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القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت قناة ريش���ت كان العبري���ة، الليل���ة الماضية، أن 
»إسرائيل« تجري مناقشات في كيفية التعامل مع إمكانية 
مغادرة الرئيس محمود عباس، مدينة رام الله، إلى الخارج، 
دون تنس���يق مع إس���رائيل. ولم تورد القناة أي معلومات 
عن تفاصيل المناقش���ات الجارية بشأن هذه القضية بعد 

إعالن القيادة الفلسطينية وقف التنسيق األمني.

وبحسب القناة، فإن »إسرائيل« أبلغت السلطة الفلسطينية 
بأنها لن تس���مح لها بنقل أي قوات أمن فلسطينية من أي 
مكان إلى آخر دون تنس���يق أمني. ووفًقا للقناة، فإن قادة 
األجهزة األمنية الفلسطينية تلقوا تعليمات من المستوى 
السياس���ي بالس���لطة بعدم الدخول في صراع مع الجيش 
اإلس���رائيلي على األرض، واالبتعاد ع���ن أي منطقة تجري 

فيها نشاطات للجيش اإلسرائيلي.

االحتالل يناقش كيفية خروج 
عباس من رام الله دون تنسيق

محافظات/ االستقالل:
هدمت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي أمس، 
منشآت تجارية باألغوار الشمالية، فيما نفذت 
ق���وات االحتالل حملة اعتق���االت ومداهمات 

واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية 
والقدس المحتلتين، أس���فرت عن اعتقال 28 
مواطنا بينهم  المرابطة في المسجد األقصى 
خديج���ة خويص، بينم���ا أطلقت الن���ار على 

المزارعين ورعاة األغنام خالل توغلها ش���رقي 
قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

فق���د اقتحمت ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي االثنين قريتي بردلة 

استهدف المزارعين وتجريف أراٍض شرقي القطاع 
 االحتالل يهدم منشآت باألغوار ويعتقل 28 مواطنًا من الضفة والقدس

قوات االحتالل االإ�شرائيلي تقوم باإزالة ب�شطات زراعية ملواطنني يف االغوار ال�شمالية

أبو ظريفة يدعو السلطة لالنخراط كـ »ذراع 
كفاحية« للمنظمة في مشروع التحرير

غزة/ قاسم األغا:  
دع����ا عض����و المكتب السياس����ي للجبه����ة الديمقراطية 
لتحرير فلس����طين طالل أبو ظريفة، إل����ى تغيير وظائف 
السلطة الفلس����طينية؛ لتكون ذراعًا كفاحية في مشروع 

التح����رر م����ن االحت����الل اإلس����رائيلي. وقال أب����و ظريفة 
لصحيفة »االس����تقالل«، إن »االتجاه األصوب في المرحلة 

الراهن����ة تغيير وظائف الس����لطة؛ لتكون 
س����لطة لحركة تحّرر وطن����ي، تنخرط بكل 

التحذير من مخططات »إسرائيلية« تستهدف 
األقصى وتأسيس واقع جديد في المنطقة

غزة / سماح المبحوح: 
حذر مختصون من مخططات ومؤامرات »إسرائيلية« 
تس���تهدف المس���جد األقصى المبارك، في سياق 
العم���ل على تأس���يس واق���ع جديد ف���ي المنطقة 

يس���اهم في ديمومة وجود الكيان اإلسرائيلي في 
فلس���طين. وجاءت تلك التحذيرات في ضوء ما تم 

الكشف عنه أمس من وجود محادثات 
س���رية يجريها الكيان اإلسرائيلي مع 

أوقاف غزة تقرر فتح المساجد 
لصالة الجماعة بدءًا من يوم غٍد

غزة / االستقالل:
قررت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية بغزة يوم أمس، فتح المساجد 
أمام صالة الجماعة ابتداًء من فجر يوم غٍد االربعاء، بعد نحو ش���هرين 

من إغالقها ضمن اإلج���راءات االحترازية لمكافحة فيروس 
كورون���ا. وأكد وكي���ل وزارة األوقاف عبد اله���ادي األغا في 

االحتالل يبتز الهيئات المحلية في القدس 
ليجبرها على التواصل المباشر معه

القدس المحتلة/ االستقالل:
بدأت حكومة االحتالل بالضغط والتضييق على س���كان القرى المعزولة )بيت 
إكس���ا، والنبي صموئيل، وحي الخاليلة( وقرى محافظ���ة القدس خاصة، ومنع 
إدخال المواد األساس���ية إليها إال بشروط، كجزء من العقاب الجماعي لسكانها، 
ومحاولة البتزاز الهيئات المحلية للتواصل مع المؤسس���ات اإلسرائيلية بشكل 

غانتس يوعز لجيشه بتسريع 
االستعدادات لـ »الضم«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أوع����ز وزير جيش االحت����الل بيني غانتس، االثني����ن، إلى رئيس أركانه أفيف كوخافي »بتس����ريع 
استعدادات الجيش للتعامل مع تبعات تنفيذ مخططات ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة«، 
وفق����ا لما أوردته صحيفة معاريف اإلس����رائيلية. وقالت الصحيف����ة إن غانتس أطلع كوخافي على 
التطورات الحاصلة في الساحة السياسية بهذا الشأن، مشيرًة إلى نية غانتس تعيين مندوبا عنه 

     تسجيل إصابة جديدة بـ »كورونا« 
في قلقيلية وإجراء 234 فحصًا بغزة

     البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد 
فلسطين%11 وزيادة نسبتي الفقر والبطالة

    هيئة: االحتالل صعد من 
هجمته على القدس بمايو

»الضمير« ُتطالب االحتالل السماح بزيارات المعتقليننقل األسير جنازرة من عزل »النقب« لـ«عسقالن«
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غزة/ قاسم األغا:  
دعا عض���و المكتب السياس���ي للجبه���ة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين طالل أب���و ظريف���ة، إلى تغيي���ر وظائف الس���لطة 
الفلس���طينية؛ لتكون ذراع���ًا كفاحية في مش���روع التحرر من 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقال أبو ظريفة لصحيفة »االس���تقالل«، إن »االتجاه األصوب في 
المرحلة الراهنة تغيير وظائف الس���لطة؛ لتكون سلطة لحركة 
تحّرر وطني، تنخرط بكل مؤسس���اتها، كذراع كفاحية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، في إطار استكمال مشروع التحرر الوطني«.

وأضاف »آن األوان ألن تتحّول األجهزة األمنية التابعة للس���لطة 
ألجهزة جديدة بعقيدة وطنية، تحمي الفلسطينيين من بطش 
وإرهاب االحت���الل، ال أن تذهب باتجاه التنس���يق األمني معه، 
خصوًصا في ض���وء التحديات الكبيرة والمخاطر الوجودية التي 

تعصف بالقضية الفلسطينية«.
وتابع »علينا بناء اس���تراتيجية وطنية جدي���دة متوافق عليها، 
واالتفاق على اآلليات الالزمة لتنفيذ قرارات جلسات المجلسين 
الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، والتي تحمي الحالة الوطنية«.

ومنذ ع���ام 2015، يتخ���ذ المجلس المرك���زي للمنّظمة في كل 
جلس���ة جديدة له قراًرا بوقف التنس���يق األمني بأشكاله كافة 
مع االحتالل، على وقع »نف���ض« يديه من التزاماته الموّقعة مع 

السلطة.
كما أعلن رئيس السلطة محمود عباس في يوليو )تموز( الماضي، 
وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل؛ إاّل أن هذا اإلعالن 

لم يجد ترجمة على أرض الواقع.
وقال عضو المكتب السياس���ي للديمقراطية: »يجب على قيادة 
الس���لطة تطبيق ما عّبرت عنه تلك الجلسات، بسحب االعتراف 
ب�إس���رائيل، والتحّل���ل م���ن االلتزام���ات األمنية والسياس���ية 

واالقتصادية معها، واعتماد المقاومة بكل أشكالها«.

وفي هذا الصدد، دعا الس���لطة إلى نش���ر خط���ة االنفكاك من 
االتفاقيات مع كيان االحتالل، بعد إعالن الرئيس محمود عباس 

مؤخًرا التحّلل من جميع االتفاقيات معها؛ 
وقال »ندعو السلطة إلى نشر خطة االنفكاك من االتفاقيات كافة 
مع »إس���رائيل« للرأي العام الفلس���طيني، كونه يشّكل السياج 
الحامي للموقف السياس���ي والمدافع عنه، حال اّتجهت لوضع 

قراراتها المعلنة أخيًرا موضع التطبيق«.

وشدد على أن المنعطف الخطير الذي يواجه القضية والمشروع 
الوطني يس���تدعي من الفلس���طينيين جميًعا االلتفاف حول 
مشروع موحد إلفش���ال مخططات الضم، وإسقاط خطة ترمب – 

نتنياهو )صفقة القرن(«.
وتابع »علينا بناء اس���تراتيجية وطنية جدي���دة متوافق عليها، 
واالتفاق على اآلليات الالزمة لتنفيذ القرارات التي تحمي الحالة 

الوطنية«.

