاية انتصر )يوســف باشــا( وانتصرت طرابلس، 
واندحــرت أمريــكا مهزومــة مرذولــة مــع كالبهــا 

وعمالئها..
الهزيمة للصهيوأمريكية آتيه ال بد منها..

مواطــن أســود يلفــظ أنفاســه خنًقا تحــت وطأة قــدم رجل 
شــرطة أمريكي أبيض، إنها ليســت المرة األولــى التي يقتل 
فيها مواطن أمريكي أســود على يد شــرطي أمريكي أبيض، 
المشــهد العنصري البشــع لعملية القتل هز الضمير اإلنساني 
ولكــن يبدو أنه لم يؤثر في ضميــر الرئيس األمريكي ترامب 
المعــروف بنزعته العنصرية االســتعالئية، التي تعود جذورها 
لفترة االســتعباد بين القرنين الســادس عشــر والتاسع عشر 
حيث تم اســترقاق ما يقرب من 12 مليون إفريقي وشــحنهم 
إلى األمريكيتين كعبيد، وفي عام 1860 بلغ تعداد العبيد في 

الواليات المتحدة وحده حوالي 4 ماليين عبد.
وربما ما قام به الشــرطي األبيض من عملية قتل بشــعة هي 
تعبيــر عن مكنونات تلــك النفس البشــرية المريضة بمرض 
العنصرية كما يقول أســتاذ الطب النفســي ألين بوســات –

بجامعــة هارفــارد- حيث يعتقد بأن العنصريــة المتطرفة هي 
شــكل من أشكال جنون االرتياب )بارانويا(، ويجب عالجها من 

هذا المنطلق.
معاملة الســود في الواليات المتحــدة اختلفت باختالف الفترة 
التــي عاش فيها الســود واختالف المكان، ولكــن في العموم 
كانــت الظروف المعيشــية ســيئة للغايــة، تتميز بالوحشــية 
والالإنســانية. كان التعليــم ممنوعًا تمامًا عن الســود، لمنع 
التحــرر الفكري، وكانت الشــعائر الدينية فــي بعض الواليات 
محظورة حتى ال يتســنى للســود التجمع وبالتالي القدرة على 
التنظيم والتمرد. كانت عقوبات السود المتمردين تتمثل في 
الجلد، والحرق، والتشــويه، والوشــم بالنار، وقد تصل للشنق. 

في بعض األحيــان كانت العقوبات دون ســبب محدد، ولكن 
فقــط لتأكيــد هيمنة الســادة. وكان النخاســون فــي أمريكا 
يســيئون معاملة الســود جنســيًّا ومن تعترض من السيدات 

كانت تقتل.
ولــك أن تتخيل أنــه حتى منتصف الخمســينيات كان ممنوعًا 
على الســود أن يلتحقوا بمدارس مشــتركة مع البيض، وبعد 
أن صدر قرار بدمج البيض والســود في مدارس واحدة تعرض 
الطالب الســود لمزيد من المعاملة القاسية تم تجسيدها في 
صورتيــن متواجدتيــن بالمتاحــف األمريكية، األولــى لطالبة 
تدعى اليزابيث ايكفورد في سبتمبر 1957 يصرخ في ووجهها 
عشرات من الطالبات لطردها من المدرسة، وأخرى في نوفمبر 
1960 لطفلــة في عامها الدراســي األول تذهــب إلى فصلها 

المدرسي تحت حراسة الشرطة خوًفا من التعرض لألذى.
منــذ ذلــك الوقــت والســود فــي أمريــكا ورغــم محاوالتهم 
المستمرة للعيش كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات 
مــع البيــض، إال أن كوامن النزعــة العنصريــة الموجودة في 
نفــوس البيض مــا زالت تظهر بيــن الفينة واألخرى بأبشــع 
مظاهرهــا والتي كان آخرهــا مقتل جورج فلويــد، ولذلك فإن 
المظاهــرات التي تجتــاح المدن األمريكية ليســت مظاهرات 
ذات طابع احتجاجي محــض للمطالبة ببعض االمتيازات، إنها 
تكاد تصل إلى حد الثورة ضد النظام األمريكي المحافظ الذي 
يمثله ترامب وفريق إدارته، بل يمكن أن نصف ما يحدث بأنها 

ثورة السود في أمريكا لعام 2020.
تصريحــات ترامب جاءت لتســعر جذوة هذه الثــورة ولم تكن 

تصريحاته مســتغربة أو غير متوقعة فهو يعبر بشــكل تلقائي 
عمــا يجول في خاطره دون أدنى مواربة أو اســتخدام لعبارات 
دبلوماسية، وال يريد أن يفهم أن الواليات المتحدة عبارة عن 
نســيج اجتماعي غير متجانــس يضم أعراًقــا وأديانًا مختلفة، 
فالواليات المتحدة دولة مهاجرين من شتى بقاع العالم، وهذا 
النسيج يحتاج إلى إدارة حكيمة تراعى شؤنه وتفهم اختالفاته، 
ودون إدارة كهذه ســيتحلل هذا النسيج سريعًا ويتشظى إلى 
مجموعــات عرقيــه متناحــرة... ولذلك فإن االختــالف العرقي 
والثقافي والدينــي قد يكون عامل نهضة إذا ُأحســنت إدارته 
وتوجيهه واكتســاب ما فيــه من قدرات ومهــارات وإمكانات، 
وفي الوقت نفســه قد يكون عامل صراع وفناء إذا أسيء فهمه 

وفسدت إدارته.
ويبدو أن القدر قد أتى بترامب في لحظة تاريخية فارقة ليلقي 
بظالله على هذا المشــهد األمريكي الملتهب ليذهب بأمريكا 
نحــو المجهول، فيما يبــدو وكأنه تتويج للمشــهد األمريكي 
األخير الذي بــدأ بالتراجع االقتصادي أمــام الصين ثم فقدان 
النفوذ العالمي والتخلي عن الحلفاء التقليديين ومن ثم الهزة 
االقتصادية العنيفة التي أنتجتها مشكلة فيروس كورونا، ولم 
يكن ينقص الواليات المتحدة إال هذا التوتر الداخلي الذي هو 

آخر ما يكان يتوقعه ترامب.
فكأن الســماء تسقط على رأس ترامب كســًفا، كلما أفاق من 
ضربة أو كاد عاجلته ضربــة أخرى تفقده توازنه ليعود للترنح 
مرة أخــرى. فيا ترى أين يخبئ القــدر الضربة األخيرة لترامب 

التي ستسقطه وتسقط مشروعه العنصري؟

يطيب للصهاينة تشــبيه دولتهم بالواليات المتحدة األمريكية، 
كالبنــت التي تتشــبّه بوالدتهــا األعظم منها، وهــم على حقّ 
تــام في ذلك؛ فالدولتــان ناتجتان عن عمليتين من االســتعمار 
االســتيطاني األوروبي المنشــأ، مفعمتين بالعنصرية شــأنهما 
فــي ذلك شــأن كل حــاالت االســتعمار االســتيطاني. أما حيث 
يصــرّ الصهاينــة وأصدقاؤهــم على اإلشــارة إلــى تمايز بين 
االســتعمارين، ففي المقارنة بين مصير الســكان األصليين في 
كل من الحالتين: فحيث تعرّض »الهنود« األمريكيون إلى إبادة 
لم تفلت منها ســوى أقلية ضئيلة، تعرّض الفلسطينيون العرب 
بغالبيتهــم الكبرى إلى اقتــالع جماعي مــن أراضيهم ومدنهم 
وقراهــم )وقد تعرّضــت هذه األخيــرة إلى إبــادة معمارية، إذا 
جــاز القول، بتدميرها تدميرًا كاماًل ومحــو آثارها(. هذا االقتالع 
القســري يصرّ الصهاينة على وصفه بالنــزوح الطوعي في وجه 
الحقيقــة التاريخيــة الســاطعة التي أقــرّ عددٌ مــن المؤرخين 

اإلسرائيليين بها وبتشكيلها حالة من »التطهير العرقي«.
غير أن هذا الفرق بين اإلبادة واالقتالع/ »التطهير العرقي«، وهو 
فعلي، يتغافل عن كون االســتعمارين قد ســارا الحًقا على خطى 
متوازية. فعندما احتاج االســتعمار االستيطاني األمريكي إلى يد 
عاملــة زراعية للعمــل في المزارع الكبرى فــي والياته الجنوبية، 
اســتعاض عن الســكان األصليين، الذين كان يســتعصي عليه 
تدجينهــم باألصل النتمائهــم إلى نمط من العيــش والعالقة 
بالطبيعة جعلهم ال يطيقون العمل القســري، اســتعاض عنهم 
باســتيراد مالييــن اإلفريقييــن الســود واســتعبادهم. ويقدّر 
المؤرخون عدد اإلفريقيين الذين نقلهم تجار الرقّ عبر المحيط 
األطلســي بحوالــي 12 مليونًــا )لقــي عشــرهم حتفهم خالل 
عبــور المحيط(. هــذا ويشــّكل اليــوم اإلفريقيون-األمريكيون 
مــا يناهز 13 بالمئة من ســكان الواليات المتحــدة الذين يبلغ 
عددهــم اإلجمالي حوالي 330 مليونًــا. ثم بعدما ازدادت حاجة 

الرأسمالية األمريكية إلى مزيد من اليد العاملة الرخيصة يحّثها 
الفقر على القبول بأعمال ترفضها غالبية البيض، فسحت المجال 
أمام تدّفــق ماليين المهاجرين من أمريكا الالتينية، بحيث بات 
القادمــون من بلدان ناطقة باللغة اإلســبانية يشــّكلون حوالي 
18 بالمئــة من إجمالي ســكان الواليــات المتحــدة. والفئتان، 

اإلفريقيون-األمريكيون و»الهســبان«/ األمريكيون الالتينيون، 
تتعرّضــان لتفرقة عنصرية شــنيعة، هي علــى أقصاها في حالة 
الســود إذ إن للحقد العرقي إزاءهم جذورًا عميقة تعود إلى زمن 

العبودية.
وكذلــك فبعــد أن طــردت الدولــة الصهيونية الفلســطينيين 
مُحوّلة غالبيتهم إلــى الجئين ومُبقية على أقلية ضئيلة منهم 
على األراضي التي اســتولت عليها عام 1948، وهي أقلية باتت 
تزيد على 20 بالمئة من ســكان دولة )إســرائيل( ضمن الحدود 
الســابقة لحــرب 1967، أدّت بها حاجتها إلى يــد عاملة فقيرة 
ورخيصــة إلى اســتخدام عــدد من فلســطينيي األراضــي التي 
احتّلتهــا في تلك الحرب، اســتخدامهم ضمــن »الخط األخضر« 
لعام 1967 أو في المســتعمرات التي أنشــأتها في المســاحات 
الجديدة من الضفة الغربية التي تنوي اآلن ضمّها رســميًا إلى 

ما استولت عليه بين البحر والنهر.
بيــد أن حــذر الدولــة الصهيونيــة مــن الــروح األبيّــة لــدى 
الفلســطينيين وعقدتهــا التاريخيــة القائمة علــى إدراكها أنها 
ســلبتهم أرضهم ووطنهم، جعلها تحدّ من عدد المستخدَمين 
لديها القادمين من أراضي 1967، وتبحث عن مصادر أخرى لليد 

العاملة.
فبعد أن أتت إثر تأسيســها بيهود من قاطنــي البلدان العربية 
)يسمّونهم بالعبرية »الشــرقيين«(، وسّعت الدائرة إلى يهود 
ســود قادمين من إثيوبيا. كما استوردت يدًا عاملة غير يهودية 
من أوروبا الشــرقية وشــتّى مناطــق الجنوب العالمــي، يُقدّر 

تعدادهــا بحوالي 200 ألف. هذا وتتعرّض كل الفئات المذكورة 
إلى درجــات متفاوتة من التفرقة العنصرية واالضطهاد العرقي، 
بما حداها على تحــرّكات احتجاجية، لكن كل فئة على انفراد إذ 
إن وباء العنصرية المتفشّي في شرايين المجتمع الهجين الذي 
أقامته الصهيونية إنما ال يزال أقوى من أن يتّحد المضطهَدون 
في النضال على اختــالف أصولهم وتفاوت درجات اضطهادهم، 

خالًفا لما بدأنا نراه في الواليات المتحدة.
إن العنصريتين، االســتعالئية البيضــاء والصهيونية، من طينة 
ا، وليس من تدليل رمزي على ذلك أســطع من تزامن  واحدة حقًّ
جريمتــي قتل جورج فلويد وإياد الحاّلق، حيث يمّثل الشــهيدان 
الفئتين القابعتين في درك التراتب العنصري في كل من أمريكا 

و)إسرائيل(.
ومثلمــا اعتاد أعضاء الشــرطة األمريكية علــى حصانة تحميهم 
مــن المعاقبــة علــى قتلهــم للســود، تعــوّد أعضــاء األجهزة 
المســّلحة اإلســرائيلية على حصانة تحميهم من المعاقبة على 
قتلهــم للفلســطينيين، وفــي كال الحاليــن ثقافــة مماثلة من 
االستعالء العنصري األبيض. وبما أن الدولة الصهيونية شديدة 
االرتهــان بأمريكا، ثمة ترابط أكيد وجليّ بين مصير العنصرية 
الصهيونية ومصير العنصرية البيضاء األمريكية. فمثلما وّفر رمز 
االستعالء العنصري األمريكي األبيض، دونالد ترامب، أقوى دعم 
تاريخــي لنظيره رمز االســتعالء العنصــري الصهيوني األبيض، 
بنياميــن نتنياهو، فــإن االنتفاضة الجديدة للســود األمريكيين 
وســواهم من المناهضين للعنصرية في الواليات المتحدة، إنما 
تشــّكل موضوعيًا أقوى دعم تلّقاه الفلســطينيون منذ ســنين 
عديــدة. وهو دعم نأمل أن يُلهم انتفاضة فلســطينية جديدة، 
ال بــدّ منها في التصدّي لمشــروع الضــمّ الصهيوني الجديد 
وتمادي دولة إســرائيل في تصعيد اضطهادها العنصري لكافة 

الفلسطينيين الواقعين تحت سيطرتها من البحر حتى النهر.

