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" تكشف صحيفة "
حكومة "اشتية" سحبت أموال 2800 

عامل من مستفيدي "وقفة عز"
رام اهلل-غزة/ يحيى اليعقوبي:

علــى أحر من الجمر ذهب العامــل "أ. ف" )28 عامًا( -الذي كان 
يعمل بأحد األماكن السياحية بمدينة أريحا بالضفة 
الغربيــة وتعطل عــن العمل بســبب جائحة فيروس 

وفق تقرير سيقدمه مالدينوف غًدا أمام اجتماع دولي: 
ضمُّ )إسرائيل( أراضَي فلسطينية 
سيشعل الصراع في الضفة وغزة

نيويورك/ األناضول:
حــذرت األمم المتحــدة، أمس، مــن أن ضم ســلطات االحتالل 

اإلســرائيلي مناطق فلســطينية ســيؤدي إلى اندالع 
الصراع وعدم االســتقرار في الضفــة الغربية وقطاع 

تشييع الشهيد الحالق واالحتالل 
يمنـــع الصـــالة عليه في األقصـــى

4

مقتل شقيقين جنوبي نابلس
 كانا محتجزين لدى أمن السلطة

نابلس- غزة/ أدهم الشريف:
قتل مســلحون شــقيقيْن كانا معتقليْن لدى أجهزة أمن السلطة، وأصيب 

آخر بجروح خطيرة، أمس، في شجار استخدمت فيه أسلحة نارية، 
ببلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

غزة-عمان/ جمال غيث-األناضول:
أحيــا فلســطينيون، أمــس، الذكرى 
للهجــوم  العاشــرة،  الســنوية 
اإلســرائيلي علــى الســفينة التركية 
"مافــي مرمــرة" التي كانــت ضمن 
"أســطول الحريــة" لكســر الحصــار 
اإلسرائيلي على قطاع غزة في مايو/ 

أيار 2010.

أمام المطامع اإلسرائيلية.. 
"األقصى" يدخل مرحلة 
جديــــــدة مــــن الصــــراع

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بعد أكثر من شــهرين على إغالقه بســبب تداعيات تفشــي فيــروس كورونا 
المستجد، فتح المسجد األقصى المبارك أبوابه أمام المصلين فجر أمس، لكن 

ومنذ اللحظات األولى شــهد المســجد اقتحام مئات المســتوطنين 
لباحاته، األمر الذي يشــير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحديات 

القانوع يدعو إلى تفعيل حمالت التضامن الدولية مع غزة
إحياء الذكرى العاشرة لمجزرة "مافي مرمرة" بغزة 

صالح: "مافي 
مرمرة" سلسلة 
من جهود تركيا 

للدفاع عن 
فلسطين

غزة/ جمال غيث:
الوطنيــة  للقــوى  األســرى  لجنــة  حملــت 
واإلســالمية، ســلطات االحتالل اإلسرائيلي 
ممثلة بإدارة ســجونها، المسؤولية الكاملة 

عــن حياة األســير كمال أبو وعــر، المعتقل 
منذ عــام 2003، ويعاني مرض الســرطان 
وتكســرًا في صفائح الــدم، في ظل تدهور 

أوضاعه الصحية.

وطالبت لجنة األســرى خالل مؤتمر صحفي 
عقــد أمام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليب 

األحمر بمدينة غزة، أمس، دعمًا 
وإسنادًا لألســير المريض كمال 

من أخطر حاالت األسرى المصابين بالسرطان
"لجنة األسرى" تحمل االحتالل مسؤولية
 حيـاة األسيـــر المريـــض كمــــال أبو وعـــــر

تسجيــــل إصابـــة جديـــدة 
بفيروس كورونا في قلقيلية

قلقيلية- رام اهلل/ مصطفى صبري:
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس »كورونا« 

المســتجد في محافظــة قلقيلية، ما يرفع حصيلــة اإلصابات في 
فلسطين إلى 627. وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أمس، أن 

توقعات بموسم ممتاز لمحصول 
البطيخ وإنتاج يفوق 45 ألف طن

غزة/ صفاء عاشور:
توقعت وزارة الزراعة موســمًا »ممتازًا« لمحصول البطيخ في قطاع غزة هذا 

العــام 2020م، إذ من المتوقع أن يصــل اإلنتاج لما يزيد على 45 
ألف طن، وهو ما سيضمن تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100 % على 

قتلى ومظاهرات في 30 مدينة 
أمريكية ومسيرات بلندن وبرلين

واشنطن/ فلسطين:
استمرت المظاهرات االحتجاجية والمصادمات لليوم الرابع على التوالي في 

أنحاء الواليات المتحدة، على خلفية مقتل المواطن األمريكي ذي 
األصــول اإلفريقية جورج فلويد على يد رجال شــرطة في مدينة 

محافظات/ عبد الله التركماني:
استأنفت جماعات المستوطنين، أمس، اقتحام المسجد األقصى 
المبارك، بعد ســاعات من افتتاحه أمام المصلين. وأفادت مصادر 

محلية بأن 75 مستوطًنا اقتحموا باحات المسجد األقصى 
المبارك من باب المغاربة بحماية قوات االحتالل.
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أطفال يحملون صوًرا لشهداء مجزرة سفينة "مرمرة" في غزة أمس              ) تصوير / ياسر فتحي ( 

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى بحراسة شرطة االحتالل أمس               15
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االحتالل يخطر بإخالء وهدم نحو 200 منشأة في حي وادي الجوز

مستوطنون يستأنفون اقتحام 
األقصى بحماية قوات االحتالل

هدم )4( منازل في الطيرة وإخطار )5( شرق يطا
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د مبساعي  حزب مغريب ُيندِّ
)إرسائيل( لضم أراٍض فلسطينية

الرباط/ فلسطين:
ندد حزب االســتقالل المغربي بمحاوالت االحتالل اإلســرائيلي االســتيالء على 
األراضي الفلسطينية، واقتطاع أجزاء من الضفة الغربية وضمها إلى )إسرائيل(.

وأدان الحزب في بيان، أمس، سياســة القمع والقتل الممنهجة التي تمارســها 
)إسرائيل( في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

وجدد مطالبته بإقامة الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس.
وأشــاد الحزب بـــالدعم المتواصل للعاهــل محمد الســادس، ألهالي القدس 

والقضية الفلسطينية في ظل ظروف جائحة كورونا.
ولفت إلى أن "وكالة بيت مال القدس قدمت بتعليمات ملكية مختلف المعدات 
والمســتلزمات الطبيــة لمستشــفيات المدينة من أجــل تعزيــز قدراتها على 
مواجهة الجائحة". وأشــار الحزب المغربي إلــى أن لجنة القدس قدمت معدات 

تقنية لدعم التعليم عن بعد لفائدة التالميذ المقدسيين.
وعــد أن الدعــم الذي قدمه المغــرب تعبير تضامني وإنســاني فــي ظل هذه 

الظروف الصعبة.
ونهاية إبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو، مع 
زعيــم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على بدء عملية ضم أجزاء واســعة من 
الضفة الغربية أول يوليو/ تموز المقبل، تشمل غور األردن وجميع المستوطنات 

بالضفة الغربية.

غزة/ محمد الدلو:
قالت حركة حماس والجبهة الديمقراطية إن تصريحات 
قادة جيش االحتالل عن إجراء تحقيق حول تعمد إعدام 
الشــهيد إياد الحالق هــي محاولة للتغطيــة على هذه 
»الجريمة البشــعة«، في حين بعث مركز حقوقي رسالة 
إلى المفوضية األممية لحقوق اإلنسان يطالبها خاللها 

بمساءلة االحتالل عن جريمته.
وأوضحت حركة حماس في تصريح للمتحدث باســمها 
حازم قاســم أن كل التحقيقات التي قام بها االحتالل مع 
القتلة من جنوده ومستوطنيه انتهت ببراءة المجرمين، 
وهــي تحقيقات وهميــة تهدف للتهرب مــن المالحقة 

القانونية الدولية.
وأشــار إلى أن الشــعب الفلســطيني هو الذي سيعاقب 
القتلــة باســتمرار ثورتــه ومواصلة نضالــه، حتى طرد 

المحتل من كل األرض الفلسطينية.
مــن جانبها دعــت الجبهة الديمقراطيــة إلى رد وطني 
بحجــم الجريمة عبر مواصلة العمــل على االنفكاك من 

مسار أوسلو وقيوده السياسية واألمنية واالقتصادية.

وحثــت الديمقراطيــة فــي بيــان صحفي أمــس، على 
التعاطي مع ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي باعتبارها 
والشــعب  الفلســطينية  لــأرض  احتــالل  »دولــة« 
الفلســطيني الذي لديه الحق فــي مقاومة االحتالل إلى 
أن يرحل بجميع جنوده ومستوطنيه عن أرضنا المحتلة.

وعــدّت تعزيز الوحــدة الوطنية جزءا مــن الرد الوطني 
المطلوب، مــا يتطلب إجراءات عملية إلنهاء االنقســام 
وتهيئة الحالة الفلســطينية لمرحلة جديدة من النضال 
ضد االحتالل وجنوده واســتيطانه فــي الضفة الغربية 

والقدس.
كما طالبــت األمم المتحــدة ومجلس حقوق اإلنســان 
بوضع جريمة »إعدام الحالق« وغيرها من جرائم مماثلة 
علــى طاولة المســاءلة الدوليــة على طريــق محاكمة 

االحتالل بمستوياته السياسية والعسكرية واألمنية.
رسالة دولية

ووجه مركز حماية لحقوق اإلنســان رســالة للمفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان ميشــيل باتشيليت، والمقررة 
الخاصة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كاتالينا 

ديفانــداس أغيــالر، والمقــرر الخاص المعنــي بحاالت 
اإلعــدام خارج القضــاء أو بإجــراءات موجزة أو تعســفًا 
كريستوف هينز، أطلعهم من خاللها على جريمة إعدام 
مواطن فلســطيني مــن ذوي االحتياجــات الخاصة في 

مدينة القدس المحتلة.
وذكــر المركز في رســالته أمــس، أن شــرطة االحتالل 
اإلســرائيلي أقدمت صبــاح 30 مايو/ أيــار 2020 على 
إطــالق )8( رصاصات وبشــكل متعمد تجــاه المواطن 
إيــاد خيري روحي الحالق )32 عامًا( من ذوي االحتياجات 
الخاصــة خــالل وجوده بالقــرب من باب األســباط في 

البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
وبين أن شــرطة االحتــالل تركت المواطــن »الحالق« 
ينزف على األرض ومنعت االقتراب منه حتى فارق الحياة، 
مشيرًا إلى أن جريمة إعدام الشاب الحالق هي جزء من 
ممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين 
عمومًا وذوي االحتياجات الخاصة على وجه الخصوص.

وذكــر المركز أن قوات االحتالل قتلت العشــرات منهم 
دون اعتبــار لحالتهــم ووضعهــم، وأن ســلوك جنــود 

االحتــالل يثبــت أن ســلطات االحتالل منحــت جنودها 
الغطاء والحماية، ما جعلهم يستسهلون عمليات القتل 
دون أي مبرر أو احترام لالتفاقيات الدولية ال ســيما تلك 

التي تتعلق بذوي االحتياجات الخاصة.
وأكــد »حمايــة« في رســالته أن ســلوك جنود شــرطة 
االحتالل الذي أدى لمقتل المواطن الحالق يمثل انتهاكًا 
صارخــًا للقانــون الدولي اإلنســاني والقانــون الدولي 

لحقوق اإلنسان، ويرقى لمستوى الجرائم الدولية.
وطالب في ختام رسالته بإدانة جريمة قتل المواطن 
»الحالق« والعمل على مالحقة ومعاقبة المســؤولين 
عن هذه الجريمة ومحاسبة قيادات سلطات االحتالل 
المســؤولين عــن إصــدار أوامر إطــالق النــار تجاه 

المدنيين بزعم االشتباه بهم في األراضي المحتلة.
كمــا طالب بدعــوة األمــم المتحدة لتشــكيل لجنة 
تقصي حقائق حول األوضاع في األراضي الفلسطينية 
عمومــًا وفــي مدينة القــدس على وجــه الخصوص 
للوقــوف علــى اآلثار التي خلفتها سياســة ســلطات 

االحتالل العنصرية .

»حماية« يطالب المفوضية األممية بمساءلة االحتالل
حامس والدميقراطية: املقاومة هي السبيل الوحيد للرد عىل جرمية إعدام »الحالق«

نيويورك/ األناضول:
حذرت األمم المتحدة، أمس، من أن ضم سلطات 
االحتالل اإلســرائيلي مناطق فلســطينية سيؤدي 
إلــى اندالع الصــراع وعدم االســتقرار في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك في تقرير أعده المبعوث األممي الخاص 
لعمليــة الســالم في الشــرق األوســط نيكوالي 
مالدينوف، من المقــرر تقديمه إلى اجتماع دولي 

يعقد يوم غد الثالثاء، عبر دائرة تلفزيونية.
ويشــارك فــي االجتمــاع ممثلــون عــن االتحــاد 
األوروبــي والواليــات المتحدة والنرويــج واألمم 
المتحدة والبنــك الدولي، ويهــدف لتعزيز الحوار 

بين المانحين والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وقــال مالدينوف فــي التقرير: »يجــب على جميع 
األطــراف الحفاظ علــى احتماالت حــل الدولتين، 
بما يتماشــى مع قرارات األمم المتحدة والقانون 

الدولي واالتفاقيات الثنائية«.
وأضــاف: »أي تحــرك إســرائيلي لضــم أجزاء من 

الضفــة الغربية، أو أي انســحاب فلســطيني من 
االتفاقات الثنائية سيغيران الديناميكيات المحلية 
وســيؤديان على األرجح إلى اندالع الصراع وعدم 

االستقرار في الضفة وغزة«.
وتعتزم حكومة االحتالل اإلســرائيلي بدء إجراءات 
ضــم المســتوطنات بالضفــة اعتبارا مــن مطلع 
يوليو/تمــوز المقبل، بحســب تصريحات ســابقة 

لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وردا علــى الخطــوة اإلســرائيلية أعلــن رئيــس 
الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس، في 19 
مايــو/ أيار الجــاري، أنه أصبح في حــل من جميع 
االتفاقات والتفاهمات مــع الحكومتين األمريكية 
واإلســرائيلية، ومن جميــع االلتزامــات المترتبة 

عليها بما فيها األمنية.
وحذر مالدينوف من أنه »إذا اســتمرت االتجاهات 
الحالية ستتالشى إنجازات الحكومة الفلسطينية، 
وســيزداد وضع السالم واألمن ســوءا، وسنواجه 
كال  علــى  وأكثــر صالبــة  متطرفــة  بسياســات 

الجانبين«.
وتعمــل لجنــة إســرائيلية-أمريكية علــى وضــع 
خرائط المناطق التي ستضمها سلطات االحتالل 
فــي الضفــة الغربية لســيادتها، التي ســتعترف 

الواليات المتحدة بها.
الضــم  أن  إلــى  فلســطينية  تقديــرات  وتشــير 
اإلسرائيلي ســيصل إلى ما هو أكثر من %30 من 

مساحة الضفة الغربية.
وحذر الفلســطينيون مرارا من أن الضم سينسف 
فكــرة حــل الدولتين من أساســها، وقد يســبب 

اندالع مقاومة شعبية ال تحمد عقباها.
مــن ناحية أخرى ســلط تقرير المبعــوث األممي 
الضــوء على »اســتجابة األمم المتحدة الســريعة 
األراضــي  فــي  كورونــا  لفيــروس  والدقيقــة 

الفلسطينية المحتلة«.
وقال مالدينوف: »هناك مخاوف كبيرة بشأن قدرة 
القطاع الصحي الفلسطيني على التعامل مع زيادة 

اإلصابات، خاصة في قطاع غزة«.

وفق تقرير سيقدمه مالدينوف غًدا أمام اجتماع دولي: 
ضمُّ )إرسائيل( أرايَض فلسطينية سيشعل الرصاع

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بعد أكثر من شــهرين على إغالقه بســبب 
تداعيات تفشــي فيروس كورونا المستجد، 
فتح المســجد األقصى المبارك أبوابه أمام 
المصليــن فجر أمس، لكــن ومنذ اللحظات 
مئــات  اقتحــام  المســجد  شــهد  األولــى 
المستوطنين لباحاته، األمر الذي يشير إلى 
أن المرحلة القادمة ستشهد تحديات كبيرة 
وسيدخل »األقصى« –وفق مراقبين– مرحلة 
جديدة من الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي.

وكانت دائرة األوقاف اإلســالمية قد أعلنت 
فــي 23 مــارس/آذار الماضي، عــن تعليق 
دخول المصلين إلى المسجد بسبب تفشي 

فيروس كورونا.
ويقول الكاتب والمختص في شؤون القدس 
زياد ابحيص، إن فتــرة إغالق األقصى التي 
دامــت 69 يومًــا حملت مســتجدًا مركزيًا 

خطيــرًا تمثل بعقد اتفاقية بيــن الخارجية 
األردنية والخارجية اإلسرائيلية على ترتيبات 
إغالق المســجد وإعادة فتحــه، ما جعل قرار 
فتح المســجد وإغالقــه محصلــًة إلرادتين 
إسالمية –إســرائيلية، وليس قرارًا إسالميًا 

خالصًا ألول مرة في تاريخه.
وأضــاف ابحيص: »هــذه النقطــة تحديدًا 
هــي التي ثــارت ألجلها هبة باب األســباط 
فــي عــام 2017، وتمكنت عبر أســبوعين 
من االعتصــام الجماهيري الحاشــد وثالث 
عمليــاتٍ بدافــع فــردي، وتضامن شــعبي 
األســاس  مركــزه  كان  وإســالمي  عربــي 
فــي األردن؛ مــن فــرض تفكيــك البوابات 
اإللكترونية والكاميرات والحواجز الحديدية، 
وإعادة فتــح األقصى تمامًا ودون شــروط 

بفتٍح شعبي حاشد«.
ويرى أن هذه االتفاقية تهدد بنســف كل ما 

أنجزته هبة باب األســباط، وبتحقيق ما لم 
تتمكن القوة الغاشمة من تحقيقه من قبل، 

تحت غطاء وباء كورونا.
أمام هذا المســتجد الخطير، فالمطروح هو 
منــع االحتالل مــن فرض أي شــروط ومن 
الحصول على مكاســب فــي األقصى نتيجة 
لهذا االتفاق، ومنع استمرارها في المكاسب 

التي حققتها أصاًل، وفق المختص ذاته.
تخفيف االحتقان

مــن جانبه، نفى عضــو الهيئة اإلســالمية 
العليــا جميل حمامــي نقاًل عن مســؤولين 
أردنييــن أن يكــون هنــاك اتفاقيــة بيــن 

الخارجية األردنية واالحتالل.
وقــال حمامي لصحيفــة »فلســطين« بأن 
الهدف من فتح المسجد األقصى يوم األحد، 
هو تخفيف االحتقان والصدامات، منبهًا إلى 
أن اقتحام المســتوطنين لأقصى وبأعداد 

كبيرة كان متوقعًا.
وحذر مــن أن االحتالل يحاول اســتغالل أي 
ثغــرة في األقصى لفرض وقائع على األرض 
بالتقســيم الزمانــي والمكانــي، لكــن هذا 

مستحيل أمام صمود المقدسيين.
ويصــف الكاتــب والمختــص في شــؤون 
القــدس جمــال عمــرو، اختيار يــوم األحد 
إلعــادة فتــح المســجد األقصــى بالقــرار 
الصائب، »حتى ال يتوافد آالف المشــتاقين 
للصــالة في حــال تــم فتحه يــوم الجمعة 
وربمــا قد يحصــل آالف اإلصابات بفيروس 

كورونا«.
وقال عمرو لصحيفة »فلســطين«: »تعامل 
االحتــالل اإلســرائيلي مــع المصليــن مع 
أول يــوم لفتــح األقصى، والســماح لمئات 
المقتحميــن مــن المســتوطنين بدخــول 
األقصــى، يدلل على حالة الخــوار واالنهيار 

العربي واإلسالمي«.
ويعتقد عمرو أن األقصى مقبل على مرحلة 
جديــدة متوقعــة مــن الصــراع، ســتكون 
األوقــاف األردنية في جوهره، إذ ســيحاول 
االحتــالل ســحقها، والتنكيــل بموظفيهــا 
وســيعمل  والمرابطــات،  وبالمرابطيــن 
االحتالل جاهــدًا لفتح الباب على مصراعيه 
في انتقال المتطرفين لمرحلة من الصلوات 
»الجهرية«، ويأخذون قرار تثبيت حقوقهم 
فــي الصلوات »التلموديــة«، من المحكمة 

العليا اإلسرائيلية.
ويرى أن المعركة التي سيشهدها األقصى 
ستكون تحت عنوان الشــراكة اإلسرائيلية 
مــع الوصايــة األردنية، ما يحتــاج إلى هبة 
مختلفــة عن هبتي األســباط وباب الرحمة 
للدفاع عــن األخطار والتحديات التي تواجه 

المسجد األقصى.

هل حدثت اتفاقية بين الخارجية األردنية واالحتالل لفتح األقصى؟
أمام املطامع اإلرسائيلية.. »األقىص« يدخل مرحلة جديدة من الرصاع
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

إعالن للعموم
 أرغب أنا السيد / أيمن محمود حمدان عوكل سكان رفح - هوية 

رقم " 413324377 " وبصفتي أحد ورثة المتوفى المرحوم /
 " محمود حمدان حســين عوكل " فــي بيع قطعة األرض الواقعة في رفح 
الشوكة رقم القطعة "1 " قسيمة  " 158 " والبالغ مساحتها اإلجمالية "10 

دونمات " والتي يحدها : 
من الشرق / كامل أبو شباب        ومن الغرب / شارع صالح الدين 

ومن الشمال / شارع 6 متر           ومن الجنوب / مصنع الفرا 
ونقل ملكيتها إلى مؤسســة إدارة وتنمية أموال اليتامى ومن لديه اعتراض 
على ذلك مراجعة فرع المؤسسة أو التواصل على الرقم :- 08-2641079 .

وهذا لعلم العموم 
حرر في:- 2020/5/31

خطوات إسرائيلية الستيعاب
 الردود الفلسطينية على خطة الضم

كشــفت األوساط اإلســرائيلية في األيام األخيرة أن الســلطة الفلسطينية 
زادت فــي األســابيع األخيرة من جهوزيتها واســتعداداتها تحســبًا إلخراج 
)إســرائيل( قراراتها الخاصة بالضم إلى حيز التنفيذ، حيث يســتند ســلوك 
الســلطة لعنصرين أساســيين: األول هو اتفــاق بنياميــن نتنياهو وبيني 
غانتــس حول حكومة الوحدة، وبموجبها لــن يكون لألخير حق الفيتو على 
أي تشــريع لعملية الضم، والثاني هو الغطاء األمريكي المتوفر إلســرائيل؛ 
فالضم ســيكون جــزءا من الحملة االنتخابية لترامب بعد أشــهر. شــكلت 
الســلطة لجانا عــدة لمواجهة قرار الضم، تعمل يوميــا، صحيح أنها تعمل 
لمواجهة ســيناريوهات متوقعة، وأمام كل سيناريو تحضر عددا من خطط 
العمل ضد السياسة اإلســرائيلية، لكن المهام التي تقوم بها هذه اللجان 
قد تكون دون جدوى، وبال فائدة، ما دام سقفها السياسي مرهونا باستمرار 

العالقة مع إسرائيل. 
تتلخــص اإلجراءات السياســية التي تقــوم بها الســلطة لمواجهة الضم، 
فيما شــهده أوال مقر الرئاســة الفلســطينية من عقد سلســلة مشــاورات 
داخل فتح ومنظمة التحرير؛ الســتعراض الســيناريوهات التي قد تواجهها 
المرحلة المقبلة، وثانيًا متابعة الحسابات الشخصية على شبكات التواصل، 
وثالثــا مــا يجرونه من لقــاءات يومية واتصــاالت هاتفية بــوزراء الخارجية 
والدبلوماســيين الغربييــن، ورابعــًا التفكير المتداول حاليــًا بإقامة تحالف 

دولي ضد قرار الضم.
حتى اللحظة تكتفي السلطة بعدِّ قرار الضم اإلسرائيلي، الواسع أو الجزئي، 
انتهاكا لخط أحمر، ويبقى التهديد األساس الكامن بإلغاء التنسيق األمني 
مــع إســرائيل قيد االختبــار، مع أن األمــن ذاته يتحضــر لمواجهة الرفض 
الفلســطيني لخطة الضم بالتصعيد الميداني، وباتت األراضي الفلسطينية 
قابلة لالشــتعال بأي لحظة، في ظل توافر جملــة من العناصر الدافعة نحو 

انفجار يعقب إعالن الضم.
العنصــر األول هو اســتهداف اقتصــاد الفلســطينيين، والثانــي المخاوف 
الفلسطينية من استغالل إســرائيل ألزمة كورونا إلجراء تغيير في الحرمين 
القدسي واإلبراهيمي، والثالث قلقهم من توظيف إسرائيل لدعم واشنطن.

تضــع دوائــر صنع القرار اإلســرائيلي ومراكــز التفكير فيهــا خارطة طريق 
تتضمن جملة من الخطوات العاجلة للحيلولة دون الوصول لذلك السيناريو 
الكابوس على خلفية مشــروع الضم، أولها الحفاظ على مســتوى معيشــة 
الفلســطينيين بالضفة، وثانيها عدم اتخاذ عقوبات ضد السلطة كتقليص 
األموال الشــهرية، والثالثة التوقف عن إحداث تغيير لألوضاع الميدانية في 
األماكن المقدســة الحساســة، والرابعة تحذير حماس بعدم توتير أوضاع 

الضفة من خالل الهجمات المسلحة.
خالصة القول: إن السلطة الفلسطينية المتخوفة من خطة الضم، وتواصل 
إطالق تهديداتها العنيفة تجاه إســرائيل، تبــدو في الوقت ذاته حذرة من 
كســر كل أوانــي اللعبة معهما، مع أن خوف اإلســرائيليين من الســيناريو 
األكثر تطرفا في الســاحة الفلســطينية يتمثل بمظاهرات عنيفة، قد تؤدي 
النهيــار الســلطة، أو تفككها، رغمــا عنها، عقب تنفيذ مشــروع الضم في 

األسابيع القادمة.
استدراج عروض أسعار  بالظرف المختوم

لتدقيق حسابات للعام2020
تعلن مؤسســة الضميــر لحقوق اإلنســأن –مدينة غزة، عــن رغبتها في 
اســتدراج عروض أســعار بالظرف المختوم لتدقيق حســابات المؤسســة 

للعام2020 واصدار تقرير تدقيق الحسابات وفقًا للشروط التالية :
• تزويد الجمعية بالسيرة الذاتية عن شركتكم الموقرة.

• أن تكون الشركة مرخصة لمزاولة مهنة التدقيق .
• أن تكون الشركة مسجلة في دوائر الضريبة حسب االصول

• أن تكون الشركة ذات عالقة عمل مشتركة مع واحدة من شركات التدقيق الدولية.
•  أن ترفق الشركة بعرضها شهادة رسمية تثبت طبيعة ونوع العالقة مع 

شركة التدقيق الدولية موقعة من الطرفين.
• توضيح الفترة الزمنية للبدء واالنتهاء من عملية التدقيق من خالل خطة عمل 
تفصيلية مرتبطة بســاعات العمل توضح آليــة التنفيذ مع األخذ بعين االعتبار 

التقرير النهائي للمدقق وكتاب المالحظات في موعد أقصاه 2021/3/31
• أن يكــون لدى الشــركة القدرة على اصــدار البيانات الماليــة باللغتين 

العربية واالنجليزية. 
• تقديم األسعار بالدوالر األمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب 

بحيث يشمل العرض تدقيق حسابات الجمعية بشكل كامل.
• ترسل عروض االسعار في مظروفين مختومين )األول يمثل العرض الفني 

والثاني يمثل العرض المالي(.
• المؤسسة غير ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

• رســوم اإلعالن في الصحيفة على من يرســو عليه العرض و  يسدد فور  
ترسية  العرض عليه.