وفي 19 مايو )أيار( الماضي، أعلن الرئيس عباس حّل االتفاقيات 
والتفاهمات كافة مع الحكومتين األمريكية و«اإلسرائيلية« وما 
يترتب عليها من التزامات؛ رًدا على تنفيذ مخّططات ضم األغوار 

ومساحات واسعة من الضفة الفلسطينية المحتلة.
ومن المقرر أن تشرع حكومة االحتالل بالضّم مطلع يوليو )تموز( 
المقبل، في وقت تواصل فيه لجنة مش���تركة بين »واش���نطن« 
و«تل أبيب« منذ أس���ابيع رس���م خرائط مزعومة لألراضي المراد 
ضّمها؛ تمهيًدا العتراف أمريكي بها، استنادًا ل� »صفقة القرن« 

األمريكية، المعلنة في 28 يناير )كانون الثاني( الماضي.
ويعت���زم االحتالل الب���دء الفعلي للض���ّم مطلع يولي���و )تموز( 
المقبل، في وقت يقول في���ه رئيس حكومة االحتالل »بنيامين 
نتنياهو«، إن الضم سيطال ما ال يقل 30 % من مساحة الضفة 

الفلسطينية.
يأتي ذلك بينما تواصل لجنة مش���تركة بين »واشنطن« و«تل 
أبيب« منذ أسابيع رسم خرائط مزعومة لألراضي المنوي ضمها، 
تمهي���دًا العتراف أمريكي بها، اس���تنادًا ل���� »صفقة القرن«، 

المعلنة في 28 يناير )كانون الثاني( الماضي.
وتضمنت الصفقة المرفوضة فلسطينًيا بنودًا عدة، أبرزها أن 
تكون القدس المحتلة »عاصمة غير مقسمة« لدولة االحتالل، 
ورفض عودة الالجئين الفلس���طينيين إلى األراضي المحتلة 
سنة 1948، واإلبقاء على مستوطنات الضفة المحتلة، ومنطقة 
غ���ور األردن وش���مال البحر المي���ت، تحت الس���يطرة الكاملة 

لالحتالل.
كما تش���ترط اعتراف الفلس���طينيين بما ُتس���مى »يهودّية 
إس���رائيل«، ونزع س���الح المقاومة في قطاع غزة، على أن ُينظر 
حال تحقق ذلك في إمكانية إقامة دولة فلس���طينية »منزوعة 
السيادة«، على ما تبقى من أراٍض بالضفة وغزة، تربطها جسور 

وأنفاق.

عبر تغيير وظيفتها
أبو ظريفة يدعو السلطة لالنخراط كـ »ذراع كفاحية« للمنظمة في مشروع التحرير

القدس المحتلة/ االستقالل:
توفيت مس���اء اإلثنين، الطفلة رفيف محمد قراعين )4 س���نوات( من بلدة العيسوية، التي أصيبت 

برصاصة طائشة بالرأس، حيث رقدت في المستشفى وهي بحالة حرجة.
وأعلن مستشفى »عين كارم« في القدس عن وفاة الطفلة قراعين التي وصلت إلى المستشفى في 

تاريخ 21-5-2020، وهي بحالة حرجة وتعاني من إصابة بطلق ناري بالرأس.
ووفقا للمستشفى، فقد وصلت الطفلة إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي وموصولة لجهاز التنفس 

االصطناعي، وفي خطر على حياتها.
وخالل مكوثها في المستش���فى، أخضعت الطفلة للعالج والجراحة من قبل فريق من خبراء جراحة 
المخ واألعصاب لدى األطفال، وعولجت بشكل مكثف في وحدة العناية المركزة لألطفال، لكن إصابة 

الدماغ كانت شديدة للغاية.
وحتى اآلن لم تكشف شرطة االحتالل عن مالبسات الحادثة، علما أن الحديث يدور عن إصابة الطفلة 

برصاصة طائشة دون تحديد مصدرها، فيما لم تنفذ الشرطة أي اعتقاالت ولم تفك رموز الجريمة.

وفاة طفلة متأثرة بإصابتها 
الداخل المحتل/ االستقالل:برصاصة طائشة في العيسوية

تواصل���ت التظاهرات الغاضبة والفاعليات االحتجاجية 
داخ���ل األراض���ي المحتلة منذ ع���ام 48، ض���د جرائم 
الشرطة وأجهزة األمن اإلس���رائيلية وعدوانيتها تجاه 
الفلسطينيين، والتي تجلت باإلعدامات الميدانية التي 
نفتها مؤخًرا بحق الش���هيدين مصطفى يونس وإياد 

الحالق.
وفي وادي عارة، شارك العشرات من أهالي المنطقة في 
وقفة احتجاجية، انطلقت مس���اء اإلثنين، عند المدخل 
الرئيس���ي لمدينة أم الفحم، بدعوة من اللجان الشعبية 
واألحزاب والحركات السياس���ية المنضوية تحت »لجنة 

المتابعة العليا للجماهير العربية«.
ورف���ع المش���اركون الالفت���ات المن���ددة بسياس���ات 
الش���رطة العنصرية وجرائم اإلعدامات الميدانية بحق 

الفلس���طينيين، وهتفوا مؤكدين أنه »لن نسكت على 
قتل ش���عبنا«، و«االحتالل إل���ى زوال«، »الخ���زي والعار 

للقتلة«.
وأف���اد موقع »عرب 48« بأن أهالي منطقة طمرة وش���فا 
عمرو، ش���اركوا في تظاهرة غاضبة عند مفرق الناعمة – 
شفا عمرو، رفعوا خاللها الشعارات الرافضة للسياسات 
العنصري���ة للحكوم���ات اإلس���رائيلية المتتابعة التي 

أنتجت »اإلعدامات الميدانية للفلسطينيين«.
السياس���ة  المتظاه���رون »تحريض زعماء  واس���تنكر 
القَتل���ة«، وطال���ب  و«ع���دم محاس���بة  اإلس���رائيلية«، 
المتظاهرون بمحاس���بة المجرمين الذين قاموا بإطالق 

النار على الشهيدين الحالق ويونس.
وفي وقت س���ابق أمس، دعت لجنة المتابعة العليا إلى 
»محاكم���ة المجرمي���ن الذين اغتالوا الش���هيدين إياد 

الحالق ومصطفى يونس، وكل شهداء شعبنا، كمجرمي 
حرب«. وأكدت أن »دم الشهداء ال يمكن أن يذهب هدرا، 

ودمهم يعّبد الطريق إلى الدولة والعودة والقدس«.
وذكرت »المتابعة« أن »جرائم المؤسس���ة الصهيونية 
تتزام���ن هذه م���ع اغتيال الحق في البي���ت واألرض، إذ 
قامت »إس���رائيل« بهدم أربعة بيوت في مدينة الطيرة، 
وتتزامن مع مخططات التهجير في النقب وما تتعرض 

له قرية خربة الوطن من خطر االقتالع«.
وكان���ت جراف���ات االحت���الل هدمت أربعة من���ازل قيد 
اإلنشاء في مدينة الطيرة، بذريعة البناء دون تراخيص؛ 
وس���ادت أجواء الغضب وس���ط أهال���ي المدينة الذين 
نددوا باستغالل االحتالل ألجواء الطوارئ المعلنة بسبب 
كورون���ا لتصعيد عملي���ات الهدم في بل���دات الداخل 

المحتل.

تظاهرات غاضبة في الداخل المحتل تنديدًا بجرائم االحتالل تجاه شعبنا

رام الله/ االستقالل:
ش���هدت مدينة قلقيلي���ة في الضفة الغربية المحتلة أمس تس���جيل 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين في فلسطين إلى 
628 حال���ة، فيما ت���م إجراء 234 فحصا جديدا لحاالت مش���تبه بها في 
غزة خالل األربعة والعش���رين س���اعة الماضية دون أن يبلغ عن تسجيل 

إصابات جديدة.
وأعلن���ت وزير الصحة مي الكيلة، عن تس���جيل إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا« المستجد، في محافظة قلقيلية، ما يرفع حصيلة االصابات في 

فلسطين إلى 628.
وأوضحت، أن اإلصابة الجديدة س���جلت لش���اب )37 عاما( من بلدة حجة 
بمحافظة قلقيلية، وقد انتقل���ت إليه العدوى من خالل مخالطة مصاب 

سابق بالمنطقة.
وأش���ارت محافظة قلقيلية في بيان صحفي، إلى أنه بتس���جيل الحالة 
الجديدة في حجة، يرتفع عدد االصابات في المحافظة 14 اصابة، 3 في 

حجة، و10 في عزون، وإصابة واحدة في سنيريا.
وأكدت أنه جرى االيعاز للطواقم الطبية واألمنية بتتبع الخارطة الوبائية 

الجديدة للمصاب والمخالطين، ودعت المواطنين إلى االلتزام بالتعليمات 
والتباعد واتاحة المجال للطواقم العاملة الستكمال مهمتها.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء االثنين، عن عدم تسجيل 
إصاب���ات جديدة بفي���روس كورونا في قط���اع غزة خالل ال�24 س���اعة 

الماضية.
وأوضحت الوزارة في تقرير يومي يس���تعرض المس���تجدات الصحية 
المتعلقة بالفيروس، اطلعت عليه »االستقالل«، أنها أجرت 234 فحًصا 
لعينات مش���تبه بها خالل ال�24 س���اعة الماضية، ولم ُتسجل إصابات 

جديدة.
وأش���ارت إلى أن إجمال���ي عدد العين���ات التي تم فحصه���ا للحاالت 
المشتبهة في القطاع بلغ 9734 عينة، منها 9673 سلبية و61 إيجابية، 

منهم 18 حالة تعافت، و42 حالة نشطة، وحالة وفاة واحدة.
وأشارت إلى أن 14 من المتعافين غادروا إلى منازلهم، فيما بقي 4 يتم 

متابعتهم صحًيا داخل مستشفى العزل في معبر رفح.
وذك���رت أن 1466 مواطًنا ال زالوا في مراك���ز الحجر الصحي، ولم تظهر 

عليهم أي أعراض للمرض.