الصهيونية بنت العنصرية 
االستعالئية البيضاء

جلبير األشقر
القدس العربي

إن العنصريتيــن، االســتعالئية البيضاء والصهيونية، 
ا، وليس من تدليل رمزي على  مــن طينة واحدة حقًّ
ذلك أسطع من تزامن جريمتي قتل جورج فلويد وإياد 
الحــاّلق، حيث يمّثل الشــهيدان الفئتيــن القابعتين في 

درك التراتب العنصري في كل من أمريكا و)إسرائيل(.

غازي أبو دقة 
ghaziabudakka@gmail.com

آراء
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة غزة الشرعية

الــى المدعى عليه عبد اهلل هشــام محمد جودة من غزة وســكانها ســابقا 
ومجهــول محــل اإلقامــة اآلن خارج قطاع غــزة يقتضي حضــورك الى هذه 
المحكمة يوم االثنين الموافق 2020/7/6م الســاعة التاسعة صباحا وذلك 
للنظر في القضية أساس 2019/1251 بخصوص دعوى نفقة زوجة ودعوى 
نفقة اوالد فــي القضية أســاس 2019/1253م والمقامتين عليك من قبل 
المدعية ريم محمد ابراهيم حميد من غزة وسكان الرمال وكيلتها المحامية 
هالــة نبهــان وإن لــم تحضر فــي الوقت المعيــن يجري بحقــك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/6/1م.
قاضي غزة الشرعي / محمد خليل الحليمي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية االبتدائية

تبلغيات شرعية
إلى المدعى عليه/  محمد خليل إبراهيم  محمد من رفح سابقا والمقيم 
حاليًّــا في مصر ومجهول محل اإلقامــة فيها اآلن يقتضي حضورك إلى 
محكمة رفح الشرعية يوم األحد الموافق 2020/07/05  الساعة الثامنة 
صباحًــا وذلك لنظــر الدعــوى أســاس2020/126  وموضوعها "نفقة 
زوجة" والمقامة عليك من قبل زوجتك المدعية: وســام جمال محمد أبو 
العال المشــهورة )محمــد(. وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترســل 
وكيــاًل عنك يجــر بحقك المقتضى الشــرعي غيابيا لذلك صــار تبليغك 

قاضي محكمة رفح الشرعيةحسب األصول. وحرر في 2020/5/31.
الشيخ/ محمود سالم مصلح

أعلــن أنــا/  رزق علي محمد العطار عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 925868879  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/  جميلة صبحي يوســف الفيري عــن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم  405223983 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ عائشــة احمد محمد عيد عــن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم ٩٠٣٣٠٥٦٢١  فالرجــاء ممــن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ احمد جميل احمد ابو حشــيش عــن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 801417213  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

واشنطن/ األناضول:
األمريكــي،  الدفــاع  وزيــر  أعلــن 
مارك إســبر، أمــس عــدم تأييده 
مقتــرح الرئيــس دونالــد ترامب، 
لمواجهة  التمرد،  قانون  استخدام 
االحتجاجــات ضــد مقتــل جــورج 
فلويــد، المواطــن األمريكــي ذي 
األصول اإلفريقية على يد شرطي، 

قبل أيام.
وقال إسبر، في مؤتمر صحفي: إنه 
"ال يؤيد اســتخدام قانون التمرد"، 
الــذي يســمح للرئيــس األمريكي 
بنشــر القــوات المســلحة وقوات 
الحــرس الوطنــي الفيدراليــة في 

ظروف معينة.
كمــا وصــف مقتــل فلويــد بأنــه 
"جريمة مروعة"، مشــددا على أن 

العنصرية "حقيقة في أمريكا".
إســبر  شــدد  الســياق،  وفــي 
علــى ضــرورة معاقبــة الضبــاط 

المتورطين في مقتل فلويد.
وتابع: "ال بد من مساءلة الضباط 

الذين كانوا في موقع الحادث".
وحــول فــض الشــرطة األمريكية 
لالحتجاجات في ســاحة "الفاييت" 
قرب البيــت األبيض، اإلثنين، قال 

إســبر إن القرار "ليس عسكريا، بل 
مسألة إنفاذ للقانون".

وتابع: "المؤسســة العسكرية أدت 
اليمين لحمايــة حقوق المواطنين 
وهو األمر الذي يميز بلدنا وألجله 

نقاتل ونموت".

األســبوع  مــن  الثالثــاء  ومنــذ 
الماضي، تشــهد جميــع الواليات 
المتحــدة األمريكيــة، احتجاجــات 
على مقتــل فلويــد، تحولت الحقا 
إلى أحــداث عنف بيــن المحتجين 

والشرطة.

وتجمع مئات المحتجين حول البيت 
األبيــض في العاصمة واشــنطن، 
منذ مساء السبت مرددين شعارات 
مــن قبيــل "العدالة لفلويــد"، "ال 
ســالم بدون عدالة"، "ال أســتطيع 

التنفس"، "حياة السود مهمة". 

غارات روسية عىل شامل 
غرب سوريا للمرة األوىل 

منذ وقف إطالق النار
دمشق/ وكاالت:

شــنّت طائرات روسية غارات عدة في شــمال غرب سوريا، للمرة األولى 
منــذ ســريان وقف إلطالق النار قبل ثالثة أشــهر، وفق مــا أفاد المرصد 

السوري لحقوق االنسان أمس.
وقــال مديــر المرصد رامي عبــد الرحمن لوكالة الصحاف الفرنســية إن 
"غارات روسية اســتهدفت قبيل منتصف ليلة األربعاء وفجرًا مثلث حماة 
إدلــب الالذقية"، وهي منطقة تقع على الحدود اإلدارية بين المحافظات 

الثالث.
وتنتشــر في المنطقــة فصائل مقاتلة على رأســها هيئة تحرير الشــام 
)النصرة ســابقًا( وفصيال حراس الدين والحزب االســالمي التركستاني 

المسلحان.
وأوضــح عبد الرحمن أنهــا "الغارات األولــى منذ ســريان الهدنة" التي 
أعلنتها موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل، في السادس 
من آذار/مارس في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة. وتشهد المنطقة 
منذ ذلك الحين اشتباكات متقطعة وقصفًا مدفعيًا متباداًل بين الطرفين.
وبموجب اتفاق الهدنة، تسيّر روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول 
طريــق دولي اســتراتيجي يُعرف باســم "إم فور" ويفصــل بين مناطق 

سيطرة قوات النظام والفصائل.
وبحســب عبد الرحمن، فإن الغارات الروســية جاءت "في محاولة إلبعاد 
المقاتلين عن الطريق وكذلك عن قرى في منطقة ســهل الغاب تنتشــر 

فيها قوات النظام مع القوات الروسية".
وأعقب وقف اطالق النار هجومًا واســعًا شنّته قوات النظام بدعم روسي، 
دفع قرابة مليون شــخص للنزوح خالل ثالثة أشهر، عاد 120 ألفًا منهم 

فقط إلى مناطقهم وفق األمم المتحدة.
وال يعــد وقف إطــالق النار الحالــي األول في إدلب التــي تعرضت خالل 
الســنوات األخيــرة لهجمات عدّة شــنتها قــوات النظام بدعم روســي 
وسيطرت خاللها تدريجيًا على أجزاء واسعة من المحافظة. ومع تقدمها 
األخير في جنوب إدلب وغرب حلب، بات قرابة نصف مســاحة المحافظة 

تحت سيطرة قوات النظام.
وتســبّبت الحرب في ســوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وشردت 
المالييــن وهجرت أكثر من نصف الســكان داخل البــالد وخارجها، كما 

دمرت البنى التحتية واستنزفت االقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.

إصابات كورونا حول العامل 
تتخطى حاجز الـ 6.5 ماليني

لندن/ وكاالت:
تجاوز إجمالي إصابات فيروس "كورونا" حول العالم حاجز الـ 6.5 ماليين.

وأظهــرت بيانــات موقــع "worldometer" المختــص برصــد ضحايــا 
الفيــروس حول العالم، أن حصيلــة إصابات كورونا حول العالم، بلغت 6 

ماليين و501 ألف، و249.
وتتصدر الواليات المتحدة قائمــة إصابات كورونا عالميا بمليون و887 
ألفــا، و872، تليهــا البرازيل بـــ 558 ألفا و237، ثم روســيا بـ 432 ألفا 

و277، وإسبانيا بـ 287 ألفا و12.
وظهــر الفيــروس ألول مرة فــي مدينة ووهــان الصينية، أواخــر العام 
الماضي، وانتشر في أكثر من 200 دولة حول العالم، ليتحول إلى جائحة 

حصدت حتى اآلن أرواح 384 ألفا و96.
وحتى مســاء أمس، تعافى من الفيروس، 3 ماليين و96 ألفا و117 حول 

العالم، فيما ال يزال 3 ماليين و21 ألفا و15 مصابا يلتقون العالج.

إسرب يرفض مقرتح ترامب استخدام القوة العسكرية ضد املتظاهرين

الخرطوم/ األناضول:
أمــس،  الســودانيين  المهنييــن  تجمــع  طالــب 
بمحاســبة "منفذي ومخططي" فض اعتصام جرى 
قبل عام في الخرطوم أســفر عن ســقوط عدد من 

القتلى.
جاء ذلك في بيان تاله القيــادي في التجمع محمد 
عبــد الرحيــم خالل وقفــة احتجاج جــرت في مقره 
شــرقي الخرطوم بمشاركة "أسر الشــهداء" إحياء 

للذكرى األولى ألحداث فض االعتصام.
وقــال عبد الرحيم، إن "المدخــل الصحيح لتضميد 
الجراح هو تحقيق العدالة االنتقالية التي هي ركن 

ومطلب رئيس من متطلبات الثورة".
وجدد عبد الرحيم "تمسك التجمع بالتحقيق العادل 
والشــفاف في أحداث فض االعتصام والكشف عن 
ما يسفر عنه"، مشددا على أنه "ال يوجد كبير أمام 

القانون والمحاسبة".
وأعــرب عبــد الرحيم، عن "أســفه لعدم اســتجابة 
مؤسسات الحكم االنتقالي المختلفة لطلب التجمع 

بإعالن 3 يونيو يوم حداد وطني".
ونكــس قــادة التجمع وهو مــن أبرز قــوى إعالن 
الحريــة والتغيير وقائد الحــراك االحتجاجي بالبالد 
خالل الوقفة، علم الســودان حدادا على أرواح قتلى 

فض االعتصام.

من جانبه أشار ممثل "أسر شهداء" فض االعتصام 
فــرح عبــاس فــي كلمة لــه، إلــى أنهــم "طالبوا 
الحكومــة بمحاكمــة المتورطين، ورفــع الحصانة 

عنهم، وحماية الشهود".
واعتبــر عباس، أن "الملــف العدلي )الخاص بفض 
االعتصام( يسير ببطء"، وقال "إذا لم تنفذ مطالبنا 
خالل أســبوع لدينا مســارات أخرى" مــن دون أن 

يوضحها.
وفــي 3 يونيــو/ حزيــران 2019 فض مســلحون 
يرتــدون زيا عســكريا اعتصاما للمطالبة بتســليم 
السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش 
بالخرطوم، بعد اإلطاحة بالرئيس عمر البشــير في 

أبريل/ نيسان من العام ذاته.
وأســفرت عمليــة الفــض، عن مقتل 66 شــخصا، 
بحســب وزارة الصحــة، فيمــا قدرت "قــوى إعالن 
الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي آنذاك، 

عدد الضحايا بـ128 قتيال.
وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان 
يتولى السلطة حينها، مســؤولية فض االعتصام، 

فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
وفي ســبتمبر/ أيلول 2019، أصــدر رئيس الوزراء 
الســوداني عبد اهلل حمدوك، قرارا بتشــكيل لجنة 

تحقيق مستقلة في أحداث فض االعتصام.

عاِلم إيراين 
أفرجت عنه واشنطن 

يعود إىل بلده
طهران/ وكاالت:

عاد العالم اإليراني سيروس أصغري الذي أفرج عنه بعد 
اعتقاله لســنوات في الواليات المتحدة إلى بلده ليكون 
أحد المعتقلين النادرين لدى الجانبين الذين يتم إطالق 

سراحهم خارج إطار تبادل للسجناء بين البلدين.
ونشــرت وســائل إعالم إيرانيــة صورا ألصغــري، الذي 
برّأته الســلطات القضائية في الواليات المتحدة، وهو 

يعانق أقاربه لدى وصوله إلى مطار طهران الدولي.
وكان يضــع كمامة لكنه بــدا بصحة جيّدة رغم إصابته 
بفيــروس كورونــا عندمــا كان محتجــزا فــي الواليات 

المتحدة، بحسب وزارة الخارجية اإليرانية.
وقــال للتلفزيون الرســمي لــدى مغادرتــه المطار "فور 
وصولي إلى الواليــات المتحدة فــي 21 حزيران/يونيو 
2017، تم توقيفي من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي". 

وأضاف "الســبب الذي ُأعطي لتوقيفي كان تهمة سرقة 
وثائق تجارية. اســتغرقت اإلجراءات القانونية المرتبطة 
بقضيتــي عاميــن ونصــف عــام. وأخيــرا، برّأني قاض 
فدرالي". ويبدو أن أصغري )59 عامًا(، الباحث في جامعة 
شــريف التكنولوجية فــي طهران، أفرج عنــه خارج إطار 
تبادل للسجناء، وهي خطوة نادرة بين البلدين العدوين 
واللذين ال يقيمان عالقات دبلوماسية منذ عام 1980.