• اخر موعد لتسليم العروض يوم  الخميس الموافق2020/6/4الساعة الثانية مساًء في 
مقر المؤسسة الكائن في/غزة شارع الرشيد –الميناء –عمارة طيبة)1(-الطابق االول.

• للمراجعة واالستفسار هاتف رقم -2826660-جوال 0599418267

إعالن تمديد موعد تســليم وفتح مظاريف عطاءات رقم 
06+08+2020/09 الخاصة بشــراء )أعمدة خشبية + 

محوالت كهربائية + سكاكين ض.ع(
تعلن شــركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن تمديد موعد تسليم وفتح 
مظاريــف العطــاء رقــم )06+08+2020/09( والخاص بشــراء )أعمدة 

خشبية + محوالت كهربائية + سكاكين ض.ع( وفًقا للتواريخ التالية:
أواًل: عطاء رقم )2020/06( والخاص بشراء أعمدة خشبية

1. آخر موعد لتســليم مظروف العطاء يوم األحد الموافق 2020/06/14 
حتى الساعة )12:00( ظهرًا.

2. موعد فتح المظاريف يوم األربعاء الموافق 2020/06/17 الساعة )12:00( ظهرًا.
ثانيًا: عطاء رقم )2020/08( والخاص بشراء محوالت كهربائية

1. آخر موعد لتســليم مظروف العطاء يوم األحد الموافق 2020/06/14 
حتى الساعة )11:00( صباحًا.

2. موعد فتح المظاريف يوم األربعاء الموافق 2020/06/17 الساعة )11:00( صباحًا.
ثالًثا: عطاء رقم )2020/09( والخاص بشراء سكاكين ض.ع

1. آخر موعد لتســليم مظروف العطاء يوم األحد الموافق 2020/06/14 
حتى الساعة )1:00( بعد ظهرًا.

2. موعد فتح المظاريف يوم األربعاء الموافق 2020/06/17 الساعة )1:00( بعد الظهر.
- علمًا بأن الفترة ما بين تسليم مظاريف العطاء وفتح المظاريف لتعقيم 
المظاريف المســتلمة وفًقــا لتوصيات جهات االختصــاص بوزارة الصحة 

والقاضية باالحتفاظ بالعطاء مدة )72( ساعة قبل فتح المظاريف 
مع بقاء كافة الشروط الواردة باإلعالنات السابق للعطاءات أعاله كما هي
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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن تمديد موعد تسليم وفتح مظاريف

 عطاء رقم 10/ 2020
الخاصة بشراء قواطع آلية 

تعلـــن شـركـــة تـوزيـــع كهرباء محافظات غزة عن تمديد موعد تسليم 
ــا  وفتح مظاريف عطاء رقم )2020/10( والخاص بشراء قواطع ألية وفقــ

للتــــواريـــخ التـــاليـة:- 
1. آخر موعد لتسليم مظروف العطاء يوم األربعاء الموافق 2020/07/01 

حتى الساعة )12:00( ظهرًا
2. موعد فتح المظاريف يوم السبت الموافق 2020/07/04.

- علمًا بأن الفترة ما بين تسليم مظاريف العطاء وفتح المظاريف لتعقيم 
المظاريف المســتلمة وفًقــا لتوصيات جهات االختصاص بــوزارة الصحة 

والقاضية باالحتفاظ بالعطاء مدة )72( ساعة قبل فتح المظاريف 
مع بقاء كافة الشروط الواردة باإلعالن السابق للمناقصة أعاله كما هي
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بيروت/ وكاالت:
قــال عضــو المكتــب السياســي لحركة 
حمــاس، ســامي خاطر، إن نــص اتفاق 
تشــكيل حكومة االحتــالل األخيرة على 
بنــد يتعلــق بضــم 30 % من مســاحة 
الضفــة الغربيــة "تشــمل عــددًا مــن 
"يحــرم  األردن،  وغــور  المســتوطنات 
األرض الفلســطينية من أن تكون بينها 
وبيــن الدولة األردنية حــدود جغرافية، 
وهذا البند مطروح للتنفيذ، ما لم تحدث 

تطورات ترجئ ذلك أو تمنعه".
وقدم خاطــر في حديــث لوكالة "قدس 
برس" قراءة سياســية معمقة ألســباب 
االحتــالل  مخطــط  ونتائــج  وأهــداف 
اإلســرائيلي ضم الضفة الغربية وســبل 
مواجهتــه. ونبــه إلــى أن هذا "ســلوك 
معروف عند حكومــة العدو منذ قيامها، 
فهي فــي الغالب ال توافــق على خطط 
ومشــاريع التســوية، وإذا قبلــت، فإنها 
تضــع تحفظات عليها مهمــا كانت تلك 
المشــاريع منحازة لمطالبها، وتستغلها 
التــي تُقــدر تلــك  لتنفيــذ المشــاريع 
الحكومــة أن الظــروف السياســية فــي 
حينهــا، تمكنها من هضــم ردود الفعل 
الفلسطينية واإلقليمية والدولية عليها".

وحــذر "خاطر" مــن أن حكومة االحتالل 

تنفيذ االتفاق".
وبيّــن خاطر: "وإذا أخذنا في االعتبار أن 
هناك تحفظا على توقيت الضم من قبل 
مســؤولين ســابقين وخبــراء في جيش 
العــدو وأجهزتــه األمنية، فــإن قيام رد 
فعل فلســطيني فاعل ومؤثر وموحد في 
مواجهــة قرار الضم وسياســات حكومة 
االحتــالل، كفيــل بــأن يحــدث تفاعــال 
إقليميا ودوليا، ستكون حكومة االحتالل 

مضطرة لألخذ به".
موقف السلطة الفلسطينية

الســلطة  لموقــف  خاطــر  وتطــرق 
الفلســطينية وانعكاس قرار الضم على 
كينونتها ووجودهــا ومدى قدرتها على 

مواجهة هذا القرار.
وأشــار إلى أن ما أعلنته قيادة الســلطة 
ومنظمة التحرير من انســحاب أو تحلل 
من كل االتفاقيات مع االحتالل، واإلدارة 
األمريكيــة، كرد على قرار الضم، "موقف 
طبيعي؛ ألن الضم إضافة لتنصل حكومة 
العدو من جميع بنود اتفاق أوســلو، عدا 
التنسيق األمني، يعني تكريس السلطة 

كأداة أمنية لحماية االحتالل فقط".
واســتدرك: "وهــو كموقف فــي االتجاه 
الصحيح، لكــن هذا الموقــف لن يكون 
فاعال ومؤثرا في تغيير سياســات الضم 
والمصادرة لحكومة العدو، ما لم يستند 
ذلك إلى تغيير حقيقي وجدي في مســار 
التعامــل مــع االحتــالل، وانتقالــه من 
الرهان علــى المفاوضات على اقتســام 
األرض والصالحيــات، إلــى إعــالن دحر 

االحتالل دون قيد أو شرط".
ودعــا القيادي فــي "حماس" إلــى "بناء 
موقــف وطني موحد على أســاس ذلك، 
يتــاح فيــه لإلبــداع الفلســطيني فــي 
االنتفاضــة والمقاومــة للحصــول على 

حقوقه في أرضه واستقالله الناجز".
وشــدد على أن وقــف التنســيق األمني 
مع االحتالل مطلــب عليه إجماع وطني، 
والمطلوب في السلطة تنفيذ ذلك على 

ستواصل مستقبال محاوالت ضم المزيد 
من أراضي الضفة الغربية.

دالالت الضم
وعن دالالت توقيت إثارة مســألة الضم، 
ســواء على الصعيد الداخلــي لالحتالل، 
أو الظروف اإلقليميــة والدولية الراهنة، 
أوضح "خاطــر" أن التوجه نحــو اليمين 
والتطرف الذي يســود بوضوح في كيان 

العدو، يدفع بهذا االتجاه.
وأردف: "لكــن الحافــز األكبر هو شــعور 
نتنياهــو بالزهــو واالنتصــار، وتأميــن 

مستقبله السياسي مع اليمين".
وتابــع: "أمــا التوقيت فهو يتناســب مع 
تقدير نتنياهو ومعسكر اليمين أن هذه 
فرصة قــد ال تتكرر في حال غياب ترمب 
في جولــة انتخابــات نوفمبــر القادمة، 
خاصــة وأن ترمب وفر حمايــة لحكومة 
العدو، من خالل مشــروع صفقة القرن، 
والقرارات الممهدة لها من نقل السفارة 
بهــا  واالعتــراف  للقــدس،  األمريكيــة 

كعاصمة موحدة للكيان الغاصب".
واســتطرد: "مع أن المواقــف اإلقليمية 
والدولية المعلنة من مسألة الضم ترجح 
فيها المواقــف المعارضــة، إال أن رهان 
نتنياهــو على الموقف األمريكي، وضعف 
وتشتت الموقف اإلقليمي، يدفعه باتجاه 

أرض الواقــع، وإعادة النظر في وظيفتها 
وحصرها في خدمة الشعب الفلسطيني 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأكــد ضــرورة إعــادة النظــر فــي طبيعة 
الصراع السياســي الواســع مــع االحتالل، 
على مســتوى النظرية والمشروع، واألداة 
التنظيمية، "التي ال تــزال منظمة التحرير 
صالحة كإطار له، في ضوء ما سبق التوافق 
عليه بين مجموع فصائــل العمل الوطني 

في مناسبات عديدة سابقة".
وطالــب خاطــر بإرســاء مشــروع وطنــي 
واحد متوافق عليه، وقيــادة منتخبة تمثل 
الجميع. ومن خالل ذلــك يتم صوغ برامج 
المقاومة الشعبية واالنتفاضات والعصيان 

المدني، والمقاومة المسلحة.
الموقف العربي

وأكــد خاطــر أن أحــد أوائــل المتضررين 
من قرار الضم هو األردن. مشــيرًا إلى أن 

المملكة سارعت للتعبير عن ذلك.
وأضــاف: "نأمــل أن يكــون ذلــك حافــزا 
ومشــجعا إلعــالن المزيــد مــن المواقف 
العربيــة". مشــددا على أن "األســاس هو 
وضوح الموقف الفلسطيني ووحدته، وبعد 
ذلك فــإن المأمــول كمــا كان معموال به 
ســابقا، أن يؤيد الموقــف العربي الموقف 

الفلسطيني".
وأكد أن هذا الموقف الفلســطيني العربي 
الموحد الرافض لقرار الضم مهم وضروري 

جدا في ضوء الوضع الراهن.
في حال الضم! وقــال خاطر: "إذا قدر لقرار 
الضــم أن ينفذ، فإن ذلك يعنــي زوال آخر 
غشــاوة عن أعين من راهنوا، أو تأملوا، أن 
يكون مسار التفاوض مع االحتالل قد يعيد 

حقوقا لشعبنا الفلسطيني".
وأفــاد بــأن "ذلك سيشــكل بداية انطالق 
عمل شــعبي فلســطيني في جميع أماكن 
وجوده يستلهم الصور المشرقة في تاريخ 
الصراع مع العدو، ويؤسس لمرحلة جديدة 
تقــوم علــى قاعدة الوحــدة فــي مقاومة 

االحتالل حتى دحره دون قيد أو شرط".

ضمن سبل مواجهة مخطط ضم الضفة
سامي خاطر يدعو إلعادة صياغة المواجهة 
مـــع االحـتـــالل في إطــــــار وطنـــــي مقــــاوم
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بيروت- غزة/ فلسطين – األناضول:
قال رئيس حركــة حماس في الخارج ماهر صالح: »إن ســفينة 
»مافي مرمــرة« التركية التضامنية، كانت ضمن سلســلة من 

جهود تركيا في الدفاع عن المسجد األقصى وفلسطين«.
وعدّ صالح، في بيان، أمس، بمناسبة الذكرى العاشرة لالعتداء 
اإلســرائيلي على الســفينة التركية، إبحار السفينة آالف األميال 
للوصول إلى غزة المحاصرة خطوة تضامنية إنسانية سياسية؛ 

تأكيدًا ألهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها.
وذكر أن أسماء »شهداء سفينة مافي مرمرة ُأضيفت إلى أسماء 
آالف الشهداء األتراك، ومعهم إخوانهم من العرب والمسلمين، 
الذيــن قدموا أرواحهم دفاعًا عن فلســطين؛ على مر أكثر من 
قرن من الزمان«. واستكمل: »امتزجت دماء الشهداء والجرحى 
األتراك مع دماء الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وسوف تبقى 

ذكراهم ماثلة في أذهاننا ووجداننا«.
وتابــع صــالح: »لقد مّثلــت أســاطيل الحرية نموذجًــا عمليًّا 
الســتعداد األمة كلها أن تقف مع فلســطين بقدسها وضفتها 
وغزتهــا، وأرضها كلها من البحر إلى النهر«. واســتدرك: »في 
الوقت الذي لم يحرك العالم ســاكنًا ليرفع الحصار المجرم عن 
غزة، تحركــت مكونات أمتنا فــي بالدنا العربية واإلســالمية، 
ومعهــم ُثّلــة من أحرار وشــرفاء العالم على اختالف ألســنتهم 
وألوانهــم ومعتقداتهــم، فــي موجــات متتالية من أســاطيل 
الحريــة، نجــح بعضهــا فــي الوصول إلى شــاطئ غــزة، ومنع 
االحتالل الصهيوني أكثرها بالقوة الغاشمة في عرض البحر«.

ووافق أمس 31  أيار )مايو( الذكرى السنوية العاشرة، لالعتداء 
اإلســرائيلي علــى ســفينة »مافــي مرمــرة«، ضمن أســطول 
مســاعدات عُرف باســم »أســطول الحرية«، وهو مــا أدى إلى  

استشهاد 10 متضامنين أتراك.
وأقّلت الســفينة على متنهــا آنذاك نحو 750 ناشــًطا حقوقيًّا 
وسياســيًّا مــن 37 دولــة؛ أبرزهــا تركيا، وحملت مســاعدات 

إنسانية إلغاثة المحاصرين بغزة.
وســعت الســفينة لتحقيق هدف أساســي، وهو »كسر الحصار 

اإلسرائيلي البري والبحري، عن قطاع غزة«.
ويفــرض االحتالل اإلســرائيلي حصارًا على ســكان غزة، البالغ 

عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ أزيد على 14 عامًا.
مــن جهته وصــف الناطق باســم حماس حازم قاســم االعتداء 
اإلســرائيلي على الســفينة التركيــة عــام 2010م، بـ«جريمة 

متكاملة األركان، تؤكد سادية االحتالل اإلسرائيلي«.

وشدد قاسم في تصريح لـ«األناضول«، أمس، على أن الهجوم 
اإلســرائيلي علــى ســفينة مســاعدات تحمل نشــطاء مدنيين 
هدفهم إغاثة المحاصرين في القطاع »من أبشع أنواع الجرائم 
في تاريخ البشــرية«. ورأى أن االحتــالل أراد من هذه الجريمة 

ردع كل من يريد أن يتضامن مع غزة وفلسطين.
وقال: »إن الجريمة عكســت كذلك الرغبة اإلســرائيلية في منع 
تســيير هذه القوافل إلى غزة، وإجبــار العالم على الصمت عن 

الجريمة الكبيرة المرتكبة بحق القطاع المحاصر«.
من جانب آخر، إن هذه الحادثة -بحســب تعبير قاســم- أكدت 
حجــم البطولــة اإلنســانية التــي حملهــا النشــطاء -وخاصة 

األتراك- على متن السفينة.
وأضــاف: »إن الحادثة أكــدت كذلك مقدار نبل ذلك الســلوك 
اإلنساني العظيم لهؤالء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا 

عن المبادئ اإلنسانية ونصرة للمحاصرين«.
وعــد قاســم الحادثة دليــاًل على عمــق القضية الفلســطينية 
ومكانتها لدى الشــعب التركي الذي وقــف خلف هذه البطولة، 

وأظهر غضبه العارم من الجريمة اإلسرائيلية.
وأشــار إلى أن حالة التضامن ما زالت تتفاعل مع حادثة »مافي 
مرمرة«، ومساندة للقضية الفلسطينية، مستدرًكا: »لكن يبدو 
أن الجريمــة أثرت في شــريحة من المتضامنيــن أحجمت عن 
الوصول إلى قطاع غزة بعدها«. وقال: »تحت حصار استمر أكثر 
من 13 عامًا على التوالي، وتردي األوضاع اإلنســانية بغزة، إن 

هذا الوقت يتطلب حراًكا أكبر من السابق«.
ودعا الناطق باســم حماس المتضامنين فــي أرجاء العالم إلى 
المزيــد من الحــراك الفعلــي والحقيقــي لمواجهة السياســة 

الصهيونية، المدعومة من الواليات المتحدة األمريكية.
ومنذ فرض الحصار اإلســرائيلي على القطاع، بدأ المتضامنون 
فــي أنحاء العالم تســيير القوافل البرية والبحرية لكســر حصار 

غزة، غير أن االحتالل أعاق وصولها دائمًا.
مــن جانب آخــر، عد قاســم رفض محكمــة الجنايــات الدولية 
التحقيــق في هــذه الجريمة  تشــجيعًا لالحتالل علــى ارتكاب 
المزيــد من الجرائم بحق الشــعب الفلســطيني والمتضامنين 

معه، ومواصلة سلوكه الخارج عن القانون دون عقاب.
وفي كانون األول )ديســمبر( 2019م جــددت المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، رفضها مالحقة الكيان 
اإلسرائيلي في قضية هجومه على سفينة مافي مرمرة، مطالبة 

بإغالق الملف.

رام اهلل-غزة/ يحيى اليعقوبي:
علــى أحر من الجمر ذهب العامل »أ. ف« )28 عامًا( -الذي كان 
يعمل بأحد األماكن الســياحية بمدينة أريحــا بالضفة الغربية 
وتعطل عن العمل بســبب جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(- 
إلى البنك تغمره الفرحة بعد أن وصلته رســالة من وزارة العمل 
بــرام اهلل تفيد بأنه سيســتفيد مــن مبلغ 700 شــيقل ضمن 

مساعدة صندوق »وقفة عز«.
لكــن ما حدث في أحد فروع بنك »فلســطين« كان مختلًفا عن 
توقعاتــه، إذ أفاده موظــف البنك بأن الحكومة قامت بســحب 
أموال المســاعدة المقررة له وحجبتها عنــه وعن غيره، رد نزل 

كـ«الصاعقة« عليه تفاجأ به.
وعلمت صحيفة »فلســطين« من مصادر موثوقــة، قيام وزارة 
العمــل في حكومة »اشــتية« برام اهلل بوقف وحجز مســاعدات 

»وقفة عز« عن 2800 عامل بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وبالعودة إلى العامل »أ. ف« الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، 

بدا مستاًء على طرف سماعة الهاتف األخرى مما جرى معه.
وقال بنبرة غاضبة: »عندما وصلتني الرســالة بأنني ســأحصل 
على المساعدة شعرت بالســعادة، وأخبرت بعض من استدنت 
منهم أنني ســأذهب الســتالم المبلغ ثم ســداد الديون، لكن 
–لألســف- عدت بال شــيء ولــم أعرف مــاذا أقول لهــم لكني 

أخبرتهم بما حصل معي في البنك«.
أوضاع صعبة

»واهلل بصراحــة انقهرت وما بعرف شــو األســباب وليش صار 
هيك«.. كلمات قهر قالها »ف«، بعدما قام بتسجيل بياناته عن 
طريق الموقــع اإللكتروني للوزارة، مضيًفــا: »أعمل في مطعم 
بمدينــة أريحــا، وتعطلنا عن العمــل منذ فتــرة طويلة، وكنت 
طوال الفترة أســتدين وتأملت بمســاعدة »وقفة عز« لكن لم 

أحصل عليها بل حرموني منها.
»الــرزق على المولى«.. بهذا اكتفــى العامل »م. ح« بالرد على 

قيام وزارة العمل بسحب مبلغ المساعدة المخصص له.
وقــال العامــل الذي طلــب عدم الكشــف عن اســمه لصحيفة 
»فلســطين«: »وضعــت أماًل بالحصــول على المســاعدة، ولم 
أتوقــع حينما وصلتني الرســالة التــي تفيد بأنه علــيَّ التوجه 

للبنك الستالم 700 شيقل، بأن يتم سحبها مرة أخرى«.
أربعة أيام فصلت عن اســتالم العامل »ج. م« من محافظة رام 

اهلل، رســالة تفيد بأنه سيستفيد من مساعدات صندوق »وقفة 
عز« وبين قيام وزارة العمل بسحب المبلغ المستحق من البنك، 
واأليــام الفاصلــة كانت إجازة عيــد الفطر التــي ال تعمل فيها 

البنوك.
وقال »ج. م« بحســرة علــى واقع الحال لصحيفة »فلســطين«: 
»لدي طفالن، وأعمل بورشــة للكهرباء في مدينة رام اهلل، منذ 
بدايــة األزمة مطلع مــارس/ آذار الماضي حتى منتصف شــهر 
رمضان أجلس في البيت بال عمل وال دخل، ثم وصلتني رســالة 

تفيد بأنني سأحصل على مساعدة وقف عز«.
لكــن ما وصله كان رســالة مختلفة عن ســابقيه، إذ إن الوزارة 
أرسلت له رسالة في نصها، أنه جرى حجر المساعدة المخصصة 
له »بســبب وجود أســماء أقارب له مستفيدين من المساعدة« 
حســب نص الرســالة الهاتفية التي وصلتها، وحصلت صحيفة 

»فلسطين« على نسخة منها.
وعلق ضاحًكا على رســالة الوزارة: »ســألت أبي وأشــقائي لكن 
تفاجأت أنه لم يســتفيدوا من المساعدة، وأشعر أنني تعرضت 
للظلم من الوزارة، كما أني أســتحق الحصول على المســاعدة 
ألني عامل وتنطبق عليَّ كل معايير الحصول على المساعدة«.

محاصصة تنظيمية
وأكــد المتحــدث باســم وزارة العمل برام اهلل رامــي مهداوي، 
لصحيفــة »فلســطين« أن الــوزارة قامت بوقــف عملية صرف 
المساعدة عن 2800 عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة، من 
أجــل عملية التحقق منها وفق ما ارتأت اللجنة الفنية بمشــروع 

مساعدة العمال »وقفة عز«. 
لكــن رئيس االتحــاد العــام لنقابات عمال فلســطين ســامي 
العمصــي، قــال: إن هذا اإلجــراء يؤكد أن المعاييــر كانت غير 
نزيهــة وال يوجد شــفافية في اختيار األســماء، وأنها جاءت عن 
طريق المرجعيات التنظيمية والمحاصصة بين فصائل منظمة 

التحرير.
وعبر العمصي في حديثه لصحيفة »فلسطين« عن خشيته بأن 
يكون الهدف من ســحب األموال، هو اســتبدال أســماء العمال 
بأســماء تابعة للتنظيمات، األمر الذي يؤكد أن صندوق »وقفة 
عــز« لم يكن في صالح العامل الفلســطيني، وأنــه جرى توزيع 
أمواله على الفصائل وليــس للعمال أي نصيب حقيقي وخاصة 

عمال غزة.

قاسم: الجريمة اإلسرائيلية من أبشع الجرائم في تاريخ البشرية
صالح: »مايف مرمرة« سلسلة

 من جهود تركيا للدفاع عن فلسطني

صحيفة »فلسطين« تكشف:
حكومة »اشتية« سحبت أموال

 2800 عامل من مستفيدي »وقفة عز«
العمصي: توجد خشية من تحويل هذه األموال لعناصر فصائل المنظمة

القانوع يدعو إلى تفعيل حمالت التضامن الدولية مع غزة
إحيــــــاء الذكـــرى العاشـــرة ملجـــزرة »مافـــي مرمـــرة« فـــي غــــزة

برملاين أردين: )إرسائيل( سجلت أبشع انتهاكاتها بحق أسطول الحرية
غزة-عمان/ جمال غيث-األناضول:

أحيا فلســطينيون، أمس، الذكرى السنوية العاشرة، للهجوم 
اإلسرائيلي على الســفينة التركية »مافي مرمرة« التي كانت 
ضمن »أسطول الحرية« لكسر الحصار اإلسرائيلي على قطاع 

غزة في مايو/ أيار 2010.
ورفــع المشــاركون فــي الوقفــة التضامنيــة التــي نظمتها 
هيئة اإلغاثة اإلنســانية التركية )IHH(، وســط ميناء مدينة 
غزة، صورًا لشــهداء مجزرة الســفينة، تقديرًا لتضحياتهم، 

وتنديدًا بالجريمة اإلسرائيلية.
وقــال وكيــل وزارة التنميــة االجتماعية بغــزة د. غازي حمد: 
إن هــذه الحادثــة التي حصلت قبل 10 ســنوات، تتحدث عن 
البطولــة والتضحيــة بأغلى ما يملك اإلنســان، وهي النفس 

والروح.
وأضــاف حمــد خــالل كملته: »لقــد ضربت تركيــا من خالل 
ســفينة مافي مرمرة، داللة على أن غزة ليســت وحدها، وأن 
هنــاك الكثير من األبطــال الذين وقفوا إلــى جانبها، وقفات 

تاريخية، للدفاع عنها وكسر حصارها«.
وتابع: إن الشــهداء األتراك والمتضامنيــن الذين كانوا على 
متن الســفينة، ورغــم معرفتهم بأنهم ســيواجهون »قاتاًل« 
خــالل رحلة كســر الحصار، فإنهــم قدموا نموذجًــا عظيمًا، 

بامتالكهم الشجاعة وقوة الوقوف إلى جانب شعبنا.
وثمن جهود كل من ساهم في إرسال سفينة »مافي مرمرة« 
إلى غزة، مضيًفا: »الرسالة وصلت وإن لم تصل السفينة، بأن 

غزة ليست وحدها«.

ووافــق، أمــس، الذكرى العاشــرة للمجزرة اإلســرائيلية ضد 
أســطول الحرية وتحديدًا على ســطح سفينة »مافي مرمرة« 
التركية، ما أسفر عن استشهاد 10 متضامنين أتراك، وإصابة 
آخريــن. وأقلت الســفينة آنذاك نحــو 750 ناشــًطا حقوقيًّا 
وسياســيًّا من 37 دولة؛ أبرزها تركيا، كما حملت مساعدات 

إنسانية إلغاثة المحاصرين بغزة.
ودعا الناطق باســم حركــة حماس عبد اللطيــف القانوع إلى 
تفعيل حمالت التضامن مع شــعبنا المحاصر في غزة، مطالبًا 
المجتمــع الدولــي وكل أحرار العالم بالضغــط على االحتالل 

لرفع الحصار المفروض على القطاع.
وقــال القانوع، فــي تصريح، أمس، إن مجزرة ســفينة مرمرة 
كشــفت الوجه القبيح واألســود لقــادة االحتــالل المجرمين 
الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق المتضامنين األتراك وشعبنا 
الفلسطيني، وهو ما يتطلب محاكمتهم وتقديمهم للمحاكم 

الدولية.
وحيــا القانوع شــهداء وجرحى مجزرة ســفينة مرمرة، مقدرًا 
تضحيــات عوائلهم، مجــددًا التأكيــد أن قطاع غــزة ما زال 
يعاني أوضاعًا إنســانية صعبة وحصــارًا ظالمًا منذ ما يزيد 

على 14 عامًا.
مــن جانبها أكدت اللجنة الدولية لكســر الحصار عن غزة أنه 
رغــم قرار محكمــة الجنايات إغالق ملف االعتداء اإلســرائيلي 
على ســفينة »مافي مرمــرة« فإن أهالي الشــهداء ومنظمي 
أســطول الحرية والمنظمات الحقوقية لــن تقر لهم عين إال 

بمعاقبة مجرمي الحرب اإلسرائيليين. 
واســتذكرت اللجنة الدولية، في بيان، أمس، أرواح الشــهداء 
الذين ارتقوا إلى العال من أجل حرية فلســطين ورفع الحصار 
الظالــم عن أهلهــا وتضامنًا مــع الحقوق الوطنية للشــعب 

الفلسطيني.
بدوره قال رئيس لجنة فلســطين في مجلس النواب األردني، 
يحيى السعود: إن االحتالل سجل أبشع صور انتهاكات حقوق 

اإلنسان باعتدائه على سفينة »مافي مرمرة« التركية.
وأضاف الســعود فــي تصريــح لـ«األناضول«، أن مــا قام به 

االحتالل »وصمة عار في عدوانها الدموي على البشرية«.
وأشــار إلى أن »أســطول الحرية، والذي تشــرفت بأني كنت 
مــن المشــاركين فــي أكثر مــن مرحلة مــن مراحلــه، دليل 
على إنســانية الدولة التركية، التي تتخــلَّ يومًا عن القضية 

الفلسطينية«.
وتابع: »مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الداعمة 
للوصاية الهاشــمية في حماية المقدســات اإلســالمية أكبر 
دليل على ذلك«. يذكر أن األســطول البحري ســعى لتحقيق 
هدف أساســي وهو كسر الحصار اإلســرائيلي البري والبحري، 

عن قطاع غزة، الممتد منذ أزيد من 14 عامًا.