استقرار إجمالي اإلصابات عند )628( حالة
تسجيل إصابة جديدة بـ »كورونا« في قلقيلية وإجراء 234 فحصًا بغزة
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ونق����ًا عن مصادر سياس����ّية واس����عة االط����اع في »تل 
أبيب« كش���فت صحيفة )يس���رائيل هاي���وم(، أمس 
النق���اب عن أّنه إلى جانب خطة »الس���ام« األمريكّية 
التي باتت معروفًة باسم “صفقة القرن”، وباإلضافة 
إلى المحادثات حول ضّم كيان االحتال اإلس���رائيلّي 
مناط���ق في غ���ور األردن وأجزاًء من الضّف���ة الغربّية 
، أّك���دت المصادر أّنه  -أمريكيٍّ الُمحتّلة، بدع���ٍم عربيٍّ
تج���ري مباحث���اٍت س���رّيٍة للغاية، منذ ش���هر كانون 
األّول )ديس���مبر( الماضي، بين الس���عودّية والكيان، 
بوس���اطة أمريكية إلدخ���ال ُممثلي���ن ومندوبين عن 
المملكة الس���عودّية إلى لجنة األوقاف المسؤولة عن 
األماكن الُمقّدسة في القدس المحتلة، وفي مقدمتها 

المسجد األقصى المبارك.
وتابعت الصحيفة قائلًة إّن دبلوماسيين سعوديين، 
هم على دراية بالمباحثات الس���رّية بين الرياض وتل 
أبي���ب، أّكدوا للصحيفة العبرّية أّن الحديث يجري عن 
ُمباحثاٍت حساّس���ة وس���رّية للغاية، تجري من تحت 
الرادار بعيًدا جًدا عن األضواء بواس���طة طاقم صغير 
من دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين رفيعي الُمستوى 
من »إسرائيل«، الواليات الُمتحّدة األمريكّية والمملكة 
العربّية السعودّية، كجزٍء من المحادثات لتمرير خّطة 

السام األمريكّية )خطة القرن(. على حّد قولهم.
مؤامرات »إسرائيلية«

وتعقيب����ا على ما أوردته الصحيف����ة العبرية، حذر رئيس  
مجلس األوقاف في القدس المحتلة عبد العظيم سلهب، 
من المؤامرات »اإلس����رائيلية« واألمريكية التي تحاك ضد 
المس����جد األقصى، بما في ذلك المحاوالت اإلس����رائيلية 

الرامية لإليقاع بين الدول العربية لخدمة مصالحها.
وأوض����ح س����لهب ل�«االس����تقال« أن المس����جد االقصى 
المب����ارك تقوم على رعايت����ه دائرة األوقاف اإلس����امية 

التابعة لألردن ويتمتع برعاية هاشمية إلى جانب الرعاية 
الفلس����طينية فقط، نافيا رغبة األردن بالتخلي عن رعاية 

وحماية المسجد األقصى. 
كما حذر م����ن المحاوالت االس����رائيلية لتأس����يس واقع 
جديد بالمنطقة بما فيها المسجد االقصى وضم الضفة 
الغربية وغور األردن تحت مس����مى خطة »صفقة القرن« 
لخدم����ة مصال����ح الكيان وضم����ان بقائه في فلس����طين 

والمنطقة.
ولفت إلى حاجة المقدس����ين والفلسطينيين بشكل عام 
للكل العربي والمس����لم والعالمي الحريص على المسجد 
األقصى للعمل على ش����د عضدهم لمواجهة الغطرسة 
االس����رائيلية، والمحاوالت الرامية لتهويدة والس����يطرة 

علي����ه، منبها إل����ى محاولة االحتال االس����رائيلي تفريغ 
المدين����ة المقدس����ة من س����كانها األصليي����ن وإحال 

المستوطنين بدال عنهم.  

رغبة يف التطبيع العلني
بدوره، أكد المحلل بالش����أن االس����رائيلي عليان الهندي 
أن الحدي����ث عن مفاوض����ات بين االحتال االس����رائيلي 
والمملكة العربية السعودية بشكل سري حول المسجد 
األقصى، يش����ير إلى م����دى الرغبة اإلس����رائيلية بإقامة 

عاقات تطبيعية علنية  مع السعودية.
وق����ال الهندي خال حديثه ل�«االس����تقال« : »االحتال 
االس����رائيلي يحاول على مدار سنوات طويلة استخدام 
واس����تغال المس����جد األقصى إلقامة عاقات مع دول 

الخليج  منها السعودية«. 
وحذر من وجود مشاريع  وخطط »إسرائيلية« تحاك على 
مدار سنوات طويلة إليجاد حل نهائي للمسجد األقصى، 

يخدم مصالح االحتال على حساب الفلسطينيين.
وأش���اد الهندي »ب���دور األردن في حماية الحرم القدس���ي 
الش���ريف م���ن أي مؤامرات تح���اك ضده«، مؤك���دا على أن 
األوقاف األردنية لن تخلي مسؤوليتها عن المسجد األقصى 

ولن تدع لاحتال الصهيوني أي فرصة للعبث فيه. 
حماولة خللط الأوراق

من ناحيته، نفي قاضي قضاة فلس����طين والمستشار 
الخ����اص لرئي����س الس����لطة محم����ود عب����اس، محمود 
الهب����اش أمس، صح����ة األنباء التي نش����رتها صحيفة 
»إسرائيل هيوم« االسرائيلية عن وجود موافقة أردنية 
أو س����عودية عل����ى تغيير الوضع القائم في المس����جد 

األقصى المبارك.
وأك����د الهباش في بيان له اطلعت عليه »االس����تقال« 
على ثب����ات الموقف الفلس����طيني واألردن����ي في هذا 
الش����أن، وهو الموقف الذي تم تأكيده من خال اتفاق 
»الرعاية لألماكن المقدس����ة في الق����دس« بين األردن 
وفلسطين عام 2013 بحضور ورعاية كل من الملك عبد 
الله الثاني والرئيس محمود عباس، مشدًدا على رفض 
األردن وفلسطين والس����عودية وكل الدول العربية أي 
تدخل إسرائيلي في شؤون الحرم القدسي الشريف، أو 
أي من المقدسات واألوقاف اإلسامية والمسيحية في 

العاصمة الفلسطينية المحتلة.
وح����ذر الهب����اش من مح����اوالت أمريكية وإس����رائيلية 
محموم����ة لخل����ط األوراق والتش����ويش عل����ى الموقف 
الفلس����طيني والعرب����ي الراف����ض لاحت����ال والض����م 

االستعماري ألراضي دولة فلسطين.

في ضوء الحديث عن محادثات سرّية مع السعودّية برعاية أمريكّية 
التحذير من مخططات »إسرائيلية« تستهدف األقصى وتأسيس واقع جديد في المنطقة

غزة / �سماح املبحوح: 
حذر خمت�س��ون من خمطط��ات وموؤامرات 
»اإ�س��رائيلية« ت�س��تهدف امل�س��جد الأق�سى 
املبارك، يف �سياق العمل على تاأ�سي�س واقع 

جديد يف املنطقة ي�ساهم يف دميومة وجود 
الكيان الإ�س��رائيلي يف فل�س��طني. وجاءت 
تل��ك التحذيرات يف �س��وء ما مت الك�س��ف 
عن��ه اأم���س م��ن وج��ود حمادث��ات �س��رية 

يجريها الكيان الإ�س��رائيلي مع ال�سعودية 
برعاي��ة اأمريكي��ة، يف حماول��ة لإدخ��ال 
ممثل��ني ع��ن الريا���س لدائ��رة الأوق��اف 

الإ�سالمية بالقد�س.