السودان.. مطالبة مبحاسبة "منفذي 
ومخططي" فض اعتصام الخرطوم

لليوم الثامن على التوالي االحتجاجات المناهضة للعنصرية تتواصل بالواليات المتحدة أمس   )األناضول(
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أعلــن أنا/ اســراء اســماعيل شــحدة هنية عن فقــد هويتي 
وتحمــل الرقــم  804360964 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ مصطفى تيســير مصطفى عبداهلل عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 906644406  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ ليندا اســعد دياب حبوب عــن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 903321461  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ غســان فرج عبــداهلل العطعوط عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 903488369 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ حمزة جهــاد أحمد عفيفي عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 400533998 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ أســماء محمد شــريف دياب صالح عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 801066242  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ وضحة ماهر ديــب العطار عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 802259390 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

دولة فلسطين
سلطة األراضي 

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

إعالن للعموم صادرًا عن دائرة التسوية
بشأن توضيح الشركاء أراضي "مال غير منقول"

تُعلن دائرة التســوية بســلطة األراضي للعموم أن القســيمة )238( من 
القطعة رقم )606( منطقة غزة بمساحة 2340م2 الحصة كامال والمسجلة 
باسم/ تمام الخور وبدرية الخور ومصباح سعيد الحتو ومحمد سعيد الحتو 
وجواد ســعيد الحتو ومعزز ســعيد الحتو ومقبولة ســعيد الحتو وشــهيرة 

سعيد الحتو وشركاه حسب سجالت ضريبة األمالك – وزارة المالية.
بأن الســادة المسجلة بأسمائهم يدعون بأن كلمة الشركاء في القسيمة 
المذكــورة ال وجود لها وعلى كل من يدعي بحــق التصرف أو المنفعة أو 
الملكيــة أو التعدي على حقوقــه أن يتقدم باعتراضــه الخطى إلى دائرة 
التســوية بســلطة األراضي خالل مــدة ثالثين يومًا من تاريخ نشــر هذا 

اإلعالن، تحريرًا في 2020/6/3م
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

غزة/ رامي رمانة:
حــذر اختصاصيــون اقتصاديون من اســتفحال 
األزمة االقتصادية الفلسطينية التي اشتدت مع 
إجراءات الحد من تفشــي جائحــة "كورونا" وفي 
ظل اســتمرار االحتالل اإلسرائيلي فرض حصاره 
علــى قطاع غزة، وقيوده علــى الحدود والمعابر 

في الضفة الغربية.
حيث عبر عمر شــعبان، مدير مؤسسة بال ثينك 
للدراســات االســتراتيجية، عن تخوفه من تأزم 
األوضــاع االقتصادية الفلســطينية وأن تفرض 
تداعيات سلبية على المستوى المعيشي لألسر.

وقال شــعبان في حديثه لصحيفة "فلســطين": 
نخشــى أن تتعمــق أزمــة "كورونــا" وتفــرض 
تداعيات ســلبية على المستوى المعيشي وترفع 
مــن معدالت الفقــر في األراضي الفلســطينية، 
حيث يتوقع أن ترتفع نسبة العائالت التي تعيش 
تحــت خط الفقر في قطاع غزة إلى )%53(، وفي 

الضفة الغربية إلى )14%(.
وشدد شعبان على أن االنقسام وقيود االحتالل 
علــى المعابــر وبيــن المحافظــات هــي مــن 
األسباب األساســية لألزمة االقتصادية والمالية 
المتواصلة منذ ســنوات والتــي تعوق أي عملية 

تنموية حقيقية.
الدولــي  التمويــل  زيــادة  شــعبان  واســتبعد 

للفلســطينيين فــي ظــل انشــغال المانحيــن 
باألثــر الواقع على دولهم مــن جائحة "كورونا" 

وانشغالهم بحل المشكالت االقتصادية.
وتوقع شــعبان أن ترتفع نسبة العجز في تمويل 
الموازنــة لعام 2020 إلى أكثر من مليار ونصف 
مليار دوالر، مشــيرًا إلى أن ستكون لهذا العجز 
تبعات ســلبية على نفقات الســلطة التشغيلية 

والرواتب والمشاريع البنية التحتية.
وحســب تقرير البنك الدولــي، كان متوقعًا أن 
ينمو االقتصاد الفلســطيني بمعدل )%2.5( في 
عام 2020, لكنه أشــار إلى أنه مع أزمة الكورونا 
وتداعياتها يتوقع انكماش بنسبة )%7( في حال 
كانت العودة للوضع الطبيعي ســريعة وبنسبة 
)%11( في حالت استمرت االزمة حتى نهاية عام 

.2020

من جهتــه أكد االختصاصي االقتصادي د. نائل 
موسى، أن األوضاع االقتصادية الفلسطينية بال 
شــك تســير في نفق مظلم، خاصــة وأن توقف 
النشــاط الســياحي والصناعــي والخدماتي في 
ظل اإلجراءات المتبعــة للحد من جائحة كورونا 

سجلت خسائر لدى المنتجين والمستوردين.
وأكد موســى فــي حديثه لصحيفة "فلســطين" 
أن تعويضــات الســلطة للمتضرريــن، لم تكن 
علــى  التعويــل  أن  كمــا  المأمــول،  بالشــكل 

المانحيــن في رفد خزينة الســلطة ضعيف جدًا 
بســبب أوضــاع الــدول المانحة نتيجــة كورونا 
وتســببها في خسائر كبيرة باقتصاد تلك الدول 
من جانب والمتغيرات السياســية المؤثرة على 

الفلسطينيين من جانب آخر.
ورجح موســى أن تســتغرق فتــرة التعافي مدة 
تفــوق 6 أشــهر، وأن اإلســراع يتطلب تدخالت 
حكوميــة وتســهيالت من المؤسســات المالية 
والمصرفيــة لتمكيــن المتضرريــن من إصالح 

األضرار واستعادة النشاط االقتصادي.
وحــث االقتصــادي الســلطة علــى التواصل مع 
العمــق العربــي، لتوفيــر شــبكة أمــان، تمكن 
الســلطة مــن ســد العجــز المالــي، والتصدي 
لمحاوالت االحتالل ابتزاز الفلســطينيين بأموال 

المقاصة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن 40 دولــة ومؤسســة 
تشــارك فــي مؤتمــر نصــف ســنوي للمانحين 
للســلطة الفلســطينية الذي انطلــق أمس في 
بروكســل، حيث تعــرض خــالل المؤتمر وثائق 
وتقاريــر اقتصادية من عدة جهــات مثل البنك 
الدولــي والرباعيــة الدوليــة واألمــم المتحدة، 
تدرس وتقيم األداء االقتصادي الفلسطيني في 
الفترة الســابقة وتتضمن التوصيــات والبدائل 

المقترحة.

اإلحصاء: تراجع حاد 
يف كميات اإلنتاج 

الصناعي لشهر نيسان
رام اهلل/ وفا: 

شهد الرقم القياســي لكميات اإلنتاج الصناعي تراجعًا حادًّا في كميات 
اإلنتاج نحو الربع خالل شــهر نيسان )أبريل( مقارنة بشهر آذار )مارس(، 
ونحــو %50 مقارنــة باألوضــاع الطبيعية ما قبــل الجائحة، واســتمرت 

اإلجراءات المرتبطة بجائحة كورونا خالل شهر نيسان.
وســجل الرقم القياســي لكميات اإلنتاج الصناعي تراجعًــا حادًّا مقداره 
%26.61 خالل شهر نيسان مقارنة بشهر آذار، إذ انخفض الرقم القياسي 

لكميات اإلنتاج الصناعي إلى 63.35 خالل شــهر نيسان 2020م مقابل 
86.32 خالل شهر آذار )سنة األساس 2018= 100(.

وشــهدت المحافظات الفلسطينية كافة تراجعًا حادًّا في كميات اإلنتاج 
الصناعي بنسب متفاوتة حســب األنشطة الصناعية، تباين هذا التراجع 
من محافظة إلى أخرى حســب تركز المنشآت الصناعية فيها، ومن أهم 
األنشطة الصناعية التي شهدت تراجعًا حادًّا في اإلنتاج صناعة منتجات 
المعــادن الالفلزيــة األخــرى )الباطون، والحجــر والرخام، واإلســفلت(، 
وصناعة األثاث، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة )صناعة األحذية(، 
وصناعــات تحويلية أخرى )صناعة المجوهرات(، وأنشــطة جمع النفايات 

ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد.
ومع التراجع العام في كميات اإلنتاج الصناعي، بعض الصناعات شهدت 
ارتفاعًــا، أهمهــا صناعة المــواد الغذائية متمثلة فــي "صناعة منتجات 
األلبــان، وصناعة منتجــات مطاحن الحبوب"، وصناعــة المالبس نتيجة 

لتصنيع سلعة الكمامات.
وســجلت أنشــطة الصناعات التحويلية انخفاضًا حادًّا مقداره 29.76% 
خالل شــهر نيســان مقارنة بالشهر السابق، وتشــكل أهميتها النسبية 

%82.98 من إجمالي أنشطة الصناعة.

أيضًا سجلت أنشطة التعدين واستغالل المحاجر انخفاضًا حادًّا مقداره 
%24.00، وتشكل أهميتها النسبية %2.68 من إجمالي أنشطة  الصناعة. 

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا 
مقداره %8.98، وتشــكل أهميتها النسبية   %11.95 من إجمالي أنشطة 
الصناعة، وســجلت أنشــطة إمــدادات الميــاه والصرف الصحــي وإدارة 
النفايات ومعالجتها انخفاضًا مقداره %8.45، وتشــكل أهميتها النسبية 

%2.39 من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد األنشــطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل 
الرقم القياســي، فسجلت بعض أنشــطة الصناعات التحويلية انخفاضًا 
خالل شهر نيســان مقارنة بشــهر آذار، أهمها صناعة منتجات المعادن 
المشكلة عدا الماكنات والمعدات )األلمنيوم(، وصناعة منتجات المعادن 
الالفلزيــة األخــرى )الباطــون، والحجر والرخــام، واإلســفلت(، وصناعة 
األثــاث، وصناعة منتجــات المطاط واللدائن، وصناعــات تحويلية أخرى 
)صناعة المجوهرات(، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الجلد 

والمنتجات ذات الصلة )صناعة األحذية(.
من ناحية أخرى، ســجل الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي ارتفاعًا 
في بعض أنشــطة الصناعات التحويلية، منها نشاط الطباعة واستنساخ 
وســائط األعــالم المســجلة، وصناعــة المالبــس، وصناعــة المنتجات 

الغذائية.

رون من تداعيات األزمة  اقتصاديون ُيحذِّ
االقتصادية علـى املستـوى املعيشـي 

"الشباب والرياضة" تعلن 
فتح التسجيل لقروض الزواج 

غزة/ فلسطين:
أعلنت وزارة الشــباب والرياضة - صندوق دعم الشباب الفلسطيني فتح 
باب التســجيل للحصول على قرض الزواج الحسن دورة )إبريل/٢٠٢٠( 

بقيمة )٢٠٠٠ دوالر(، ابتداًء من يوم األحد المقبل حتى الخميس.
وقال المدير العام لصندوق دعم الشباب عصام الهبيل، في بيان، أمس: 
"إن الفئة العمرية المســتهدفة لدورة شهر إبريل هي الفئة العمرية من 
)٢٢-٣٥( عامًا"، الفتًا إلى أن آلية التسجيل عبر نظام الدخول الحكومي 

الموحد من خالل الموقع اإللكتروني لصندوق دعم الشباب.
وأشــار الهبيل إلى أن اآلليــة المعتمدة بعد انتهاء التســجيل هي إجراء 
القرعــة العلنيــة الختيار المســتفيدين عبر البث المباشــر في وســائل 

التواصل االجتماعي، بسبب اإلجراءات االحترازية الخاصة بوباء كورونا.

"النقل": إقبال عىل الرتخيص 
لالستفادة من خصم الـ50 %

غزة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة النقل والمواصالت أن دوائــر الترخيص في محافظات غزة 
شــهدت إقبااًل من السائقين، بعد عيد الفطر، لالستفادة من قرار خصم 

%50 من رسوم ترخيص مركبات العمومي.

وذكر المتحدث باســم وزارة النقــل والمواصالت المدير العام لســلطة 
الترخيــص خليــل الزيــان، في بيــان، أمــس، أن كثيرًا من الســائقين 
شــرعوا في ترخيص مركباتهم بعــد قرار التخفيض. وأصــدرت الوزارة 
قــرار تخفيض رســوم مركبــات العمومي فــي قطاع غزة بنســبة تراوح 
من 30 إلى %50؛ للتخفيف عن الســائقين مع الحصــار وجائحة كورونا. 
ودعا الزيان الســائقين إلى اغتنام الفرصة وترخيص مركباتهم، مؤكدًا 

تخفيض رسوم المركبات العمومية بمقدار 750 شيكاًل في السنة.

"االقتصاد" تلزم البنوك 
ومكاتب الرصافة تعليق قرار 

ضبط أسعار رصف العمالت
غزة/ فلسطين:

قــرر وكيــل وزارة االقتصاد الوطنــي د. رشــدي وادي إلزام البنــوك ومكاتب 
الصرافة العاملة في قطاع غزة، تعليق القرار الخاص بحماية أصحاب الحواالت 

المالية، وضبط أسعار صرف العمالت في مكان بارز للزبائن والمتعاملين.
وذكــرت اإلدارة العامة لإلعالم والعالقــات العامة بالوزارة، في بيان أمس، أن 
وكيل الوزارة  أصدر قرارًا بإلزام البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في قطاع غزة 
تعليق القرار رقم 43 لسنة 2020م )الخاص بحماية أصحاب الحواالت المالية 
وضبط أســعار صرف العمالت( في مكان بارز وظاهر للزبائن والمتعاملين في 

المراكز الرئيسة للبنك أو مكاتب الصرافة، وفي جميع الفروع التابعة لهم.
وأشــار البيان إلى تأكيد الوزارة ضرورة إبــراز القرار على لوحة كبيرة مطبوعًا 
بأحــرف كبيــرة وظاهرة للزبائــن والمقاوليــن. وأكدت أنه في حــال مخالفة 
هذا القرار ســيتخذ المقتضى القانوني المشــدد بحق الجهة المخالفة، داعيًة 

الجهات المختصة كافة لمتابعة تنفيذ هذا القرار خالل أسبوع.

بدء رصف رواتب موظفي الحكومة 
غزة/ فلسطين:

أعلنــت وزارة الماليــة صرف رواتب الموظفين عن شــهر مايو الماضي، اليوم 
الخميس، بالنسبة السابقة نفسها، وبنظام الفئات، مدة ثالثة أيام.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، أمس: "إن الصرف سيبدأ اليوم لفئة 2000 
شيكل فأقل، ويوم األحد لفئة 3000 شيكل فأقل".

وتابعت: "سيكون الصرف يوم اإلثنين لجميع الفئات، وذلك في بنكي الوطني 
اإلسالمي واإلنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد".