جانب من الوقفة بغزة             )تصوير/ ياسر فتحي(
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غزة/ جمال غيث:
حملت لجنة األســرى للقوى الوطنية واإلسالمية، 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي ممثلــة بــإدارة 
ســجونها، المســؤولية الكاملة عن حياة األسير 
كمــال أبو وعر، المعتقل منذ عام 2003، ويعاني 
مرض الســرطان وتكســرًا في صفائح الدم، في 

ظل تدهور أوضاعه الصحية.
وطالبت لجنة األســرى خالل مؤتمر صحفي عقد 
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بمدينة 
غزة، أمس، دعمًا وإسنادًا لألسير المريض كمال 
أبــو وعر، منظمة الصحــة العالمية بالوقوف عند 
مســؤولياتها األخالقية واإلنســانية وإرسال وفد 
طبي متخصص للســجون اإلســرائيلية لالطالع 

على أوضاع األسير أبو وعر ورفاقه المرضى.
ورفع المشــاركون في الوقفة، أعالم فلســطين، 
وصــورًا لألســير المريــض أبــو عــرار، ورفاقــه 
المرضى، مطالبين المؤسسات الدولية للضغط 
علــى االحتــالل لإلفراج عــن األســرى المرضى، 

وتقديم العالج الالزم لهم.
وحثت عضو الجنة األسرى مجدى سالم، في كلمة 
له خــالل المؤتمر الصحفي، الصليب األحمر على 
ضــرورة الخروج من دائرة الصمت والوقوف أمام 
مســؤولياته اإلنســانية لحماية األسرى المرضى 

وتقديم احتياجاتهم وحمايتهم من الخطر.
قتل ممنهج بدوره أكد القيادي في حركة حماس 
إياد أبو فنونة، أن سلطات االحتالل ممثلة بإدارة 
سجونها ترتكب جرائم مســتمرة ومنظمة بحق 

األسرى المرضى.
وقــال أبو فنونة في كلمة لــه: "يمارس االحتالل 
سياســة القتل البطيء والممنهج والمتعمد بحق 
األسرى في السجون"، مشيرًا إلى تعمده حرمان 

األسير أبو وعر من حقه في العالج المناسب.
وأكد أن "االحتالل قادر على توفير العالج الصحي 
والمناســب ألســرانا، لكنه ال يريــد عالجهم بل 
يسعى جاهدًا لقتلهم من خالل ممارسة سياسة 

اإلهمال الطبي وغض الطرف عن المرضى".
وبيــن أبو فنونة أن العالج المقدم لألســرى من 
قبل إدارة الســجون هو حبــة "األكامول" التي ال 

تجدي نفعًا مع المصابين بالســرطان، الفتًا إلى 
أن االحتالل يستغل مرض األسرى لقتلهم.

واســتعرض عــددًا من شــهادات األســرى التي 
تؤكــد ارتــكاب ســلطات االحتالل جرائــم بحق 
المرضى، متســائاًل: "أين المؤسســات الحقوقية 
الدولية والمعنية بشؤون األسرى مما يتعرضون 

لــه خلف القضبــان؟! وأيــن العالم 
الذي ينادي بالحرية والديمقراطية 
وحقــوق األســرى مما يتعــرض له 
أسرانا خلف السجون اإلسرائيلي؟!".

تقصير دولي
وأمضــى أبــو فنونــة يقــول: "مــا 
يتعرض له أســرانا داخل الســجون 
يدلــل علــى حجــم التقصيــر مــن 
الدوليــة"، مشــددًا:  المؤسســات 
"لن نراهن إال علــى المقاومة التي 

عودتنــا تحرير أســرانا بالقوة". ودعــا المقاومة 
الفلســطينية للضغط على االحتالل اإلســرائيلي 
لتحرير أسرانا، مضيًفا: "االحتالل ال يفهم إال لغة 

القوة، وهي اللغة التي يفهمها لتحرير أسرانا".
وطالب الكل الوطني بالوقوف إلى جانب األسرى 
خاصة المرضــى منهم والضغــط على االحتالل 
واالشــتباك معه من أجل حماية المرض وتقديم 
العالج الــالزم لهم حتى يتــم تحريرهم بصفقة 

تبادل مشرفة.
واألســير كمال أبو عرار )46 عامًا( 
محكوم بالســجن لـ6 مؤبدات و50 
عامًا، وهو معتقل منذ عام 2003، 

ويقبع اليوم في سجن "جلبوع".
وناشــدت الحركة األســيرة مؤخرًا 
في رسالة لها، المؤسسات الدولية، 
اإلنســان،  حقــوق  ومؤسســات 

بالتدخل السريع إلنقاذ حياته.
وبلغ عدد األسرى الذين ُاستشهدوا 
نتيجة لجريمــة اإلهمال الطبي إلى 
)68( أســيرًا منــذ عام 1967م منهم األســيران 

الشهيدان بسام السايح وسامي أبو دياك، وهما 
من بين )223( شهيدًا من األسرى.

رام اهلل/ فلسطين:
يواصل األســير ســامي جنازرة )47 عامًا( من مخيم الفــوار جنوب الخليل 
بالضفــة الغربية المحتلة، إضرابه المفتوح عــن الطعام لليوم الـ21 على 
التوالــي احتجاجًا علــى اعتقالــه اإلداري. وذكر مكتب إعالم األســرى أن 
جنــازرة ال يزال معزواًل في ســجن النقــب الصحراوي، وتــم نقله إلى عزل 
"أيال"، وممنوع من زيارة ذويه ومحاميه لالطالع على وضعه الصحي، حيث 
تراجعت صحته في األيام األخيرة. يشــار إلــى أن قوات االحتالل كانت قد 
أعادت اعتقال األسير المحرر جنازرة بتاريخ 16 أيلول/ سبتمبر 2019، بعد 
اقتحام منزله، ولم يكن قد مضى على إطالق سراحه من آخر اعتقال سوى 
10 أشــهر فقط. وكان جنازرة قد أمضى خالل اعتقاله األخير )قبل الحالي( 

11 شــهرًا في االعتقال اإلداري المتجدد خاض خالله إضرابًا مفتوحًا عن 

الطعام، استمر 32 يومًا احتجاجًا على تجديد اعتقاله اإلداري مرة ثانية.
بــدوره قال نــادي األســير إن جنازرة خاض ومــا يزال 3 إضرابــات رفضًا 
العتقالــه اإلداري منــذ عــام 2016، والتي تأتــي ردًّا واضحًــا على نهج 
االحتــالل في ســرقة حيــاة المئات من الفلســطينيين من خالل سياســة 

االعتقال اإلداري، والتي تُشكل أبرز سياساته.
وأضــاف نادي األســير أن جنازرة وهو واحد بين عشــرات األســرى الذين 
خاضــوا إضرابات عن الطعام ضــد االعتقال اإلداري منذ أواخر عام 2011، 
ومنهم مــن خاض أكثر من إضــراب خالل فترات اعتقالهــم، في محاولة 

فاعلة للحد من استمرار عمليات االعتقال اإلداري.

غزة/ فلسطين:
طالــب مركــز األســرى للدراســات المؤسســات اإلنســانية والحقوقيــة 
الفلسطينية والعربية والدولية بالضغط على االحتالل إلنقاذ حياة األسرى 

الفلسطينيين المرضى في السجون اإلسرائيلية.
وحــث المركز في بيان صحفي أمس، على التزام ســلطات االحتالل بمواد 
وبنــود اتفاقيات جنيف الثالثــة والرابعة والقانون الدولي اإلنســاني فيما 
يتعلــق بحقوقهم األساســية واإلنســانية وخاصــة في موضــوع العناية 

والرعاية الصحية وتقديم العالجات والمتابعة الطبية.
وأوضح أن )22( أسيرا مصابا بالسرطان حياتهم مهددة بالخطر يعيشون 

في السجون دون عناية ورعاية صحية.
ولفــت إلــى أن عــددًا من األســرى المصابين بالســرطان فــي حالة غير 
مســتقرة، منهم األسير المريض "كمال أبو وعر" المصاب بسرطان الحلق 
والحنجرة، واألســير "موفــق عروق" المصاب بســرطان الكبــد والمعدة، 
واألسير "فؤاد الشوبكي" المصاب بســرطان "البروستاتا"، واألسير "ياسر 
ربايعة" المصاب بسرطان األمعاء، واألسير "فواز بعارة" المصاب بسرطان 

قرب األذن.

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعـالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بإيداع المخطط التفصيلي لجزء من المربع رقم )7( السوق 

منطقة تنظيم - النصيرات
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلــن اللجنة المركزيــة لألبنية وتنظيــم المدن بمحافظــات غزة أنها 
قد قررت بجلســتها رقم 2020/7 المنعقدة بتاريــخ 2020/4/29 إيداع 
المخطط التفصيلي لجزء من المربع رقم )7( الســوق الذي أعدته اللجنة 
المحليــة للبنــاء والتنظيم فــي بلدية النصيــرات والذي يشــمل القطع 

والقسائم التالية:
المساحة اإلجماليةرقم القسيمةرقم القطعة
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وذلك وفقًا لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936.
وعليــه ووفقًا لنص المادة )17( من ذات القانون فإنه يجوز لجميع أصحاب 
الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المشــمولة بهذا المشــروع 
أو بأي مشــروع آخر ســواء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة 
أخرى االطالع مجانًا على المشروع المودع لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء 
والتنظيم بمقرها في بلدية النصيرات خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 

االعتراضات عليه خالل مدة ستين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
)سوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ(.

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
بمحافظات غزة 

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعــالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بإيداع مجدد لمشروع تنظيمي عمراني هيكلي

 لوادي السلقا المعدل لالعتراض
منطقة تنظيم- وادي السلقا

قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلســتها رقم 2019/32 المنعقدة بتاريخ 2019/11/20 إيداع 
المشروع التنظيمي العمراني الهيكلي لمنطقة تنظيم وادي السلقا الذي 
أعدته اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بالمنطقة المذكورة لالعتراض وفقا 

لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936.
وعليه ووفقا لنص المادة )17( من ذات القانون فإنه يجوز لجميع أصحاب 
الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المشــمولة بهذا المشروع 
أو بأي مشــروع آخر سواء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة 
أخــرى االطالع مجانا على المشــروع المــودع بموجب هــذا االعالن لدى 
مكتب اللجنــة المحلية للبنــاء والتنظيم بمقرها في بلدية وادي الســلقا 
خالل ســاعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه خالل مدة ثالثين 
يومًا من تاريخ نشــر هــذا اإلعالن في الجريدة الرســمية وفي صحيفتين 

يوميتين محليتين أيهما اقرب .
وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

مذكرة تبليغ حكم غيابي
إلى المدى عليه/ علي أديب محمد البلبيســي من غزة ســابقا وحاليا في 
خــارج البــالد ومجهول محل اإلقامــة اآلن لقد حكم عليــك من قبل هذه 
المحكمــة فــي القضية أســاس 2019/1100م وموضوعهــا نفقة أوالد 
للصغار حال وريان وزينة وقدرها خمسة وعشرون دينارا أردنيا شهريًا لكل 
واحد منهم أو ما يعادل ذلك بالنقد المتداول لسائر حوائجهم الضرورية 
الشــرعية بمــا في ذلك الكســوة والمســكن والمرفوعة عليــك من قبل 
المدعية/ أســماء جمعة محمود عبد اهلل حكما وجاهيا بحق المدعية قابال 
لالســتئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالســتئناف لــذا صار تبليغك 

حسب األصول وحرر بتاريخ 2020/5/31م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
عاطف مصطفى التتر

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية

إعالن فقد شيك
أعلــن أنا/ طارق عبد الحافــظ عبد العزيز حبيب من ســكان غزة وأحمل 
هوية رقم: 800502296 عن فقد شيك الذي يحمل الرقم )30001868( 
والبالغ قيمته )3600 شــيكل(، فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز 

شرطة، وله جزيل الشكر والتقدير.

أعلن أنا/ صالــح فرج صالح الرماحي عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 803220821  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

من أخطر حاالت األسرى المصابين بالسرطان
ل االحتالل مسؤولية "لجنة األسرى" ُتحمِّ

 حياة األسير المريض كمال أبو وعر

أبو فنونة: 
االحتالل 

يمارس سياسة 
القتل البطيء 

والمتعمد بحق 
أسرانا

األسير سامي جنازرة يواصل
 إضرابه عن الطعام لليوم الـ21

د حياة األسرى  حمدونة: السرطان ُيهدِّ
الفلسطينيين في سجون االحتالل

جانب من المؤتمر الصحفي أمام مقر الصليب األحمر في غزة أمس          ) تصوير/ ياسر فتحي (
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الشرعية
قدمــت لهذه المحكمة مضبطــة موقعة من مختار عائلــة ابو جراد بغزة 
مؤرخــة فــي 2020/5/31م تتضمــن أن/ محمــد بــن صالح بــن خليل 
السنداوي قد توفي بتاريخ 2008/4/1م وانحصر إرثه الشرعي واالنتقالي 
في والده صالح بن خليل بن صالح السنداوي وفي زوجته سمر بنت محمد 
بن الياس خضر المشــهورة السنداوي وفي بناته منها وهن مرام واسيل 
وهديل وســارة ثم بتاريخ 2017/6/20م توفي صــالح المذكور وانحصر 
إرثــه الشــرعي واالنتقالي فــي أوالده المتولدين له مــن زوجته المتوفاة 
قبله بديعة بنت حســن بن أحمد المشــهراوي الذكور وهم أحمد وحسن 
ومحمود واإلناث وهن فاطمة وســعاد وعائشة وآمال ومنال ومها وفريال 
وإيمان وفي بنات ابنه محمد المتوفى قبله المتولدين له من زوجته سمر 

بنت محمد بن الياس خضر وهن مرام واسيل وهديل وسارة فقط.
وال وارث للمتوفــى المذكــور ســوى من ذكــر وليس له وصيــة واجبة أو 
اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض 
على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية خالل خمسة عشر يومًا 
من تاريخ النشر وحرر في 8 شوال لسنة 1441هـ الموافق 2020/5/31م.
قاضي غزة الشرعي
محمد خليل الحليمي

أعلــن أنا/  محمــود ابرهيم عبــد اللطيف العصــار عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم 803710995  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ إســالم  إيــاد محمد عيد عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 402017503 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

المســتدعي / توفيق محمد علي بكرون من ســكان / غزة ورقم الهوية 
                    . 923311377

وكياله المحاميان / مراد بشير وعلي بشير
 المستدعى ضده / إياد خلوصي حسني خيال من سكان / غزة

)مجهول محل اإلقامة حاليا(.
 نوع الدعوى: تنفيذ عيني.

 قيمة الدعوى : 40000 دينار أردني - أربعون ألف دينار أردني.
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

 إلى المستدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي المذكور قد تقدم 
لدى محكمــة بداية غزة بالقضيــة المرقومة أعــاله وموضوعها )تنفيذ 
عيني( اســتنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه، ونظرا ألنك مجهول محل 
اإلقامة وحسب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر هذا الطلب، وعمال 
بالمــادة )20( من قانون أصــول المحاكمات المدنيــة والتجارية رقم 2 
لسنة 2001م وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة بداية غزة في الطلب 

رقم ) 2020/660( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل. 
لذلــك يقتضــي عليــك أن تحضر لهــذه المحكمة يــوم االثنيــن الموافق 
2020/6/15م  التاســعة صباحا، كما يقتضي عليك ايداع جوابك التحريري 

خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك إذا تخلفت عن 
ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا.  تحريرا في 31 / 5 / 2020 م

رئيس قلم محكمة بداية غزة 
عمار قنديل

دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة ... الموقرة
 في القضية رقم 2011/315

في الطلب رقم 660 /2020 )نشر مستبدل( 

أعلن أنا/ فاطمة عبد المجيد محمد ابو ندى عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 801315557  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعالن بيع بالمزاد العلني في القضية رقم 2013/7258 
للمرة الثانية مع العلم بأنه قد تم إحالة العقار 
لطالب التنفيذ بقيمـة التثمين إحالـة مؤقتـة

نعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في 
القضيــة التنفيذية رقم 2013/7258 والمتكونــة فيما بين طالب التنفيذ/ 
عبد القادر أحمد عبد القادر المصري والمنفذ ضده/ أســعد أحمد عبد القادر 
المصري حصة ما مساحته 1042متر من أرض القسيمة رقم 11 من القطعة 
رقم 1775 أراضي بيت الهيا المسماة فتح اهلل قرب مدرسة الشيماء ويحدها 
من الشــرق آل رجب ومن الغرب آل رجب ومن الشــمال رزق أحمد المصري 

ومن الجنوب جمال الكيالني واألرض تقع على شارع بعرض 3م.
حيث تقع ضمن حدود تنظيم بلدية بيت الهيا وهي أرض سكنية زراعية 
يحدها من الغرب شــارع بعرض 3 متر ويحدها من الشــمال شارع ترابي 

وهي أرض فضاء خالية من المباني وخالية من الزراعة.
فعلــى من يرغب بالدخول بالمــزاد ودفع مبلغ أعلى من ســعر التخمين 
وقــدره 36470 دينار أردني عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرســوم والداللة واالنتقال على نفقة 
المشــتري، علمًا بأن المزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباحا من يوم 

االثنين بتاريخ 2020/6/15.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

أعلــن أنا/ هيثــم عطية خليل ابــو حميدة عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 803781830 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

نبضات ساخنة
وليد الهودلي

كريم يونس يعود 
بنا إلى أصل القضية

كريــم يونس جاءنا مــن زمن مختلف ومكان مختلف، فال غرابة أن يأتينا الشــعاع 
من الشــمس، أما أن يأتي من عمق الظالم، يشــق طريقه عبــر جحافل الظلمات 
التي جثمت على الصدور وضاقت بها ســبل الحرية وتوارى فيها عشاق النور خلف 

ستائرها الكثيفة، هذا شيء عظيم يثير االهتمام ويذهل األبصار.
كريم يونس ثورة متكاملة األركان، اســتوى على ســوقه روحا ووعيا وإرادة حرّة 
وشــعورا عاليا بالكرامة واالعتداد بالذات الفلســطينية العاليــة، ثم قرّر وتحرّك 
وناضل، رسم أهدافه بدّقة وخّطط لها بمهارة عالية ثم اختار أعلى درجات الجهاد 

والمقاومة وذروة سنامها.
في ذاك الوســط العربي الذي كان االحتالل قبل قرابة أربعين ســنة يمارس عليه 
أشــد درجات الســطوة واألســرلة وتغييب الهوية الوطنية ، كان الناس يُساقون 
إلى حيث يريد هذا الذي ظنّ أنه قد بلع الزمان والمكان، مجرّد أيدٍ عاملة تزوّد 
عجلتهم االقتصادية بالقدرات البشرية متدنية المستوى، ال تنفع إال لألعمال ذات 
الدرجات الوظيفية المتدنية خاصة تلك التي يأنف منها عرقهم الســامي الخالص 

النقيّ األصيل! 
كريــم يونس بذاته الفلســطينية الضاربة المتجذرة الراســخة في عمق الوجدان 
الفلســطيني يعلن أن الروح الفلســطينية واحدة وال تتجزأ أبدا، أي ذرة من تراب 
فلســطين هي كل فلســطين وأي نبــض ينبض به قلب أي فلســطيني ما هو إال 

نبض فلسطين كّلها، هي جسم واحد قلبه القدس.
 وعى الفتى الفلسطيني ذو السحنة الكنعانية األصيلة أن كل ما يقيمه اإلسرائيلي 
على هذه األرض الفلســطينية هو باطل وفاســد وال محالــة هالك، مهما انتفش 
الباطــل وعال لكنه ســيذوي ويــذوب ال محالة، ســار بعكس التيار، اســتمع لنداء 
الواجب المزروع في صدره ولم يحسب حسابا لشيء، الحساب الوحيد الذي عال في 
رأسه هو حساب الحرية وتحرير فلسطين، ولم تكن في حينها الكثرة الغالبة تسير 
في هذا المضمار بل كانت قّلة قليلة التي تهب نفســها كّلها لفلســطين، فكان 

كريم ومن معه من هذه الكوكبة المتقدمة في روحها ووعيها وإرادة فعلها. 
كان من طالب إحدى الحســنيين: النصر أو الشــهادة بقوّة فاعلة وإرادة ال تلين 
إال أن كان له ثالثة وهي األســر ودخول المعتقل ليجعل منه حسنى ثالثة، بصبره 
الجميــل وثباته على الروح والفكرة، فكان حديد الســجن يصــدأ فيُطلى ويجدد 
المــرة تلو األخرى بينما إرادة كريم ال تصدأ وال تلين وال تئن من وطأة الســنين 

الثقيلة وقهر ســجان ال يتقن سوى لغة القمع والتنكيل وتفعيل ألوان 
التعذيب كاّفة ما عرف منها البشر وما لم يعرفوا. في السجن يمارس 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تضامــن عشــرات الصحفييــن بغــزة مــع 
زميلهم المصــور الصحفي إياد حمد، الذي 
 "AP - فصلتــه وكالــة "أسوشــيتد بــرس
من عمله، عقب تلقيها شــكوى من أجهزة 

السلطة في الضفة الغربية بحقه.
وطالــب هؤالء خــالل وقفــة نظموها أمام 
مقر الوكالة األميركية بمدينة غزة، أمس، 
بإعادة الصحفي حمد لعمله وتسوية ملفه.

وأكــد  الصحفي  رامز الغــول رفض جموع 
الفلســطينيين  والمتضامنين  الصحفييــن 

الفصل التعسفي بحق زميلهم حمد.
وقــال الغــول خــالل كلمتــه نيابــة عــن 
الصحفييــن: "مهمهــا كانــت األســباب ال 

يمكن ومن غير المقبول للوكالة أن تفصل 
زميلنــا حمد بعد عمله في مجال التصوير الصحفي 

ألكثر من عشرين عامًا".
وأضــاف: "الزميل حمــد أو الخال كمــا يحلو لنا أن 
نناديــه، مواقفه المشــرفة معروفــة للجميع، فهو 
خير ســند لزمالئــه الصحفيين.. اســألوا عنه معاذ 
عمارنة وياســر قديح وعطية درويش وأنس حواري 
وغيرهم الكثير، لذلك كان واجبا علينا أن نقف معه 

ونسانده".
وطالــب الغــول نقابــة الصحفيين الفلســطينيين 
بموقــف جــدي وعملــي بالتحقيــق في األســباب 

الحقيقية لهذا الفصل التعسفي والتعامل بشفافية 
كاملة ومشــاركة حيثيــات الموضوع للــرأي العام، 
والتحقق مــن التهديدات التي وصلت الزميل حمد 

قبل أيام.
وأكد الغول رســالة الصحفيين الســامية في فضح 
جرائم االحتالل اإلسرائيلي، داعيًا إلى حرية التعبير 
ومساندة الصحفيين في حقوقهم والوقوف معهم 

لمواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو" أقوياء.
وحذر حمد في رسالة، أول من أمس، من استهداف 
حياتــه قائال: "يــا أصدقائي أنا اليــوم بصوت عاٍل 
أقول إن حياتي في خطر، ومن أقدم على قطع رزقي 

ال يتأخر عن إطالق النار على رأسي".
وذكــر حمــد أّن لديه معلومــات أن بعض 
عناصــر أمــن الســلطة تتصــل بــكل من 
وتهدّدهــم  قضيتــي،  مــع  يتضامــن 
بالمالحقة والمتابعة في حال اســتمروا في 

مساندتي إعالميًا.
بــرس"  "أسوشــيتد  وكالــة  قــرار  وأثــار 
األمريكيّــة )AP( فصــل مصورهــا حمد، 
موجة من االستياء في صفوف الصحفيين، 
مطالبيــن الوكالــة بالتراجع الفــوري عن 
قرارها التعســفي لما يشــكله مــن اعتداء 

واضح على حرية الرأي والتعبير.
وكشفت مصادر صحفية، قبل أيام، النقاب 
عــن فصل الوكالة األمريكية المصور حمد 
من ســكان مدينــة بيت لحــم، بنــاًء على 
شكوى تقدم بها الناطق باسم الشرطة في الضفة 

المحتلة العقيد لؤي ارزيقات لدى إدارة الوكالة.
وكان الصحفــي حمد عبّر عــن تضامنه مع الزميل 
الصحفي أنس حواري الذي اعتقلته أجهزة السلطة 
في رمضان، بعد االعتداء عليه من خالل مجموعات 
صحفيــة مغلقــة وعقــب ذلــك التضامــن تعرض 
لتهديدات من الناطق باسم الشرطة بالفصل من 

العمل والمالحقة األمنية، وهو ما تم بالفعل. 
وتلقى حمد مســاء األربعــاء الماضي، إشــعارًا من 

إدارة الوكالة بإنهاء خدماته وفصله تعسّفيًا. 