القدس المحتلة / االستقال:
حذرت األم���م المتحدة، من أن ضم »إس���رائيل« 
مناطق فلس���طينية س���يؤدي إلى اندالع الصراع 

وعدم االستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المبعوث األممي الخاص لعملية التس���وية 
في الش���رق األوس���ط نيكوالي ميادينوف -في 
تقرير قدم���ه إلى اجتماع دول���ي عقد أمس عبر 
دائرة تلفزيوني���ة- إنه يجب على جميع األطراف 
الحف���اظ على احتم���االت ح���ل الدولتي���ن، بما 
يتماش���ى مع ق���رارات األمم المتح���دة والقانون 

الدولي واالتفاقيات الثنائية.
وأض���اف أن أي تحرك إس���رائيلي لض���م أجزاء 
من الضفة الغربية، أو أي انس���حاب فلس���طيني 
م���ن االتفاقات الثنائية س���يغير الديناميكيات 
المحلية، وسيؤدي على األرجح إلى اندالع الصراع 

وعدم االستقرار في الضفة وغزة.
اس���تمرت  إذا  أن���ه  م���ن  ميادين���وف  وح���ذر 
االتجاهات الحالية ستتاشى إنجازات الحكومة 

الفلس���طينية، وس���يزداد وضع الس���ام واألمن 
سوءا، وسنواجه بسياسات متطرفة وأكثر صابة 

من كا الجانبين.
ويش���ارك ف���ي االجتم���اع ممثلون ع���ن االتحاد 
األوروب���ي والوالي���ات المتح���دة والنرويج واألمم 
المتح���دة والبن���ك الدول���ي، ويه���دف لتعزيز 
الح���وار بين المانحين والس���لطة الفلس���طينية 

و«إسرائيل«.
وتعتزم الحكومة اإلس���رائيلية بدء إجراءات ضم 
المستوطنات بالضفة بحسب تصريحات سابقة 

لرئيس وزراء االحتال بنيامين نتنياهو.
وتعم���ل لجنة إس���رائيلية أميركي���ة على وضع 
خرائ���ط المناطق التي س���تضمها تل أبيب في 
الضف���ة الغربية لس���يادتها، والتي س���تعترف 

الواليات المتحدة بها.
وتش���ير تقدي���رات فلس���طينية إل���ى أن الضم 
اإلس���رائيلي س���يبلغ أكثر من %30 من مساحة 

الضفة الغربية.

األمم المتحدة تحذر من ضم 
»إسرائيل« أراضي فلسطينية

غزة/ االستقال:
طالبت مؤسس���ة الضمير لحقوق اإلنسان سلطات االحتال اإلسرائيلي، 
بضرورة تمكين المحامين وأهالي األسرى والمعتقلين من زيارة أبنائهم 
في السجون االسرائيلية، مع اتخاذ كافة التدابير واالجراءات االحترازية 

والتباعد بينهم.
وقالت المؤسس���ة في بيان لها أمس، إنها تتابع بقلق ش���ديد استمرار 
س���لطات االحتال منع زيارة األس���رى والمعتقلين في سجون االحتال 
بذريعة الخشية من تفشي فيروس »كورونا«، خاصة أن السجون تعاني 
من عدم توفير أدنى مقومات الوقاية وتدابير السامة من هذا الفيروس.

وأش���ارت إلى أن س���لطات االحتال اتخذت جائحة »كورونا« وانش���غال 
العال���م بمحاربة الفيروس إجراءات تنته���ك حقوق المعتقلين وحرمان 
المعتقلين من حقوقهم كزيارات وااللتقاء بذويهم والتواصل مع العالم 

الخارجي واالطمئنان على عائاتهم واقاربهم في ظل األزمة.
ونوه���ت إل���ى أن المحكمة العليا اإلس���رائيلية أصدرت ق���رًرا الخميس 
الماضي بتأجيل البت في السماح بزيارة األهالي والمحامين للمعتقلين 

بشكل دوري.
وأضافت المؤسسة أنها تقدر الظروف الصعبة في ظل جائحة »كورونا«، 
إال أن ذل���ك ال يعن���ي بالمطل���ق قبولنا اس���تمرار منع زيارات االس���رى 

والمعتقلي���ن من قبل ذويهم ومحاميهم، لتفقد أوضاعهم اإلنس���انية 
والقانونية، وفق ما نصت عليه المواثيق والمعايير الدولية.

وأعربت عن قلقها واستيائها واستنكارها الستمرار منع زيارات األهالي 
للمعتقلين، معتبرة تلك الممارس���ة انتهاكًا واضحًا ألحكام االتفاقيات 

الدولية ذات العاقة، بما في ذلك حق المعتقل في االلتقاء بمحاميه.
وطالب���ت المجتم���ع الدولي لتحمل مس���ؤولياته القانوني���ة واألخاقية 
والضغ���ط عل���ى االحت���ال لتخفيف القي���ود المفروضة على األس���رى 

والمعتقلين.
ودعت مؤسس���ة الضمير اللجنة الدولية للصليب األحمر بمراقبة سجون 
االحتال ومطالبة إدارة مصلحة الس���جون باتخاذ الوس���ائل كافة التي 
تضم���ن الحقوق الصحية للمعتقلين الفلس���طينيين في ظل انتش���ار 

فيروس »كورونا«.
يش���ار إلى أنه منذ أكثر من ش���هرين تقريًبا وبالتحدي���د في 8 مارس 
2020، أعلنت س���لطات االحتال منع زيارة األس���رى الفلسطينيين في 

سجونها؛ بذريعة الخشية من فيروس »كورونا«.
ووف���ق بيان ما يس���مى وزارة األمن الداخلي اإلس���رائيلية، فإن قرار منع 
الزيارات يقتصر على األس���رى الفلس���طينيين، وال يش���مل المساجين 

اإلسرائيليين في السجون.

»الضمير« ُتطالب االحتالل 
السماح بزيارات المعتقلين
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  لدى الإدارة 
العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )225/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
محمد سليم خليل الفرا من سكان خانيونس هوية رقم 960255263 

بصفته وكيال عن: جميل حسين منصور وافي وبشير وسميرة أبناء 
جميل حسين وافي ومحمد سمير جميل وافي وحيدر جميل حسين 

وافي وحسين جميل حسين وافي وعصام جميل حسين وافي وسناء 
جميل حسين االغا )وافي(

بموجب وكالة رقم: 2642/ 2020 الصادرة عن خانيونس + 2640 / 2020 
خانيونس + 2641 / 2020 خانيونس + 2683 / 2020 خانيونس
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 47 قسيمة 74 المدينة خانيونس
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. 

وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي. التاريخ: 1/ 6/ 2020م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

 دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة دير البلح ال�سرعية البتدائية

  مذكرة ح�ضور حلف ميني
إل���ى المدعى عليه ابراهيم حس���ن س���ليمان عياد من جمهوري���ة مصر العربية 
وسكانها ومجهول محل االقامة فيها االن يقتضى حضورك الى محكمة دير البلح 
الشرعية يوم االثنين الموافق 2020/7/13م الساعة 8 صباحا وذلك لحلف اليمين 
الشرعية ونصها » والله العظيم انه ال صحة لما ادعته زوجتي ومدخولتي بصحيح 
العقد الش���رعي المدعية سمر عادل احمد المنسي من انني قد قمت يوم الثالثاء 
بتاريخ 2019/1/29م حوالى الس���اعة السابعة  صباحا وفي منزل الزوجية » الشقة 
» الكائ���ن في جمهورية مصر العربية – مدينة القنطرة – بضربها ضربا مبرحا حد 
التأديب بيدي » بكس���ات« على وجهها ورأسها ظهرت اثاره وعالماته عليها في 
حينه وهي » ازرقاق وكدمات » وال صحة لما ادعته من انني قمت اثناء ضربي لها 
بسبها وشتمها بقولي لها » انت وحدة مش مربية اهلك ما عرفوا يربوك انت وحدة 
فلتانة ومش مزبوطة بتطلعي على الرجال ودايرة على حل ش���عرك وانتي وحدة 
زبال���ة يا كلبة يا حيوانة انتي وحدة بتفهمي���ش بدك الصرمة تنزل على وجهك 
يلعن ابوكي ويلعن اليوم الى شفتك  فيه انتو جماعة ما بتشرف الواحد يناسبكم 
الله يلعنك ويلعن اليوم الى ناسبتكم فيه » وال صحة لما ادعته من انها على اثر 
ذلك بتاري���خ 2019/1/29م خرجت من منزل الزوجية المذك���ور وهي » القنطرة » 
ثم عادت الى قطاع غزة بتاري���خ 2019/7/3م وهي االن طرف اهلها في دير البلح 
ولم تعد الى بيت الزوجية حتى االن وال صحة لما ادعته من انها ال تس���تطيع هي 
وال مثيالتها من النس���اء دوام العشرة معي بسبب سوء عشرتي لها وال صحة لما 
ادعته من انه قد استحكم الشقاق والنزاع بيننا واستحالة دوام العشرة بيننا وانه 
قد تدخل اهل االصالح اال ان محاولتهم باءت بالفشل وال صحة لم ادعته من انها 
قد تضررت فعال وقوال من سوء معاشرتي لها » وان لم تحضر في الوقت المعين 
لحلف اليمين الش���رعية المذكورة تعتبر ناكال أي مق���را بدعوى المدعية ويجرى 
بحقك المقتضى الشرعي لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/6/1م