وأشــارت الوزارة إلى أنها دبرت راتب هذا الشــهر بعد االســتدانة من البنوك 
المحليــة من أجــل الوفاء بصــرف الراتب في موعــده المحدد، فــي الظروف 

الصعبة الحالية.
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"فلسطين" تحاور أول من صنفها االحتالل ضمن ما سماها "القائمة السوداء"

غزة/ يحيى اليعقوبي:
 "كبلنــي ذلــك الضابــط بالحديــد ألدخــل فــي سلســلة التنقــات واإلجــراءات 
الطويلــة حتــى أصــل للغرفة التي ســأباُت ليلتي فيها، ُفتشــُت تفتيًشــا عارًيا 
دقيًقــا ككل مــرة ثــم أخذتنــي المجنــدة لعنبر في الســجن ألبــات ليلتي في 

زنزانٍة تصحبني فيها إسرائيليتان محكومتان بأحكاٍم جنائية!
 لــم أتخيــل وال لحظــة كيــف بإمكانــي قضــاء هذه الليلــة، وكيــف يمكن أن 
ُأســتقبل فــي هــذه الغرفة لهــذه الليلة، صحــوت من أفــكاري حين وصلت 
الزنزانة على صوت السجانة تصرخ وهي تأمرني أن أخلع جلبابي وحجابي..".

لكل إنســان مرحلة فارقة من حياته؛ تتغير معها رتابة الحياة 
الروتينية، في حياة المرابطة المقدسية هنادي حلواني بدأت 
مالمح هذا التغيير عام 2011، حينما كانت معلمة بـ"مصاطب 
العلم"، وفي غضون عــدة أعوام وضعها االحتالل في المرتبة 
األولى بالقائمة "السوداء" في نظره، و"الذهبية" كما تسميها 

المرابطات.
كان موقــف نزع الحجــاب، أحد األحداث التــي روتها حلواني، 
فــي حوارها مع صحيفة "فلســطين"، حيث بــدت امرأة صلبة 
لم تهزها كل وسائل التضييق التي مارستها أجهزة مخابرات 
االحتــالل ضدها، بدًءا من أول إبعاد لها، واعتقالها في زنازين 
العزل االنفرادي، وحبســها منزليًّا، ومراقبتهــا طوال الوقت، 
وروايتهــا ألحداث عاشــتها كهبتــي باب الرحمة واألســباط، 

وأحداث أخرى.
مصاطب العلم

بصفتهــا مقدســية تســكن فــي حــي وادي الجــوز بالقدس 
المحتلــة، فإنه أمــر طبيعي أن ترتاد المســجد األقصى، لكن 
في عــام 2011 بدأت هنــادي حلواني ترابــط يوميًّا وتعمل 
بمشــروع "مصاطــب العلم"، تبــدأ حديثها من هنــا، بهدوء 
وصوت رزين، وكلمات متماســكة تقول : "كنت مدرســة قرآن 
في هذا المشــروع، لكن بدأت أتطور كمعلمة وبدأ المشــروع 
بالتطور كذلك، وبلغ عدد مرتاديه50 طالبة، لكن شــخصيتي 
كانــت جاذبة للناس، فأصبــح هناك 650 طالبــة، وكنا نمنح 
الطالب شــهادات أكاديمية وأشياء تساعدهم على االنخراط، 

إضافة إلى ذلك أصبح هناك ألف طفل، و600 رجل".
من هنا؛ بدأ االحتالل يســلط المجهر ومراقبة هذا التحول في 
أعداد طالب العلم داخل األقصى، فقبل 2010 كان المســجد 
فارًغا إال مــن المصلين، ولم يكن قد بزغ فجر الرباط، إلى أن 
وصلت عيــون مراقبته لـ"حلواني"، وبــدأت المالحقة، تقول: 
"غيرت هذه المشاريع التي شاركت فيها مخططات االحتالل، 

فحظر المشروع، ثم بدأت المالحقة واإلبعاد إلى اليوم، 

للمقتحمين المســتوطنين بالتكبير، وبدأت كل واحدة فيهن 
بإيصــال رســالتها بشــكل فــردي وأصبحن عناويــن للرباط 

وتوثيق انتهاكات االحتالل عن بعد".
لكن لم يكن ما ســبق، كل ما في جعبة االحتالل ضد حلواني، 
فقد اعتقلها ســبع مــرات، واحتجزها وأبعدها مــرات عديدة، 
تتابع: "العام الماضي اعتقلني ســت مرات واقتحم بيتي سبع 
مــرات، حتى أن مجموع األيــام التي دخلــت األقصى بها في 
آخر ســت ســنوات نحو شــهرين ومنذ ثمانية أشهر لم أدخل 

األقصى".
نزع الحجاب

ال يفارق هذا الموقف ذاكراتها؛ فما زالت آثار الجرح الذي سببه 
عالًقــا في نبرة صوتها: "في إحدى مــرات االعتقاالت، وضعت 
بسجن "الرملة" في قســم الجنائيات، طلبت المجندة أن أرفع 
حجاب الرأس، وأخلع عباءتي، فرفضت بشــدة، وتعاركنا، لكن 
خشــيت من ذلك بأن يتهمني االحتالل باالعتداء على شرطية 
داخل السجن ويسجنني ستة أشــهر، فزجتني بغرفة بداخلها 

إسرائيليتان مسجونتان على قضايا مخدرات".
تتابع رواية الموقف: "دخلت السجن فوجدت منشفة، وضعتها 
على رأســي ألن الســجن مراقب بكاميرات من سجانين رجال، 

وبكيت لمدة ساعة حتى أحضروا لي حجابي".
فــي مرة اعتقال أخرى، مكثت حلواني أســبوعًا بعزل انفرادي 
بســجن الرملة، تعود إليه لكن هــذه المرة من بوابة الذكرى 
األليمــة، مضيفــة: "كان المــكان أشــبه بمرحــاض، ملــيء 
بالحشــرات، مكعب إســمنتي مرفوع عن األرض فوقه فرشــة 

رفيعة تحتها حشرات ميتة".
يعقــب كل مــرة اعتقــال، إبعــاد عن البلــدة القديمــة، ومن 
شــروط اإلفــراج إما اإلبعــاد أو الحبس المنزلي لعدة أشــهر، 
كان أصعبها على حلواني عام 2016م، تقول: "كانت شــرطة 
االحتــالل تراقبني 24 ســاعة، تأتي الفجر وفــي الليل للتأكد 
بأننــي متواجدة بالمنزل، وأجبروا أمي وهي مريضة ســرطان 
على مراقبتي، والتوقيع علــى كفالة بمعاقبتها إذا خرجت من 
المنزل، ولم يســمحوا لها بالخروج كذلك رغــم أنها احتاجت 
عالج حتى تراقبني، وسلموا عائلتي بعد ذلك قرار هدم إداري؛ 
فعال حينها شــعرت أنني ســببت األذى لهم، وغبت عن زوجي 

وأطفال لمدة شهرين". 
في 14 يوليو/ تموز 2017شكل رفض المقدسيين "البوابات 
اإللكترونية" على أبواب المســجد األقصــى لحظات فارقة في 
تاريخ مدينة المحتلة، وشكل اعتصام باب األسباط، وبرز فيها 
دور المقاومة الفردية واالعتصام الشــعبي والتفاعل الخارجي، 
اضطر االحتالل اإلسرائيلي أمامها للتراجع وإزالة البوابات، في 

28 تموز/يوليو 2017 بإزالة البوابات اإللكترونية.

تقــول حلواني عــن ذلك: "يومهــا منعنا أنفســنا من دخول 
األقصــى، وأراد االحتالل بغبائه إثارة حدث معين إلعادة فتح 
األقصى بشــروطه، وكنت سعيدة بالمقدســيين المدافعين 

لكن أصبحت رســالتي عن المسجد األقصى من خالل صوتي 
وأنا مبعدة، أعلى بكثير من الرسالة بداخله".

ســبق أول قــرار إبعاد رســمي، تهديــدات وجههــا االحتالل 
واتصاالت على أهلها وزوجها، ثم جاءها أول اســتدعاء رسمي 
من مخابرات االحتالل في القدس في 2012، تلخص الجلسة 
وما دار فيها: "كانت عبارة عن جلســة تسميع ما بين "ترغيب 
وترهيــب"، وهــددت حينها باإلبعــاد عن المســجد األقصى، 
والضفــة الغربية، ووقف خدمــات العالج الطبــي، والمنع من 

السفر، نفذها الحًقا كلها باستثناء اإلبعاد لغزة أو تركيا".
ضابط االحتالل يســألها، في أثناء الجلســة: "حــرام بنتك لما 
تكبــر وبدها تتزوج تكوني أنت مبعدة لغزة.. عشــان ضليتي 

بهذا الطريق".
ســبقت ردها عليه ضحكة عريضة اســتفزته بهــا: "غزة أرض 

عزة ويشرفني أكون كذلك بتركيا".
مراقبة متواصلة

لم يكن سهاًل؛ ما تحملته المرابطة حلواني، فلك أن تتخيل أن 
هاتفها مراقب طوال الوقت، الرسائل التي تصلها، المكالمات، 
البريــد اإللكترونــي، حســاباتها على مواقــع التواصل، وبين 
الفينة واألخرى يســتدعيها جهاز مخابرات االحتالل "الشاباك" 
للتحقيق معها في األشــخاص الذين تتواصل معهم، وطبيعة 
الرسائل، وإذا استقلت سيارتها في الطريق يسلط "الشاباك" 
شــرطة مرور االحتالل لفرض غرامات مالية عالية عليها، حتى 

يصبح مرورها في شوارع القدس المحتلة صعبًا.
"هددني بسحب الهوية المقدسية، وهذا يعقبه إخراج وإبعاد 
)...( كمــا حرمت وقتهــا وعائلتي من تلقي خدمــات التأمين 
الصحــي أو الدواء والعالج من المستشــفيات رغــم أننا ندفع 

أمواال مقابله".. وهكذا استمرت المالحقة والتضييق.
اعتقد االحتالل أن الضبــط الذي قامت به حلواني داخل حرم 
األقصى، ســينتهي بإخراجهــا وإبعادها عنــه، لكنها واصلت 
رســالتها مــن الخارج وأصبــح التأثيــر عالميًّا، إلــى أن أصدر 
االحتالل قائمة "سوداء" وكان اسم هنادي حلواني الرقم األول 
وضمــت القائمة 55 اســمًا للمرابطــات، معظمهن تعرضن 
للتنكيــل وتفتيــش واقتحــام البيوت، ومنــع االحتالل 
وقفاتهن عند باب السلســلة التــي كانت تتصدى 

عن األقصى، ووقف المســيحي بجانب المســلم، كان االحتالل 
يحاول إبعاد أهل البلــدة القديمة عن األقصى والقضية، لكن 

كل ذلك فشل".
ال تــزال تروي المشــاهد: "فتح المقدســيون بالبلدة بيوتهم 
للقادميــن من الخارج لالعتصام، وكانت أيام عز وكرامة، ولما 
دخلنا من باب األسباط بعد إزالة البوابات شعرت أنها تحضير 
لنصر "أعظم"، فكانت مشاعر ومشاهد مختلطة، كان االحتالل 
يضربنــا بقنابل الغاز والناس تســجد للصــالة وآخرون يغمى 

عليهم من الغاز".
حينهــا تأكــدت حلواني أنــه مهما االحتــالل حــاول التنكيل 
بالمقدســيين فإنهم ســيبقون "حماة الدار"، وفــي هبة باب 
الرحمة عام 2019 والتي أفشــل المقدسيون محاولة االحتالل 
بالســيطرة على بــاب الرحمة، حتى تمكن آالف المقدســيين 
فــي 22 فبراير/ شــباط 2019، من الدخول إلــى مصلى باب 
الرحمة شــرقي المســجد األقصــى وأداء الصالة فيــه، للمرة 
األولــى منذ عام 2003، حلواني كانــت توثق ذلك من "مطل 
الطور" بالقدس بســبب قــرار إبعادها، ثم توالــت االعتقاالت 
ضد حلواني وصار االحتالل يالحقها على نشــاطها على مواقع 
التواصــل، اعتقلهــا األســبوع الماضــي، وخالل حملــة الفجر 
العظيــم، وهــي تفيد بأن االحتــالل اســتدعاها للمقابلة وقد 

تتسلم أمر إبعاد لها.

رسالتي باإلبعاد تجاوزت حدود 
األقصى وأصبحت عالمية
ساهمت بارتياد ألف طفل

و650 امرأة لـ»مصاطب العلم«

أصعب موقف 
حينما نزعت مجندة 

االحتالل حجابي

شرطة االحتالل 
تفرض عليَّ غرامات 
باهظة على الطريق

مجموع أيام دخولي 
األقصى في 6 سنوات 

لم يتجاوز شهرين

هنادي حلواني..  مرابطة مقدسية تحت مجهر "الشاباك"
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ال يعــرف من أين أتــى أو كيف.. ذلــك ال يهم.. ففي 
حياة الغاب تقف الحاجات الحيوانية على رأس أولويات 
الحيــاة اليوميــة. يكفيه أنه يعرف كيف يوفر لنفســه 
وبشــكل يومي الطعــام، حيوانيًــا كان أو نباتيًا.. ال 
فــرق، المهم أالَّ يمضي يومًا يقع فيه فريســة للجوع 
يقرض أحشــاءه.. ويعلم أيضًا أن يجد ما يســتر عري 
جسده.. يدفئه عندما تســكب السماء بردها وماءها، 
ويحميه من لظاها حين تسوطه بأشعة الكتلة النارية 
التي تلتهب في جوفها، والتي أصبح من المســلَّمات 
لديــه أن هذه الكتلة الملتهبة تســتيقظ في الصباح 
فتعتلي قبة الســماء، وتســكن وتنام في الليل.. مثله 
تمامًــا ومثل بقية ســكان الغاب على هــذه الجزيرة 
النائيــة العزيزة على قلبه. كما يعلم أن يوفر لنفســه 
مأوى فــي كهف أو بطن شــجرة يضمــه عندما يحلَّ 
الظــام، فيزيــح عن نفســه عنــاء النهــار المنصرم، 

ويحتمي من األعداء.
الحــظ منذ أمد بعيد أنه يفتقــد لألنياب الحادة التي 
تمتلكها الحيوانات وتصطاد بها.. فصنع لنفسه نابًا 
من حجــٍر مدبب، ثبَّته على عصــا قطعها من غصن 
شــجرة متين. دافــع بها عن نفســه واصطاد طعامه 

ناهيك بمآرب أخرى.
حفظ ما حولــه من أصوات وروائح حتــى أصبح يميز 
نه من  كل مــا يدور حوله عبر تغيُّرها وتبدُّلها؛ ما مكَّ
االســتعداد جيدًا لــكل المفاجآت الموشــكة. حديثه 
الذاتي تمحــور طوال الوقــت حول أبجديــات الحياة 