رام اهلل/ فلسطين:
طالبــت شــبكة »محامون مــن أجل العدالــة« أجهزة 
أمــن الســلطة بوقــف مالحقــة النشــطاء والنقابيين 
والمدافعين عن حقوق اإلنســان، وإغالق كل الملفات 
القضائية التي تعرقل أي نشاط نقابي وتقيد من حرية 
الرأي والتعبير المكفولة بموجب كل القوانين المحلية 

والدولية.
وأوضحت الشبكة الحقوقية، في بيان أمس، أن أجهزة 
السلطة اعتقلت الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق 
اإلنســان جاســر جاســر بعد اقتحام منزله في رام اهلل 

علــى خلفية منشــورات له على صفحة »حــراك بكفي 
يا شــركات االتصاالت« وهو حــراك اجتماعي مطلبي، 
واتهمتــه نيابة الســلطة بمخالفة ما يســمى بقانون 
الجرائــم اإللكترونية الــذي أقرته الســلطة بعيدًا عن 

المجلس التشريعي.
وعدّ »محامون من أجل العدالة«، أن اعتقال الناشــط 
جاســر بمنزلة محاكمــة للنشــاط النقابــي المكفول 
بموجب القانون األساســي الفلســطيني، وأن استمرار 
اعتقاله لليوم الثاني على التوالي على خلفية منشورات 
تطالب بمحاســبة الفســاد والفاســدين، »مــا هو إال 

محاكمة لضمير الشــرفاء بهدف قطع الطريق على أي 
نشــاط نقابي اجتماعي يهدف إلى تصويب السياسات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة وصــواًل لتحقيــق العدالــة 

االجتماعية المنشودة«.
وكان المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ومقرّه 
جنيف، اتهم أجهزة أمن الســلطة فــي الضفة الغربية 
بشــن حمــالت اعتقال تعســفي بحق النشــطاء ورواد 
العمل االجتماعي، في مخالفة واضحة التفاقيات حقوق 
اإلنســان التي وقعتها الســلطة، وللقوانيــن المحلية 

المعمول بها في األراضي الفلسطينية.
15

صحفيون في غزة يطالبون وكالة )AP( بإعادة المصور حمد لعمله

بعد اعتقال الناشط جاسر جاسر
مطالبات حقوقية ألجهزة السلطة بوقف مالحقة النشطاء والنقابيين

جانب من الوقفة في غزة 
أمس   ) تصوير/ ياسر فتحي (



يا عنــــــــــــــدي 
يا عند المنسق

مصطفى أبو السعود

»نحنُ شــعبٌ أرضنا أمٌّ نلبي ما تشاء، ولها نقفُ 
احترامًــا، نحن نحترم النســاء«، هكــذا كتب أحد 
الشــعراء قصيــدة ربط فيها بين حــب األم وحب 
الوطــن، وأن الوطن مثــل األم حين ينادي، يقول 

األبناء »لبيك يا وطني« وعلى الندهة بتالقينا«.
ظهرت مؤخرًا حملة »يا عندي، يا عند المنســق« 
بهدف تشجيع المعجبين بصفحة منسق االحتالل 
إللغــاء إعجابهم بصفحته، والقــت الحملة تفاعاًل 
مميــزًا، إعادة قطار التفاؤل إلى الســكة األصلية، 

وذلك لألسباب اآلتية:
* تعــد حلقة في سلســلة النضاالت الفلســطينية 
ضــد االحتالل وتعبر عن مدى الجهد المبذول من 
أجــل إغالق كل منفــذ يمكن لالحتالل اســتغالله 

إلحداث ضرر ضد الشعب والقضية.
* درس للقيــادة بــأن تتعلم فن االنســحاب من 
المواقــف والمواقــع المخزية، بداًل مــن التهديد 
فقــط، صحيح أن بين االنســحابين فوارق كبيرة، 

لكن أن نبدأ بالقليل خير من أال نبدأ.
* التفاف الجماهير حــول الفكرة يؤكد أن انحراف 
البوصلــة لفترة زمنية وتحت ظــروف ما، ال يمكن 
أن يســتمر، وإن الجماهير بحاجة لمــن يعيد لها 

البوصلة في االتجاه الصحيح.
* أكدت على اهمية مواقع التواصل وضرورة طرح 
القضايــا العامة التــي يتبناها الكثيــرون -إال من 
أبى- لذا أقترح طرح قضايا وطنية كبرى باستمرار 

حتى تعيد للثورة وهجها وعنفوانها.
* هي دعوة لتعلــم اللغة العبرية للجميع، انطالًقا 
من قول رســولنا الكريم: »من تعلم لغة قوم أمن 

مكرهم«.
* فرصــة للتخلي تدريجيًّا عمــا يربطنا باالحتالل 
من منتجات، والتوجه نحو اســتيراد المنتجات غير 

اإلسرائيلية.
* فرصــة ألن يتابع كل واحد فينــا أوالده وإخوانه 

ومعرفة الصفحات والحسابات التي يتابعها.
لذا أقترح إنشاء حسابات باللغة العبرية، لماذا؟

* نقل الخطاب الفلســطيني للجمهور الصهيوني 
باللغة التــي يفهمها، وإدارتها بهــدوء وبمنطق 

بعيدًا عن االنفعال والعصبية.
* بــث الحقائــق التــي تخفيهــا قيــادة االحتالل 
والمتعلقة بفكرة زوال دولة االحتالل واالستشهاد 
بأقــوال المفكريــن اليهــود والغربييــن الذيــن 

يؤيدون ويتوقعون زوال دولة االحتالل.
* إحداث شرخ بين الطبقات والطوائف في المجتمع 
الصهيونــي من خــالل اللعب علــى المتناقضات 
بينهم، والمقارنة بين األمن ومســتوى المعيشة 

الذي يعيشه اليهود في خارج فلسطين وداخلها.
* اســتثمار الذيــن كانــوا يعملــون فــي الداخل 
المحتــل والذيــن يتقنون اللغة العبرية الشــعبية 
إلرسال رسائل من خاللهم للمواطن الصهيوني، 

تكون الرسائل فيديو.
* وضع صور للقرى الفلســطينية بشكلها القديم 
مــع وضع صورة طفل يحمــل مفتاح العودة كديل 

على أننا سنعود، باللغة العبرية.
أختــم بتوجيه رســالة احتــرام وتقديــر لكل من 
يســاهم ولو بفكــرة أو مبــادرة لخدمــة القضية 
الفلســطينية، وأؤكــد بــأن »يــا عنــدي يــا عند 
المنســق« خطــوة جميلة، أتمنــى أن نبني عليها 
ونســتثمر التفاعل الرائع معهــا، وأال تكون فقط 

هبة عاطفية سريعة الزوال.

الحملة ضد المنسق 
وأثــــــر الفراشــــــــة

لمى خاطر

ثمة من يقلل من أثر الحملة وجدواها متعلًل بحجج شتى أو 
مستحضًرا أولويات أخرى، وإن كان بعض تلك اآلراء ينطوي 
على وجاهة، فإن إطلقها في ذروة الحملة ذو أثر سلبي 
في المجمل، ومحرض على السلبية واللمباالة، ومستهين بأثر 
النَفــس الجماعي لمثــل هذه الحملت، وما يمكــن أن تصنعه، 

ولو على صعيد الوعي، وذلك أضعف اإليمان.

قــد ال يكــون مــن المبالغــة القــول إن إحدى مآســينا 
كفلســطينيين بدأت منــذ أن دخلت مفردة )التنســيق( 
إلــى واقعنــا، ألن هذه المفــردة التي تبــدو ذات دالالت 
إداريــة راقية اســتبطنت أخسّ األعمــال وأخطرها على 
الفلســطينيين، بداية بكارثة التنســيق األمني، وانتهاًء 
بما يعرف بصفحة )المنسق اإلسرائيلي( ألعمال االحتالل 

في الضفة الغربية، على صفحات التواصل االجتماعي.
لم يملــك الفلســطينيون حتى اآلن التخلــص من لعنة 
التنســيق األمني وتوابعهــا، ورغم ادعاء الســلطة وقفه 
مؤخرًا إال أن تجلياته األخطر ما تزال وستظل ماثلة على 
األرض ما بقيت الســلطة، أي حفاظها على حالة الهدوء 
في الضفــة ومنعها )العنف( أي عمليــات المقاومة خّفت 
أو ثقلــت، وهو عين ما تريده »إســرائيل« من كل كيان 

السلطة وأهم مبرر لإلبقاء عليها.
أما مع صفحات )المنســق( وقادة جيش االحتالل الناطقة 
بالعربية، والتي تدعي أن الغرض من إنشــائها تسهيل 
حياة الفلســطينيين ومســاعدتهم ومتابعــة اإلجراءات 
الخدماتية والمدنية المقدمة لهــم، فقد انطلقت حملة 
قبــل يوميــن تدعــو لمقاطعة هــذه الصفحــات نهائيًا 
واالمتناع عن متابعتها والتفاعل مع منشوراتها، والالفت 
أن حملة الدعوة للمقاطعة حققت نجاحات ملموسة، على 
صعيد انخفاض التفاعل مع تلــك الصفحات الصهيونية 
الناطقة بالعربية، إضافة إلى التوعية بمخاطرها وأهداف 
إنشــائها، وكيفيــة اســتخدامها أداة للتجســس علــى 
الفلســطينيين وتزييف وعيهم وتجنيــد بعضهم لصالح 

جهاز الشــاباك الصهيوني بطرق شــتى باستغالل حاجة 
النــاس حينًا أو غفلة بعضهم حينًــا آخر، وتهاونهم في 
تقديم مــا قد يطلب منهم من معلومات حول محيطهم 

االجتماعي الضيق أو الواسع.
هناك شــريحتان أساســيتان يندرج فيهمــا متابعو هذه 
الصفحــات مــن الفلســطينيين، األولى مــن يتابعونها 
بغرض ما يظنونه اســتفادة من معلوماتها والتسهيالت 
التــي تقدمها من تصاريــح للعمل ونحو ذلــك، وهؤالء 
يصبحــون مــع الوقت متعايشــين مــع حالــة االحتالل، 
ويعدونــه شــيًئا عاديــا، وهو أمــر يمكــن مطالعته في 
التعليقات على بعض أنشطة اإلدارة المدنية الصهيونية 
في الضفة كشــق الطرق ونحوها، وهي تعليقات شاكرة 
وممتنــة، لكنهــا مخزيــة إذا وضعــت في ميــزان اإلطار 
الوطنــي العام الــذي يحدد شــكل العالقة مــع المحتل 

ومعاييرها.
أما الشــريحة الثانية فتتابعها بغــرض الرصد واالطالع 
وتفنيد أكاذيب المؤسسة األمنية الصهيونية ودعاياتها، 
وهــو أمر يمكن أيضًا مالحظته في التعليقات المهاجمة 
لهذه الصفحات والقائمين عليها، والرد على افتراءاتهم، 
لكنه في المحصلــة تفاعل غير محمود ألن نتيجته زيادة 
اشــتهار ورواج تلك الصفحــات، وزيــادة التفاعل عليها، 
وهــو من أبــرز أهداف إنشــائها، فلن يضيــر المخابرات 
الصهيونية أن تشــتمها مئات التعليقات فيما صفحاتها 

تستقطب أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين والعرب.
إن المقاطعــة الشــاملة لهــذه الصفحات تبقى األســلم 

واألصح، فاالحتالل ال يقدم خدمات مجانية، والمتفاعلون 
على صفحاته ســيكونون عينة مالئمة للدراسة ومعرفة 
أصحــاب الحاجــة ومن لديهــم نقاط ضعــف معينة، ثم 
لمحاوالت االختراق، فضــالً عن أن التفاعل على صفحات 
تديرها المؤسســة األمنية الصهيونية يمكن أن يكســر 
شــيًئا فشــيًئا حالة العداء تجاه االحتــالل، ولعّل جمهور 
الضفة الغربية والقدس تحديدًا أحوج ما يكون ألن تظل 
مفاهيم المقاومة بمختلف مستوياتها ناضجة في وعيه.

ثمة من يقلل من أثر الحملة وجدواها متعلاًل بحجج شتى 
أو مســتحضرًا أولويات أخرى، وإن كان بعض تلك اآلراء 
ينطوي على وجاهة، فإن إطالقها في ذروة الحملة ذو أثر 
ســلبي في المجمل، ومحرض على الســلبية والالمباالة، 
ومستهين بأثر النَفس الجماعي لمثل هذه الحمالت، وما 
يمكن أن تصنعه، ولو علــى صعيد الوعي، وذلك أضعف 

اإليمان.
غيــر أن األثــر الفعلــي لحمــالت الحــض علــى مقاطعة 
االحتــالل يتجاوز صياغــة الوعي، بدليــل االنزعاج الكبير 
الــذي أبدته وســائل إعــالم إســرائيلية مــن مثل هذه 
الحمــالت، ووصفها بالعدوانية والخطيــرة. ذلك هو أثر 
الفراشــة، فعل تراكمي ومســتمر، يبدأ من الرهان على 
الوعي في حالتنا الفلســطينية، ومن تشــكيله بما يلبي 
متطلبــات شــكل العالقة مــع هــذا المحتــل، أي عالقة 

المجابهة والمقاطعة والرفض.
وكمــا قال محمود درويش: »أثرُ الفراشــةِ ال يُرى.. أثرُ 

الفراشة ال يزول«.

اســتباحة الدم الفلســطيني مــن خالل إطــالق قوات 
االحتــالل اإلســرائيلي الرصــاص على الفلســطينيين 
وإعدامهــم ميدانيًّــا علــى الحواجز العســكرية بحجة 
تنفيذ عمليات، أضحت مسلساًل ممنهجًا في استهداف 
الفلســطينيين يوصــل رســالة بأن الكل الفلســطيني 
ليســوا بمأمــن، وأن المــوت قريب منهم بــأي لحظة 
مزاجية مــن أحد الجنود اإلســرائيليين، فقد شــهدت 
مدينة القدس مســرحًا لجريمة إعدام ميدانية جديدة 
صبيحة الســبت )أول من أمس(، بإعدام الشــهيد إياد 
الحــالق ميدانيًّا في منطقة باب األســباط في القدس 
المحتلــة، لمجــرد االشــتباه بحمله مسدسًــا، ليتبين 
الحًقا أنه لم يكن مســلحًا، هــذا يذكرنا بجريمة القتل 
الميدانية الذي نفذها الجندي المجرم »اليؤور عزرياه« 
حين أطلق النار على رأس الشهيد عبد الفتاح الشريف، 

وهو ملقى على األرض جريحًا وقتله.
فكيف سيكون الشهيد الحالق مسلحًا وهو على كرسي 
متحــرك مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وكان يحمل 
بطاقة على صدره توضح حالته قاصدًا مدرسة للرعاية 
الخاصــة، تقع قرب باب األســباط؟! والســؤال المحير 
هو، لماذا اســتمر الجندي القاتل فــي إطالق النار على 
الشــهيد الحالق وهو ملقــى علــى األرض، رغم تلقيه 
أمرًا مباشــرًا من قائــده بالتوقف؟! أما عن محاســبة 
القتلة على جريمة قتل الحالق فجاءت كالعادة من قبل 
شــرطة االحتالل بإطالق ســراح القتلة دون تقديمهم 

للمحاسبة.
فأعمال القتل والذبح سبقت إقامة )إسرائيل(، فقد نفذت 
منظماتهــا وعصاباتها اإلرهابية عمليات قتل وتصفية 
للمئــات من القيادات الفلســطينية التــي تتعارض مع 
احتاللها األراضي الفلســطينية وتعمل من الخارج، وما 
أكثر الرموز التي قامت )إســرائيل( بتصفيتها، بناء على 
القانــون الذي وضعه رئيــس الحكومــة، وزير الجيش 

»دافيد بن غوريون«، عام 1951م، في أثناء مناقشــته 
قانونًا إلعدام الفلســطينيين بقوله: »إن العرب ليسوا 
بشــرًا، وإن كل شــيء مســموح به تجاههــم، مع أن 
االعتقاد بأن الشرائع اإللهية اليهودية تنص على قتل 
العرب، إال أن ما تقوله الســلطات اإلسرائيلية ضد قتل 
العرب ليس جديدًا والحقيقــة أن الحكومة تبارك قتل 
العرب لتخفيض أعدادهم، والتخلص من أكبر عدد من 
الفلســطينيين، فكانت النظرية اإلسرائيلية بالتخلص 
مــن أكبر عدد منهم، من خالل سياســة القتل والطرد 
والتهجير، لتطبيق الشــعار اليهودي القائل: »شعب بال 

أرض، ألرض بال شعب«.
ما قامت به قوات االحتالل بإعدام الفلسطيني ميدانيا، 
ليســت العملية الوحيدة، بل هي استكمال لممارسات 
كثيــرة من القتــل الميدانــي، وأصبحــت متأصلة في 
المجتمع اإلســرائيلي الذي يغلب عليه طابع العسكرية 
والدمويــة والحقد بنــاء على فتــاوى حاخاميــة دينية 
متطرفــة، فقد صــدر كتاب »عقيدة الملك« في شــهر 
تشــرين ثــانٍ 2009م وهــو مــن تأليــف الحاخامين 
يتســحاق شــابيرا ويوســيف اليتســور من مســتوطنة 
»يتســهار«. يهدف كتاب »عقيــدة الملك« إلى تحديد 
موقف العقيدة والشريعة اليهودية من »األغيار« حيث 
ينبغــي للدولة اليهوديــة واليهود التزامهما والســير 
وفقهمــا. ويعــد أن اليهــود أفضل عرق بشــري، وهم 
وحدهــم اآلدميون الحقيقيون، في حيــن أن »األغيار« 
–أي غيــر اليهود– في مرتبــةٍ أدنى، وتقترب مرتبتهم 
كثيــرًا مــن منزلــة الحيوانــات، لذلك ينبغــي للدولة 
اليهوديــة واليهود اتخــاذ مواقف التمييــز ضدهم أو 

السماح بقتلهم، أو ينبغي قتلهم.
والالفت للنظــر أن أماكن إعدام الفلســطينيين بحجة 
الطعــن تقع جميعهــا علــى الحواجز العســكرية التي 
يضعها االحتالل، مع أن هناك شــهادات فلســطينيين 

أكــدت أن جنود االحتالل يتعمدون دس ســكين تحت 
كرســي ســائق الســيارة التي تعبر الحواجز ويتهمون 
صاحبهــا بمحاولة طعــن جنود، وبذلــك يكون مصير 
صاحب السيارة القتل أو اعتقاله على أقل تقدير، وأكثر 
من ذلك أن يلقوا ســكينًا أو مسدسًــا بجوار الشــهيد 
الملقــى علــى األرض وينزف دمًا حتــى يوثقوا جريمة 
القتــل أمام كاميرات اإلعالم لتبرير جريمة القتل مثلما 
فعلوا مع الشــهيد فضل القواسمي وهديل الهشلمون 

والشهيد عبد الفتاح الشريف وغيرهما.
مــا الذنــب الــذي ارتكبه الشــهيد الحالق كــي يعدم 
ميدانيًّــا؟! لكنهم تعودوا اإلجرام تحت مرأى ومســمع 
العالم دون محاسبة، فجميع عمليات القتل التي نفذها 
جنود االحتــالل والمســتوطنون كانت بــدم بارد ولم 
يحاكموا أمام القضاء، وقدمت اتهامات مخففة بحقهم، 
وبالتالي إصدار أحكام مخففة تبعها إعالن العفو العام 
عــن هــؤالء الجنود، منــذ التحقيقات التــي أجريت في 
جرائم القتل التي جرت في حرب النكبة، بسبب تواطؤ 
المؤسســة اإلســرائيلية وجهازها القضائي العسكري 
والمدنــي، إلى جانب مؤسســة الرئاســة اإلســرائيلية 
المخولــة بمنح العفو العام والتســاهل وعدم تجريم أو 
محاكمة جنود وعناصر شــرطة االحتالل على إثر جرائم 

قتل بدم بارد.
واآلن أصبــح القتل أكثر دموية وبشــاعة وإعدامات في 
الشــوارع، وحرق عائــالت داخل منازلهــا، وتتغذى من 
الفتاوى الدينية، والمزايدات بين السياسيين واألحزاب 
)إســرائيل(  إن  مقولــة  وإن  انتخابيــة،  الســتثمارات 
ديمقراطيــة، وإنها دولة القانــون، هي مزاعم تبخرت، 
وتكشــفت، في أعقاب اإلعدامــات الميدانية التي أدت 
لقتل مئــات الفلســطينيين، وإطالق الجنــدي »اليؤور 
عزرياه« النار على رأس الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح 

الشريف، وهو ملقى على األرض جريحًا وقتله.

إعـــــدام الشهيـــــد 
الحالق بأي ذنب؟!

د. أيمن أبو ناهية

ما قامت به قوات االحتلل بإعدام الفلسطيني ميدانيا، 
ليســت العملية الوحيدة، بل هي استكمال لممارسات 
كثيرة من القتل الميداني، وأصبحت متأصلة في المجتمع 
اإلســرائيلي الذي يغلــب عليه طابع العســكرية والدموية 

والحقد بناء على فتاوى حاخامية دينية متطرفة.
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المستوطنون يستغلون 
كورونا لالستيالء على 
أراضي الضفة الغربية

عبد اللطيف خضر
عربي 21

تتيح )إســرائيل( للمستوطنين ضمن السياسة التي 
تتبعهــا منذ ســنين طويلــة أن يشــنوا الهجمات 
على الفلســطينيين في األراضــي المحتلة ويتلفوا 
ممتلكاتهــم دون رادع، ضمــن ذلــك يحمــي الجنــود 
المســتوطنين المعتدين، وأحيانًا يشاركون فعليا في 

االعتداءات.

الكونجرس ضد 
"الجنائية الدولية"

رسالة أعضاء مجلس الشيوخ مليئة بالمصطلحات القانونية 
الزائفة والمطالبات الكاذبة ضد المحكمة الجنائية الدولية.

أرســلت مجموعة مكونة من 69 عضوًا في مجلس الشــيوخ 
األمريكــي خطابًا لوزير الخارجية مايك بومبيو تشــجعه فيه 
علــى مواصلة دعمه القوي لـ»إســرائيل«، فــي الوقت الذي 
تواجــه فيه إمكانية متزايدة من التحقيقات والمحاكمات من 

المحكمة الجنائية الدولية.
حمل الرســالة الســيناتور روب بورتمان، وهو جمهوري من 

أوهايو، وبن كاردين، وهو ديمقراطي من ماريالند.
وكانــت »إيباك« أيدت رســالة مماثلة موجهــة إلى مجلس 
النــواب، والتــي انتقدت أيضــًا المحكمة الجنائيــة الدولية؛ 

للتحقيق في جرائم الحرب األمريكية في أفغانستان.
ويشــير أعضــاء مجلــس الشــيوخ بشــكل واضــح إلــى أن 
»اإلجــراءات التي تتخذهــا المحكمة الجنائيــة الدولية حاليًا 
يمكن أن تــؤدي إلى محاكمــة مواطنين »إســرائيليين««، 
لكنهــم خلصوا مخطئين إلى أن »المحكمة الجنائية الدولية 

ال تتمتع بالسلطة القضائية الشرعية في هذه القضية«.
ففي يناير/ كانون الثاني 2015، انضمت فلسطين إلى نظام 
روما األساســي؛ لتصبح بذلك عضوًا فــي المحكمة الجنائية 
الدوليــة وتقبــل اختصاصها، ومــن ثم تودع شــكوى لدى 
المحكمة ضد اإلجراءات »اإلســرائيلية« فــي الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وهنــا نالحظ أن ادعاء أعضاء مجلس الشــيوخ بأن المحكمة 
الجنائية الدولية ليس لها »ســلطة قانونيــة« على األعمال 

»اإلسرائيلية« ضد الفلسطينيين هو ادعاء باطل..
وفي مشــروع قانون االعتمادات الموحــد لعام 2016، الذي 
تم تمريره في ديســمبر 2015، أقر الكونجرس نفسه باآلثار 
المترتبة على الفلســطينيين الذين يســعون إلى محاســبة 
»إسرائيل« في المحكمة الجنائية الدولية، وحاولوا االستفادة 

من المساعدات األمريكية لقتل أي تحقيق من هذا القبيل.
إضافة إلــى ذلك، فإن رســالة أعضاء مجلس الشــيوخ مليئة 
بالمصطلحــات القانونيــة الزائفة والمطالبــات الكاذبة ضد 
المحكمة الجنائية الدولية، وكلها مصممة لتعزيز اإلفالت من 
عقاب »إســرائيل«. فهم يشــيرون مرارًا وتكرارًا إلى األراضي 
الفلســطينية المحتلة على أنها »مناطق متنازع عليها«، وهو 
مصطلح ال أســاس له من الناحيــة القانونية ويخدم الدعاية 
»اإلسرائيلية« ويســتخدم للتعتيم على مسؤوليات اتفاقيات 
جنيــف الرابعــة تجــاه الفلســطينيين الخاضعيــن لالحتالل 
العســكري، وكذلك وصف أعضاء مجلس الشيوخ بشكل زائف 
تحقيــق المحكمــة الجنائية الدوليــة بأنه »تســييس خطِر 

للمحكمة«، و»يستهدف »إسرائيل« بشكل غير عادل«.
ومع ذلــك، وطبقــًا لنظام روما األساســي فإن »قيــام دولة 
االحتــالل، بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، بنقل أجــزاء من 
ســكانها المدنيين إلــى األراضي التي تحتلهــا، أو ترحيل أو 
نقل جميع أو أجزاء من سكان األراضي المحتلة داخل أو خارج 

هذه المنطقة بمثابة جريمة حرب«.
األكثــر إحراجــًا، هــو أن أعضاء مجلــس الشــيوخ يُظهرون 
جهلهــم للقانون الدولي من خــالل الخلط بين االختصاص 
األراضــي  علــى  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  القانونــي 
الفلســطينية المحتلة، والمفاوضات الثنائية المحتملة حول 

حل الدولتين.
ويجادل هــؤالء بأن اختصــاص المحكمة الجنائيــة الدولية 
في هذه القضية سيشــكل »حكمًا سياســيًا« يحــدد »ما إذا 
كانــت األراضــي ذات الصلة جــزءًا من دولة »إســرائيل« أو 
أراٍض فلســطينية محتلــة«. ومن غير الواضــح بالضبط ما 
يأمل أعضاء مجلس الشــيوخ في تحقيقه من هذه الرســالة 
بخالف إبداء الشعور بالعظمة؛ ألن الواليات المتحدة تعارض 
بالفعل وبشــكل صارم محاســبة المحكمة الجنائية الدولية 

لـ«إسرائيل«.

علــى  المســتوطنين  اعتــداءات  تحظــى  ال 
الفلســطينيين بتغطيــة واســعة في وســائل 
اإلعــالم، مــن ذلك االعتــداء الــذي حدث في 
»متســوكي دَرْجــوت« )فــي منطقــة البحر 
الميــت(، حيث تعــرض فلســطينيون العتداء 
واســع إضافــة إلى حــرق ســياراتهم على يد 
مجموعة من المســتوطنين، هذه الحادثة لم 
تكن ســوى واحدة مــن عشــرات االعتداءات 
الجســدية التي تعرض لها فلسطينيون خالل 
األســابيع الماضيــة حيث تفاقمــت خالله آفة 
المســتوطنين بشــكل حــاد في جميــع أنحاء 

الضفة الغربية المحتلة.
منــذ اندلعــت أزمــة كورونــا تفاقــم عنــف 
المســتوطنين في خدمة دولــة االحتالل ضد 
الفلســطينيين في الضفة الغربية رغم تقييد 
الحركة واإلغالقات وسلســلة إجــراءات العزل 
االجتماعي المشددة، تشــمل هذه الهجمات 
اعتداءات جســديّة بالغة القســوة اســتخدم 
الهــراوات والبلطات  المســتوطنون خاللهــا 
والصدمــات الكهربائيــة والحجــارة والكالب 
وأحيانًا كان جزء من المهاجمين يحمل سالحًا 
ناريًا، إضافة إلى إتالف الممتلكات بما يشمل 
مهاجمة منازل وإتالف وإحراق سيارات وإتالف 
واقتالع أشجار ومزروعات أخرى وسرقة مواٍش.

وهنــاك اعتــداءات لــم تشــملها المعطيــات 
أعاله، حيث يضيّق المستوطنون على الرّعاة 
والمزارعين الفلســطينيين في مناطق األغوار 

القريبة من مستوطنات »ريمونيم« و«كوخاف 
هشــاحر«، هذا إضافة إلى أن المســتوطنين 
يســوقون قطعان أبقارهــم وأغنامهم للرعي 
في حقول زراعيّة يفلحها فلسطينيون وخاصة 

في األغوار.
تضمنــت معظــم الهجمــات العنيفــة التــي 
شــنها المســتوطنون طرد مزارعيــن ورُعاة 
بالقــوة، منــع الدخــول إلى األراضــي وإلحاق 
أضرار بالمزروعات، أتلف المســتوطنون مئات 
األشــجار: مــا يقــارب 240 شــجرة زيتون في 
أراضــي قريتي ترمســعيا والمغيــر ونحو 30 
شــجرة في قريــوت ونحو 50 فــي راس كركر 
ومئات األشــجار واألغراس فــي قرية الخضر، 
هــذا العنــف جــزء مــن إســتراتيجية ينفذها 
المســتوطنون وســلطات االحتــالل يــدًا بيد 
وبمنهجيّــة تهــدف إلى دحر الفلســطينيين 
دونمًا بعــد دونم عن األراضي التي يفلحونها 
أو يرعون فيها مواشــيهم واالســتيالء عليها 
، هكذا تنقــل الدولة وســيلة رزق  حقاًل حقــالً
ومعيشــة شــعب إلى أيدي شــعب آخــر، عنف 
المستوطنين هو الذراع الخاصة غير الرسمية 
التي تســتخدمها دولة االحتــالل لكي تحّقق 

بالتدريج هذا الهدف.
الدعــم المطلق الــذي تمنحه دولــة االحتالل 
لعُنف المستوطنين ينعكس على أرض الواقع 
في ممارســات الجيش، خمســة مــن ثمانية 
هجمات على منازل فلسطينيين تواجد خاللها 

جنود أتاحوا للمســتوطنين أن يفعلوا ما يحلو 
لهم، في ثالثة من الهجمات على األقل أطلق 
الجنــود نحــو األهالي قنابــل الغاز المســيل 
للدمــوع وفــي حــاالت أخــرى اعتقلــوا عددًا 
مــن األهالي، وفي ثــالث حاالت رافــق جنود 
المســتوطنين المهاجميــن أو انضموا إليهم 
في بداية الهجوم، وفــي هجمات أخرى أطلق 
جنود نحو الســكان الفلســطينيين الرصاص 

المعدني وقنابل الغاز المسيل.
تتيح )إسرائيل( للمستوطنين ضمن السياسة 
التــي تتبعهــا منذ ســنين طويلة أن يشــنوا 
الهجمــات على الفلســطينيين فــي األراضي 
المحتلة ويتلفوا ممتلكاتهم دون رادع، ضمن 
ذلك يحمي الجنود المســتوطنين المعتدين، 
وأحيانــًا يشــاركون فعليــا فــي االعتــداءات، 
أمــا الشــرطة من جانبهــا فتمتنع عــن إنفاذ 
القانــون بحق المتورطين فــي ارتكاب جرائم 
ضد الفلســطينيين، يندرج ســلوك الشــرطة 
هذا ضمن اســتراتيجية إســرائيل الرامية إلى 
االستيالء على أراضي الضفة الغربية ومواردها 
مــن خالل تشــجيع إقصاء الفلســطينيين عن 
المزيــد والمزيد من مناطــق الضفة الغربية، 
حقيقــة أّن هذا الوضع يســتمر بــل ويتفاقم 
فــي حين تعصــف بالعالــم كله أزمــة صحية 
غير مســبوقة يضفي بُعدًا آخر على وحشــية 
االحتــالل اإلســرائيلي الــذي يضــرب عرض 

الحائط بكافة القوانين واألعراف الدولية.