قا�سي حمكمة دير البلح ال�سرعي 
فريد حممد بركة

 دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة غزة ال�سرعية- دائة التنفيذ

  اإعالن اخطار تنفيذ اأحكام ق�ضائية �ضادرة 
عن حمكمة غزة ال�ضرعية – دائرة التنفيذ

إلى المنفذ ضده/ محمود حس���ن حسين مصلح من غزة وسكان حي الرمال بالقرب 
م���ن ميناء غزة عم���ارة طيبة ط 9 س���ابقًا واآلن مجهول اإلقامة خ���ارج قطاع غزة، 
ُنبلغ���ك أنه وطبقًا لاللتزام القانوني المترت���ب عليك بموجب األحكام الصادر عن 
محكمة غزة الش���رعية لصالح طالبة التنفيذ/ هب���ة زهير أحمد أبو العوف من غزة 
وس���كانها والذي يلزمك بتنفيذ قرارات المحكمة وفق: الس���ند التنفيذي لقيمة 
حك���م تابع مهر معجل يلزمك بدفع مبلغ وق���دره )3000( ثالثة آالف دينار أردني 
في القضية الش���رعية أساس 1590 / 2019م صادر بتاريخ 2020/1/16م والسند 
التنفي���ذي لقيمة حكم مهر مؤجل يلزمك بدفع مبل���غ وقدره )3000( ثالثة آالف 
دينار أردني في القضية الش���رعية أساس 2020/30م صادر بتاريخ 2020/2/23م 
وذلك لحين الوفاء التام لقيمة الس���ندات التنفيذية المرقومة أعاله لصالح طالبة 
التنفيذ هبة المذكورة، باإلضافة للرس���وم والمصروفات القانونية وقدرها )512( 
شيقل خمسمائة واثنا عشر شيقل تدفع لمرة واحدة فقط وذلك على ذمة القضية 
التنفيذية رقم )71 / 2020( ونكلفك بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك إلى 
دائرة التنفيذ بمحكمة غزة الشرعية االبتدائية خالل مدة أسبوعين من تاريخ نشر 
هذا اإلعالن وإن لم تحضر فإن دائرة التنفيذ ستباش���ر إجراءات التنفيذ حس���ب 

القانون وحرر في 2020/6/1م

 ماأمور تنفيذ حمكمة غزة ال�سرعية
اأمني الدحدوح

غزة/ االستقالل:
واصل����ت ق����وات االحت����الل اإلس����رائيلي انتهاكاتها 
اإلع����الم  ووس����ائل  الصحفيي����ن  بح����ق  المتعم����دة 
الفلس����طينية، رغم القواني����ن والمواثيق الدولية التي 

تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
وسجلت لجنة دعم الصحفيين، خالل التقرير الشهري 
لحالة الحريات الصحفية في شهر مايو/ آيار2020، نحو 
) 49( انته����اكًا بحق الحري����ات اإلعالمية والصحفيين 
منها )38( انتهاكًا اس����رائيليًا، و)11( انتهاكًا من قبل 
جهات داخلية فلس����طينية،  عدا عن تسجيل أكثر من 
)100( حالة م����ن االنتهاكات من قبل ش����ركات مواقع 
التواص����ل االجتماع����ي، لمواقع وصفحات وحس����ابات 
الصحفيين الشخصية، وذلك في اطار محاربة المحتوى 
الفلس����طيني وطمس جرائم االحتالل بحق الش����عب 

الفلسطيني.
وبحس����ب اللجنة فقد زادت االعتداءات اإلس����رائيلية 
في األراضي الفلس����طينية المحتلة، خالل شهر مايو/ 
أيار 2020 المنص����رم من  خالل اعتقال قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي أكثر م����ن )7( صحفيين وصحفيات عرف 
من بينه����م الصحفي عن����ان نجيب، والش����اعرة رانية 
حاتم، وتامر عبيدات،  وعنان الشامي، واحمد أبو صبيح، 
والصحافية س����ندس عويس، ومن غزة، محمد أبو دقة 

ولم يفرج عنه بعد.
 كم����ا احتجزت قوات االحتالل ع����دد)1( وهو الصحفي 
مصعب شاور، فيما استدعت مخابرات االحتالل عدد)5( 
من الصحفيين، وهم الصحافية كريس����تين الريناوي، 

وعنان نجيب 3 مرات استدعاء، والصحافية روز الروز.
 وتفرض مواقع ومنص����ات التواصل االجتماعي قيودًا 

ظالمة على المحتوى الفلسطيني، بالتواطؤ مع االحتالل 
اإلسرائيلي الذي يستخدمها كأداة في محاربة الرواية 
الفلسطينية، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين 
أكث���ر م���ن 100 حس���اب للصحفيي���ن والنش���طاء 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في يوم 
واحد  وعلى مدار الشهر دون إبداء األسباب، األمر الذي 

يأتي في سياق محاربة المحتوى الفلسطيني .
وعلى صعيد، االنتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل 
التقري���ر )11(  انتهاكًا بح���ق الصحفيين في الضفة 
المحتلة، حيث اعتدت األجهزة األمنية هناك على عدد 
)2( م���ن الصحفيين وهما نزار حب���ش، وأنس حواري، 
ومنعت األجهزة األمنية الصحفي حبش من التصوير 

لتسجل حالة )1( منع .

فيما اعتقلت الصحفي أن���س حواري ومددت اعتقاله 
من قبل النيابة العامة ومحكم���ة طولكرم مرتين على 
التوال���ي، واجبرته على دفع غرامة مالية )1( ش���ريطة 
االفراج عنه، كما سجل التقرير )3( حالة تهديد وفصل 
بح���ق الصحفيين أنس حواري، وإي���اد حمد والذي تم 
فصله عن العمل م���ن قبل وكالة »أسوش���يتد برس« 

األميركية.
إلى ذلك ، سجل التقرير تمديد حجب من قبل  السلطة 
الفلس���طينية عش���رات المواقع اإلعالمية والصحفية، 
رغم انته���اء المدة القضائية الت���ي حددتها محكمة 
)6 أش���هر( مس���تندة لقانون »الجرائم  صلح رام الله ب�
اإللكترونية« الذي لقي إدانة واسعة لمخالفته معايير 

حقوق اإلنسان.

لجنة دعم الصحفيين: 49 انتهاكًا بحق الحريات اإلعالمية خالل أيار المنصرم

رام الله / االستقالل:
أك���د وزي���ر خارجية الصين وان���ج يي رفض ب���الده خطة الضم 
اإلس���رائيلية ألجزاء م���ن األراضي الفلس���طينية، ألنها تخالف 

القانون الدولي وقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة.
وأوض���ح الوزير الصيني في رس���الة بعثها إل���ى وزير الخارجية 
والمغتربين رياض المالكي، رًدا على رس���الته بشأن إعالن دولة 
االحت���الل عن قراره���ا ضم أجزاء واس���عة من الضف���ة الغربية 
المحتل���ة، أن بالده تحث الجانب اإلس���رائيلي على االمتناع عن 

اتخ���اذ أية خط���وة من ش���أنها تصعيد الصراع الفلس���طيني 
اإلسرائيلي.

وأض���اف أن ب���الده تحث أيًض���ا الواليات المتح���دة على اتخاذ 
موقف مسؤول تجاه التاريخ والمصالح الطويلة األجل للشعبين 

الفلسطيني واإلسرائيلي.
وأش���ار إلى أن بالده تدعم المقترح الفلس���طيني الذي جاء في 
رس���الة الوزير المالكي حول عقد مؤتمر دولي للس���الم من أجل 

توفير قوة دافعة ألزمة مفاوضات السالم.

وجدد الوزي���ر الصيني موقف ب���الده الثابت ف���ي دعم قضية 
الش���عب الفلس���طيني العادلة الس���تعادة حقوق���ه الوطنية 
المش���روعة، وإقامة دولة فلس���طين المس���تقلة ذات السيادة 

الكاملة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس.
وأكد أن »الصين تقف في صف واحد مع فلسطين وجميع الدول 
المحبة للس���الم في العالم للحفاظ على ح���ل الدولتين وقرارات 
األمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ األرض مقابل الس���الم، ومبادرة 

السالم العربية وغيرها من المرجعيات والتوافقات الدولية«.