القامة، جلودهم بهتة، وشعورهم صفراء، ويتحدثون 
بطريقة لم تعهدها أذنيه قبًا، وعلى أكتافهم تتدلى 
عصي غريبــة الشــكل، ويتعاونون على حمل أشــياء 

كبيرة الحجم مشبَّكة تشبه الصناديق. 
تسلق شجرة باسقة بحذر.. من بين أغصانها أمضى 
ليله مســتطلعًا متســائًا عمَّا يجري.. جال في خلده 
أنهــم قد وفدوا إلى الجزيرة من جهة الشــاطئ.. لم 
يشــعر ناحيتهم بالود؛ فجرأتهم فــي اقتحام المكان 

سلبت الطمأنينة من نفسه. 
علــى حين غــرة، صداع عنيف شــرع ينقر رأســه، ثم 
وهنــت قواه، تبــع ذلك غثيان أشــعره بــدوار عنيف، 
قبل أن تعمى حواســه عن اســتقبال أي مثير خارجي، 
واإلصابة بشــيء يشــبه اإلغماء، لم يعهده من قبل، 
غرق بعدها في ســديم تاه سواد عميق.. شيء يهزه 
بعنــف ويلح عليه أن يفتح عينيــه.. بينما عقله يكافح 
ذلك بقوة.. وتحت الضغط واإللحاح، فتح عينيه.. في 
البداية كان كل شيء مغبشًا، ثم بدأت الرؤية تتضح 

بعدها.. نظر حوله.. لم يفهم أي شيء!
وجد نفســه محتجزًا داخل أحــد الصناديق التي رآها 
ســابًقا فــي الغــاب، ولكن فــي مكان مظلــم غريب، 
وبالقــرب منه صناديــق كثيرة احتجــز فيها كثير من 
سكان الغاب.. دببة، أسود، فيلة، نمور، أفاٍع، ذئاب... 
ماذا يجري؟ هل تلك المخلوقات الغريبة جائعة لدرجة 
دفعتها الحتجاز أهل الغاب تروم التهامهم؟ إذا كانوا 
ــا، فلماذا لــم يصطادوهم ويشــرعوا في  جوعــى حقًّ

وتحدياتها، التي كان قادرًا علــى معاركتها والخروج 
منها بسام في كل مرة. 

ذات أصيــل وقف أمــام البحر الكبيــر.. غمس قدميه 
في الماء، وشــرع يرقب األفــق.. كانت النوارس تنعق 
حوله بحدة، تصوَّر لو أنه امتلك أجنحة مثلها.. وأخذ 
يتصور في مخيلته أين كان سيحلق، وإلى أين يمكنه 
أن يصل.. أطبقت الحيرة على روحه، وســأل نفســه: 
"مــاذا يوجد خلــف هذا الماء؟ هل هنــاك نهاية له؟"، 
طاف وطاف بخياله، ولكنه ســرعان ما ارتد إلى واقعه 
عندما لسعه برد المساء.. وتذكر أن عليه أن يعود إلى 

وكره قبل اشتداد الظلمة.
ذات ليلة دافئة أضاء بدرُها السماء، كان الغاب وأهله 
يغرقون في ســبات عميــق، دوت في الجزيــرة جلبة 
غريبة لم يألفهــا، صرخات.. قهقهات.. همهمات.. ال 
تشبه أيًّا من األصوات التي يعرفها، انفعل واضطرب 
وســيطرت مشــاعر مختلطة على نفســه وتساءل في 
داخلــه قائًا: "ما هذا؟ هل مــن مخلوق جديد لم أرَه 
من قبل أتى يدب هنا لم أكن أعلم عن وجوده شيًئا؟ 

من أين أتى؟ وأين كان مختبًئا؟".
علــى غير عادته، غادر كهفه فــي جوف الليل، بعد أن 
أيقظه الفضول وجذبه ليســتجلي حقيقة روائح غريبة 
أزكمــت أنَفــهُ.. لم تلتقطها حواسُــه مــن ذي قبل، 
لــم يتمكن أن يخمــن ماهيتها. جــاب المنطقة على 
ضوء القمــر بخطوات متوجســة يقظة.. شــاهد بأم 
عينيه كائنات تشــبهه، تمشــي على قدمين منتصبة 

أكلهــم؟ لماذا احتجزوهم هنا؟ وكيــف وصلت أنا إلى 
هنا؟ وماذا يريدون مني؟ هل سيلتهمونني أيضًا؟ 

شاهد أفرادًا منهم يتجولون في المكان.. يضحكون 
ويتحدثــون.. صرخ بقوة، هزَّ القضبــان بعنف، حاول 
كســرها.. كانــت شــديدة الصابة.. لم يستســلم.. 
اقتربــوا مــن القفــص، نظــروا إليــه بتحــدٍّ، ازداد 
اهتياجًا.. من هؤالء؟ مــاذا يريدون مني؟ اقترب منه 
أحدهم، جلد ظهره بسوط، وصرخ به قائًا: "اهدأ..." 
اشــتعل غضبًا، وبحــث حوله.. فتش عــن الناب.. لم 

يجده.. للمرة األولى في حياته يشعر بالقهر.. 
اقترب أحدهم من القفص، فمدَّ يده بسرعة وأمسك 
بعنقه وأخذ يضغط عليه بقوة صارخًا له مشــيرًا أن 
يفتح البــاب.. اقترب خلق كثير إلنقاذ صاحبهم، وهم 
يصرخون قائلين: اتركه أيها الوحش.. وحش حقيقي 
يشــبه البشــر ولكنه لن يكون بشــريًّا في يوم ما.. 

اقتلوه.. خلِّصوا البشرية من أذاه!
لــم يدرك مــاذا يعني كامهم.. لم يفهــم كلمة مما 

يقولون.. هو مجرد صراخ ليس إال.. 
عبــر فوهة العصا التي ال تشــبه عصــي الغاب، قذف 
أحدهم كتلة صغيرة من نار، اخترقت صدره وأشعلت 
فيــه آالمًــا مبرحة لم يســتطع احتمالهــا.. أدرك أنه 

هُزم.. 
ســقط أرضًا باستســام تام تســبح في ذهنه فكرة 
واحدة" ربما تكون هنا نهاية الماء الذي يستلقي على 

أطراف الغاب.. بئس المكان".

ش؟ هم المتوحِّ د. زهرة خدرجأيُّ

فرحة تغمر قلوب المصلين وذويهم

عودة الصالة في مساجد القطاع.. "عيد" للغزيين

"اليــوم عيد والله يمــا".. تلك الكلمات التي خرجت من 
قلب أمل العجلة، كانت خالصة فرحة عارمة مع خروج 
زوجهــا وأبنائهــا الســبعة إلــى صــالة الفجــر تزامًنــا مــع 

سماعها صوت المؤذن يصدح بـ"الله أكبر الله أكبر".
الفرحة التي غمرت قلب العجلة المكناة "أم أحمد" )49 
عاًما(، كانت بدايتها مع إعالن وزارة األوقاف والشؤون 
الدينيــة فــي قطــاع غــزة، إعــادة فتــح المســاجد ألداء 
الصلــوات الخمــس المفروضــة جماعة في المســاجد، 
قبــل أيام، حتى عمت الفرحة قلوب المشــتاقين لتلك 

اللحظات، وزاد الشوق لتحقيق ذلك.

غزة/ طالل النبيه:

وتجلت الســعادة، مع تنفيذ مساجد القطاع 
القرار اليوم، الذي شــهدت فيه إقبااًل كبيرًا 
مــن أهالــي القطــاع، ملتزمين بإجــراءات 
الوقاية المتمثلة بالتباعد في أثناء الصاة، 
، ولبس  وإحضار سجادة شخصية لكل مصلٍّ
الكمامــات وغيرهــا مــن اإلجــراءات التــي 

شددت وزارة األوقاف على حتمية اتباعها.
"أم أحمــد" كانت حزينة وفرحــة في نفس 
الوقــت، طيلــة فترة إغــاق المســاجد في 
القطاع بســبب جائحة "كورونــا"، ففرحتها 
كانت بالتزام أبنائها في الصاة جماعة في 
بيتها، وحزينة على استمرار إغاق المساجد 

آنذاك كإجراء وقائي.
وبدت فرحة "أم أحمد" مع خروج أول أبنائها 

السبعة إلى المسجد قبيل أذان الفجر بعشر 
دقائق، قائلــة لصحيفة "فلســطين": "هذا 
يوم عيــد لنا وألهالي القطاع، فرحتنا كبيرة 
بعودة األبناء واألهالي إلى المسجد للصاة 

فيه".
وتمنــت أن تنتهــي جائحــة كورونــا، وأن 
يستمر فتح المســاجد في القطاع وأال تغلق 
مــرة أخرى، معبرة عن أملها أن ينعم أهالي 

القطاع بالسامة والعافية الكاملتين.
واكتملــت الفرحة مع خــروج نجلها محمد، 
أمــام المصلين بلباســه األبيــض، موجهًا 
عمــوم المصليــن بضــرورة االلتــزام فــي 
اإلجراءات الوقائية، التي كان التزم بها من 

حضر إلى المسجد بشكل كبير.

وعبــر قســمات وجهــه التــي تســلل إليها 
التفاؤل، ارتسمت عامات السرور على وجه 
محمــد )29 عامًا(، حامدًا اهلل عز وجل على 
أن منَّ على المصلين في مســجد علي بن 
أبي طالب، بحي الزيتون شرقي مدينة غزة، 

الصاة جماعة بعد انقطاع طويل.
يقول لصحيفة "فلســطين": "هذه اللحظات 
طــال انتظارهــا، والشــكر هلل علــى تلــك 
النعمة"، ســائًا إياه –تعالى- أن يمن على 
مرضــى كورونا بالســامة والعافيــو، وأن 

يحفظ فلسطين وغزة من آثاره.
ويؤكــد الشــاب محمــد أهمية رفــع الهمة 
مــع بدء الصــاة في المســاجد، منبهُا في 
الوقت نفسه إلى أهمية االلتزام باإلجراءات 
الوقائيــة، التي دعــت إليها وزارتــا الصحة 

واألوقاف.
أما الشــابة رنيم فقد كتبت في تغريدة لها 
عبــر تويتر: "اليوم وهلل الحمــد يصلي أهل 
غزة في المســاجد صــاة الفجــر والصاة 
كانــت بالميكرفــون فــي مســجدنا وفــي 

الجوامع المحيطة بنــا، واإلمام بعد الصاة 
ألقــى كلمة ترحيــب بالمصليــن وعبر عن 
فرحتــه بعودتهــم للصــاة في المســجد، 
أصــوات الصــاة بالميكرفون اليــوم كأنه 

العيد واهلل".
ونقل صحفيون ونشــطاء صــاة الفجر من 
مســاجد القطاع عبر البث المباشــر لمواقع 
التواصــل االجتماعــي وقنــوات تلفزيونية، 
التي أظهرت دعوات المصلين وتكبيراتهم 

وحمدهم هلل على تلك اللحظات.
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غزة/فلسطين:
كشــف عند الســام هنية، األميــن العام المســاعد للمجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة، عن مضمــون خطة اســترايجية 
يتم الترتيــب لإلعان عنها وتنفيذها من أجــل تنظيم العمل 

الرياضي في غزة.
وقــال هنية في تصريحات خص بها صحيفة فلســطين :" منذ 
فترة طويلة ونحن نســعى إلى االرتقــاء بالحركة الرياضية من 
كل جوانبها الفنيــة واإلدارية والبنية التحتية، ولكن غزة مرت 
بظروف صعبــة للغاية أبرزهــا تعرضها للعدوان اإلســرائيلي 
ثاث مرات منذ العام 2008 وحتى العام 20014، وهو ما أعاق 

عملية التطوير".
وأضاف :" هناك عوامل كثيرة أيضًا ســاهمت في عدم التمكن 
مــن التخطيط لتحقيق التطور، إال أن عامل الوقت ســاهم في 
القفز عــن تلك العوامــل، وإلقائها خلف الظهــر حيث لم تعد 

عائقًا أمام التطوير".
وتحــدث هنية عن الكثيــر مــن التفاصيل المتعلقــة بالخطة 
االستراتيجية ال سيما الرية العامة لتقليص عدد فرق البطوالت 
والحفاظ علــى عدد األندية وتوســيع دائرة وانتشــار األلعاب 

الجماعية األخرى.
وأوضح هنية أنه ســيعمل وفق رؤية واضحة وخطة أوضح يتم 
التوصل إليها مع كل الجهات من أجل تحقيق مصلحة الرياضة 

الفلسطينية.
وفيمــا يتعلق بالوفاق الرياضي، فقد أكد هنية أنه "إنجاز كبير" 
وأنه ساهم في استمرار النشاط الرياضي وأنه سيتم استخاص 
العِبر لاســتفادة من التجربة للوصــول إلى إعادة األندية إلى 
أوضاعها الطبيعية ال ســيما تفعيل جمعياتها العمومية لتكون 

قادرة على اخيار مجالس إداراتها بشكل ديمقراطي.
جديــر بالذكر أن الحركة الرياضية توقف لمدة 3 ســنوات بعد 
أحداث االنقســام في العام 2007، حيث تعطلت كل األنشطة 
والبطوالت، إلى أن تم اإلعان عن التوافق في عدد من األندية 
فــي العام 2010، وهو مــا مهد الطريق الســتئناف البطوالت 

بمختلف األلعاب.
ولعب الدكتور باســم نعيم، وزير الشــباب والرياضة األســبق، 
وعبد الســام هنية وعدد من قيــادات العمل الرياضي بحركة 
فتح وفي مقدمتهم الرياضي وليد أيوب، دورًا كبيرًا في تحقيق 

التوافق واستئناف النشاط المُستمر حتى اآلن. 