عمــدت بعــض األبــواق اإلعالميــة، بعضها 
مرتبط بالســلطة الفلســطينية، إلى التهوين 
من القرار الصهيونــي المرتقب بضم مناطق 
في الضفة الغربية إلى إســرائيل، بل الترحيب 
به، بزعم أن تطبيقه سيؤدي إلى تكريس حل 
»الدولة الواحدة«، الذي يسمح للفلسطينيين 
في النهاية بالوصول إلى حكم إســرائيل على 

اعتبار أنهم يتميزون بتفوق ديموغرافي!!!
طبعــا يفتــرض أصحــاب هــذه الدعــوات أن 
إسرائيل ستضطر إلى منح الفلسطينيين الذين 
سيتم ضم مناطقهم »المواطنة اإلسرائيلية« 
ما يعني تمتعهم تلقائيا بالحقوق السياســية 

التي يتمتع بها الصهاينة.
وعلى الرغم من أن الحمق والجهل هما اللذان 
يدفعان البعض إلى ســلوك هــذا المنحى من 
التفكيــر، فإن البعض اآلخــر ممن تلقفوا هذه 
الفكرة هــم من اللئام اللذيــن يوظفون هذه 
الدعــوة لتثبيط عزيمة الشــعب الفلســطيني 

ودفعه إلى عدم مواجهة الضم.
وفي الوقت ذاته، فإن هذه الدعوات توفر بيئة 
تسمح لقيادة السلطة الفلسطينية بعدم اتخاذ 
قرارات حقيقية للتصدي لقرار الضم ومواصلة 
نســق العالقة القائم مع الكيــان الصهيوني، 
الذي تؤكــد تل أبيــب أن تغييــرا جوهريا لم 
يطرأ عليه، رغم إعالن رئيس الســلطة محمود 
عباس أن ســلطته باتت في حل من االتفاقات 

مع إسرائيل.

ومن الواضح أن األبواق الفلسطينية المتشبثة 
بهذا التعاطي المخادع مع مسألة الضم تحقر 
الوعي الجمعي للشــعب عبر طرح هذا التصور 

التبسيطي الذي يتجاهل الواقع تماما. 
فعلى الرغم مــن أن رئيس الوزراء الصهيوني 
بنياميــن نتنياهــو أعلن في مقابلتــه األخيرة 
مع صحيفة »يســرائيل هيوم« أن إسرائيل لن 
تمنح الفلسطينيين في المناطق التي ستضم 
المطالبيــن  فــإن  »المواطنــة اإلســرائيلية« 
باســتغالل الطاقــة الكامنــة في الضــم، على 

قلتها، ال زالوا يواصلون هذا الهذيان.
ومع أن قيادات السلطة لم تتبنَّ هذا الموقف 
بشــكل علني إال أنه في حــال لم يتم التصدي 
له وفضحه وإظهار مراميه، فإنه لن يستهجن 
إذا تــم تبنيــه من قبل الســلطة فــي النهاية 
فقط حتى تعفي نفسها من القيام بالخطوات 

الواجب اتخاذها لمواجهة الضم.
إن األصوات الفلســطينية المنادية باستغالل 
الضــم في الدفع نحو »الدولة الواحدة« تهين 
الفلســطينيين ووعيهم، ألنهــا تعي تماما أن 
حكومة اليميــن المتطرف، وكما عبر عن ذلك 
نتنياهــو، تقدم علــى الضم من أجــل تهويد 
األرض والفضاء الجغرافي، وترسيخ حقائق على 
األرض، ولن تســمح بتكريس أي مسار يفضي 
إلى تهديــد الطابع اليهودي للكيان من خالل 

منح »المواطنة اإلسرائيلية« للفلسطينيين.
لقــد جعل نتنياهو مهمة هذه األصوات صعبة 

جــدا، علــى اعتبــار أن رفــض منــح المواطنة 
اإلسرائيلية للفلســطينيين في المناطق التي 
ســتضم يعني أن الضم ســيمنح نظام الفصل 
العنصــري القائــم في الضفــة الغربيــة إطارا 

سياسيا، وبالتالي.
الــذي يثير الشــكوك فــي الدوافــع الحقيقية 
ألصحــاب هذه الدعوات، ســيما الذين يرتبط 
بعضهم بالســلطة وأجهزتها األمنية، حقيقة 
أن الترويــح لهذه األفكار يأتي تحديدا في ظل 
مؤشــرات تفيد بأن الســلطة ترســل برسائل 
طمأنة للكيــان الصهيوني بشــأن توجهاتها 

الحقيقية.
فعلى ســبيل المثــال، ذكرت وســائل اإلعالم 
الصهيونية أن جلســات التعــاون األمني بين 
قيــادات فــي الســلطة والكيــان الصهيونــي 
تتواصــل حتــى اآلن؛ إلــى جانب أن الســلطة 
تشــدد بكل مــا أوتيت من قوة علــى أنها لن 
تســمح بانــدالع »العنف من جديــد« والعنف 
المقصــود هنا هــو المقاومة التي تســتهدف 

االحتالل.
ومــن الواضــح أن إحبــاط عمليــات المقاومة 
يســتدعي تواصل قدر من التعاون األمني مع 

االحتالل.
من هنا يجب التصدي لهذه األصوات بوصفها 
تدعو عمليا للتســليم بالقرار الصهيوني حتى 
تكون قيادة الســلطة في حل مــن المواجهة 

التي قد يترتب عليها دفع أثمان.

ما وراء حماس البعض 
لحل "الدولة الواحدة"

د. صالح النعامي
صحيفة السبيل األردنية

إن األصوات الفلسطينية المنادية باستغالل الضم في الدفع 
نحو »الدولة الواحدة« تهين الفلسطينيين ووعيهم، ألنها 
تعــي تمامــا أن حكومة اليميــن المتطرف، وكمــا عبر عن 
ذلــك نتنياهو، تقدم على الضم من أجل تهويد األرض والفضاء 
الجغرافي، وترسيخ حقائق على األرض، ولن تسمح بتكريس أي 
مسار يفضي إلى تهديد الطابع اليهودي للكيان من خالل منح 

»المواطنة اإلسرائيلية« للفلسطينيين.

جوش روبنر
صحيفة الخليج اإلماراتية
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وذكر سانشــيز أنــه منذ بدايــة المرحلــة األخيرة من 
تخفيــف إجــراءات حالــة الطــوارئ في أغلــب األقاليم، 
والمقررة بعد 8 يونيو/حزيران المقبل، ســيتم تســليم 
صالحيــات قيادة تلــك المرحلة للحكومــات اإلقليمية، 
لتتمكن من تحديد كيفية العودة إلى الحياة الطبيعية.

الحكومة المركزية
وستحتفظ الحكومة المركزية بصالحيات تحديد حرية 
التنقــل بين األقاليم، في حين ســتحتفظ وزارة الصحة 
بصالحية التنسيق بينها بشأن مراقبة انتشار الفيروس 

واالنتقال للحالة الطبيعية.
وإســبانيا مــن بين الــدول األكثر تضررا مــن الجائحة 
بتســجيلها أكثــر مــن 27 ألف وفــاة، وقد بــدأت في 
األسابيع األخيرة عملية رفع إجراءات العزل على مراحل، 
والتي يُفترض أن تنتهي أواخر الشــهر المقبل، أو في 
أبعد تقدير مطلع يوليو/تموز المقبل، بحسب المناطق.

وفــي بريطانيا، قال وزيــر الخارجيــة دومينيك راب إن 
بــالده اتخــذت القــرار الصائــب بالتخفيــف الحذر من 
إجراءات العزل المتخذة لمواجهة الفيروس، وقد تدخل 
بريطانيا اليوم المرحلة الثانية من تخفيف قيود اإلغالق 
العام، وسط مطالب من نقابات المعلمين بتأجيل فتح 

و769 ألفــا، وفق موقــع "وورد ميتري" المختص برصد 
ضحايا الفيروس.

وال تزال دول أمريكا الجنوبية تســجل ارتفاعا كبيرا في 
أعــداد ضحايا كورونا، ففــي البرازيل أفادت اإلحصاءات 
الرســمية بأن عــدد المصابين تخطى نصــف مليون، 
مــع تســجيل أكثر 28 ألف وفاة، وتســجل البــالد حاليا 
ثاني أكبــر عدد من المصابين بالفيــروس عالميا بعد 

الواليات المتحدة.
ورغــم أن البرازيــل أصبحــت بــؤرة انتشــار الجائحــة 
فــي العالــم، فإن رئيســها اليمينــي جاير بولســونارو 
-المعارض الشرس لتدابير العزل- أعرب عن رغبته في 

استئناف مباريات كرة القدم في بالده.
وفي البيرو المجاورة للبرازيل -وهي البلد الثاني األكثر 
تضررا بالمرض في أمريكا الجنوبية- تخطت اإلصابات 

155 ألفا، وبلغ إجمالي الوفيات 4371 حالة.

الشرق األوسط
وأعلنــت ســلطات إمارة أبــو ظبي أمس، حظــرا لمدة 
أســبوع علــى التنقــالت منهــا وإليهــا وبيــن مدنها 
الرئيسية )أبو ظبي والعين والظفرة(، اعتبارا من الثاني 
من يونيو/حزيران المقبل، مرجعة األمر إلى الرغبة في 

المدارس حتى منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وقــال راب إن البــالد تنتقــل من المســتوى الرابع إلى 
الثالــث بشــأن نظــام اإلنــذار الخاص بخطــر فيروس 

كورونا.
وأعلنــت الحكومة البريطانية أنها ستســمح ألكثر من 
مليوني شــخص مــن المصنفين أنهــم األكثر عرضة 
لإلصابة بكورونــا، بالخروج من المنازل بدءا من اليوم 

االثنين.
انتقادات علماء

وقد تعرضت حكومة بوريس جونســون النتقادات من 
العديد من العلماء الذين قالوا إن من المبكر والخطير 
االنتقال إلى تخفيف إجراءات العزل في ظل غياب نظام 

فعال لمراقبة اإلصابات الجديدة بالمرض المستجد.
وتحتــل بريطانيــا المرتبــة الثانية في قائمــة وفيات 
كورونا عالميا بعــد الواليات المتحدة، والخامســة في 
قائمــة اإلصابــات بعــد الواليــات المتحــدة والبرازيل 

وروسيا وإسبانيا.
وعلى الصعيــد العالمي، تجاوز عدد مصابي كورونا في 
العالم حتى مســاء أمس 6 مالييــن و207 آالف، توفي 
منهم ما يزيد على 372 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين 

احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفــي العاصمــة العراقية بغــداد، أقامت قــوات األمن 
حواجــز طرق أمس لتنفيــذ حظر تجول علــى مدار 24 
ســاعة مددته الســلطات الحتواء الزيــادة األخيرة في 
عــدد حاالت اإلصابة بمرض فيروس كورونا. وســجلت 
الســلطات الصحيــة 416 حالــة إصابــة جديــدة يوم 
الجمعة، و306 حاالت، أغلبهــا في العاصمة والمناطق 

المحيطة بها وفي جنوب البالد.
وكانــت الحكومة قــد خففت حظر التجول خالل شــهر 
رمضان، لكنها عادت لفرضه على مدار األربع والعشرين 

ساعة األسبوع الماضي.
وفي إيران، قالت السلطات إن أعداد اإلصابات بكورونا 
تخطــت عتبــة 150 ألفــا، مع ســعي طهــران الحتواء 
المرض الذي عاودت وتيرة تفشــيه االرتفاع في اآلونة 

األخيرة.
وكانــت الحكومة اإليرانية قد رفعت القســم األكبر من 
القيــود التي فرضتهــا الحتواء تفشــي الفيروس الذي 
ظهر ألول مرة على أراضيها في أواسط فبراير/شباط، 
لكــن وزارة الصحة تحــذر من موجة جديــدة منه بعد 

رصد بؤر صغيرة له في عدد من المحافظات.

واشنطن/ فلسطين:
المظاهرات االحتجاجية والمصادمات  استمرت 
لليــوم الرابع علــى التوالي في أنحــاء الواليات 
المتحدة، على خلفية مقتل المواطن األمريكي 
ذي األصول اإلفريقية جورج فلويد على يد رجال 
شرطة في مدينة مينيابوليس، مما أسفر أمس 

عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.
وشهدت مدن أمريكية عدة حظرا للتجول، من 
بينهــا لوس أنجلوس وفيالدلفيــا وأتالنتا، في 
محاولة لوقف االحتجاجات العنيفة التي اندلعت 
في أنحاء البالد، فيمــا وُضعت وحدات الجيش 

في حالة تأهب.
وعمّــت المظاهــرات نحو 30 مدينــة أمريكية 
في تحد إلجراءات حظر التجوال التي أعلنت في 

عدة واليات.
أربعــة  إن  أمريكيــة  إعــالم  وســائل  وقالــت 
أشخاص قتلوا وأصيب آخرُ في إطالق نار خالل 
التظاهــرات االحتجاجية التي خرجت في مدينة 

مينيابوليس، رغم قرار حظر التجوال الليلي.
إصابة إعالميين

كما أصيب اثنان من فريق التصوير التلفزيوني 
التابع لوكالة رويتــرز بالرصاص المطاطي في 
المدينة مســاء أمــس، عندما دخلت الشــرطة 

منطقة كان فيهــا حوالي 500 محتج عقب بدء 
حظر التجول.

كمــا أعلن رانــدال تيلور رئيس شــرطة مدينة 
إنديانابولس -في مؤتمر صحفي- أن شــخصا 
قتــل بإطالق نــار في وقــت متأخر من مســاء 
أول مــن أمس، في تظاهرات شــهدها وســط 

المدينة.
وفي نيويورك، اعتقلت الشــرطة أكثر من 120 
متظاهــرا، حيث أغلــق محتجون أحد الجســور 
وأوقفــت حركــة الســير فــي عدد من شــوارع 

المدينة.
وشهدت أحياء نيويورك مظاهرات ومواجهات، 
حيث أحرق متظاهرون نحو 20 سيارة للشرطة.

وقــد توعد عمــدة نيويورك بيل دي بيالســيو 
بالقبض على مثيري الشــغب، ونفى مسؤولية 

قوات الشرطة عن اندالع المواجهات.
وفي العاصمة واشــنطن، وقعت مواجهات بين 
متظاهرين والشــرطة حيث تجَمّــع محتجون 

قرب البيت األبيض.
وشــهدت االحتجاجات تكســير واجهــات مبان 
ومحــال تجارية، فيما اســتدعت رئيســة بلدية 
واشــنطن قوات الحرس الوطني للمساعدة في 

السيطرة على الوضع واحتواء المظاهرات.

مسيرات تضامن
خارجيــا، شــهدت العاصمــة األلمانيــة برلين 
مظاهــرة تنــدد بقتــل جــورج فلويــد على يد 

الشرطة بوالية مينيسوتا.
كما شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة 
مماثلــة طالــب خاللهــا المتظاهــرون بوقف 
اعتداءات الشــرطة على الســود فــي الواليات 

المتحدة.
كما أعلنــوا دعمهــم لمطالــب المحتجين في 
التظاهرات التي تشــهدها عدة مدن أمريكية. 
وجاءت هــذه المظاهــرة رغم اإلجــراءات التي 
اتخذتها الحكومة البريطانية لمكافحة تفشــي 

فيروس كورونا.
يشــار إلــى أن جــورج فلويــد قتل فــي مدينة 
مينيابوليــس األمريكيــة، بعدما قام شــرطي 
بطرحــه أرضا وتثبيته لدقائق عــدة بينما كان 
يضغــط بركبته على رقبته، فصــاح على إثرها 
عدة مــرات "ال أســتطيع أن أتنفــس"، قبل أن 

يلفظ أنفاسه األخيرة.
وحتى صباح أمس، تســببت أحداث العنف التي 
تلــت مقتله في إعــالن حالة الطــوارئ في 25 
مدينة في 16 والية أمريكية، واعتقال ما يقرب 

من 1400 شخص في 17 مدينة.

طرابلس/ األناضول:
ُقتــل 5 مدنيين وأصيب 3 آخرون، أمس، في قصف لمليشــيا الجنرال خليفة 
حفتر اســتهدف أحياء ســكنية، وســط العاصمة الليبية طرابس. وقال أمين 
الهاشــمي، المستشــار اإلعالمي في وزارة الصحة، لوكالة األناضول لألنباء، 
إن "مليشــيا حفتر اســتهدفت األحيــاء المدنية في منطقتي ســوق الثالثاء، 

وقرجي".
وأضــاف الهاشــمي أن القصــف أدى لمقتل 4 أشــخاص في ســوق الثالثاء، 

ومصرع شخص خامس في قرجي.
كما تسبب القصف، الذي استخدمت فيه مليشيا حفتر صواريخ غراد، بإصابة 

3 مدنيين، وإلحاق خسائر مادية في منازل المواطنين، بحسب الهاشمي.
وأشــار الهاشــمي إلى ســقوط عدد من الصواريخ على "مقبرة اإليطاليين" 
بمنطقة سوق الثالثاء، ما أدى إلى اندالع نيران فيها. وبدعم من دول عربية 
وأوروبية، تشــن مليشــيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيســان 2019، هجوما متعثرا 
للســيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أســقط قتلى 

وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
في المقابل، نجح الجيش الليبي في الســيطرة خالل األسابيع الماضية على 
محاور قتال ومعســكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرات 
حمزة واليرموك والتكبالي، إضافة إلى قاعدة "الوطية" االستراتيجية )غرب(، 
وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة األصابعة بالجبل الغربي )جنوب غرب طرابلس(.

إسطنبول/ األناضول:
أنقــذت فرق خفر الســواحل التركية، أمــس، 31 طالب لجوء فــي بحر "إيجة" 

بعدما أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه اإلقليمية التركية.
وقالت مصادر أمنية تركية، لوكالة األناضول، إنه تم إنقاذ طالبي اللجوء قبالة 
قضاء "أيوجيك" التابع لوالية جناق قلعة غربي البالد، بعد تلقي خفر السواحل 

طلب مساعدة منهم.
ولفتت المصادر إلى أن طالبي اللجوء يحملون جنســيات أفغانستان، الكونغو، 
وغامبيا، بينهم نســاء وأطفال، وكانوا على متن قارب مطاطي، متجهين نحو 

جزيرة "ميديّلي" اليونانية.
وتــم نقل الالجئين إلى مخفر الســواحل التركي، لتقديم المســاعدات األولية 

لهم من طعام ولباس.

كورونا.. إسبانيا تمدد اإلغالق للمرة األخيرة وبريطانيا تدافع عن تخفيف العزل
عواصم/ وكاالت:

أعلن رئيس الحكومة اإلســبانية بيدرو سانشــيز أنه 
ســيطلب من البرلمان تمديــد حالة الطوارئ للمرة 
األخيــرة ضمــن إجــراءات مواجهــة جائحــة فيــروس 

كورونــا، فيما دافــع وزير خارجية بريطانيا دومينيك 
راب عــن قــرار لنــدن التخفيــف الحــذر مــن إجــراءات 
العزل، رغم اعتراض في صفوف األوساط العلمية. 
وقــال رئيــس الــوزراء اإلســباني، عقب اجتمــاع عبر 

الفيديــو عقــده مــع رؤســاء الحكومــات اإلقليمية 
اإلســبانية، إنه ســيطلب مــن البرلمــان تمديد حالة 
الطوارئ الصحية لمدة أســبوعين إضافيين، وذلك 
للمرة السادسة واألخيرة منذ إعالن حالة الطوارئ.

مقتل 5 مدنيين قتلى ومظاهرات في 30 مدينة أمريكية ومسيرات بلندن وبرلين
في قصف قوات حفتر
 أحياء سكنية بطرابلس

تركيا.. إنقاذ 31 طالب لجوء 
أجبرتهم اليونان على العودة

جانب من المظاهرات في أمريكا أمس            ) أ ف ب (
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غزة/ صفاء عاشور:
توقعــت وزارة الزراعة موســمًا »ممتــازًا« لمحصول 
البطيــخ فــي قطاع غــزة هــذا العــام 2020م، إذ من 
المتوقــع أن يصل اإلنتاج لما يزيــد على 45 ألف طن، 
وهو ما ســيضمن تحقيق اكتفاء ذاتي بنســبة 100 % 

على غرار األعوام الماضية.
وقــال الناطــق اإلعالمــي باســم وزارة الزراعــة أدهم 
البســيوني: »بلغــت المســاحة المزروعــة بمحصول 
البطيخ للعام الحالي 4500 دونم، موزعة على مناطق 
قطاع غزة كافة، ومن المتوقع أن يصل إنتاج هذا العام 

إلى ما يزيد على 45 ألف طن«.
وأضاف في حديث لـ«فلســطين«: »إن متوسط إنتاج 
كل دونــم يصــل إلى 10 أطنــان، وهو ما كان ســببًا 
لتحقيق االكتفــاء الذاتي من هــذا المحصول، فقطاع 
غزة ال يســتورد بتاتًــا أي بطيخ من الخــارج منذ عدة 

سنوات«.
وأوضح البسيوني أن سياسة عدم استيراد المحاصيل 
التي تحقق االكتفاء الذاتي تأتي ضمن سياسة الوزارة 
في إحالل الــواردات ودعم المنتــج المحلي، الفتًا إلى 

تشــديد الوزارة على المزارعين فيما يتعلق باستخدام 
المبيدات للتقليل منها.

وبيــن أن البطيــخ المزروع في القطاع يحمل شــهادة 
خلــو من األمــراض والمبيدات الســامة، بعد إرســال 
عينات حصل عليها من مناطق زراعية مختلفة في غزة 
إلــى األراضي المحتلة، ثم إصدار شــهادة بخلوها من 

المبيدات السامة وغيرها.
ودعا البســيوني بائعي البطيخ لعرضه عرضًا ســليمًا 
وعــدم تعريضه للشــمس مباشــرة حتــى ال يتضرر، 
فــي  الســبب  أن  معتقديــن  المواطنــون  فيشــتكي 

المحصول نفسه وليس في آلية العرض.
مــن جانبه أوضح بكــر أبو حليمة صاحب مشــتل أنه 
كان يبيع للمزارعين شتالت البطيخ لهذا العام، مبينًا 
أن شــتالت البطيخ التي أخذها المــزارع تتمتع بجودة 
عالية، وأنها تتحمل كل أمراض التربة وتتغلب عليها.

وأكد في حديث لـ«فلســطين« أن المــزارع كان يأخذ 
شــتالت البطيخ وهو يعرف أنه لن يحتاج الستخدام أي 
نــوع من المبيدات أو األدوية، ألن الشــتلة قادرة على 
مقاومــة أي أمراض يمكــن أن تصيبهــا دون الحاجة 

الستخدام مبيدات.
وأشــار أبو حليمة إلــى أن وزارة الزراعــة كانت دوريًّا 
تأخذ عينات عشــوائية من البطيــخ والمحاصيل كافة 
وتفحصهــا مــن طريق بعــض التجار فــي المختبرات 
اإلســرائيلية، للتحقــق مــن خلوها مــن أي أمراض أو 

مبيدات يمكن أن تضر المواطن الغزي.
ومن جهته قال المزارع نشــأت مســلم: »إن الموسم 
الحالي للبطيخ ممتاز واإلنتاج كبير، وســقوط األمطار 
بمعدل كبير خالل فصل الشــتاء كان له األثر اإليجابي 

في تخزين التربة المياه واالستفادة منها فيما بعد«.
وأضاف في حديث لـ«فلســطين«: »على الجانب اآلخر 
إن تســاقط األمطار تســبب في تأخر موســم البطيخ 
عشرين يومًا، بســبب تواصل سقوط األمطار، وعدم 
جفاف التربة، ما تســبب في صعوبة في العمل وحرث 

األرض«.
وبيــن مســلم أن توقعات اإلنتاج لهــذا العام ممتازة، 
ولكن تبقى المشكلة في األسواق المحلية وأسعار بيع 
البطيخ فيها التــي هي أقل من العام الماضي، ما كبد 

مزارعي البطيخ خسائر بسبب تدني األسعار.

الشروع في تنفيذ المرحلة 
الثانية من مشروع سوق الخان 

المركزي في خان يونس
خان يونس/ فلسطين:

شــرعت بلدية خان يونس في تنفيذ المرحلة الثانية من 
مشــروع تطوير ســوق الخان المركزي من خــالل تنفيذ 
أعمــال إزالة لبعض المرافق والمحال القديمة والتعديات 

في حرم السوق المذكور.
وأكدت مسؤول قســم العالقات الدولية هيا األغا، أهمية 
مشــروع تطوير الخان في ظل ســعي بلدية خان يونس 
إلــى تطوير مشــاريعها التنمويــة المدرجة فــي خطتها 
اإلستراتيجية وتحسين خدماتها في القطاعات المختلفة، 
إضافة إلــى تأمين الخدمة المناســبة للمزارعين والتجار 
والوســطاء مــن خالل توفيــر مــكان لتــداول المنتجات 

الزراعية.
وأوضحــت األغــا في بيان أمس أن المشــروع سيشــمل 
إضافــة مرافق جديــدة وثالجات زراعية جديــدة وتهيئة 
مواقف الســيارات إضافة إلى تزويد السوق بنظام الطاقة 
الشمسية تماشــيًا مع أجندة التنمية المستدامة 2030، 
مشــيرًة في ذات السياق إلى أن البلدية تمكنت من إزالة 
)10( محــالت من ســوق الخــان ضمن المرحلــة األولى 

للمشروع وذلك قبل نحو ستة شهور.

وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية 
علي الحايك: »اقتربنا مــن نصف العام، وواقع 
مؤسســات القطاع الخاص بغزة يشهد مزيدًا 
من التراجــع، فما يتعرض لــه القطاع الخاص 
من انهيار لم يســبق له مثيــل، وأنه ال بد من 

تكاتف كل الجهود إلنقاذه«.
وأضاف لصحيفة »فلســطين« أمس: »إن حالة 
الطــوارئ المتخــذة للحــد من تفشــي جائحة 
كورونا، زادت من تعقيد الوضع لدى مؤسسات 
القطــاع الخــاص، حيــث تعرضــت األســواق 
للركود التجاري، وعلى إثره تقلصت الســيولة 
النقدية، وارتفعت الشــيكات المرتجعة، وبات 
نشــاط القطاع الخاص معلًقا، ويتكبد خســائر 

متالحقة«.
واشــتكى الحايك مــن تقصير حكومــي تجاه 
معانــاة القطاع الخاص، خاصــة في اإلرجاعات 
علــى  ســنوات  منــذ  المتراكمــة  الضريبيــة 
الحكومة، وغياب الخطط والبرامج اإلنعاشــية 

والتنموية الموجهة للقطاع الخاص.
وجدد الحايــك دعوته للمانحين بــأن يلتزموا 
تعهداتهــم التــي قطعوهــا علــى أنفســهم، 
بتعويــض المتضررين من حرب االحتالل على 
قطــاع غزة فــي عــام 2014، مشــيرًا إلى أن 
الكثير مــن القطاعات المتضــررة توقفت عن 
العمل، وأخرى اضطرت إلى االســتدانة وتعمل 
بأدنى طاقاتها اإلنتاجية حفاًظا عل اسمها في 

السوق.
وقال: »ال يكفي للمؤسسات الرسمية والدولية 
أن تعــدد مصائب مؤسســات القطاع الخاص، 
وأن تتوقــف عند ذكــر األرقــام واإلحصائيات، 
بــل عليهــا أن تتحرك بشــكل عاجــل لتقديم 
االعانــات والمســاعدات المالية والتســهيالت 

والتعويضات، لكي نتمكن من الحفاظ على ما 
تبقى قبل فوات األوان«.