وزير خارجية الصين: خطة الضم تخالف القانون الدولي

غزة / االستقالل:
أك���د مركز »صدى سوش���ال« أن ش���هر مايو/ أيار الماضي ش���هد 
ازدياًدا مس���تمًرا النتهاكات مواقع التواصل االجتماعي للمحتوى 

الفلسطيني.
ووث���ق المركز في بيان له أم���س، 185 انتهاًكا من بينها 177 على 
منصة »فيس���بوك«، حيث حذفت وحظرت إدارة »فيس���بوك« عددًا 
كبيرًا من حس���ابات الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين دون إبداء 

األسباب.
وأوضح أن انتهاكات فيسبوك شملت حذف 163 حسابًا شخصيًا، 
13 انته���اًكا بحق الصفحات، 3 حظر من خاصية البث المباش���ر، 1 

حذف مجموعة، 1 إيقاف مؤقت لحساب.
وأش���ار إلى وجود 5 انته���اكات بحق المحتوى الفلس���طيني على 
تطبيق »انستغرام«، وحذف »تويتر« حسابين لنشطاء فلسطينيين، 

وحذف »واتساب« رقمًا فلسطينيًا واحدًا.
وتابع المركز حملة أطلقها نش���طاء فلس���طينيون لخفض تقييم 
تطبيق »فيس���بوك« ال���ى نجمة واحدة من خ���الل متاجر الهواتف 
الذكي���ة، والتي أدت بدورها إل���ى انهيار تقييم التطبيق في متجر 
»آب س���تور« إلى أقل من 1.9 بفلس���طين، وذلك رفًضا لسياس���ات 
»الفيس���بوك« القمعية ضد المحتوى الفلسطيني، باإلضافة لحملة 
إزال���ة االعجاب والمتابعة لصفحة منس���ق أعم���ال االحتالل، والتي 

شارك بها أكثر من 15 ألف متابع حتى على مدى 24 ساعة لآلن.
وفي السياق، نظم المركز لقاًء بعنوان »الحصار الرقمي لفلسطين«، 
ناقش فيه سياسات »الفيسبوك« ومالحقة الحسابات الفلسطينية، 

وأبعاد هذا التضييق على المحتوى الفلسطيني.
ُيذكر أن طلبات مركز »صدى سوش���ال« المتعلقة بحماية المحتوى 
الفلسطيني واستعادة الحسابات قد تباطأ النظر بها من قبل إدارة 
»فيس���بوك« بسبب سياساته بالعمل من المنزل خالل فترة انتشار 

وباء »كورونا«.

مركز: 185 انتهاكًا 
بحق المحتوى 

الفلسطيني بمايو
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / جميل يوس���ف جمي���ل عبد الله  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)913510145( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / ف���دوى خميس حم���دان العطار 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800236283( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / رج���ب عادل رج���ب اصالن  عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)405990227( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / نرمين رمضان س���ليمان أبو خوصة 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406084533( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / محمد عبد الل���ه احمد صافي  عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)804744118( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / ابراهيم اك���رم ابراهيم العريان  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404170185( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

تعلن جمعية النمط الزراعي  عن عقد االجتماع ) العادي( للجمعية 
العمومية عن العام ) 2020( وذلك يوم الخميس الموافق 

11/6/2020 الساعة 11:00 صباحا في مقر الجمعية الكائن في 
 محافظة رفح وذلك لمناقشة ) جدول االعمال (  

 انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية 
 اعتماد مدقق حسابات خارجي قانوني 

وذلك بعد استكمال االتي في اوقات الدوام الرسمي من الساعة 
 8:00 الى الساعة 2:00 

1_ استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية 
 العمومية لعام 2020وذلك حتى تاريخ 5/6/2020 

2_ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة 3 ايام 
 من تاريخ 6/6/2020 حتى تاريخ 8/6/2020 

3_ فتح باب االعتراض والطعون لعضوية مجلس االدارة والجمعية 
 العمومية وذلك لمدة 2 ايام من تاريخ 9/6/2020 حتى تاريخ 10/6/2020 

 4_ فتح باب االنسحاب لمدة 1 بتاريخ 10/6/2020 
 ومع فائق االحترام والتقدير  

اإعالن �صادر عن جمعية النمط الزراعي

جمل�س ادارة اجلمعية

غزة / االستقالل:
ق���ررت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية بغزة يوم 
أمس، فتح المساجد أمام صالة الجماعة ابتداًء من 
فجر يوم غٍد االربعاء، بعد نحو شهرين من إغالقها 
ضم���ن اإلج���راءات االحترازية لمكافح���ة فيروس 

كورونا.
وأكد وكي���ل وزارة األوقاف عبد اله���ادي األغا في 
مؤتمر صحفي، فتح المس���اجد بجمي���ع الصلوات 
مع بقاء رخصة الص���الة في البيوت، مطالبًا بضرورة 
التزام اإلجراءات الوقائية التي س���بق التنصيص 
عليها، م���ن اصطحاب س���جادة الص���الة، وارتداء 
الكمام���ة، والتباع���د بي���ن المصلين ف���ي الصف 
الواحد، وعند الدخول والخروج من المس���جد، وترك 

المصافحة واالقتراب، وعدم اصطحاب األطفال.
وش���دد على ض���رورة التزام المصابي���ن باألمراض 
المزمن���ة والمعدية، والخارجين من الحجر الصحي، 

بالصالة في بيوتهم، وعدم المجيء إلى المساجد.
ودع���ا وكيل ال���وزارة العاملين في المس���اجد إلى 
تعقيمها بش���كل مس���تمر، وفتحها قب���ل األذان 
)10( دقائق، وتقلي���ص مدة االنتظار بين األذان  ب�
واإلقامة، لتك���ون )10( دقائق في جميع الصلوات، 

باستثناء صالة الفجر فتكون )20( دقيقة.
ون���ّوه إل���ى اس���تمرار تعلي���ق كاف���ة االحتفاالت 

واألنشطة العامة داخل المساجد.
وأض���اف »نؤكد على المواطنين بض���رورة التعاون 
مع اللجان المس���جدية المكلفة بتنفيذ االجراءات 

الوقائي���ة، كما نؤكد على الخطب���اء، واألئمة بعدم 
اإلطالة في الخطبة والصالة«.

وأوضح األغا أن التقييم س���يبقى مستمًرا للقرارات 
المتعلقة بالمساجد في ضوء المتغيرات الصحية، 

والتزام المصلين بإجراءات الوقاية.

أوقاف غزة تقرر فتح المساجد لصالة الجماعة بدءًا من يوم غٍد

رام الله / االستقالل:
نقلت إدارة س���جون االحتالل األس���ير س���امي جن���ازرة )47 عامًا(، 
)23( عل���ى التوالي رفضًا العتقاله  والمضرب ع���ن الطعام لليوم ال�
اإلداري، م���ن ع���زل س���جن »النقب الصح���راوي«، إلى عزل س���جن 

»عسقالن«.
وقال نادي األسير إن عملية النقل هذه هي المرة الثالثة التي ُتنفذ 
بحق األسير جنازرة منذ إعالنه اإلضراب، حيث ُتشكل عمليات النقل 
سياس���ة ممنهجة، تستخدمها إدارة السجون بهدف الضغط على 
األسير المضرب وإنهاكه، خاصة أن عملية النقل تتم عبر ما تعرف 
بعربة »البوسطة«، وهي إحدى وسائل التنكيل في سجون االحتالل.

وس���بق أن نقلت إدارة س���جون االحتالل األس���ير جنازرة من سجن 
»النقب« إلى عزل س���جن »أيال« ثم قام���ت بنقله مؤخرًا وإعادته إلى 

عزل سجن »النقب«.
ُيش���ار إلى أن إضراب األس���ير جنازرة الحالي هو اإلضراب الثالث له 
منذ عام 2016م ض���د اعتقاله اإلداري، علمًا أن���ه تعرض لالعتقال 

سابقًا سبع مرات على األقل منذ عام 1991م.
ويذك���ر أن جنازرة وهو من مخيم الفوار جن���وب الخليل، متزوج وله 

أربعة أطفال ُرزق بأحدهم خالل إضرابه الحالي وأسماه »محمد«.

نقل األسير جنازرة من 
الخليل / االستقالل:عزل »النقب« لـ«عسقالن«

أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، يوم 
أمس، بأن األس���ير فتحي النجار )53 عاًما( من 
مدينة يطا ف���ي الخليل جنوبي الضفة الغربية 
المحتل���ة، يعاني من تراجع في حالته الصحية 
نتيجة مماطلة إدارة س���جن النقب في تقديم 

العالج المناسب له.
وأوضحت الهيئة، أن النجار محكوم بالس���جن 

30 عامًا، أمضى منها 18 عاًما، يعاني من أوجاع 
ف���ي منطقة البطن ويتبول الدم كما أنه يعاني 
من نزيف في الش���رج، وترفض إدارة الس���جن 
إجراء الفحوص���ات الطبية الالزم���ة له لمعرفة 

أسباب النزيف وعالجه.
وأش���ارت إلى أن األس���ير النج���ار يعاني أيًضا 
من مش���اكل في النظر وأربط���ة الركبة، وخضع 
س���ابًقا لعدة عمليات جراحي���ة إلزالة الحصوة 

والدهنيات، وعملية فتاق قبل نحو 3 سنوات.
ولفتت الهيئة إل���ى أن »النجار مثال على مدى 
اإلهم���ال الطبي ال���ذي يمارس بحق األس���رى 
المرض���ى، والذي���ن يتركون بال ع���الج ورعاية 
صحية بش���كل ممنهج ومتعمد، استناًدا إلى 
سياس���ة الحكومة اإلس���رائيلية المتطرفة في 
الني���ل م���ن األس���رى وتصفيته���م واالنتقام 

منهم«.