تتضمن تحديد عدد فرق كل لعبة

ُنخطط إستراتيجيًا لمرحلة 
رياضية جديدة في غزة

هنية:

غزة/وائل الحلبي:
كشــف نادي المصري البورســعيدي النقــاب عن تلقيه عرضــًا جديدًا من أحد 
أندية القمة في تونس للتعاقد مع المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي.
ولم يكشــف المصري عن اسم النادي, ولكن مصدرًا بداخله أكد تلقي النادي 
عرضًا تونســيًا مغريًا لضم محمود وادي, بخاف العرض الرســمي الذي تقدم 

به نادي بيراميدز والعرض الودي الذي جاء من الزمالك للتعاقد مع وادي.
وأوضح المصدر أن وادي ال زال يرتبط مع النادي بعقد حتى نهاية شهر يونيو 
2022, وأنه في حال اســتمرار توقف النشــاط الرياضي في مصر لفترة أطول 

ســيكون مــن الطبيعي أن يبحث الاعب عن فرصــة لانتقال ألي من األندية 
الراغبة بضمه في الدول التي سيتم فيها استكمال النشاط الرياضي.

وأضــاف المصدر في حديثه لصحيفة "اليوم الســابع" أن الاعبين المحترفين 
فــي صفوف الفريق لهم الحق في البحث عن مصلحتهم حال تم تمديد إيقاف 
النشــاط الرياضــي لفترة أطول, مبينًا أن الجهاز الفني بقيادة طارق العشــري 
يرفــض رحيل أي العب عن الفريق في الوقت الحالي لحين وضوح الرؤية حول 
استئناف النشاط إلى جانب صدور قرار المحكمة الرياضية الدولية برفع عقوبة 

حرمان المصري من قيد الاعبين في ثاثة فترات انتقاالت.

يتلقى عرضًا من أحد
فرق الُمقدمة في تونس

غزة/وائل الحلبي:
كشف نادي اتحاد خانيونس عن اتمام التعاقد مع عيد العكاوي بعد نهاية 
عقده مع أهلي النصيرات الذي لعب معه في الموسم الماضي، فيما اتفق 

على ضم حاتم نصار مهاجم شباب جباليا.
وتأتــي عودة العكاوي التحاد خانيونس بنــاء على رغبة المدرب إحميدان 
بربخ في ظل مساعيه لضم عدد من العبي الخبرة لتعزيز صفوف الفريق.
وشــارك العكاوي في تدريبات البرتقالي على مــدار األيام الماضية، التي 

يستعد من خالها الستكمال بطولة كأس غزة.
وفي نفس الســياق توصل اتحاد خانيونس التفاق لضم حاتم نصار العب 

فريق شباب جباليا السابق، ليكون ثالث الوافدين الجدد للبرتقالي.
وكان اتحــاد خانيونــس ضــم هيثم أبو ظاهــر الظهير األيمــن لخدمات 

المغازي في وقت سابق.

اتحاد خانيونس 
يستعيد العكاوي

ويضم نصار

غزة/وائل الحلبي:
أفرجت ســلطات االحتال اإلسرائيلي عن حمزة عبد اهلل العب المنتخب 
الوطني لكرة الســلة وفريق إبداع الدهيشة, بعد أكثر من ثاثة سنوات 

قضاها في معتقاته.
وكانت ســلطات االحتال اعتقلت عبد اهلل يوم 4 من أبريل عام 2017، 
بعدمــا قامت بتفجير بوابة منزله في بلدة فرعون جنوب طولكرم, حيث 
قامت باعتقاله برفقة والده وعدد من أشقائه قبل أن تفرج عنهم بعدها 

بوقت قصير.
وعلى الرغم من مســاعي اتحاد كرة السلة للضغط على االتحاد الدولي 
لكرة الســلة لإلفراج عن الاعب بصفته العب دولي وسبق له المشاركة 
في عدد من المســابقات الرســمية لاتحاد اآلسيوي, إال أن االحتال لم 

يستجب لمطالب اإلفراج عنه.
وأبدى عبد اهلل ســعادة كبيرة عقب اإلفراج عنــه صباح أمس بعد ثاثة 
ســنوات قضاها في الســجون تســبب في حرمانــه من المشــاركة مع 

المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا 2019.
ويعــد حمــزة عبــد اهلل أحــد أصحــاب االنجــاز التاريخــي لكرة الســلة 

الفلسطينية بالصعود لكأس آسيا 2015 في الصين.

االحتالل يفرج عن 
العب منتخب كرة 
السلة عبد الله

محمود وادي
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لندن/ وكاالت:
كشــف الصحفي اإليطالي الشــهير جيــان لــوكا دي مارزيو مفاجأة 
تتعلق بمستقبل النجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي، العب نادي 

برشلونة اإلسباني.
وقــال دي مارزيــو، الذي يعمل لصالح شــبكة ”ســكاي ســبورتس“ 
البريطانيــة إن نــادي ليفربول اإلنجليزي تقدم بعرض رســمي إلى 

برشلونة لضم ديمبلي.
وأكد دي مارزيو، على موقعه الشــخصي أمــس، أن عرض ليفربول 
يتضمن استعارة ديمبلي لمدة عام واحد، مع خيار الشراء في نهاية 

الموسم المقبل.
ويتنافس علــى ضم ديمبلي نادي يوفنتــوس اإليطالي، الذي يريد 
التعاقد مــع الالعب، في إطار صفقة تبادلية مع برشــلونة تتضمن 

رحيل البوسني الدولي ميراليم بيانيتش إلى البلوغرانا.
وعانى ديمبلي من اإلصابات المتكررة التي تســببت في إبعاده عن 
مباريات برشــلونة طويال، ما دفع مسؤولي البارسا إلى دراسة بيعه 

أو إعارته خالل الموسم المقبل.

ليفربول يقّدم 
عرضًا للتعاقد مع 

عثمان ديمبلي

مدريد/وكاالت:
أعلن االتحاد اإلســباني لكرة القدم أمس، أن اســتئناف منافســات كرة القدم 
فــي إســبانيا، بعد فتــرة توقف بســبب أزمة وبــاء فيروس كورونا المســتجد 
)كوفيد-19(، ســيبدأ بإقامة الشوط الثاني من مباراة رايو فايكانو وألباسيتي 

في دوري الدرجة الثانية، وذلك في العاشرة من حزيران/يونيو الجاري.
وكانت المباراة التي أقيمت في كانون أول/ديســمبر، قد توقفت بعد الشوط 
األول عندما كان الفريقان متعادلين ســلبيا، بســبب هتافات بعض مشــجعي 

رايو فايكانو ضد رومان زوزوليا مهاجم ألباسيتي، حيث وصفوه بـــ"النازي".
وذكر االتحاد اإلســباني في بيان اليوم :"سيجرى استكمال الشوط الثاني من 

المباراة بدون حضور الجماهير."
وفي 11 حزيران/يونيو الجاري، تستأنف منافسات الدوري اإلسباني بعد توقف 
دام ثالثة أشــهر بســبب أزمة الوبــاء العالمي، حيث يلتقي أشــبيلية مع ريال 

بيتيس في مباراة ديربي أشبيلية، وستقام المباريات بدون جمهور.

استئناف الدوري 
اإلسباني بشوط ثاٍن

لندن/ وكاالت:
بدأ تشيلســي فــي اتخاذ خطوة جريئــة نحو التعاقد مع قائد آرســنال بييــر- إيمريك 

أوباميانغ الساعي للرحيل عن النادي اللندني قبل نهاية عقده الموسم المقبل.
وكشــفت صحيفة ”صــن“ البريطانية عن أن المهاجم الغابوني ســيكون حرا لالنتقال 
مجانا في يناير المقبل وقد يوافق النادي على رحيله مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ويســعى المدير الفني ميكيــل أرتيتا على إبقــاء أوباميانغ على المــدى الطويل، لكن 
مديري النادي مصممون على عدم خســارة أموال الصفقة المحتملة من خالل السماح 

له بالذهاب مجانًا.
ونــدم المدفعجيــة علــى رحيل الويلزي آرون رامســي مجانــا وال يريد تكــرار األمر مع 

أوباميانغ الذي تسعى خلفه أندية باريس سان جيرمان وبرشلونة وغيرها.
ووفقا لصحيفة ”تليغراف“ البريطانية، يشــّكل تشيلســي ضربة قاســية لكنه يدرك أن 

آرسنال لن يجعل صفقة انتقال أوباميانغ ألحد أبرز منافسيه في لندن سهلة.
ورغم تركيز تشيلسي على تيمو فيرنر في محاولة تعزيز الهجوم خاصة وأن النادي قد 

يخسر ويليان الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم لكن أوباميانغ بين الخيارات.

تشيلسي يرغب بضم 
أوباميانغ نجم أرسنال

برلين/ )أ ف ب(:
اعلــن االتحاد االلمانــي لكرة القدم أمــس بأنه لن يعاقب 
الالعبيــن الذيــن اعربــوا عــن تضامنهــم مــع المواطن 

االميركي جورج فلويد خالل مباريات الدوري المحلي.
ووجه عدد من الالعبين رسائل تضامن مع فلويد، المواطن 
األســود البالغ من العمر 46 عاما، والذي قضى اختناقا قبل 
نحو أســبوع علــى أيدي شــرطي أبيض فــي مينيابوليس 
ثبتــه على األرض وركع فوق عنقــه، في حادثة أثارت موجة 

احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن األميركية.
وقــال بيــان صادر عــن االتحــاد االلمانــي "يريــد االتحاد 
االحتفاظ بهذا القرار خــالل المراحل المقبلة )من الدوري( 
حتى ولو ظهرت حركات مناهضة للعنصرية على اثر الوفاة 

العنيفة لجورج فلويد".
اما رئيس االتحاد فريتز كيلر فأثنى على القرار بقوله "احيي 
بقــوة القرار الحكيــم للجنة التأديبية فــي االتحاد االلماني 
وانا ســعيد للغايــة. تصرفــات الالعبين تحظــى باحترامنا 

وتفهمنا".
وأظهر العبا بوروســيا دورتموند اإلجليزي جايدون سانشو 
والمغربي أشرف حكيمي قميصا داخليا كتب عليه "العدالة 
لجــورج فلويد" خــالل مباريــات نهاية االســبوع في دوري 
بوندســليغا، بينما احتفل الفرنســي ماركوس تورام العب 
بوروســيا مونشنغالدباخ بتســجيل هدف من خالل الركوع 
على ركبة واحدة، ووضع العب شــالكه األميركي ويســتون 

ماكيني شارة حول ساعده كتب عليها "العدالة لجورج".

االتحاد األلماني لن ُيعاقب 
الالعبين المتضامنين مع فلويد 

مدريد/ )أ ف ب(:
أعلن األرجنتيني جرمان بورغوس مســاعد مواطنه دييغو ســيميوني مدرب 
أتلتيكو مدريد اإلسباني لكرة القدم، أمس، أنه سيترك منصبه نهاية موسم 

2019-2020 ليصبح مدربا لناد لم يفصح عن اسمه.

وقال بورغوس في تســجيل مصــور تم بثه على الموقــع االلكتروني للنادي 
بعنوان "أتلتيكوس )انصار أتلتيكو(، جرمان بورغوس يريد أن يخبرنا بشيء".
"في نهاية الموسم 2019-2020، سأقوم بخطواتي األولى كمدرب رئيسي".

وأضــاف الحارس األرجنتيني الدولي الســابق "أعتقد أنه بعد أكثر من عشــر 
سنوات في الدوري اإلسباني، أنا قادر تماما على قيادة دفة فريق".

وانضــم حــارس الفريق المدريدي الســابق بيــن 2001 و2004 والبالغ من 
العمر 51 عاما، الى الجهاز الفني لسيميوني عام 2011.

ونجــح الثنائي األرجنتيني مع أتلتيكو بالوصــول إلى المباراة النهائية لدوري 
أبطــال أوروبا مرتيــن )2014 و2016(، وفــازا بلقب الدوري اإلســباني مرة 
واحدة )2014(، وكأس إسبانيا )2013(، والكأس السوبر اإلسبانية )2014(، 
والــدوري األوروبــي "يوروبا ليــغ" مرتيــن )2012 و2018( وكأس الســوبر 

األوروبية مرتين )2012 و2018(.
وقــال عن ســيميوني "إنه صديــق. نحن نفهــم بعضنا البعض باإلشــارة، 

بالنظرات، بحركة الرأس".

بورغوس مساعد سيميوني 
يترك أتلتيكو نهاية الموسم 
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

فعدو العرب ال يحارب على أرض مجهولة المعالم، وتحصنت بالسرية، وقطعت 
دابر العمالء، فالمعلومة هي السالح الفتاك الذي ساعد الجيش اإلسرائيلي في 

جميع حروبه العدوانية ضد العرب.
قبــل أيام معدودة مــن تاريــخ 1967/6/5، أقام الجيش المصري ســاترًا من 
الحجــارة علــى الطريق الوحيــد الواصل بيــن مدينة خان يونــس ومخيمها، 
وحين تســاءل الناس في ذلك الوقت عن الســبب في إقامة الساتر على مدخل 
المخيم، طالما أن جيشــنا العربي سيحتل )إسرائيل(، وسندمر تل أبيب، ونعود 
إلى بيت دراس والمجدل وحمامة ويافا؟ يومها كان الجواب: هدف الســاتر من 
الحجارة هو إعاقة حركة العربات اإلسرائيلية فيما لو تقدمت إلى غزة، وكي يتم 

اصطياد الجنود اإلسرائيليين كالفراش!
وكانــت الصدمة يــوم االثنين 67/6/5 حين هام مئــة ألف جندي مصري على 
وجوههم في صحراء سيناء، تصطادهم األحقاد اإلسرائيلية، وهي تدوس تحت 
جنازير الدبابة حجارة ســاتر مخيم خان يونس، وتسحق حلم الشعوب العربية 

بتحرير فلسطين دون األخذ باألسباب.

من مدينة القدس المحتلة.
وقــال أمين ســر المكتــب التنفيذي 
الدولــي للملتقــى بــالل عامــر، إن 
الحملة العالمية ســتنطلق يوم األحد 
القــادم، بمشــاركة أكثــر مــن 200 
مؤسســة عالميــة، مهتمة بشــؤون 
الفلســطينية،  والقضيــة  القــدس 
موزعة على أكثر من 30 دولة عربية 

وإسالمية وأجنبية.
وأوضح عامر لـــصحيفة »فلسطين« 
اإللكترونــي  القــدس  »يــوم  أن 
العالمي«، ســيكون عبارة عن حملة 
إلكترونيــة تفاعليــة عبــر منصــات 
تتضمــن  االجتماعــي،  التواصــل 
التفاعل والمشاركة والنشر تزامنا مع 

مواقع الكترونية إعالمية.
وذكر أنه سيتم النشر والتغريد تحت 
وســم »للقدس ننتصــر«، بـ11 لغة 

جائحــة  اســتمرار  مــع  العصيبــة، 
»كورونا«. وفق عامر.