وأشــار الحايك إلى أن صنــدوق وقفة عز الذي 
أشــرف علــى تمويله القطــاع الخــاص لدعم 
الحكومــة فــي رام اهلل، جــرى توزيــع أموالــه 
بصــورة فردية بمعــزل عن القطــاع الخاص، 
وهذا خلــق حالة مــن الالعدالة فــي التوزيع، 
متسائال عن التعويض المقدم للقطاع الخاص 

الذي تعرض من جائحة كورونا.
مــن جانبه بيــن أمين ســر اتحــاد الصناعات 
الشــركات  أن  العصــار،  محمــد  اإلنشــائية، 
المنفذة للمشــاريع التي ترعاها الدول المانحة 
فــي قطاع غزة لم تتســلم أجورهــا منذ إعالن 
حالة الطوارئ، وأن التأخير في تســلم الحقوق 
الماليــة أثــر على نشــاط تلك الشــركات في 
تســديد مــا عليها مــن التزامات ماليــة تجاه 
المورديــن، وتغطيــة الشــيكات، ودفــع أجور 

العاملين.
وشــدد العصار تأكيــده في حديثــه لصحيفة 
»فلســطين« على أن تراجع المشاريع الدولية، 
أثر كثيــرًا في نشــاط الصناعات اإلنشــائية، 
مبينًا أن المشــاريع العاملة في الوقت الراهن 

في قطاع غزة هي مشاريع كويتية.
وأشــار إلــى أن نشــاط الصناعات اإلنشــائية 
متوقــف بنســبة %90 كما أن واقــع الصناعات 
اإلنشــائية اليوم مزٍر للغاية، ويتطلب جهودًا 
مشتركة لمســاعدتها على الخروج من الوضع 

الراهن.
وأكــد أمين ســر اتحــاد الصناعات اإلنشــائية 
موقفهــم الرافض لبرنامج )GRM(، لتســببه 
فــي تأخيــر نشــاط الشــركات وإعــادة إعمار 
القطاع، مشددًا على ضرورة الضغط الرسمي 

وغير الرسمي لوقف التعاطي مع ذلك البرنامج 
العائق.

وقدر العصار خســائر القطاع اإلنشــائي بأكثر 
مــن )25( مليون دوالر نتيجــة الحرب األخيرة، 
وأن )%30( فقط نســبة ما تســلمته المنشآت 

اإلنشائية من تعويضات عن األضرار. 
كما قدر خســائر شــركات الصناعات اإلنشائية 
بســبب اســتمرار أزمة الكهربــاء، )70( مليون 
شــيقل شهريًّا، الفتًا إلى أن حجم خسائر قطاع 
الصناعات اإلنشائية، المباشرة وغير المباشرة، 
خــالل الربــع األول من العــام الحالي، بســبب 
جائحة كورونا، وتدهور األوضاع االقتصادية بلغ 
قرابة 13.68 مليون دوالر، مبينًا أن متوســط 

الطاقة اإلنتاجية تراجع من 27 % إلى 11 %. 
وأشــار العصــار إلــى أن الصناعات اإلنشــائية 
في حال عودة نشــاطها لطبيعته بإمكانها أن 
تشغل أكثر من )10( آالف عامل كما أنها توفر 
فرصًــا للعاملين في )15( مهنة أخرى مرتبطة 
بها كالســباكة وإمــدادات الكهربــاء والطالء 
وغيرها، األمر الذي يســاعد علــى ارتقاء الواقع 

االقتصادي وزيادة الدخل.
وكان نقيب اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل 
دعا في حديث ســابق مع صحيفة »فلسطين« 
حكومــة اشــتية االلتــزام بدفع مــا عليها من 
اســتحقاقات مالية عن سنوات سابقة لشركات 
مقــاوالت بغــزة أو مــا يعــرف بـ«اإلرجاعــات 

الضريبية« المقدرة بـ50 مليون دوالر.
وأكــد كحيل أن تجاهل الســلطة لتلك الحقوق 
يزيد من ســوء األوضاع االقتصادية لشــركات 
المقــاوالت بغــزة، حاثًّا الجهــات الدولية ذات 
العالقة على التدخل إلرغام السلطة على التزام 

دفع تلك الحقوق.

العمصي: أكثر من 50 مليون دوالر 
خسائر عمال غزة بسبب "كورونا"

غزة/ فلسطين:
قال رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلســطين سامي العمصي: إن خسائر العمال 
المتضررين بســبب جائحة كورونا« فاقت 50 مليــون دوالر في قطاع غزة، في حين 
فاقت الخسائر للشريحة ذاتها 180 مليون دوالر في الضفة الغربية، بسبب تعطلهم 

عن العمل منذ مارس/ آذار الماضي.
جــاء ذلك خالل ندوة دولية بعنــوان »وضعية العمال الفلســطينيين في ظل جائحة 
كورونا« نظمها االتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالتنسيق مع الهيئة الدولية للدفاع 
عن النقابيين والمهنيين الفلســطينيين ومع التجمع الدولي للمؤسســات والروابط 

المهنية الفلسطينية، بث عبر قناة »الجزيرة« مباشر.
وشارك في الندوة نقيب العمال الفلسطينيين سامي العمصي، واألمين العام لالتحاد 
الوطني للشــغل بالمغــرب عبد اإللــه الحلوطي ونائبــه عبد اإلله دحمــان والمدير 
المركــزي لالتحاد هشــام أيت دري، ورئيــس الهيئة الوطنية للدفاع عــن النقابيين 
والمهنيين الفلســطينيين أســامة الخريجي، ورئيس مؤتمر فلســطيني أوروبا ماجد 

الزير، ورئيس التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية عادل عبد اهلل.
وقــال العمصــي: إن« الندوة تدلل أن الهم الفلســطيني حاضر لــدى المغاربة ملكا 
وشــعبا وحكومة، في ظل هذه الظروف الصعبة التــي »يلهث« فيها بعض القيادات 
العرب للتطبيع مع االحتالل والتنسيق معه، رغم أننا كنا نتوقع أن يتكاتف الجميع في 

ظل إقدام االحتالل على ضم األراضي الفلسطينية«.
واستعرض أوضاع العمال الفلســطينيين، مبينًا أن عمال غزة يعانون حصارًا استمر 
14 عامًا متواصلة، وهي الشريحة األكثر معاناة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار العمصي إلى أن العمال في الضفة الغربية يعانون الطوق والتضييق والحواجز 
التي تخنق المدن الفلسطينية، فضاًل عن عنصرية االحتالل تجاه العمال.

وأضاف: »فــي ظل األوضاع الصعبة جــاءت جائحة »كورونا« لتزيد األمر ســوًءا على 
العامل الفلسطيني، فنســبة البطالة قبل الجائحة ارتفعت بشكل كبير وكذلك نسبة 

المتعطلين عن العمل، وقطاعات كبيرة دمرت«.
وأوضــح أنه في ظــل جائحة كورونــا تضرر نحــو 2000 عاملة في ريــاض األطفال، 
وتضرر عمال قطاعات السياحة والمطاعم واألسواق الكبرى، وعمال »اليومية« الذين 
»تقطعت بهم الســبل« ونحو 15 ألف سائق، ليصل أعداد العمال المتضررين بسبب 
الجائحــة 170 ألــف عامل بالضفة الغربيــة، ونحو 140 ألفا في غــزة، 40 ألفا منهم 

تضرروا بشكل مباشر.
وأكد العمصي أن شــريحة العمال في فلســطين تعيش ظروفا صعبة قبل »كورونا« 
وأتــت األزمــة لتزيد األمــور صعوبــة علــى كل العمــال الفلســطينيين، وقد تصل 

لمستويات »كارثية«.
وفي السياق، أشار العمصي لبعض المبادرات للتخفيف عن العمال والتي منها مبادرة 
قطر قدمت فيها 12 مليون دوالر لصالح 12 ألف عامل بمبلغ 100 دوالر لكل أســرة، 
وكذلك مبادرة قدمتها لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة بمبلغ 10 ماليين دوالر 
اســتفاد منها 10 آالف عامل، في حين قدمت السلطة الفلسطينية مساعدات لحوالي 

30 ألف أسرة بالضفة الغربية و5 آالف في غزة.

وعلــق العمصــي علــى قرار الســلطة بإعــادة إدخــال العمــال للعمل فــي األراضي 
الفلســطينية المحتلــة، رغم تســجيل إصابات جديــدة لدى هؤالء العمــال بفيروس 
»كورونا«، قائال: إن »العامل الفلســطيني يعيش بين »المطرقة والســندان«، وبين 
الذهــاب للعمل وتهديد صحته خشــية من اإلصابة بالفيــروس، أو البقاء في البيت 

دون دخل أو معيل«.
وأشــار إلى أن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »أونروا« لم تقدم ما كان 
مأموال منها، مناشــدًا الجميع لتحمل مســؤولياته في إغاثة العمال، خاصة أن 90% 

منهم يعتمدون على الدخل اليومي.

ا بنسبة %100 يحقق اكتفاء ذاتيًّ
توقعات بموسم ممتاز لمحصول البطيخ وإنتاج يفوق 45 ألف طن

ازداد وضعه سوًءا بعد جائحة »كورونا«

ر من انهيار مؤسساته  القطاع الخاص بغزة ُيحذِّ
لنقـــص السيولــــة وانخفـــــاض المشاريـــــع

غزة/ رامي رمانة:
أطلق ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص في 
غزة تحذيراتهم من انهيار مؤسساتهم، في ظل ما 
يواجهونــه من تعقيدات اقتصادية حادة، ووســط 
تجاهــل رســمي لمعاناتهــم، وتنصــل لحقوقهــم 

الماليــة. وشــددوا علــى رفضهــم المطلــق آلليــة 
»روبــرت ســيري« المعرقلــة لنشــاطهم، ودعــوا 
المانحيــن إلى الوفاء بالتزاماتهــم التي وعدوا بها 
فــي مؤتمــر القاهــرة عــام 2014 لتعويضهــم عن 

األضرار التي لحقت بهم في الحرب األخيرة.



)َوَجآُؤوا َعَلى 
َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب(

د. إسالم الرملي

كنــت بزيــارة إلــى إحــدى صديقاتــي حتــى حــان وقــت أذان المغــرب، 
كعادة األهل أمرت األم أبناءها بأداء صالة المغرب، فصرخ أحدهم: 
 ،» »أنــا صليــت يــا مامــا«، ردت األم: »لــم تصــل، اذهــب توضــأ وصــلِّ

وبدأت تشكو لي كذبه عليها بأنه قام باألمر دون قيامه به.
االبــن هنــا طفــل لــم يبلــغ التاســعة مــن عمــره فــي مرحلــة النصــح 
واإلرشاد والتوجيه والعقاب والثواب، عليك الحذر عزيزتي، ومن هنا 

كان ال بد لنا أن نتبع منهج الصدق في تربية أبنائنا.
وال شك أن أسوأ صفة يتربى عليها اإلنسان هي الكذب، الكذب في 
العقيــدة، الكــذب في العبادة، الكذب فــي العمل، الكذب في البيع 
والشــراء، الكــذب مــع الزوجــة واألوالد، وســتتحول الحيــاة إلى صراع 
بيــن الحقيقــة والكــذب، ويــدب الشــك فــي النفــوس ويضيــع األبناء 

وتتهلهل األسرة وتتمزق.
وعندمــا يكــون الكذب عقيدة وســلوًكا ومنهاًجا فإنك تتشــكك في 
كل كلمــة يقولهــا الــكاذب، وتضــع المحاذير أمامك منــه ألنه كذاب، 
ولذلــك كان الهــدي النبــوي الكريــم: »عليكــم بالصدق فــإن الصدق 
يهــدي إلــى البــر، وإن البــر يهــدي إلــى الجنــة ومــا يــزال الرجــل يصدق 
ويتحــرى الصــدق حتــى يكتب عند اللــه صديًقا، وإياكــم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل 

يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاًبا« )رواه البخاري(.
يــا لــه مــن طريق منــجٍّ وجميل!، طريق الصدق يهــدي صاحبه إلى البر 
والبــر يهــدي إلى الجنة مع الصديقين والشــهداء والصالحين وحســن 
أولئــك رفيًقــا، إنهــا النجــاة الحقيقيــة والمتعــة الدائمــة فــي الصــدق 

وتحري الصدق والمداومة عليه.
ويا له من سلوك مهلك وخبيث!، سلوك الكذب يهدي صاحبه إلى 
الفجور، الفجور في القول والفعل، والفجور يوصل صاحبه إلى النار.

والكــذب يكــون فــي األقــوال، وهــو اإلخبــار بالشــيء علــى خالف ما 
هــو عليــه، وقــد يكــون فــي األفعــال وهو أشــد خطــًرا وأقــوى تأثيًرا 
مــن الكــذب فــي األقوال، كما حدث مع إخوة ســيدنا يوســف )عليه 
الســالم( إذ جاءوا أباهم عشــاء يبكون بكاء كاذًبا وقالوا كذًبا: “َقاُلوْا 
ْئُب َوَما  ا َذَهْبَنا َنْســَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيوُســَف ِعنَد َمَتاِعَنا َفَأَكَلُه الذِّ َيا َأَباَنا ِإنَّ
ــا َصاِدِقيــَن }17{ َوَجــآُؤوا َعَلى َقِميِصــِه ِبَدٍم  َنــا َوَلــْو ُكنَّ َأنــَت ِبُمْؤِمــٍن لِّ
َلْت َلُكْم َأنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌل َوالّلُه اْلُمْسَتَعاُن  َكِذٍب َقاَل َبْل َسوَّ
َعَلــى َمــا َتِصُفــوَن” )يوســف/17-18(، فجمعــوا بيــن كــذب القــول 

وكذب الفعل.
كــي ال يتفّشــى الكــذب ويتفاقــم وُيــالزم الطفل فــي مراحل نضجه؛ 
فُيصِبح سمة من سماته المعروفة، هناك الكثير من الطرق التربوية 
والعالجية، لتفادي مشكلة الكذب عند األبناء يجب على األسرة أن 
تكون مصدًرا للتنشــئة الســوّية للطفل، فإحاطة الطفل ببيئة صالحة 
ُتنشــئ قدوة حســنة تصدق في أقوالها ووعودها وأفعالها، إضافة 
إلــى زرع األمــان النفســي واالســتقرار، واالبتعاد عــن القلق؛ فالطفل 

ا ال يشعر بضرورة الكذب. المستقّر نفسيًّ
 وكذلك تعليم الطفل فضيلة الصدق، وتشجيعه عليها بذكر األدلة 
الداعيــة لــه، أو قّصــة ُتظهــر أجــر الصــادق وجــزاء الــكاذب، إضافة إلى 
اســتعمال التعزيــز تجاهــه فــي حــال قولــه الصــدق وتجنبه اســتعمال 
زن في حال عــدم قول الطفل الحقيقة  الكــذب، وإيقــاع العقاب المتَّ
أو نفيــه لهــا مع شــرح أســباب وقوع العقــاب عليــه، وبالمقابل عدم 
معاقبتــه عنــد قوله الحقيقة ومســامحته؛ لزرع حّب الصدق واألمان 
ــل في اّتهــام الطفل بالكذب قبــل التحقق قطًعا؛  فــي ذاتــه، والتمهُّ
حتى ال يســتمرئ إطالق الصفة وســماعها، إضافة إلى الحفاظ على 

مصداقّية الُمرّبي.
اِدِقيَن” )التوبة 117- ُقوْا الّلَه َوُكوُنوْا َمــَع الصَّ ِذيَن آَمُنــوْا اتَّ َهــا الَّ “َيــا َأيُّ

119(، أمــر مــن اللــه أن نتقيــه ونكــون مــع الصادقيــن فــي أقوالهــم 
وأفعالهم ونياتهم ومقاصدهم.

وصية اليوم:  حديث شريف: 
َعــْن َعْبــِد اهلِل ْبِن َعْمــٍرو، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهلِل )َصلَّــى اهلُل َعَلْيِه 
َوَســلََّم(: »ِلُكلِّ َعَمٍل ِشــرٌَّة، َوِلُكلِّ ِشــرٍَّة َفْتَرٌة، َفَمْن َكاَنْت َفْتَرُتُه 

ِإَلى ُسنَِّتي، َفَقْد َأْفَلَح، َوَمْن َكاَنْت ِإَلى َغْيِر َذِلَك َفَقْد َهَلَك«.

إذا استغرقت في العمل المثمر بردت أعصابك، وسكنت 
نفسك، وغمرك فيض من االطمئنان.

Monday 1 June 2020 االثنين 9 شوال 1441هـ 1 يونيو/ حزيران
11

في أثناء تقديم امتحانات الثانوية العامة

مفتاح للتخلص من الضغوط النفسية 
التقرب من الله

غزة/ صفاء عاشور:
يمــر طلبــة الثانويــة العامــة فــي هــذه المــدة 
بالكثير من الضغوط النفسية بسبب تقديمهم 
االمتحانــات، وهــو ما يؤثر عليهــم في الجانبين 
النفســي والصحي، إال أن قربهــم من الله بأداء 
العبادات والطاعات يوازن من حالتهم النفسية.

أســتاذ الفقه المقارن في الجامعة اإلســامية 
د. ماهــر السوســي يقــول: "إن االمتحان ســواء 
أكان ثانويــة عامــة أم كان غيــره يحتاج إلى حالة 
نفســية مطمئنــة ومرتاحــة لتقديمــه دون أي 

مشاكل".

إن  "لذلــك  "فلســطين":  لصحيفــة  ويضيــف 
الطالب بحاجة إلى أن يجتهد ليصل إلى ما يريد 
ويفــوز بــكل االختبارات التي يواجهها، ومن هنا 
نقــول إن الطالــب يحتــاج إلــى االطمئنــان لقدر 
اللــه )ســبحانه وتعالى( والتوكل عليــه واللجوء 

إليه ويدعوه بالتوفيق".
وينبــه السوســي إلــى أن علــى الطالــب أن يلجأ 
إلــى اللــه دائًمــا ويكثــر مــن ذكــره، وأن يحافــظ 
على الصلوات الخمس إذ -وحســب المقولة-: 

"ال خير في عمل يلهي عن الصالة".
ويكمل: "حتى إن كان هذا العمل هو الدراســة 
المتحانــات مهمة فإن كانت تلهي عن الصالة 
فال فائدة منها، وال جدوى من االســتذكار إن 
كان ســبًبا مــن أســباب تأخيــر الصالة"، مشــدًدا 
أن علــى الطلبــة أن يهرعــوا إلى الصــالة بمجرد 

أن يحين وقتها.
فــي  بالصــالة  االلتــزام  أن  السوســي  ويذكــر 
وقتهــا ينعكــس علــى حياة الطالــب إيجاًبا على 
أعمالــه كافــة، التــي يبدأ في تنظيمهــا وترتيب 
أولوياتــه وفــق اهتماماته واألوقات المناســبة 

لها وحسب أهميتها.
ويشــير إلى أنــه بمتابعة الطالــب أداء الصلوات 
فــي أوقاتهــا يعطي نفســه فرصــة للتقرب من 
اللــه )ســبحانه وتعالــى(، ويدعــوه خمس مرات 
النجــاح  طريــق  إلــى  ويهديــه  عليــه  يفتــح  بــأن 
"ادعونــي  )تعالــى(:  اللــه  قــال  إذ  والتوفيــق، 
أســتجب لكــم"، والطالــب إذا ألــح فــي الدعــاء 
فــإن اللــه يســتجيب لــه ويأخــذ بيده إلــى طريق 

النجاح.
وحــده  الدعــاء  "لكــن  السوســي:  ويســتدرك 
ال يكفــي؛ فعلــى الطالــب التــوكل علــى اللــه 

واألخــذ بأســباب النجــاح مثــل متابعــة الدروس 
واســتذكارها، وهــذا أمــر ال بــد منــه، وهــو مــن 
األولويــات، لذلك ينبغي لكل طالب أن يتعرف 
إلــى إمكاناتــه وقدراته وأن يجعل لنفســه وقًتا 
لالســتذكار ووقًتــا للراحــة، وأال يســرف في أي 

من األمرين على حساب اآلخر.
ويلفــت إلــى أن اإلســراف فــي أي أمــر يرهــق 
اإلنســان مــن جهــة ومضيعــة للوقــت، فاللــه 
تمــل  والنفــس  وســعها،  إال  نفًســا  يكلــف  ال 
ويصيبهــا اإلرهاق والتعب، لذلك على الطالب 
أن يبــذل جهــده فــي وقــت نشــاطه، وإن مــل 
فعليــه أن يغيــر وضعــه بتغييــر المــادة أو تركهــا 

مؤقًتا الستعادة نشاطه.
وينبــه السوســي إلــى أنــه ال يوجد دعــاء معين 
خــاص بالثانويــة العامــة، وأنــه يمكــن للطالــب 
الدعــاء بما يناســب حاجتــه، وفي حالــة الثانوية 
العامة يمكن أن يدعو الطالب بالتوفيق ويكرر 
ْلُت"، داعًيا  ِه َعَلْيِه َتَوكَّ آية: "َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِباللَّ
الله أن يفتح بصيرة الطالب، وأن يرشدهم إلى 

ما فيه خيرهم وينير عقولهم وقلوبهم. 
مــن جانبــه يقــول الداعيــة اإلســالمي عدنــان 
العامــة  الثانويــة  طلبــة  علــى  "يجــب  حســان: 
االستفادة من هذه األوقات في تعزيز صلتهم 
باللــه )عز وجل(، واالســتعانة بالله )تعالى( في 
قضاء حوائجهم، وأن يتوجهوا لله بالطاعات".

"هــذه  لـ"فلســطين":  حديــث  فــي  ويضيــف 
الطاعــات تلــك التــي يجــب القيام بهــا وفرضها 
الله على عباده مثل الصالة والصيام وغيرهما 
مــن العبــادات"، الفًتــا إلى أن شــهر رمضان قد 
انتهــى، واآلن أتــى موســم شــهر شــوال الــذي 

فيه الثانوية العامة.

ويشــير حســان إلــى أنــه رغــم إغــالق المســاجد 
يجــب علــى طالب الثانويــة العامة الحرص على 
بهــا  يتقــرب  فــي وقتهــا فريضــة  الصــالة  أداء 
الطالــب إلــى الله، وليس وقًتا ضائًعا يلهيه عن 

استكمال دراسته لالمتحانات.
الطالــب عــن  تعيــق  لــن  الصــالة  "إن  ويكمــل: 
تحصيلــه العلمــي، وإنمــا مــن تقــرب إلــى اللــه 
بالفرائــض والطاعــات كان الله كفياًل بأن يكون 
عوًنــا لــه فــي االمتحانــات، ووجــب علــى العبد 
المحافظــة عليهــا واإلكثــار مــن الدعــاء، خاصــة 
فــي الســجود؛ ألنه أكثر وقت يكــون فيه قريًبا 

إلى الله". 
وينبــه حســان إلــى ضــرورة أن يخصــص الطالب 
وقًتــا يدعــو فيــه للتوفيــق والقبــول، ولذلــك 
هــذا قــد ينزل الطالــب القائم بالطاعــات منزلة 
خيــًرا عنــد الله عن غيره من األشــخاص، فالعبد 
المطيــع لربــه إذا أقســم علــى الله ألبــره، ورب 
طالــب يحافــظ على عباداته وأفعــال الطاعات 
وحسن األخالق لو وجد في االمتحان صعوبة 

لفتح الله باب رحمته له.
ويفيــد أن الخــوف والرهبــة اللذيــن يقعــان في 
نفوس الطلبة بسبب امتحانات الثانوية العامة 
يســتطيع الطالــب التغلــب عليهما باالســتعانة 
باللــه )عــز وجــل( والتــوكل عليه، خاصــة إذا كان 
قد بذل جهده طوال العام وآن أوان الحصاد.

ويختــم حســان بتأكيد أهميــة األذكار واألدعية 
عنــد النــوم واالســتيقاظ، والخروج مــن المنزل، 
ودخــول قاعة االمتحان، وغيرها من المواقف 
التــي قــد يمــر بهــا الطالــب، محــذًرا الطلبة من 
الوقوع في فخ الغش الذي قد تكون عواقبه 

وخيمة على من يقوم به.
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ترفيه أم تعلم ولعب؟

كيف سيقضي أبناؤك إجازتهم؟
غزة/ مريم الشوبكي:

الترفيه ثم الترفيه ثم الترفيه شــعار 
المرحلــة القادمــة آلية عريــف، بعد 
شــهرين ونصــف مــن التــزام المنزل 
كورونــا  فيــروس  جائحــة  بســبب 
يقضــي  أن  وترغــب  )كوفيــد19(، 
أطفالهــا الخمســة شــهري اإلجــازة 
والزيــارات  التنــزه  فــي  المتبقييــن 

واللعب.
عريف غير التزام البيت مسار حياتها، 
حيث ضجيــج األبناء وطلباتهم التي 
لتفريــغ  لهــم  مــكان  فــا  تهــدأ،  ال 
الرياضيــة  فالنــوادي  طاقتهــم، 

مغلقة واألماكن العامة أيًضا.

يتجه العالــم حاليًّا نحو "التعايــش" مع واقع أزمة 
فيــروس كورونــا، وأعلنت بعــض دول العالم فتح 
األماكــن العامــة والمؤسســات الحكوميــة منها 
المدارس ورياض األطفال، والعودة إلى ممارســة 

الحياة الطبيعية رويدًا رويدًا.
أما نور أبو هاشــم فاتخذت قــرارًا بالموازنة بين 
الترفيــه والتعلم، بإلحاق أبنائهــا األربعة بدروس 
خصوصية لتحصيل ما فاتهم، بسبب إنهاء الفصل 

الدراسي الثاني دون استكمال المنهاج.
تقول أبو هاشــم )32 عامًا( لصحيفة "فلسطين": 
"ابنــي بــراء هذا العــام ســيلتحق بالصــف األول 
االبتدائــي، ولكنــي أعلمــه مــا فاتــه مــن أحرف 
وكلمــات، لكــي يســتطيع أن يســتوعب المنهاج 

الجديد دون أن يجد صعوبة".
وتضيف: "إخوته أحدهم فــي الصف الثاني واآلخر 
فــي الســادس ســألحقهما بــدروس خصوصيــة 

إجراءات السامة
فــي الســياق يقــول االختصاصــي النفســي زهير 
مالخة: "في أي أزمة تواجه اإلنسان تكون األوقات 
األولى األصعب، ثم يبدأ التكيف مع الظرف الطارئ 
ويصبح عامــاًل وباحًثــا ومفكرًا بآليات وأســاليب 

تنفعه وتجنبه أي ضرر".
ويضيــف مالخــة لصحيفــة "فلســطين": "هكــذا 
الحال مع الوباء الــذي غزا العالم كافة، وتأثرت به 
كل جوانــب الحياة، لكون المتضرر والمســتهدف 

اإلنسان".
ويتابــع: "في الوقت نفســه يجد اإلنســان نفســه 
أمام مســؤولية ينبغي أن يتحملهــا بكل الجوانب 
الواقعية واالفتراضية واالحترازية، ليحقق لنفســه 

ومجتمعه واإلنسانية الخير والسالمة".
ومع التعايش مع فيــروس كورنا وبدء العودة إلى 
الحياة الطبيعية، يحذر مالخة من التراخي، مؤكدًا 

لتقوية مســتواهما باللغتين العربية واإلنجليزية، 
وال مانــع من بعض الترفيه واللعب، ال ســيما بعد 
فتــح األماكــن العامــة والترفيهية؛ فثالثة أشــهر 
من الحجر خزنت طاقة ســلبية لدى أطفالي ولدي 

أيضًا".
أما فاتــن صبيح أم عاملة لديهــا ثالثة أطفال في 
المرحلــة االبتدائية، قضت شــهرين مــن اإلجازة 
الصيفيــة بجانبهــم في البيــت، واليوم تســتعد 
للعــودة إلى العمل وإلحاقهــم بالحضانة بعد قرار 

وزارة التنمية إعادة فتحها.
تقــول صبيــح )35 عامًــا( لصحيفة "فلســطين": 
"كنت أنــوي إلحاق طفلتي لتعلم القاعدة النورانية 
وخشيت أال أتمكن من ذلك بسبب جائحة كورونا، 
ولكن بعد إعــادة فتح مراكز التعلــم والحضانات، 
ســأبحث عن أفضل األماكن أللحقها بها بداًل من 

ضياع جل وقتها في اللعب".