القدس المحتلة / االستقالل:
وصفت األم���م المتح���دة جريمة قتل 
لشاب  اإلس���رائيلي  االحتالل  ش���رطة 
فلس���طيني أعزل من ذوي االحتياجات 
الخاصة بمدينة القدس، بال� »مأس���اة« 

كان يجب ومن الممكن تجنبها«.
وقال المنس���ق الخاص لألمم المتحدة 
لعملية التس���وية بالش���رق األوس���ط 
نيكوالي مالدين���وف، في تغريدة عبر 
تويتر: »أتقدم بخالص التعازي لعائلة 
 إياد الحالق وهو فلس���طيني أعزل تم 
إط���الق النار عليه الس���بت  وقتله في 

 الق���دس«.، مضيفًا أن الحادث »مأس���اة 
كان يجب ومن الممكن تجنبها«.

وطالب المنسق األممي، السلطات اإلسرائيلية بالتحقيق في الحادث بسرعة والتأكد 
من عدم السماح بتكراره.

وكانت شرطة االحتالل أعدمت صباح السبت الشاب إياد الحالق من ذوي االحتياجات 
الخاصة بدم بارد، بعدما أطلقت النار عليه في منطقة باب األسباط في البلدة القديمة.

ميالدينوف يصف جريمة قتل 
االحتالل الشاب الحالق بالـ »مأساة«

هيئة األسرى: تراجع الوضع الصحي لألسير فتحي النجار

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل 
حالة وف���اة جديدة ف���ي صف���وف جاليتنا في 

الواليات المتحدة األميركية، بفيروس كورونا.
وأف���ادت وزارة الخارجية في بي���ان صدر عنها، 
مس���اء االثنين، بأن المواطنة أمي���رة عتيق في 
الخمس���ينيات من العمر من والية شيكاغو في 
الواليات المتحدة توفيت بسبب فيروس كورونا، 
ليرتفع عدد الوفيات ف���ي صفوف جالياتنا في 

مختلف دول العالم إلى 111 حالة.
وبينت الخارجية في تقريرها، االثنين، أن فريق 
العمل المصغ���ر الذي يتابع أوض���اع الجاليات 
الفلس���طينية ف���ي دول العالم كاف���ة في ظل 

تفش���ي وباء كورونا، وطاق���م العمل المختص 
بتمديد وتجديد جوازات س���فر المواطنين في 
الخارج، أنجز تجديد 3494 جواز س���فر وتمديد 
218، في الفترة 22-3-2020 وحتى إعالن نهاية 
حالة الطوارئ، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية 
والجهات ذات العالقة في ظ���ل جائحة كورونا 
واغالق المؤسس���ات الرس���مية داخل فلسطين 
وإغالق المطارات ومنع الحركة في عديد الدول.

وافاد طاق���م العمل المختص، ب���أن جزءا كبيرا 
من معامالت هذه الج���وازات كان قد وصل الى 
ال���وزارة قبل االع���الن األول عن حال���ة الطوارئ، 
ومنها جوازات لالس���تخدام الخارجي او جوازات 
س���فر عادية أو بدل فاقد وتالف، بما يعكس���ه 

ذلك من جهود كبيرة بذلتها الوزارة س���واء في 
تجميع تلك الج���وازات والمعامالت وتصنيفها 
والتدقي���ق فيه���ا، او متابع���ة جمي���ع األوراق 
الثبوتية لحاالت التمديد بعد اقرارها والموافقة 
عليها من قبل وزير الخارجية والمغتربين رياض 

المالكي.
وأوضح���ت »الخارجية« أن الطاقم قام بإرس���ال 
جميع تلك الجوازات الى سفارات دولة فلسطين 
المعنية إلرسالها ألصحابها، ونوه الى أن بعض 
جوازات الس���فر قد التصل في موعدها بس���بب 
اغالق المطارات او عدم تمكن البريد الدولي من 
ايصالها، وذلك بس���بب حظر التجوال في عدد 

من الدول.

الخارجية: وفاة 111 فلسطينيًا بفيروس كورونا حول العالم
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أعل���ن أن���ا المواط���ن / ري���اض ابراهي���م مصطف���ى 
االس���طل عن فقد بطاقة التعري���ف التي تحمل رقم 
)700255938( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / محمد جهاد محم���د عصفور عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)804511137( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / تيس���ير س���الم منص���ور البرديني 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908462070( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن���ة / نورهان رائد صبري ابو س���مور  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400695979( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / رياض عوض عودة الش���اعر عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)915317432( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطنة / دالية يوس���ف علي قش���طة عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800041139( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / ش���يرين س���لمان احم���د ابو عامر 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800073389( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / يوس���ف علي حمدان قش���طة عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)903377034( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

اإعلن �صادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم 
املدن مبحافظات غزة باإيداع خمطط تف�صيلي 

لل�صارع رقم )7066( وال�صارع رقم )7058( و�صوارع 
اأخرى منطقة تنظيم : حي جورة اللوت – خان 
يون�س قانون تنظيم املدن رقم )28( ل�صنة 1936

تعل���ن اللجنة المركزية لألبني���ة وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها رقم 
2019/30 المنعقدة بتاريخ 2019/10/16 عن ايداع المخطط التفصيلي لمس���ار 
الش���ارع رقم )7066( بعرض )6( متر بدون ارتداد والشارع رقم )7058( بعرض )6( 
متر بدون ارتداد والش���ارع رقم )7153( بعرض )8( متر وارتداد )3( متر والش���ارع 
رقم )7014( بعرض )8(متر وارتداد )3( متر والش���ارع رقم )7010( بعرض )8( متر 
وارتداد )3( متر والشارع رقم )7020( بعرض )8( متر وارتداد )3( متر والشارع رقم 
)7149( بعرض )12( متر بدون ارتداد والمار بالقس���ائم رقم )10-5-4-27-28-29-

11-17-18-12-32( من القطعة رقم )61( .
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .

وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق ف���ي األراضي واألبنية واألمالك األخرى 
المشمولة بهذا المشروع لالطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام 
الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجن���ة المحلية للبناء والتنظيم 

ببلدية خانيونس .

))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ(( .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

القدس المحتلة / االستقالل:
أكدت الهيئة اإلس���المية المس���يحية لنصرة 
الق���دس والمقدس���ات أن س���لطات االحتالل 
اإلسرائيلي صعدت من هجمتها خالل مايو/أيار 

الماضي في مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها يوثق انتهاكات 
االحتالل خالل الشهر الماضي نشرته أمس، أن 
قوات االحتالل واصلت انتهاكاتها الجس���يمة 
لقواع���د القان���ون الدول���ي واإلنس���اني، حيث 
أعدمت الشاب إياد الحالق من ذوي االحتياجات 
الخاصة، بالقرب من المس���جد األقصى المبارك 

بحجة »االشتباه بحمله سالًحا«.
وأش���ارت إل���ى أن���ه ضم���ن مالحق���ة ممثلي 
المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس، 
وفي محاولة للقضاء على أي تواجد فلس���طيني 
رس���مي في العاصمة المحتلة، اعتقلت شرطة 
االحتالل األمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي 
للق���دس اللواء بالل النتش���ة، فيما افرجت عنه 

الحًقا.
كم���ا اعتقلت محاف���ظ القدس عدن���ان غيث، 
ومدير نادي األس���ير الفلس���طيني في القدس 
ناصر قوس، لحظة قمع وقف���ة أمام مبنى بيت 
الشرق إلحياء ذكرى ال�19 على وفاة أمير القدس 
»فيصل الحسيني«، باإلضافة إلى اعتقال رئيس 

الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري.
ولفتت الهيئة إلى أن سلطات االحتالل حظرت 
خالل الشهر الماضي تنظيم فعالية احتفالية 
بادر إليها أهالي حي بيت حنينا شمال القدس، 
والتي كانت مقررة أن تتم تلك الليلة احتفاء في 
شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر، وهّددت 

القائمي���ن عل���ى الفعالية باالعتق���ال متذرعة 
ب���أن الفعالية تتم بدعم وتمويل من الس���لطة 

الفلسطينية.
وبحس���ب التقري���ر، فق���د واصل���ت »جماعات 
الهيكل« المتطرفة تحركاتها باتجاه إعادة فتح 
المسجد األقصى أمام اقتحامات المستوطنين 

بمناسبة ما يس���مى »يوم توحيد القدس« بعد 
إغالقه ألكث���ر من أربعين يوما بس���بب جائحة 

كورونا.
وأكد أن قوات االحتالل اس���تغلت أزمة فيروس 
»كورونا« لتعمل على ف���رض إجراءات تضييق 
غير مس���بوقة على موظفي األوقاف اإلسالمية 

بالق���دس، وقد فرضت إغالًق���ا كاماًل على جميع 
أبواب المسجد، مع إبقاء بابي األسباط والسلسلة 
فقط مفتوحين، مع تواجد كثيف في محيطهما 

لشرطة االحتالل.
وأش���ار إلى استمرار حمالت االعتقال الهمجية 
بحق المقدسيين، كان آخرها اختطاف قوة من 
وحدة المستعربين التابعة لقوات االحتالل 13 
مقدس���ًيا من بلدة س���لوان، وحّولتهم الى أحد 

مراكزها في المدينة للتحقيق معهم.
وخالل مايو أيضا، هدمت عائلة مشاهرة منزلين 
ذاتًيا ف���ي حي الصلعة بين ح���ي جبل المكبر 
جنوب ش���رق القدس؛ بعد تلقيه���ا أمر هدم 
إداري من بلدي���ة االحتالل، بحج���ة البناء دون 

ترخيص.
كما أصدرت س���لطات االحتالل ق���راًرا يقضي 
بمصادرة قطعة أرض تتجاوز مساحتها دونم 
ونصف، في ح���ي وادي الربابة ببلدة س���لوان، 

الستخدامها كمقبرة يهودية للمستوطنين.
وصادق���ت اللجنة اللوائي���ة للتخطيط والبناء« 
في بلدي���ة االحتالل على إيداع مخطط هيكلي 
في منطقتي ح���ي المصرارة وباب الس���اهرة، 
بهدف توس���يع نفق باب العامود على حساب 
محطة الحافالت وموقف السيارات الوحيد لحي 

المصرارة.