القــدس  يــوم  فعاليــات  وســتمتد 
إعالميًا  لتنتشــر  العالمي  اإللكتروني 
عبر اإلذاعات والقنــوات التلفزيونية، 
وســيتخلل الحملــة أيضــًا، مهرجانًا 
إنشاديًا عالميًا تستضيف فيه المنشد 
يحيــى حــوا وعــددا مــن الفنانيــن 
وإطــالق  العالمييــن،  والمنشــدين 

مسابقات ثقافية.
وذكر عامر أن ملتقى القدس أمانتي، 
ســينظم عدة فعاليات وأنشــطة في 
مختلــف الــدول واألقطــار فــي يوم 
الذكرى، بمــا يخدم قضيــة القدس 
واألقصــى، الفتــا إلــى أنه ســيعقد 
مؤتمرًا صحفيًا إلكترونيًا، عبر منصة 

»زوم« ومواقع الملتقى اإلعالمية.
وفي رسالته إلى أهالي القدس، قال 

عالمية، بهدف تســليط الضوء على 
وأهالي  األقصــى  المســجد  معانــاة 

القدس المحتلة.
واللغات هــي: اإلنجليزيــة، التركية، 
الماليزيــة، االندونيســية، العربيــة، 
البرتغاليــة،  الفرنســية،  األلمانيــة، 

األوردية، المااليو، األلبانية.
تهــدف  الحملــة  أن  عامــر  وبيّــن 
إلحيــاء واجب الدعــم والتضامن في 
نفــوس المســلمين وأحــرار العالــم 
للقدس واألقصى، وتســليط الضوء 
علــى انتهــاكات االحتــالل فــي حق 

المقدسيين والمقدسات.
وتســعى الحملــة إلى إبقــاء القضية 
الفلســطينية وملف القدس المحتلة 
بشــكل خاص، حية في نفوس األمة 
الضــوء  تســليط  عبــر  اإلســالمية، 
علــى واقعهم في ظــل هذه الظروف 

عامر: »ثبات وصمود المقدســيين 
اإلســرائيلية  االنتهــاكات  أمــام 
لــه كل التحيــة، وســنواجه معهم 
الوســائل  بــكل  االعتــداءات  كل 

واألدوات«.
وأكــد أن االحتــالل يتعمــد تهويد 
القــدس المحتلــة، واالعتــداء على 
مقدساتها وأهلها واستفزاز مشاعر 

المسلمين والمسيحيين منهم.
وشــدد ممثل الملتقى في قطاع غزة 
علــى أن القــدس ســتبقى العاصمة 
األبديــة لدولــة فلســطين. وقــال: 
»كل محــاوالت التدنيس والتدليس 
واإلســرائيلي  األمريكــي  والتزييــف 
للمقدسات اإلســالمية لن تنجح في 
إضعاف صمود المقدســيين، واحقية 
الفلســطيني فــي أرضه ومقدســاته 

اإلسالمية والمسيحية«.

وقال منسق لجنة حماية وصمود جبال الخليل 
ومســافر يطا، فؤاد العمور، إن قوات االحتالل 
مصحوبــة بجرافــات وآليات الهــدم، اقتحمت 
منطقة المفقرة في مسافر يطا جنوبي الخليل 
)جنوب الضفة(، وهدمت منزل المواطن أحمد 

حمامرة وصادرت خيمته.
وأضاف العمور أن قوات االحتالل هدمت غرفة 
ســكنية للمواطنين بالل وســمير حوشية في 
منطقة المركز في مسافر يطا، وصادرت خيمة 
في منطقــة مغايــر العبيد للمواطن شــحادة 
ســالمة، وأزالــت أخرى فــي منطقــة البخيت 

للمواطن جميل رباح.
وكانت قــوات االحتالل أخطرت أول من أمس، 
بإزالة خيمتين في قرية تواني شرقي بلدة يطا 
جنوبــي محافظة الخليل، وهدم منزل في قرية 

دير العسل جنوبي الخليل.
وفــي شــرقي الضفــة الغربية هدمــت قوات 
االحتالل، أمس، خمسة مساكن، و«بركسين« 
لتربية األغنام واســتولت علــى معداتهما في 

تجمع دير حجلة البدوي شرق مدينة أريحا.
وقــال مســؤول ملــف االســتيطان فــي أريحا 
واألغــوار محمــد غــروف، إن االحتــالل اقتحم 
المنطقة وهدم 5 مســاكن للمواطن إبراهيم 
أبو داهوك وأبنائه نصر وأحمد وصياح ومحمد 
أبــو داهوك، إضافــة إلى »بركســين« لتربية 

األغنام.
وتعتزم حكومة االحتالل ضم أجزاء واسعة من 
الضفة الغربية، أول يوليو/ تموز، وتشمل غور 

األردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.
وتشــير تقديــرات فلســطينية إلــى أن الضم 
ســيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مســاحة 

الضفة المحتلة.
اقتحام األقصى

مــن جانب آخر اقتحم عشــرات المســتوطنين 
المتطرفيــن، صبــاح أمس، المســجد األقصى 
المبارك من باب المغاربة، بحراســة مشــددة 

من شرطة االحتالل الخاصة.
وأفــادت دائرة األوقــاف اإلســالمية بالقدس 
المحتلة بأن 75 مســتوطنًا اقتحموا المسجد 
األقصــى خالل الفترة الصباحيــة، وتجولوا في 
باحاته، وسط محاوالت ألداء طقوس تلمودية 

في الجهة الشرقية من المسجد.
وتواصل شــرطة االحتالل فــرض قيودها على 
دخول المصلين الوافدين للمســجد األقصى، 
وتحتجــز هوياتهم الشــخصية عنــد البوابات 

الخارجية.
وأبعــدت شــرطة االحتــالل موظــف اإلعمــار 
بالمسجد األقصى حسام سدر لمدة أسبوع عن 
المســجد، مع عودته األســبوع القادم مجددًا 

للتحقيق معه.
يذكر أن المسجد األقصى يتعرض يوميًا )عدا 
يومي الجمعة والسبت( القتحامات وانتهاكات 
من المســتوطنين وأذرع االحتــالل المختلفة، 
بحيث تتخللها اســتفزازات للمصلين وعمليات 
اعتقــال وإبعاد عن المســجد، إلتاحــة المجال 
للمتطرفين لتنفيذ اقتحاماتهم دون أي قيود.

إلى ذلك داهمــت قوات االحتالل، أمس، منزل 
الشــيخ عكرمــة صبــري فــي مدينــة القدس 
المحتلة، وقمعت المشــاركين في وقفة إسناد 
له وللعاملين في األوقاف اإلســالمية، ومنددة 

باعتداءات قوات االحتالل بحقهم.
وشارك العشرات من أبناء القدس ونواب عرب 

في الكنيســت ضد ما يتعرض له المقدسيون 
مــن مضايقــات لالحتــالل، وضــد مضايقــة 
العاملين في المســجد األقصــى، كما اعتقلت 
قــوات االحتــالل اثنين مــن المشــاركين في 

الفعالية التي جرت أمام منزل الشيخ صبري.
وفي وقــت الحق أمس، اعتقلت قوات االحتالل 
مُســنًّا من بلدة العيساوية، وشابا من البلدة 

القديمة بالقدس المحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة بأن قــوات االحتالل 
اعتقلت المســن أبو موسى درويش من منزله 
في بلدة العيســاوية شــمال القدس المحتلة، 

واقتادته إلى مركز تحقيق المسكوبية.
كمــا اعتقلت الشــاب خطــاب الشــرباتي من 
محيط بــاب حطة بالقــدس المحتلة واعتدت 

على شبان كانوا في المكان.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت فجر أمس )11( 

مواطنًا من الضفة الغربية.
وقال نادي األسير  في بيان: إن قوات االحتالل 
اعتقلت خمســة مواطنين من بلدتي ســلواد 
ودير أبو مشــعل شــرق رام اهلل وهم: موســى 
أحمد حامد )22 عامًا( من سلواد، وباسل مفيد 
عطا، وأكرم فاتــح زهران، ومحمد عبد الحكيم 
عطــا، ومحمد نوح عطا، وتتراوح أعمارهم بين 
)17و18 عامــًا(. ومــن مخيــم الفارعــة وبلدة 
طمــون اعتقــل االحتــالل زكريا فايــز عوض، 
وعزام علــي جوابرة، إضافة إلــى نعمان ناصر 

بني عودة.
واعتقــل االحتــالل الفتــى إيــاد صالــح نوفل 
)17 عامــًا( من مدينة قلقيلية بعد اســتدعائه 
مــن  مصطفــى  هيثــم  ومحمــد  للمقابلــة، 

العيساوية، وأشرف شماسنة من بلدة قطنة.

رام اهلل/ صفاء عاشور:
القى إصدار رئيس السلطة، محمود عباس، 
مرســومًا جديــدًا بتمديد حالــة الطوارئ 
ثالثيــن يوما تبدأ مــن الرابع مــن يونيو/ 
حزيــران الجــاري، انتقادات مــن قانونيين 

ومؤسسات حقوقية.
وأصــدر عباس قرارا بقانون صدَّق فيه على 
هذا المرســوم، وذلك في إطار مكافحة وباء 

"كورونا".
والمرســوم الجديــد هو الثالــث منذ ظهور 
إصابــات بفيــروس كورونا داخــل األراضي 
الفلســطينية، وتحديدا في 3 مــارس/ آذار 

بمدينة بيت لحم.
وأكــد الخبير فــي القانون الدولــي د. عبد 
الكريم شــبير، أنه ال يجوز - حسب القانون 

الفلسطيني - للرئيس تمديد حالة الطوارئ 
إال مرة واحدة لمدة ثالثين يوما.

وأوضح شــبير لصحيفة "فلسطين" أنه من 
ناحيــة قانونيــة فــإن هناك تجــاوزا لنقطة 
دســتورية نص عليها القانون "أن التمديد 
ال يكون إال مرة واحــدة لثالثين يومًا ومرة 
ثانيــة أخــرى فقط مــع الرجــوع للمجلس 

التشريعي".
وفي وقت ســابق أكــد مركز إعــالم حقوق 
أن  "شــمس"  والديمقراطيــة  اإلنســان 
أي تمديــد لحالــة الطــوارئ فــي األراضي 

الفلسطينية مخالف للدستور.
وبحسب المركز فإن القانون األساسي يجيز 
تمديــد حالة الطــوارئ لمدة ثالثيــن يومًا 
أخرى فــي حالة واحــدة، هي بعــد موافقة 

المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
ولم ينص صريــح المادة على بدائل لغياب 
التشريعي الذي يشكل عقبة ومعلمًا يعكس 
أزمــة عميقــة تعصــف بالنظام السياســي 

الفلسطيني برمته.
من جانبه أكد الناطق باســم الحكومة برام 
اهلل إبراهيــم ملحــم أن الوضــع القائم في 
الضفة يبقى كما هــو وال يوجد أي إغالقات 

جديدة.
وقــال ملحم عبر حســابه في "تويتــر": "إنَّ 
تمديد حالة الطوارئ يهدف للســيطرة على 
أي مناطــق تظهر فيها إصابات خالل الفترة 

القادمة وللتعامل مع الوباء"، وفق قوله.
وفي ســياق متصــل أعلــن الناطق باســم 
وزارة الصحــة برام اهلل، د. كمال الشــخرة، 

أن اللجنــة الوبائيــة وبعد اجتمــاع عقدته، 
أمس، رفعت توصية لوزير التربية والتعليم، 
بالســماح للطلبة الذين لم يبدؤوا بتقديم 
امتحانات الثانوية العامة في المناطق التي 

ظهر بها وباء كورونا بااللتحاق بزمالئهم.
وقــال الشــخرة فــي تصريــح: إن اللجنــة 
الوبائيــة عقــدت اجتماعها وناقشــت فقط 
ملــف التوجيهي في المناطــق التي ظهرت 
بهــا إصابات بفيروس كورونــا، وقررت رفع 
توصيــة للبــدء بتقديم امتحانــات الثانوية 

العامة، ضمن شروط وإجراءات صحية.
وحذر من عــودة وباء كورونا بشــكل أكبر، 
نتيجــة عــدم التــزام المواطنيــن والعمال 
والموظفيــن فــي المؤسســات بإجــراءات 

الصحة والوقاية.

وأشار الشخرة إلى أن طواقم الطب الوقائي 
تجــري فحوصــات عشــوائية لمختلف فئات 
المجتمــع في جميع المناطــق، مبينًا أن كل 
الفحوصــات التــي أجريــت خــالل اليومين 
الماضييــن نتيجتهــا ســلبية وال إصابــات 

جديدة سجلت.
وفي وقت الحق مســاء أمــس، أعلنت وزيرة 
الصحــة فــي حكومــة اشــتية، مــي الكيلة 
تســجيل إصابة جديــدة بفيــروس كورونا 
لشــابة )28 عاما( من برطعــة جنوب جنين 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحــت الكيلة في بيان صحفي أنه 
بتسجيل اإلصابة الجديدة، يرتفع عدد 
المصابيــن بالفيروس في فلســطين 

إلى 636.

إلى أن الوفيات قد بلغت 291. وفي ســياق متصل هاجم عضو الكنيســت عن 
حزب »إســرائيل بيتنا«، إيلي أفيدار، رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، متهمًا إياه بأنه أراد انتشار فيروس كورونا في الدولة العبرية.
وقــال أفيــدار وفق القنــاة »7« العبريــة: إن نتنياهو »اتخذ خطــوات أدت إلى 
انتشــار كورونا في )إسرائيل( حيث سمح لمدة أســابيع بوصول الطائرات من 
مناطق العــدوى في نيويورك وغيرها إلى )إســرائيل( دون تفتيش ودون عزل 
للوافدين«. وادعى أن نتنياهو منع إجراء فحوصات للكشف عن كورونا لعشرات 
آالف المســتوطنين بشــكل يومــي عن قصد، وأراد انتشــار الفيــروس وليس 
العكس، مضيًفا: »لقد عطل نتنياهو االقتصاد، وخلق أزمة، ودمر معيشــة 2.5 

مليون إسرائيلي«.