أهميــة الوقاية وتجنب ضرر النفــس واآلخر، ومن 
أشــكالها التباعــد االجتماعــي والوجــود المنزلي 

والوقاية الصحية.
ويدعو إلى التخطيط  لألسرة ومجريات حياتها مع 
تحقيق أركان الســالمة الســابقة، فأصبح التوجيه 
والتوعية من داخل المنزل مهمين، والمنزل مكانًا 
وبدياًل ألنشــطة الحيــاة، فجعلناه قبلة ومدرســة 

ولهوًا ولعبًا حتى نستطع مواصلة الحياة.
ويشــير مالخة إلــى إمكانية الترفيــه عن األطفال 
في البيت بمشــاركتهم في اللعــب وابتكار ألعاب 
معهم، وال مانع من مراجعة بعض الدروس معهم 
لتحفيــز ذاكرتهم، ال ســيما أن اإلجــازة الصيفية 

بسبب جائحة كورنا قد طالت خمسة أشهر.
وينصح بااللتــزام بإجراءات الســالمة عند الخروج 
من البيت وقصد أماكــن الترفيه، للمحافظة على 

حياة األطفال.

غزة/ مريم الشوبكي:
فتحت قاعات االمتحانــات أبوابها لطلبة 
الثانويــة العامة، وفي هــذه األيام يصل 
بعض الطالب إلى ذروة الضغط النفسي 
واإلجهــاد الذهني والجســدي، لذا يجب 
تهيئتــه نفســيًّا للتخفيــف مــن وتيرة 

الضغوط.
الطالبة نســمة اســليم التي تدرس في 
فرع العلوم اإلنســانية اتبعت طريًقا في 
اســتذكارها، إذ أنهت المنهج الدراســي 
مرتيــن، وخــالل شــهر رمضــان أجرت 

مراجعة ثالثة للمنهاج.
تذكر اســليم لصحيفة »فلسطين« أنها 
ال ترهــق نفســها فــي الدراســة فتنــام 
باكرًا وتســتيقظ مع أذان الفجر وتباشر 
االســتذكار مع ســاعات الصبــاح األولى، 
وتنعــم بالهــدوء ونقاوة الجــو والذهن 

الصافي.
وتبيــن أنهــا اعتمــدت علــى مراجعــة 
امتحانــات األعوام الســابقة للتعرف إلى 

نمط األسئلة وكيفية االجابة عنها.

توقعاتهم عــاٍل، وأبذل قصــارى جهدي 
لعــدم خذالنهــم، لــذا أضاعف ســاعات 
دراســتي في هذه األيام، وأشعر بإنهاك 
كبيــر، ولكن ال يهم مــا دمت لدي هدف 

أطمح للوصول إليه«.
وتتابع: »أهم ما ســأفعله بعــد االنتهاء 
من تقديمــي كل امتحان عدم مراجعتي 

استفادة من االستذكار.
ويلفــت أبــو ركاب إلى ضــرورة االبتعاد 
عن الدراســة في أماكن النوم، ألن عقل 
الطالب مبرمج على النوم بهذه األماكن، 

وبذلك سيفقد تركيزه.
ويحــذر من اإلفــراط بتنــاول المنبهات، 
النعكاســها ســلبًا على التركيز في أثناء 

االستذكار.
أما بعد الخروج من قاعة االمتحان فينصح 
أبو ركاب الطلبة بعدم مراجعة األســئلة 
مع الطالب اآلخرين، بل االســتعداد لما 

هو قادم.
ويدعــو األهــل إلى التشــجيع المســتمر 
البنهم، ومنحه الفرصة الكاملة للدراسة 
كما يناســب شــخصيته وطاقتــه، وعدم 

ممارسة الضغط عليه.
ويناشــد أولياء األمور االبتعاد عن توبيخ 
الطالــب وزيــادة توتــره، بل تشــجيعه 
الكامل بأن التوتــر والخوف أمر طبيعي، 
ويســمعوه صوت دعائهم لــه بالتوفيق 

والنجاح

أما الطالبة آالء الشــوبكي فلم تســتمتع 
بقضــاء أيــام العيد وال االحتفــال بأجواء 
رمضان، بل أمضت أيامها في االستذكار 
إذ تطمح إلى الحصــول على معدل عال؛ 

كما تقول.
فــي دردشــة مــع صحيفة »فلســطين« 
ســقف  »أهلــي  الشــوبكي:  تضيــف 

إجاباتــي بعد الخروج مــن القاعة، ألنني 
ســأغضب وأتوتــر فــي حــال اكتشــفت 
أخطــاء، فبذلــك أحافــظ علــى هدوئي 

وتصفية ذهني لالمتحان الذي سيليه«.
وقت مستقطع

قســم  رئيــس  يقــول  جهتــه  مــن 
االختصاصيين النفســيين واالجتماعيين 
فــي وزارة الصحــة بغــزة إســماعيل أبو 
ركاب: »اإلصابــة بالتوتر والخوف والقلق 
أمر في حــده الطبيعي، وضغط المجتمع 
بــأن التوجيهي مرحلة تحدد مســتقبلك 

يزيد من هذا األمر«.
وينصح أبو ركاب خالل حديثه مع صحيفة 
»فلســطين« طالب الثانويــة العامة بأال 
يكرس كل وقته للدراســة لالمتحان، بل 
عليه أن يعطي نفســه وقتًا مســتقطعًا 
يجــدد فيه طاقته بالمشــي حــول البيت 
مدة ساعة أو نصف ســاعة؛ فهي رياضة 

تزيل التوتر وتزيد من التركيز.
ويدعو كل طالب أن يحدد وقتًا للدراسة 
لتحقيــق  البيولوجيــة،  لســاعته  وفًقــا 

أدر وقتك وال ترهق نفسك.. نصائح لطالب التوجيهي
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غزة/ عالء شمالي: 
قدم عبد الســالم هنية مســاعد األمين العام 
للمجلس األعلى للشــباب والرياضة دعمًا ماليًا 
لـ)4( أندية، ضمن المرحلة الثانية من تمويل 
المشــاريع الذاتيــة ألندية غزة التي ستباشــر 

العمل فيها خالل الفترة القادمة. 
العامــون  المــدراء  برفقــة  هنيــة  واســتقبل 
بالمجلس األعلى لرؤســاء أنديــة خدمات دير 
البلــح واتحــاد بيــت حانــون والتفــاح وأهلي 
النصيرات، خالل اجتماع قدم فيه المنح المالية 

الثابت, في محاولة لزيادة إيرادات األندية التي 
تساهم في التخفيف من أزماتها المالية.

بدورهم عبر رؤساء األندية عن شكرهم للجهود 
الكبيــرة, التــي يبذلهــا هنيــة والتي تســاهم 
فــي التخفيف عــن كاهلها, خاصة في ظل شــح 
الموارد المالية التي تعاني منها نتيجة األوضاع 

االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد.
مــن ناحية أخرى، قــدم هنية التهنئــة للقائد 
يحيى الســنوار رئيس حركــة حماس في قطاع 

غزة, بمناسبة عيد الفطر المبارك .

لمشاريع األندية األربعة. 
وقال هنية إن المجلــس األعلى أطلق المرحلة 
الثانيــة مــن تقديم المنــح المالية لمشــاريع 
تطويــر وترميــم بعــض المنشــآت الخاصــة 
باألندية دعمــًا لها في ظل الظــروف الصعبة 

التي تمر بها.
وأضــاف هنية أن المنح الماليــة لألندية األربعة 
تركــزت علــى دعــم وتطويــر مصــادر الدخل 
لألنديــة, بترميــم صــاالت األفــراح, ومحــالت 
اإليجار, والمرافــق الرياضية التــي توفر الدخل 

وتحدث هنية باســم األســرة الرياضية, معبرًا 
عــن شــكره للجهــود الكبيــرة التــي يبذلها 
السنوار والحكومة في غزة, في مواجهة جائحة 
كورونا حيث ساهمت تلك اإلجراءات في حماية 

أبناء شعبنا في غزة المحاصرة.
وأرســل الســنوار تحياتــه لألســرة الرياضية, 
معبرًا عن ســعادته بالجهد المميز الذي يقوم 
به هنيــة, وذلك عبر متابعتــه لإلنجازات وفق 
مــا يصلــه مــن تقارير عــن الحالــة الرياضية 

والشبابية في غزة.

المجلس األعلى يدعم مشاريع )4( أندية ضمن المرحلة الثانية
هنأ السنوار باسم الحركة الرياضية

غزة/وائل الحلبي:
أعلن إسماعيل مطر رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، تطبيق 
التعليمــات الطارئــة التي أعلــن عنها االتحاد الدولــي لكرة القدم 

"فيفا" بخصوص قوانين اللعبة المتعلقة بالالعبين.
وأشــار مطر إلى أنه ســيتم تطبيق التغييرات الخمســة، ابتداء من 
مباريات دور الثمانية لبطولة كأسي غزة التي تقرر استكمالها بعد 

التوقف القصري بسبب جائحة كورونا.
وقال مطر لـ:"فلســطين" إنه سيتم اليوم توزيع الئحة على األندية 
بهذه التعليمات الطارئة التي تم اإلعالن عنها, والتي تُعطي الحق 

ألي فريق بإجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة.
وكان االتحــاد الدولي لكــرة القدم أعلن تطبيــق التعديل الجديد 
بشــكل مؤقت لحين نهاية الموســم الحالي لكافة البطوالت التي 
توقفت بســبب جائحة كورونا, حيث ســيتم الســماح للفرق بإجراء 
خمســة تغييرات بداًل من ثالثة في المبــاراة الواحدة )90 دقيقة(, 
فيما سيُســمح بإجــراء تغيير ســادس في حال اللجــوء إلى الوقت 

اإلضافي في المباريات اإلقصائية.
وأوضــح مطر أن لجنة الحكام ســتعقد ورشــة عمــل للحكام خالل 
اليوميــن القادميــن الطالعهــم علــى التطبيق المؤقــت لقانون 
التغييــرات في المباريات, إلى جانب عقد ورشــة عمل للمشــرفين 
الرياضييــن باألندية التي تأهلت لــدور الثمانية من بطولة كأس 
غــزة في حال تطلب األمر ذلــك لتوضيح آليات العمــل باإلجراءات 

الطارئة للمباريات.

تطبيق تعديل 
التغــــييرات 
الخمسة في 

مباريات كأس غزة
غزة/ عالء شمالي: 

بــدأت أندية غــزة برفع وتيــرة اســتعداداتها 
الســتئناف المباريات المتبقية من بطولة كأس 
غزة يوم التاســع عشر من شــهر يونيو المقبل 
بعد مــا يقارب شــهرين من التوقف القســري 

بسبب انتشار فايروس كورونا. 
وكثَّــف ناديي شــباب رفــح واتحاد الشــجاعية 
تدريباتهما على فترتين صباحية ومسائية من 
أجل ضمان اســتعادة الالعبيــن للياقة البدنية 
خاصة مع ُقصُر فترة اإلعداد التي تســبق عودة 

النشاط الرياضي. 
وعادت أندية اتحاد خانيونس والهالل وشــباب 
خانيونس وغــزة الرياضي للتدريبات من جديد 
مــن أجل ضمان االســتعداد الجيــد خالل فترة 

الثالث أسابيع القادمة. 
وســتركز األندية فــي األســبوع األول على رفع 
منســوب اللياقــة البدنيــة قبــل الدخــول في 
األســبوع الثانــي المخصــص للخطــط الفنية 
واســتعادة حساســية المباريــات، مــع محاولة 
اختبار قدرات الالعبيــن بعد حالة التوقف بعقد 

مباريــات وديــة يســتطيع المدربــون تحديــد 
مســتوى الفرق ومعالجة ما يمكــن عالجه قبل 

استئناف المباريات. 
فيمــا لــم يعلــن فريقــي الصداقة ونمــاء عن 
عودتهما للتدريبات من جديد، خاصة مع تغيير 
األجهــزة الفنيــة بتولي ســامي ســالم تدريب 

الصداقة، وصالح عسلية تدريب نماء.
يشــار إلى أن شــباب رفح ســيلتقي مــع اتحاد 
خانيونــس، والشــجاعية مــع الصداقــة، وغزة 
الرياضي مع الهالل، وشباب خانيونس مع نماء. 

ف استعداداتها الستئناف كأس غزة األندية ُتكثِّ
بعد التوقف بسبب جائحة كورونا

غزة/وائل الحلبي:
أكــد رأفت خليفــة مدرب فريق شــباب رفــح أن العبي 
»الزعيم« يعيشــون حالة معنوية وفنية عالية تؤهلهم 
للمنافســة بقوة على لقب كأس غــزة 2020, مبينًا أن 
الالعبين عاشــوا فترة صعبة بعد التوقف القسري ألكثر 

من شهرين.
وقــال خليفة لـ:«فلســطين« إن فريقه عــاد للتدريبات 
فور اإلعالن عن قرار المجلس األعلى للشباب والرياضة 

بإعــادة فتح المنشــآت الرياضية واســتئناف النشــاط 
الرياضي بشــكل عام وبطولة الكأس, مبينًا أن الفريق 

يخوض تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.
وأوضح أن الجميع في نادي شــباب رفح يتطلع إلســعاد 
الجماهير والتتويج بلقب بطولة الكأس وسط حالة من 
المسؤولية العالية, لتعويض الجمهور عن ما عاشه من 

حالة حزن إثر نتائج الفريق في بطولة الدوري الممتاز.
وأشــار خليفــة إلى أنــه مــع نهايــة األســبوع الجاري 

ســيكون الفريق قد خاض 11 تدريبــًاً  جماعيًا في إطار 
االستعدادات التي يُجريها الســتكمال بطولة الكأس, 
يوم 19 من شــهر يونيو الجاري حيث ســيلتقي الفريق 

نظيره اتحاد خانيونس في دور الثمانية من البطولة.
وشــدد خليفة علــى أن الفريق يحظى بدعــم ومؤازرة 
من إدارة وكــوادر وجماهير النادي من أجل تعويض ما 
حدث في الدوري وحصد لقب الكأس للمرة السابعة في 

تاريخه.

خليفة: المسؤولية لدى الجميع عالية سعيًا لحصد لقب الكأس
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مدريد/ )أ ف ب(:
رأى األرجنتينــي ليونيــل ميســي قائــد فريق برشــلونة 
اإلســباني لكرة القــدم، ان اللعبة الشــعبية التي تأثرت 
بفيروس كورونا المســتجد، لن تعــود الى ما كانت عليه 

قبل تفشيه.
وجاءت تصريحات أفضل العب في العالم ست مرات، في 
مقابلة مع صحيفة "إل باييس" اإلســبانية، نشــر النادي 
الكاتالوني مقتطفات منها على موقعه االلكتروني أمس.

وتوقفت منافســات اللعبة في إســبانيا، كما في الغالبية 
العظمى من دول العالم، في مارس الماضي مع تفشــي 
وبــاء "كوفيد19-". وبعــد التعليق المديد للمنافســات، 
بدأت بعض البطوالت باســتئناف الموســم، وســتكون 

إسبانيا من بينها، اعتبارا من 11 يونيو.
لكن غالبية البطوالت التي تعاود منافساتها، تقوم بذلك 
في مالعــب خالية من المشــجعين وصخبهــم المعتاد، 

وتفرض على الالعبين والفــرق اعتماد بروتوكول صحي 
صارم غيّر بشــكل جذري من المظاهــر المعتادة للعبة، 

السيما لجهة االحتفال باألهداف أو االحتكاك المباشر.
وعكس ميســي ذلك بقولــه للصحيفة اإلســبانية "كرة 

القدم، كما الحياة عموما، لن تعود الى ما كانت عليه".
وتابع "العودة الى التمارين، المنافســات، ما كنا نقوم به 
ســابقا بشكل طبيعي، ســيكون علينا ان نبدأ به مجددا، 

لكن بشكل تدريجي".
وأضاف "سيكون وضعا غريبا بالنسبة إلينا، والى كل من 

سيتوجب عليه تغيير ديناميات عمله المعتادة".
وعــاود الالعبــون فــي إســبانيا التماريــن الفرديــة في 
مراكــز األنديــة فــي الرابع مــن مايو، وســمح لهم بعد 
نحو أســبوعين بتمارين جماعية فــي مجموعات صغيرة. 
والســبت، أعلنت رابطة الدوري ان األندية ستتمكن من 

استئناف التمارين الجماعية اعتبارا من اليوم االثنين.

ميسي: كرة القدم بعد 
كورونا لن تكون كما قبله

لندن/ )أ ف ب(:
أفادت تقارير صحفيــة إنجليزية أن منزل 
النجــم الجزائري رياض محرز العب فريق 
مانشســتر ســيتي، تعــرض لســرقة في 
أبريــل الماضي، أخذ خاللهــا اللصوص 
آالف  بمئــات  ومجوهــرات  ســاعات 

الدوالرات.
وأفــادت صحيفــة "ذا صن" عن "ســرقة 
ثالث ســاعات ثمينة من العب مانشستر 
سيتي رياض محرز"، وأن اللصوص أخذوا 
"أمواال نقدية، قمصان كرة قدم نادرة"، 

ومجوهرات من شقته.
ولمحــت إلى أن قيمة المســروقات تقدر 
بـ"500 ألف جنيه )نحو 620 ألف دوالر("، 
نصفهــا تقريبــا لســاعة تقــدر قيمتهــا 
بـ230 ألف جنيه، مماثلة لســاعة سرقها 
لصوص في وقت سابق من مايو الحالي، 
لــدى اقتحامهم منــزل العــب توتنهام 

هوتسبر ديلي آلي.
وفي حيــن تعرض آلــي العتــداء حينها 
ين اللذيــن اقتحما مكان  مــن قبل اللصَّ
إقامتــه، أشــارت "ذا صن" إلــى أن محرز 
كان خارج منزله الواقع في وســط مدينة 
مانشستر الشمالية، لدى حصول السرقة.

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن اللصــوص 
اقتحموا أربع شقق في المبنى نفسه، من 
بينها شقة قائد المنتخب الجزائري البالغ 

من العمر 29 عاما.

سرقة بمئات آالف الدوالرات 
من منزل رياض محرز

باريس/ )أ ف ب(:
وّقــع األرجنتيني ماورو إيــكاردي المعار من إنتر ميالن 
اإليطالي الى باريس ســان جرمان، عقــدا يبقيه حتى 
العام 2024 مع النادي الفرنســي، وفق ما أعلن األخير 

أمس.
وجــاء في بيــان لبطل الدوري الفرنســي لكــرة القدم 
"باريس ســان جرمان سعيد بإعالن التعاقد مع مارورو 
إيكاردي بصفقة دائمة، بعد استعارة المهاجم من انتر 

ميالن لموسم 2020-2019".
وهــذه أول صفقــة انتقال كبيرة في عالــم كرة القدم 
األوروبيــة منــذ دخولها عصــر أزمة فيــروس كورونا 

المستجد.
وانتقل إيكاردي )27 عاما( الى نادي العاصمة الفرنسية 

في سبتمبر 2019 على ســبيل اإلعارة، بعد أشهر من 
عالقــة متوترة مع النادي اللومباردي، وتراجع دوره في 

التشكيلة في عهد المدرب الجديد أنطونيو كونتي.
لكن األرجنتيني ثبّت حضوره في سان جرمان، وسجل 
21 هدفــا في 30 مبــاراة في مختلف المســابقات مع 

النــادي، قبل تعليــق منافســات كرة القــدم منتصف 
مارس الماضي بســبب "كوفيــد19-" وتتويج الفريق 

بطال للدوري.
وبســبب التداعيات الماليــة للفيروس، توصل ســان 
جرمــان الى اتفاق مع نظيره االيطالي لشــراء ايكاردي 
مقابــل "أقل" من 60 مليون يورو، بدال من 70 مليونا 
كانــت مطلوبــة لتفعيــل خيــار التعاقد، وفــق تقارير 

فرنسية وإيطالية.

إيكاردي يوقع عقدًا ألربعة 
أعوام مع باريس سان جرمان

مدرب أتاالنتا اكتشف إصابته 
بفيروس كورونا... بعد شفائه

ميالنو/ )أ ف ب(:
كشــف مدرب نادي أتاالنتا اإليطالي لكرة القدم جان بييرو غاســبيريني إدراكه 

مؤخرا أنه عانى من فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.
وأوضح غاسبيريني في تصريحات لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" انه كان مريضا 
لدى حلول فريقه ضيفا على نادي فالنســيا اإلســباني فــي 10 مارس، في إياب 
الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة أقيمت خلف أبواب 

موصدة بوجه المشجعين مع بدء تفشي "كوفيد19-".
وفاز أتاالنتا في تلك المباراة بنتيجة 4-3، وتأهل الى ربع النهائي بمجموع 4-8 

في الذهاب واإلياب.
وقال غاســبيريني "عشية مباراة فالنســيا كنت مريضا، وبعد ظهر يوم المباراة 

كان وضعي أسوأ. لم أكن أبدو بحال جيدة على مقاعد البدالء".
وتابع "كان ذلك يوم 10 مارس. في اليومين التاليين في زينغونيا )مقر تدريب 
أتاالنتــا(، لم أنم ســوى قليال. لم أكن أعاني من الحرارة، لكنني شــعرت بإعياء 

وكأن حرارتي 40".
وأضاف "كانت ســيارات االســعاف تمر كل دقيقتين. ثمة مستشفى قريب )من 
المقــر(. بدا األمــر وكأننا في منطقة حرب. في الليل كنت أســأل نفســي +اذا 

ذهبت اليه، ماذا سيحصل لي؟+".
وأوضح المدرب البالغ 62 عاما، انه لم يخضع لفحص كشــف "كوفيد19-" ألنه 
لــم يكن يعاني من الحرارة، لكنه تأكد قبل عشــرة أيام من أنه كان يعاني من 

الفيروس، بعدما خضع لفحص أظهر وجود أجسام مضادة له في جسمه.
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

كامــل وطنيته رغم أنف ســجّانه، تطلــق روحه كل إشــراقاتها الجميلــة فتضيء عتمة 
الزنزانــة وتحيل العذاب إلى فرصة للمزيد من التوّقــد وإلى مصدر توعية ومعقل حرية 
ومصنع إرادات، كريم مثال حيّ ومصدر عظيم من مصادر زراعة روح االنتصار، كان ثورة 
متكاملة وعندنا ســجن دخلت معه الثورة إلى زنزانته فجسّــدها خير تجســيد واســتمرّ 
بممارســة الثورة وهو في أحلك الظروف وأشــدّها وطأة وقســاوة. ونحن هنا ال نتحدث 
عن ســنة أو ســنتين أو خمــس ، نتحدّث يا قوم عــن قرابة أربعة عقــود، هنا عندنا في 
فلســطين من بلغت ســنواته األربعين أو قاربت: نائل البرغوثي ، وماهر يونس ومحمد 
أحمد الطوس، إبراهيم نايف أبو مخ، ورشــدي حمدان أبو مخ، ووليد نمر دقة، وإبراهيم 

عبد الرازق بيادسة، وأحمد علي أبو جابر، وسمير إبراهيم أبو نعمة .. إلخ.
ثمّة تقصير ال بدّ من ذكره وهو تمسك اإلسرائيلي بعدم إطالق سراح أسرى فلسطين 
المحتلة ســنة ثمانيــة وأربعين، وتمرير ذلك مــن خالل المفاوضــات أو الصفقات على 
اعتبــار أنهم مواطنون في هذا الكيــان! ال يمكن لنا أن نمرّ عن هذا لمن قدم كل هذه 
التضحيات وحمل من سني القهر ما تنوء عن حمله الجبال الراسيات، ال بدّ أن يكونوا لنا 
خّطا أحمر، وعيب كبير علينا أن يمرّر أعداؤنا هذا االستخفاف وهذا الصلف الذي ال حدود 

له. فالحرية لهم أوال وال يجوز تقديم أحد عليهم أبدا.  

اإلصابة الجديدة ســجلت لسيدة )30 عاما( من بلدة حجة في قلقيلية، وقد 
انتقلت إليها العدوى من والدها الذي أعلن عن إصابته سابقًا.

وقالــت: إن »عدد اإلصابــات النشــطة، أي التي ال تزال مصابــة، يبلغ 99 
إصابة، منها 22 إصابة داخل مدينة القدس، وإصابة واحدة في ضواحيها، 
21 إصابــة في محافظــة الخليل، و13 إصابة فــي قلقيلية، و42 إصابة في 

قطاع غزة«.
وأشارت إلى أن عدد حاالت التعافي يبلغ 523 حالة، بينها 293 في محافظة 
القدس، و212 في بقية المحافظات الشــمالية )الضفة الغربية( و18 حالة 

في المحافظات الجنوبية )قطاع غزة(.
وتابعت أن نســبة الشــفاء %83.4 من مجمل اإلصابات المسجلة، في حين 

بلغ عدد الموجودين في الحجر المنزلي حاليًا 22990 مواطنًا مواطنة.
يشــار إلــى أن 8 محافظات ال تزال خاليــة من أي إصابة نشــطة بفيروس 
كورونا، وهــي محافظات: نابلس، وطولكرم، ورام اهلل والبيرة، وســلفيت، 

وطوباس، وأريحا واألغوار، وجنين، وبيت لحم.
إلــى ذلــك، ســجلت وزارة الخارجيــة 3 حــاالت وفــاة بصفــوف الجاليــات 
الفلســطينية فــي دول العالم ما يرفــع العدد إلى 109 حــاالت، وإصابتين 

جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع اإلصابات إلى 1752.
وبينت الخارجية في تقريرها أمس، أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، واحدة 
في الســعودية، وأخرى في البرازيل، وواحدة في قطر، وتســجيل إصابتين 
جديدتين فــي موريتانيا، والواليات المتحــدة األميركية، في حين ارتفعت 

حاالت التعافي إلى 936، بعد تعافي حالتين في أميركا.
وأوضح الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلســطينية في الواليات 
المتحدة، تســجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد اإلصابات 
إلــى 787، في حين سُــجلت حالتا شــفاء جديدتان، ليرتفع عــدد الحاالت 

المتعافية إلى 306.

وأضافــت أن قــوات االحتالل اعتقلت كالًّ مــن: إيهاب أبو 
ســنينة، ولؤي جابر، ورائدة ســعيدة، والصحفية سندس 
عويــس، في أثنــاء وجودهم فــي باحات المســجد، خالل 

اقتحام المستوطنين لها.
وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت أول من أمس، إلى 

اقتحام األقصى بأعداد كبيرة.
وفي إطار آخر، هدمت شــرطة االحتالل اإلســرائيلي، فجر 
أمس، أربعة منازل قيد اإلنشــاء في مدينة الطيرة بأراضي 

عام 1948، بذريعة البناء دون تراخيص.
واقتحمت قوات الشــرطة المدينــة وحاصرت 4 منازل قيد 
اإلنشــاء تعود ملكيتها لعائلة خفش، ومنعت السكان من 
التوافد إلى المنطقة، في حين شــرعت الجرافات في هدم 

المنازل.
وأعرب الســكان عن خشــيتهم من مغبــة أن تعود لجان 
التنظيــم والبناء إلى سياســة هــدم المنازل فــي البلدات 
العربية بشــكل مكثف، وذلك في ظل الظروف السياســية 

التي تشهدها البالد.
وقــال صاحب المنــازل المهدمــة إبراهيم خفــش لموقع 
»عــرب 48«: »إن البيــوت كان من المفتــرض أن تدخل 

الخارطة الهيكلية، وكانت قضيتها تتداول بالمحاكم«.
هدم وإخطارات

في إطار آخر، أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، 
بإخالء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة 

الصناعيــة فــي حي وادي الجــوز بالقــدس المحتلة، حتى 
نهاية العام الجاري.

وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس 
كمــال عبيدات، لوكالة »وفا« التابعة للســلطة: إن بلدية 
االحتــالل وبموافقة ما يســمى »لجنة التخطيــط والبناء 
اإلســرائيلية«، أصدرت قــرارًا نهائيًّا بهــدم وإخالء نحو 
200 منشــأة خاصة لتصليح المركبات وتجارية ومطاعم، 

في منطقة من أكثر المناطق حيوية في القدس.
وأضــاف عبيــدات أن هذا القــرار العنصري جاء للســيطرة 
علــى المنطقــة الصناعيــة الوحيدة في القــدس الخاصة 
بالفلســطينيين، وفــي المقابــل اإلبقــاء علــى مناطــق 
صناعيــة إســرائيلية أخرى، بهــدف تغيير مالمــح وهوية 
المدينة المقدسة وتهويدها، مطالبًا بالوقوف إلى جانب 
المقدســيين وتعزيز صمودهم في وجه الهجمة الشرسة 

لالحتالل.
إلى ذلــك أخطرت ســلطات االحتالل أمــس، بهدم مبنى 
مجلس قــروي بيريــن، وخمس غرف ســكنية في منطقة 

بيرين شرق يطا، جنوب الخليل.
وقال مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد 
العمور: »إن قوات االحتالل، داهمت منطقة بيرين شمال 
شــرق يطا جنوب الخليل، وأخطــرت بهدم مبنى المجلس 
القروي، وخمســة مساكن من الطوب والصفيح وبركسات 
لغايات السكن، تعود ملكيتها للمواطنين محمود إبراهيم 

عوض برقان ونجله ســامر، وعطا نعيم برقان، وبشير عبد 
الغني برقان، ونور عبد الرحمن عبد الغني برقان«.

وطالب منســق اللجان الشــعبية في جنــوب الضفة راتب 
الجبــور، المؤسســات المحلية والدولية، بضــرورة العمل 
على إبطال قرارات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات 
االحتالل في المسافر الشرقية ليطا، والتي تهدف لتهجير 

السكان من أراضيهم وتمكين المستوطنين منها.
فــي حين اعتقلت قوات االحتالل مســاء أمــس، طفاًل بعد 
إصابتــه بعيــار مطاطي في القدم بقرية كفر مالك شــرق 

رام اهلل.
وذكرت مصادر محلية أن الطفل راسم سليمان غرة اعتقل 

بعد إصابته قرب الطريق االلتفافي المحاذي للقرية.
كما قمعت قوات االحتالل مســاء أمــس، تظاهرة نظمها 
شــبان مقدســيون منددة بقيام شــرطة االحتــالل بقتل 
المواطن إياد الحالق مــن ذوي االحتياجات الخاصة، قرب 

باب األسباط صباح أول من أمس.
وشهدت التظاهرة، التي شارك فيها العشرات من الشبان 
في »باب العمود«، اعتداء من قبل جنود وشرطة االحتالل 

على المشاركين، وإجبارهم بالقوة على إخالء المنطقة.
وطالب المشــاركون باإلفراج عن جثمان الشهيد الحالق، 
الذي استشــهد برصاص أحد جنــود االحتالل صباح أمس 
قرب باب األســباط في أثناء توجهه إلى مدرســة صناعية 

كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس.

وطبًقــا لما أفــادت به مصــادر محلية، فإن شــجارًا 
عائليًــا نشــب الليلة قبــل الماضية، وتجــدد صباح 
أمس، واتخذ منحى عنيًفــا؛ تخلله إطالق نار وإحراق 

محل تجاري وعدد من المركبات.
وورد في بيان للناطق باســم الشــرطة الفلسطينية 
في الضفة الغربية، أن غرفة عمليات شرطة محافظة 
نابلس تلقت بالًغا بوصول جثمانين لشخصين )32 
عامًا( و)38 عامًا(، وهما من بلدة حوارة، لمستشفى 
رفيديا الحكومي، وإصابة ثالثة وصفت بالحرجة، وال 
زالت تتلقى العالج بعد إطالق النار عليهم في البلدة.

وأضاف ارزيقات، أنه تبع ذلك تحطيم مركبات وحرق 
محال تجارية.

وأكد أن الشرطة واالجهزة االمنية اتخذت إجراءاتها 
وتم السيطرة على الشجار والقبض على 4 أشخاص  
مشــتبه بهم بالضلــوع بإطالق النار وتــم التحفظ 
على الجثمانين بأمر مــن النيابة العامة وتحويلهما 
لمعهــد الطب العدلي فــي جامعة النجــاح الوطنية 
للتشــريح والوقوف على األســباب المباشــرة للوفاة 

فيما باشرت الشرطة والنيابة إجراءات التحقيق.
لكن الناشــط وقال الناشــط الحقوقي فؤاد خُفش 
من مدينة نابلس، أكد أن بيان الشــرطة عن أحداث 
حــوارة يجــب أن يذكــر أن »جــزء ممن قتــل وقتل 
كان محجوزًا لدى الشــرطة على قضيــة لم تنتهِ«. 
وأضــاف خُفش، في منشــور كتبه علــى صفحته في 
موقــع »فيس بــوك«، يجب أن يذكر بيان الشــرطة 
»االجــراءات القانونية والقضائية التــي تمت، وهل 

هذه اإلجراءات كانت مناسبة وحقيقية ولو تم تنفيذ 
القانون بجدية لكان هناك تجنب لما حدث«.

وتابــع: »مــن خــالل متابعــات جرائم القتــل وأخذ 
القانون باليد، الــكل كان يقول القانون والقضاء لم 
يأخذ مجــراه األمر الذي دفع ألخذ القانون باليد.. أنا 

ضد هذا األسلوب طبعًا«.
وفــي تصريح أدلى به خفش مســاء أمس، لصحيفة 
»فلســطين«، قــال »هنــاك مشــكلة فــي منظومة 
القضاء، وهذه المشكلة هي التي تدفع المواطن إلى 

أخذ حقه بيده«.
وأكمــل: »يفترض أن يكون القضــاء منصف للجميع 
حتى يشعر المواطن أن القانون هو الذي يأخذ حقه، 
ويجــب أن ترضي اإلجراءات القانونية الجميع حتى ال 

تصل األمور إلى ما وصلت إليه«.
الحقوقــي رفضــه إلقــدام  الناشــط  أكــد  وبينمــا 
المواطنيــن على أخذ حقهــم بأياديهم، أكد ضرورة 

اللجوء إلى القانون لنيل ذلك من خالل األمن.
وفي سياق متصل، قال خُفش: إن عالمات استفهام 
توضــع أمام الســالح الــذي بحوزة عــدة أطراف في 
نابلس، ومنها عائالت وتنظيمات، عادًا أن الســالح 
فــي مخيم حــوارة وخاصة ســالح العائالت »ســالح 
فلتــان«. وذكــر أن حــوارة منطقة تابعة لســيطرة 
االحتــالل بالكامــل، ويعبرهــا مســتوطنون وجنود 

إسرائيليون يوميًا.
وأردف: »الســالح المتواجد لدى فئة في بلدة حوارة 
يوجد مخــاوف كبيرة لــدى المواطن الفلســطيني، 

ويعلم االحتالل بهذا الســالح، لكن مســكوت عليه 
لــدى االحتــالل، ألنه ال يشــكل خطرًا علــى الجنود 
والمســتوطنين، ولو شعروا أنه سيشكل خطرًا على 
أحدهم، لمــارس االحتالل االقتحامــات واالعتقاالت 

ومصادرة هذه األسلحة«.
وزاد في قوله: »االحتالل يعلم أن هذا السالح نتيجة 
الفلتان، ولن يتضرر منه، وفي نفس الوقت السلطة 
ليــس باســتطاعتها مصادرة هذا الســالح، ألنه في 
أيدي أشخاص يمارسون الفلتان األمني، وهم أقوياء 
لدرجة أن الســلطة ليس بإمكانهــا االقتراب منهم، 
وذلك ليس ســهاًل بالنســبة لها بناًء على انتماءات 

تنظيمية في الغالب لحركة فتح، وعائالت كبيرة«.
وتابع: »المســلحون لديهم أنواع من األسلحة التي 
تعــود إمــا للعائلــة أو التنظيم، وليس من الســهل 
مصادرة هذا الســالح منهم، موضحًا ان السالح في 
جريمــة القتل ال يتبع تنظيمًا معينًا، وأن مســلحين 
يتبعون حركة فتح شــاركوا في حصار الحادثة، ووقف 
االشــتباكات، ألن االحتــالل يحظر علــى أجهزة أمن 

السلطة دخول البلدة.
وأشــار إلى ضرورة تغير طريقــة التفكير لدى بعض 
المواطنين ممكن يعتقدون أن أخذ الحق باليد أكثر 

جدوى من اللجوء لألمن إلنهاء هكذا خالفات.
وبشأن أوضاع حوارة، أكد أنها »سيئة بكل ما تعنيه 
الكلمة، فحادثة القتل ســببت فاجعــة، وانتقل تأثير 
مقتل الشقيقين إلى مناطق مختلفة، وأثارت تعاطًفا 

كبيرا في األراضي الفلسطينية المحتلة«.

تشييع الشهيد الحالق واالحتالل 
يمنع الصالة عليه في األقصى

القدس المحتلة/ فلسطين:
شيعت جماهير غفيرة، مساء أمس، جثمان الشهيد إياد الحالق )32 عامًا( إلى 

مثواه األخير في مقبرة المجاهدين قرب باب الساهرة في القدس المحتلة.
وانطلق موكب التشــييع من منزل الشــهيد بعد إلقاء نظــرة الوداع األخيرة 
عليه، إلى ســاحة الغزالي قرب باب األســباط حيث استشــهد، وتمت الصالة 

عليه في مستشفى المقاصد وسط إجراءات احتاللية مشددة.
وســلمت سلطات االحتالل مســاء أمس، جثمان الشــهيد إياد الحالق، ضمن 

شروط محددة تتعلق بتشييع الجثمان.
وقال المحامي محمد محمود نقاًل عن الطبيب أشــرف القاضي المشــرف على 
تشــريح الشــهيد الحالق: إن رصاصتين بالبطن والقفص الصدري أصابتاه، 

األمر الذي أدى إلى استشهاده.
ورفضت شــرطة االحتالل أداء صالة الجنازة على جثمان الشــهيد الحالق في 

المسجد األقصى عقب تسليمه لعائلته.
واستشهد الحالق، وهو من ذوي االحتياجات الخاصة، برصاص عناصر شرطة 
االحتالل صباح أول من أمس، قرب باب األسباط في أثناء توجهه إلى مدرسة 

صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ا  ا فلسطينيًّ هم شرطيًّ االحتالل يتَّ
بقتل مستوطن قبل 9 سنوات

الناصرة/ األناضول:
قدمت نيابة ســلطات االحتالل العســكرية، أمس، الئحة اتهام ضد 
شــرطي فلســطيني تتهمه بقتل مستوطن قبل )9( ســنوات، لدى 
اقتحامــه مدينة نابلس شــمالي الضفة الغربية لممارســة طقوس 

دينية في منطقة قبر يوسف.
وقالت قناة "كان" الرسمية إن الشرطي الفلسطيني كان معتقال في 
أحد سجون السلطة الفلسطينية، وأطلق سراحه أخيرا، قبل أن يعيد 

جيش االحتالل اعتقاله.
وأوضحــت أنه ســيتم تقديم الئحــة االتهام ضد الشــرطي بتهمة 

"القتل العمد".
وقالت القنــاة التلفزيونية الســابعة المقربة من المســتوطنين إن 
الشرطي الفلســطيني يدعى "صالح محمد صالح حامد"، وكان رهن 

االعتقال الوقائي لدى السلطة الفلسطينية.
ويُدعى المســتوطن القتيل "بن يوســف لفنات"، وهو ابن شــقيق 
"ليمور لفنات" وزيرة الثقافة الســابقة، والنائب الســابقة بالكنيست 

)البرلمان( عن حزب الليكود، وفق المصدر ذاته.
ويعود الحــادث لـ 24 أبريل/ نيســان 2011 عندمــا أطلقت عناصر 
من الشــرطة الفلســطينية النار علــى مجموعة من المســتوطنين 
اإلسرائيليين، قرب منطقة قبر يوسف بمدينة نابلس، بعد اقتحامهم 

المكان، ما أدى إلى مقتل لفنات، وإصابة مستوطنين آخرين.
ويدعي مستوطنون يهود أن القبر المذكور يحوي عظام النبي يوسف 
بن يعقوب، بعد أن تم جلبها من مصر، وهو ما ينفيه الفلسطينيون 

الذين يؤكدون أنه لشخص مسلم يُدعى "يوسف الدويكات".

االحتالل يطلق سراح شرطيين
ا في القدس  قتال فلسطينيًّ

الناصرة/ فلسطين:
أطلقت ســلطات االحتالل ســراح شرطيين إســرائيليين قتال فلســطينيًّا من ذوي 

االحتياجات الخاصة بعد إطالق النار عليه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأعدمــت شــرطة االحتالل، صبــاح أول من أمس، الشــاب إياد الحــالق )32 عامًا( 
ميدانيًّا، في منطقة باب األســباط فــي القدس المحتلة، لمجرَّد االشــتباه بحمله 

مسدَّسًا، اتَّضح الحًقا أنه غير موجود.
وزعم عنصرا شــرطة االحتالل، بأنهما اشــتبها في الشــاب الحــالق أنه كان يحمل 
مسدسًا وأطلقا النار عليه بعد أن حاول الفرار رافضًا االنصياع إلى األوامر بالتوقف، 
وتبيــن فيمــا بعد أنه لم يكن مســلحًا. وقال والده إنه كان يحمــل هاتفه الخلوي. 
وذكر شــهود عيان أن الشاب إياد الحالق هرب من الشرطة واختبأ في مجمع إللقاء 

النفايات في طريق دون مخرج حيث يتم إيقاف سيارات عمال النظافة.
وأضاف الشهود أن قوة شرطية تم استدعاؤها إلى المكان أطلقت 6 رصاصات على 
األقل صوب الشاب. وكانت السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية حملت االحتالل 
المسؤولية عن قتل الشاب الحالق، مطالبة بفتح تحقيق دولي بجرائم االحتالل ضد 
الشــعب الفلســطيني، وخاصة جرائم اإلعدامات الميدانية وخاصة تعليمات إطالق 

النار التي تتبعها شرطة االحتالل وممارسات هذه القوات في القدس.
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تقرير األمم املتحدة وفرص 
مواجهة الضم والسيادة

األمــم المتحدة تحذر )إســرائيل( مــن النتائج المترتبة على قــرار ضم األغوار. 
التقرير الذي قدمه مالدينوف يقول إن عملية الضم تعني انتهاء حلِّ الدولتين. 
وإن الضم يخلق فرصًا كبيرة لعدم االستقرار في األراضي الفلسطينية المحتلة. 

وعلى دولة )إسرائيل( االمتناع عن القيام بإجراءات أحادية الجانب؟!
تقريــر مالدينوف يدعــم الموقف الفلســطيني الرافض لمشــروع ضم )٣٠٪ ( 
من أراضي الضفة الفلســطينية. وفي الوقت نفسه يقدم دعمًا لمواقف الدول 
األوروبية الرافضة لمشــروع الضم. واألهم من ذلك أن التقرير يعطي السلطة 
واألردن فرصة قانونية لمعاقبة )إسرائيل(، ولدعم أعمال شعبية وطنية مقاومة 

لمشروع الضم.
بإمــكان الســلطة واألردن، والــدول العربية ، واإلســالمية، الداعمــة للموقف 
الفلســطيني والحقوق الفلســطينية، القيام بأعمال واجتماعات تحاصر الموقف 
األميركي، ومــن ثمة تعزل تأثيرات قرار ترامب، وتجعلــه في مواجهة مع دول 
العالم، ومع القانون الدولي، ومع األمم المتحدة، وبهذا يمكن إضعاف شــهية 

نتنياهو الذي يتعجل قرار الضم وفرض السيادة في بداية شهر يوليو القادم.
البيئة السياســية والقانونية التي تحيط بمشروع الضم وفرض السيادة، تقول 
إن مواجهة حقيقية فاعلة ضد مشــروع نتنياهو قد يؤدي إلى إفشال المشروع، 
أو تأجيلــه، أو تقليــص مســاحته، وإن غيــاب المواجهــة الحقيقيــة، واالكتفاء 
بالمنــاورات السياســية، والمواقــف اإلعالمية، كالتــي كانت في مســألة نقل 
الســفارة األميركية للقدس، لن تمنع نتنياهو من مواصلة تنفيذ مشروع الضم 
والســيادة؛ ذلك أن نتنياهو على أبواب نهاية وجوده قائدًا للدولة، وهو يرغب 
أن يتــرك منصبه وقــد قام بعمل كبير لم يُقم به غيــره، وهو أيضًا ال يريد أن 

يتركه ليقوم به غيره الحًقا.
قلنا في مقاالت ســابقة إن مشروع الضم وفرض الســيادة، مشروع كبير، وهو 
)إســرائيليًّا( قد يخلد اســم من يوقع على قرار التنفيذ فــي تاريخهم، ونتنياهو 
يعمــل لهذا، وهــذا ال يمنع من منافســة غانتس له على هــذا الصعيد، ولكن 
األخير يرى أنه ما زال في بدايات المشوار السياسي، ولديه فرص أفضل الحًقا. 
ومن ثمة فنحن ننظر لقول غانتس أنه إذا قرر الضم والســيادة في بداية مايو 
دون التشــاور معه، فإنه قد ينســحب مــن الحكومة، ويقــود المعارضة، وهذا 
الموقــف ال يبعــد عن حقيقــة التنافس بين الرجلين في تســجيل هــذا اإلنجاز 
الكبير في تاريخه السياســي. ربمــا كان غانتس أكثر تخوًفا مــن ردود األفعال 
الفلسطينية والعربية من نتنياهو الساحر، ولكنه لم يكن يوما ضد مبدأ الضم 

وفرض السيادة.
نترك هذين المتنافســين ونعود للســلطة والفصائل، ونقــول إن تقرير األمم 
المتحــدة يعطي فرصــة جيدة لهم إلشــهار مقاومة فاعلة ونشــطة، فور إقرار 
نتنياهو وحكومته للمشــروع في مطلع شهر مايو، والتباطؤ، والتلجلج، واللعب 
الدبلوماســي خــارج دائرة المقاومة النشــطة، هو رضوخ ضمنــي لقرار الضم، 

وبحث مشبوه عن فرص التعايش؟!

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

اكتشاف ثقب أسود يقذف 
مادة ساخنة يبعد 10 آالف 

سنة ضوئية عن األرض
باريس/ وكاالت:

اكتشــف علماء الفلك ثقبًا أسود يقذف مادة ســاخنة إلى الفضاء بسرعة 
تقترب من سرعة الضوء، وتم التقاط هذا التوهج في فيديو جديد نشره 

مرصد تشاندرا لألشعة السينية التابع لناسا.
 MAXI J1820 +( يشكل الثقب األســود ونجمه المرافق نظامًا يسمى
070( يقــع في مجرة درب التبانة على بعد حوالي 10 آالف ســنة ضوئية 

من األرض.
ووفق دراســة بقيادة ماتيلد إسبيناس من جامعة باريس، نشرت بدورية 
»رسائل مجلة الفيزياء الفلكية«، فإن للثقب األسود في هذا النظام كتلة 
تبلغ حوالي 8 أضعاف كتلة الشمس، ويعرف بـ«الثقب األسود ذي الكتلة 
النجمية«، حيث تشــكل عن طريق تدميــر نجم ضخم، على النقيض من 
الثقوب الســوداء الهائلة التي تحتوي على ماليين أو مليارات المرات من 

كتلة الشمس.
ويبلــغ النجــم المصاحب، الــذي يدور حــول الثقب األســود نصف كتلة 
الشــمس تقريبًا، وتســحب الجاذبية القوية للثقب األسود المواد بعيدًا 
عن النجم المرافق إلى قرص ينبعث منه األشــعة السينية يحيط بالثقب 

األسود.
وفــي حين أن بعض الغاز الســاخن في القرص ســيعبر نقطة الال عودة 
ويســقط في الثقب األســود، فإن بعضًا منــه ينفجر بعيــدًا عن الثقب 
األســود في زوج مــن الحزم القصيرة مــن المواد، ثم يتــم توجيه هذه 
المواد في اتجاهين متعاكسين على طول خطوط المجال المغناطيسي.

وتعتمد اللقطات الجديدة لســلوك هذا الثقب األســود على 4 مالحظات 
تم الحصول عليها من مرصد تشاندرا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 

وفبراير/ شباط ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران من عام 2019.

حولت سيارتها لفصل
 متنقل.. إيطالية تعلم 

طالبها تحت منزلهم
روما/ وكاالت:

قــررت جوليا زافانينــي معلمة اللغة الشــابة في إحدى مــدارس إقليم إميليا 
رومانيا اإليطالي بشمالي البالد، تحويل سيارة التخييم الخاصة بها إلى صف 
دراســي لمتابعة طالبها الذين يواجهون مشــكلة في التعلــم عن بعد على 

اإلنترنت.
»هيــا بنا يا رفاق نبدأ الصف« بهــذه العبارة فاجئت »زافانيني« وهي مرتدية 
القنــاع الواقي والقفازات مع حفاظها على مســافة األمــان، طالبها الـ3 تحت 
منزلهم، عندما وجدوها أمام ســيارتها الخضراء القديمة طراز فولكس فاجن 
جوكــر موديل عــام 1987، بداخلها الســبورة والمكتب المحمول، بحســب 

صحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية.
في مدرســة ابتدائية في مدينة فاينــزا بمقاطعة رافينا، بدأت زافانيني مطلع 
مايــو الجاري مشــروعها »scuola senza frontiere« أو مدرســة بال حدود 
من خــالل تحويل عربة نقلهــا موديل عام 1987 إلى فصل دراســي تذهب 
بهــا تحت منزل طالبهــا الذين هم من أصل أجنبي ويواجهون مشــكلة في 
فهــم اللغة اإليطالية ومن ثم عدم القدرة الكافية على التحصيل من صفوف 

التدريس عن بعد عبر اإلنترنت.
ســيارة التخييم »جولي« كما تســميها زافانيني مجهزة بالسبورة والطباشير 
وطاولة قابلة للطي وكراســي، وجميع األدوات التي يتم تطهيرهم قبل وبعد 
كل درس، تفتحها المعلمة اإليطالية وتخرج منها مكتب يجلس عليه الطالب 
في الهواء الطلق، لتقوم هي بالشــرح على الســبورة المثبتــة داخل الحافلة 

الخضراء.
وتذهــب المعلمة اإليطالية صاحبة الـ26 عاما لطالبها على األقل ســاعة في 
األســبوع، قائلة: »يمكننا كســر الحدود التي يفرضها الفيروس التاجي، كما 

يمكن تقصير المسافات على طالبنا«.

الرابحون يف زمن كورونا.. مكاسب 
ضخمة لرشكات اإلنرتنت الصينية

بكين/ وكاالت:
أظهرت بيانات رسمية أن قطاع اإلنترنت في الصين وقطاعات الخدمات ذات 
الصلة حافظت على التوسع خالل األشهر األربعة األولى من العام الجاري، ما 

يعكس الربحية المعززة لتلك الصناعة رغم تفشي مرض فيروس كورونا. 
ونقلــت وكالــة أنباء الصين الجديدة »شــينخوا«، أمس عــن وزارة الصناعة 
وتكنولوجيــا المعلومات، أن كبرى شــركات اإلنترنت حققــت عائدات بلغت 
344.6 مليــار يــوان )حوالي 48.32 مليــار دوالر أمريكي( خــالل الفترة من 

يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان، بزيادة بـ 4.9 % على أساس سنوي.
وخالل تلك الفترة ارتفعت األرباح التشغيلية لتلك الصناعة بواقع 4.8 % على 

أساس سنوي إلى 32.7 مليار يوان.
مــن جهة أخرى، ارتفع إنفاق القطــاع على البحوث والتطوير إلى قرابة 17.3 

مليار يوان، بزيادة 5.3 % مقارنة مع ذات الفترة من العام 2019.
وتغطــي إحصــاءات وزارة الصناعــة وتكنولوجيا المعلومات الشــركات التي 
تجــاوزت عائداتها الســنوية من خدمات اإلنترنت مــا قيمته 3 ماليين يوان 

خالل العام السابق.
يأتي ذلك في وقت تأثر فيه االقتصاد الصيني بانتشار جائحة فيروس كورونا 
المســتجد )كوفيد19-( والذي ظهر للمرة األولى في مدينة ووهان الصينية 

منتصف شهر ديسمبر/ كانون االول 2019.
وقــال لي »إن عدم وضع هدف محدد للنمو االقتصادي ســيمكننا جميعا من 

التركيز على ضمان االستقرار«.

بيروت/ األناضول:
بريشــة 25 فنانًا لبنانيًّا زيَّــن جرافيتي الكوفية 
الفلســطينية أحد جــدران األنفــاق المؤدية إلى 
مخيم »برج البراجنة« لالجئين الفلسطينيين في 

ضاحية العاصمة بيروت الجنوبية.
وقــال زهير جلــول، رئيــس اللجنــة الثقافية في 
اتحــاد بلديــات الضاحيــة الجنوبيــة: إن الفكرة 
تعود إلى الصراع العربي اإلســرائيلي، والمقاومة 

الفلسطينية.
وأضاف جلول: »يتبادر إلى ذهننا مباشرة الكوفية 
الفلسطينية عندما نتحدث عن الثائر الفلسطيني 
الــذي يضعها علــى وجهــه، ومن هنــا انطلقت 

الفكرة«.
ولفــت إلــى أن اتحــاد البلديــات تبنــى الفكرة، 

وأعطى الفريق الذي نفذ، اإلذن بمباشــرة العمل 
على األرض.

وتابــع جلول أن هــذا العمــل الفني يمّثــل أكبر 
جداريــة حــول العالم، وتبلــغ مســاحتها حوالي 
600 متر مربــع بطول حوالي 100 متر، وبارتفاع 

مختلف بين مترين و8 أمتار تقريبًا.
ونشــر اتحاد بلديــات الضاحية، فــي ذكرى يوم 
القــدس العالمي الــذي وافق الجمعــة الماضي، 
صورة لجدارية الكوفية، تم التقاطها لنفق »جادة 
اإلمام الخميني« )طريق المطار ســابقا( المؤدي 
إلى مخيــم برج البراجنة لالجئين الفلســطينيين 

في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ولفت جلول إلى أن للمكان داللته، حيث إن النفق 
يؤدي من منطقــة طريق المطــار، باتجاه مخيم 

الالجئين الفلسطينيين.
مــن جهته، قال رســام الجرافيتي حســن فنيش، 
وهو عضــو فريــق »مشــروع شــارع 82« )فرقة 
مختصة برســم الجرافيتــي(، إن فكــرة جرافيتي 
الكوفيــة انطلقت بعد إعــالن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب القدس عاصمة لـ)إسرائيل(، أواخر 

.2017

وأضاف فنيش، أن العمل على الفكرة اســتغرق 3 
أشهر.

وعن اختيار الكوفية، لفت إلى أنها »رمز للمقاومة 
بهوية عربية ثائرة«.

وتابــع أن الكوفية توفر نمًطا يمكن نســخه على 
مســاحات شاســعة، كما تم إعداد النقوش بدقة 

وفًقا للقياسات المناسبة ألغراض التكرار.

الكوفية الفلسطينية.. فنٌّ مقاوم عىل جدران بريوت