أحمــد عبــد الرحمن عبد اهلل أبو حــرب )63 عاما( توفي اليوم في الســعودية 
بعد إصابته بفيروس كورونا. وبحسب آخر إحصائيات فلسطينية رسمية لوزارة 
الخارجية فقد وصل إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في صفوف 
الجالية الفلســطينية حول العالم إلى 113 حالــة وفاة. وكانت الخارجية أعلنت 
فــي تقريرها اليومي أنه تم تســجيل إصابــة جديدة بالفيــروس بين الجالية 

الفلسطينية في الكويت، مؤكدة ارتفاع عدد حاالت التعافي إلى 957 حالة.

انتقــادات قانونيــة لتمـديــد عبــاس حالــة الطــوارئ

األدلة الجنائية تكشف سرقة
 أحد المراكز التجارية بغزة

غزة/ فلسطين:
كشف قســم البصمات في المعمل الجنائي الفلســطيني التابع لإلدارة العامة 
لألدلــة الجنائية وهندســة المتفجرات في جهاز الشــرطة النقــاب عن قضية 
ســرقة أحد المراكز التجارية في محافظة غزة. وقال رئيس قسم البصمات في 
إدارة األدلة الجنائية الرائد ياســر عصفور، في بيان، أمس، إن القســم تعامل 
مع بصمات مرفوعة من مســرح الجريمة الخاص في قضية الســطو على أحد 
المراكز التجارية بالمحافظة وذلك بعد تلقي إشارة تفيد بوجود حادثة السطو، 
ونجــح خاللها الفريق الفني في رفع عدد من البصمات من المحرزّات التي تم 
تحريزهــا. وأضاف عصفــور أن الفريق المختص تمكن مــن تظهير ورفع أربع 
بصمات صالحة للمقارنة من مسرح الجريمة وتحويلها إلى قسم البصمات في 

المعمل الجنائي الفلسطيني للمقارنة والمضاهاة.
ولفت إلى أنه تم مقارنة ومضاهاة البصمات مع أحد المشتبه بهم من معتادي 
الســلوك االجرامي المحالين إلى القسم من المباحث العامة، ووجد تطابقا في 

البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة وتعود إلى المواطن "ه. ز".
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انتفاضة ثالثة قوية وعنيفة. تفيد استطالعات الرأي في دولة العدو بأن 
٥٨٪  من المســتطلعة آراؤهم يرون أن عمليتي الضم وفرض السيادة 
ســتفجران انتفاضة ثالثة قوية وعنيفة في مناطق الضفة الغربية. هذا 
التوقع فــي نظري هو توقع صحيح ومنطقي. ويزداد هذا التوقع واقعية 
إذا مــا قررت الســلطة وأجهزتها األمنية ترك الشــعب يعبر عن موقفه 

دون تعطيل سيادي أو اعتقاالت.
الشعب الفلسطيني مّل حياته الراكدة، ومّل حياته تحت االحتالل، ومّل 
حياته تحت نير ســلطة فاســدة، ال تقدم شــيئا مهمًّــا لقضية التحرير 
وإزالة االحتــالل. و٩٨٪  من أفراده يؤيدون قيــام انتفاضة ثالثة قوية 

وعنيفة.
الشــعب يريد انتفاضة ثالثة ضد االحتالل. الشعب ال يريد سلطة تقمع 
رغبته في تفجير انتفاضة ثالثة قوية. الشــعب يريد إســقاط االحتالل، 
ويريد إســقاط مراوغات الســلطة وترددها المهين. الشــعب يعلم أنه 
ال عالج لعملية الضم وفرض الســيادة غيــر االنتفاضة الوطنية القوية 
والشــاملة، وحتى العنيفة. الشــعب يريد أن يقاوم، وعلى الســلطة أن 

تترك له فرص المقاومة مفتوحة، دون عراقيل أو اعتقاالت.
الشــعب في غــزة والضفة جاهز للقيام بانتفاضة شــعبية ثالثة، وجاهز 
لتحمل تكاليفها، حتى يزول االحتالل، ويســقط مشــروع الضم وفرض 
الســيادة. الشعب جاهز للقيام باإلجراءات الالزمة، وتحمل األعباء، وهو 
ينتظر من السلطة أن تشدّ أعصابها، وأن تساعد في القيام بانتفاضة 
ثالثــة، قابلــة للتطور في المناطــق، إلى أن يقرر االحتــالل الخروج من 

الضفة، والتوقف عن استضعاف الشعب، ونهب أرضه.
إذا لم ينتفض الشــعب بقوة ضد إجراءات الضم وفرض السيادة اآلن، 
فمتــى ينتفض؟! ومتى يعبّر عــن وطنيته وحريته؟! لم يعد في القوس 
الوطنــي منزع، إما أن ينتفض الشــعب ضد االحتالل في انتفاضة ثالثة 
قوية، وإما أن يركن الشــعب للذين ظلموا، والذين يستهترون بأخطار 
مشــروع الضم وفرض الســيادة؟! وإما أن يتمرد علــى االحتالل وعلى 
قيادته، ويقــوم بانتفاضة ثالثة، وال عليه أن  يلــوذ قادته المتخاذلون 
إلــى التغطيــة اإلعالميــة، وإدارة عمليــة مواجهــة الضــم مــن خالل 

المناورات اإلعالمية'.
الصحــف العبرية تُحــذر نتنياهو مــن انتفاضة ثالثــة وقوية ضد ضم 
الضفــة، ونحــن نحذر الســلطة من الوقــوف موقف المتفــرج، واحتواء 
الغضب الشعبي من خالل احتجاجات ليوم أو يومين. إننا نحذر السلطة 
من خطورة التســويف، والالمباالة، وترك األمور تسير بحسب ما خطط 
لــه العــدو! إن أقل القليل مما يجب على الســلطة وعلى الشــعب فعله 
اليــوم قبل غد، هو تفجير انتفاضة ثالثة، ال ســيما بعد أن توافرت لها 
كل مبرراتهــا التفجر داخليــا وخارجيا وقانونيا. الشــعب يريد انتفاضة 
ثالثة. وهو خائف جدا من كلمات المالكي وزير خارجية عباس الذي دعا 
إســرائيل لمفاوضات جدية في موســكو، رغم أن قرار االجتماع القيادي 
فــي ١٩ من الشــهر الجاري قــرر التحلل مــن االتفاقيات الســابقة مع 
المحتل! كيف تتحلل؟! وكيف تدعو للتفاوض؟! ما هو الموقف الحقيقي؟!

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

روما/ فلسطين:
فاز الشاعر الفلســطيني د. عودة عمارنة المقيم 
في إيطاليا بالمركز األول لجائزة الشعر العالمية 
)أسّــاس 2020( بنسختها الثامنة، التي تنظمها 
المؤسسة الصقّلية للثقافة والفنون والعلوم في 
مدينة ميســينا، وهي برعاية ســامية من جامعة 
وبلدية مدينة ميســينا وبعض من المؤسســات 

الثقافية في مقاطعة صقلية اإليطالية.
وشارك في المســابقة أقسامها المختلفة )الشعر 
المنظوم والشــعر الحر والشــعر العامي والقصة 
القصيرة والشعر العالمي( ما يقارب 800 مشارك 

مــن إيطاليا، ومــن عــدة دول عربيــة وأجنبية. 
وتكونــت لجنة التحكيم من 30 شــخصية أدبية 

وأستاًذا جامعيًّا.
وعمارنــة العربــي األول الذي يحصــل على هذه 

الجائزة.
ولم تتمكن جامعة ميســينا هذا العام من إقامة 
الحفــل بأروقــة الجامعــة فــي حضــور الفائزين 
والمكرمين، بسبب حالة الطوارئ التي تشهدها 
إيطاليــا، فكان التكريم مــن طريق اإلنترنت عبر 
تطبيــق "إكســتريم يــارد" والبث المباشــر عبر 
وســائل التواصل االجتماعي، إذ قدمت الدكتورة 

فالفيا فيتزاري رئيسة الجائزة وبعض أعضاء لجنة 
التحكيم الفائزين بعد قراءة مسوغات الفوز.

وفــي مداخلته، شــكر الدكتــور عمارنة رئيســة 
الجائزة والقائمين عليها وكل من يدعمها للعام 
الثامن على التوالي، وقال: "يشــرفني ويسعدني 
الحصــول على هذه الجائزة المرموقة أول عربي، 
وســعادتي مضاعفة، ال ســيما أنها مــن صقلية 

أرض الشعراء".
وأضاف: "هذا التكريم هو اعتراف باألدب العربي 
واألدب الفلسطيني القادرين على المساهمة في 

الثقافة اإلنسانية".

شاعر فلسطيني يفوز بجائزة عالمية للشعر في إيطاليا

واشنطن/ وكاالت:
كشــفت دراســات ســابقة أنَّ اســتخدام الماء الجاري 
والصابــون لغســل اليديــن أكثــر فاعلية مــن الجلِّ 
المعقم لليدين، بحســب وكالة أنباء الصين الجديدة 

»شينخوا«.
وجــاءت الدراســات لتفند  بعــض الشــائعات القائلة 
بــأن الجل المعقــم لليدين أكثر فعاليــة ضد فيروس 
كورونا الجديد من غسل اليدين، وهو ما يؤدي بدوره 
إلى ارتفاع مبيعــات أنواع الجــل والمناديل المضادة 

للبكتيريا.
وكشــفت دراســة أجرتهــا الجمعية األمريكيــة لعلم 
األحيــاء الدقيقــة في ٢٠١٩ أنه ال يمكــن فرك الجل 
المضاد للبكتيريا بشــكل مناســب أثناء االســتخدام، 
ولكن، الغســل بالصابون من شــأنه أن يزيل الخاليا 
الفيروســية من اليدين، والشطف جيدا بالماء الجاري 

من شــأنه إزالتهــا تماما، وهو أمر أساســي للتخلص 
تماما من الفيروسات.

ويتفــق الخبراء في أن معقم اليدين الذي يحتوي على 
نسبة تتجاوز 60 في المائة من الكحول فعال في قتل 
معظم الفيروسات، ومع ذلك، يمكن أن يكون الكحول 
ذو المواصفات المطلوبة ضارا للبشرة الحساسة وقد 

يصل األمر بأن يلحق الضرر بالبشرة السليمة.
وقــال متحــدث باســم شــركة المنتجــات الكيماوية 
اليابانية كاو كوربوراشــن: إن اإلفراط في اســتخدام 
جــل اليــد يمكن أن يتســبب في جفاف الجلــد وإزالة 
الزيــوت الطبيعية على ســطحه، ما يزيــد من قابلية 

التعرض للعدوى.
لذلك، من األفضل اســتخدام معقم اليدين باعتدال، 
وينبغي أن يأتي دائما كخيار ثانٍ عندما يتعذر غســل 

اليدين.

لدغات الحشرات.. 
متى تستلزم 

استشارة الطبيب؟
برلين/ وكاالت:

قال الدكتور كريســتوف ليبيش طبيب 
األمراض الجلديــة األلماني: إن لدغات 
الحشــرات ال تعد من األمــور المزعجة، 
التي تفسد متعة الصيف فحسب؛ بل قد 
تشــكل أيضًا في بعض الحاالت خطرًا 
على الحيــاة. وأوضح طبيــب األمراض 
الجلدية األلماني أنــه من الطبيعي أن 
يحدث تورم شــديد فــي موضع اللدغة 
مع الشــعور بألم، غير أن هذه المتاعب 
ينبغي أن تتحســن بعد مرور يومين مع 

تبريد موضع اللدغة وتجنب حكها.
وفــي حال عــدم تالشــي المتاعب بعد 
مرور هذه المدة، ينبغي حينئذ استشارة 
الطبيب, وفقا لمــا أوردته وكالة األنباء 

األلمانية.
وأضــاف ليبيــش أن لدغات الحشــرات 
قد تشــكل خطرا على حياة األشخاص، 
الذيــن يعانــون مــن حساســية تجاه 
ســم الحشــرات بصفــة خاصــة، حيث 
إنهــا يمكن أن تؤدي إلــى اإلصابة بما 
يعــرف بالصدمة التحسســية المميتة، 
والتــي تتمثــل أعراضهــا فــي خفقان 
القلب وضيق التنفس ومشــاكل الدورة 

الدموية واإلغماء.
المرضــى  هــؤالء  علــى  يتعيــن  لــذا 
اصطحاب طقم أدويــة الطوارئ معهم 
عند السفر والتنزه، مع استشارة الطبيب 
أيضا بعــد اســتخدام أدويــة الطوارئ 

لالطمئنان على حالتهم الصحية.

ُشرطّيان يطُبخان لعجوز 
مريضة.. والسّر في 4 كلمات

روما/ وكاالت:
فــي لفتة إنســانيَّة، ذهب شــرطيان إيطاليان إلى منــزل عجوز مريضة 

إلعداد الطعام لها بعدما استنجدت بالشرطة.
»أنــا جائعة وبمفــردي، ســاعدوني«، كلمات تلقتها الشــرطة اإليطالية 
الخاصــة بخدمة الطوارئ، الســبت الماضي، في حوالي الســاعة الثامنة 
والنصف مســاء في مدينة فلورنســا، في مكالمة هاتفية لعجوز تبلغ من 

العمر 87 عامًا، مستنجدة بهم بسبب شعورها بالجوع الشديد.
ونظرًا لعدم مجــيء مقدمة الرعاية الخاصة بها هذا اليوم، بقيت العجوز 
المريضة والطريحة الفراش لســاعات طويلة دون طعام، لدرجة أنها لم 
تستطع النهوض لطهي شــيء تأكله، فلم تجد سوى االتصال بالشرطة 

لنجدتها، حسب موقع »lanazione« اإليطالي.
وعلــى الفــور، توجه الشــرطيان أنطونيــو وجوزيبي إلى منزل الســيدة، 
وتمكنا من دخول بيتها بعدما وجدا باب الشقة مواربًا، ليجداها في غرفة 

نومها وعلى وجهها ابتسامة ارتياح لوصول رجال الشرطة إلنقاذها.
وشــرع الشــرطيان على الفور في مرافقتها إلى المطبخ، وأعدا لها وجبة 
عشاء ســاخنة من »الرافيولي بالطماطم«، ثم غادرا بعد تناولها الطعام 

واالطمئنان عليها.

دراسة: استخدام الماء الجاري والصابون لغسل 
اليدين أكثر فاعلية من الجلِّ الُمعّقم لليدين

هل تسمح السلطة 
بانتفاضة ثالثة قوية؟!