هيئة: االحتالل صعد من هجمته على القدس بمايو

القدس المحتلة/ االستقالل:
من المقرر ان يبدأ جيش االحتالل »اإلسرائيلي«، يوم أمس، تدريبات عسكرية في 

المدن والبلدات المحاذية لقطاع غزة.
وقال الناطق باس���م الجيش، إن التدريبات س���تتركز في أس���دود، وعس���قالن، 

ومستوطنات سديروت، ونيتيفوت.
وذكر أن هدف هذه التدريبات، هو رفع كفاءة الجنود القتالية، مشيرا إلى أن هذه 

التدريبات مخطط لها مسبقا، وأنها جزء من خطة التدريبات العامة لسنة 2020.

تدريبات عسكرية 
غزة /االستقالل:»إسرائيلية« في غالف غزة

رصد اتحاد لجان العم���ل الزراعي 36 انتهاًكا من قوات االحتالل 
بح���ق الصيادين في قطاع غ���زة من خالل عملي���ات إطالق النار 
والقذائ���ف الصاروخي���ة وضخ المي���اه العادمة باتج���اه مراكب 
الصيادين به���دف تدميرها واغراقها، وغيره���ا من االعتداءات 

خالل مايو الماضي.

وق���ال االتحاد في تقرير له أمس، إن���ه نتج عن هذه االنتهاكات 
إصابة 6 صيادين بإصابات مختلفة ما بين طفيفة ومتوس���طة، 
وهم كل من الصياد ماجد فضل بكر والصياد محمد سهيل بكر 
ومحمد عمران بكر والصياد أحمد موسى أبو عميرة ونضال موسى 

أبو عميرة والصياد نضال أشرف الهسي.
وأوضح أنه تم اعتقال صيادين اثنين وهم كل من الصياد: محمد 

عبد الرازق بكر وال���ذي تم اإلفراج عنه بعد 14 يومًا من االعتقال، 
والصياد: محمود عزيز بكر والذي ال يزال معتقال حتى يومنا هذا.

 كما أس���فرت اعت���داءات االحتالل بحق الصيادي���ن عن تدمير 
محركات تعود لثالثة قوارب صي���د، ومصادرة قارب صيد يعود 
للصياد المعتقل إلى اآلن: محم���د عبد الرازق بكر، كما تم إتالف 

شباك صيد تعود ل�4 مراكب صيد.

رصد 36 انتهاكًا إسرائيليًا بحق صيادي غزة بمايو

القدس المحتلة/ االستقالل:
أخطرت قوات االحتالل »اإلسرائيلي، مساء األحد، بإخالء وهدم 
نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي 

وادي الجوز بالقدس المحتلة، حتى نهاية العام الجاري.
وقال كمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية 

في الق���دس، إن بلدية االحتالل وبموافقة ما يس���مى »لجنة 
التخطيط والبناء اإلس���رائيلية«، أصدرت ق���رارا نهائيا بهدم 
وإخالء نحو 200 منش���أة خاصة لتصلي���ح المركبات وتجارية 

ومطاعم، في منطقة من أكثر المناطق حيوية في القدس.
وبي���ن عبي���دات أن هذا الق���رار العنص���ري جاء للس���يطرة 

عل���ى المنطق���ة الصناعية الوحي���دة في الق���دس الخاصة 
بالفلس���طينيين، وفي المقابل اإلبقاء عل���ى مناطق صناعية 
إس���رائيلية أخ���رى، بهدف تغيي���ر مالمح وهوي���ة المدينة 
المقدسة وتهويدها، مطالبا بالوقوف إلى جانب المقدسيين 

وتعزيز صمودهم في وجه الهجمة الشرسة لالحتالل.

االحتالل يخطر بإخالء وهدم 200 منشأة في القدس
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مع تنامي سياس���ة التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني المجرم, وتسارع وتيرته الى حد 
كبير, واستخدام كل االدوات الممكنة واخطرها وسائل االعالم المختلفة عبر نشرات االخبار والبرامج 
السياسية والدراما الخليجية والرياضة ومناهج التعليم, انبرى نفر من المثقفين والوطنيين العرب 
من اصحاب الهمم العالية لمواجهة هذه السياس���ة التطبيعية, وقاموا بتش���كيل الهيئة العربية 
لمجابهة التطبيع والصهيونية بعد نقاش���ات ومش���اورات عبر وس���ائل التواصل االجتماعي خالل 
لقاء عقد في العاصمة االردنية عمان الخميس الماضي 28/ 5/ 2020م ومن ابرز مؤسس���ي القائمة 
التأسيسية للهيئة العربية لمناهضة التطبيع وسياسات االحتالل استاذ دكتور محمد المسفر من 
دولة قطر, واس���تاذ دكتور علي محافظة من المملكة االردنية, واستاذ دكتور مهند المبيضين من 
االردن, واس���تاذ دكتور حسين العمري من اليمن, واس���تاذ دكتور كمال عبد اللطيف من المغرب, 
واستاذ دكتور عصام خليفة من لبنان, واستاذ دكتور محمد باروت من سوريا,  واستاذ دكتور اشرف 
عبد الحي من السودان, واستاذ دكتور سعيد يقطين من المغرب, واستاذ دكتور فؤاد الشامي من 
اليمن, واس���تاذ دكتور محمد ابراهيم سليمان من جمهورية تش���اد, واساتذة آخرون من المملكة 
االردنية وال زالت الجهود تبذل لتوسيع الهيئة وضم الكفاءات اليها والتعريف بها, وقد تم تشكيل 
هذه الهيئة العربية لمواجهة موجة التطبيع الرسمي العربي, والتعبير عن مواقف الشعوب العربية 

الرافضة للتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني المجرم.
الهيئة العربية لمجابهة التطبيع والصهيونية اصدرت بيانًا تأسيسيًا لها للوقوف في وجه االحتالل 
اإلسرائيلي جاء فيه, أن القضية الفلسطينية تتعرض لحالة تصفية وإنكار، بوصفها مسألة احتالل 
من قبل الكيان الصهيوني الذي ُيمارس اليوم أبشع صور السياسات العنصرية واالستيطانية، وأن 
الشعوب العربية، ومنذ سالم مصر في معاهدة كامب ديفيد )17 سبتمبر 1978( ثّم الذهاب لمؤتمر 
مدريد )1 نوفمبر 1991(، ثم اتفاق أوس���لو )13 س���بتمبر 1993(، ثّم اتفاق وادي عربة )26 أكتوبر 
1994( لم تقبل بالتطبيع، ومارست حيوية كبيرة في رفضه، وعدم قبول الكيان اإلسرائيلي كشريك 
في الس���الم الذي تبّخَرت وعوَده التي ُأطلقت باسم التنمية االقتصادية ورفاه المنطقة، مبكرًا وعلى 
يد االحتالل, ومن اجل ذلك تثمن الهيئة كافة المواقف العربية واإلسالمية والصديقة، على مستوى 
القيادات العربية واإلس���المية والغربية، والش���عوب المناهضة والرافضة لسياسات االحتالل في 
فلسطين, وترفض حالة السيولة العربية تجاه إسرائيل، والتطبيع معها سواء كانت من قبل قيادات 
او رجال اعمال او مثقفين أو أكاديميين, والتأكيد على أّن فلسطين بلد تحت االحتالل، وأّن إسرائيل 
تمارس سياسات فصل عنصري. وان ما يقوم به كيان االحتالل  من توسع استيطاني وتلويح بقرار 

ضم األغوار، هو إخالل بمبادئ العدالة وحقوق اإلنسان التي اعترفت بها الشرعة الدولية وأقّرتها.
يان تأس���يس الهيئة العربية لمجابهة التطبيع والصهيونية اكد أن خيار رفض التطبيع، هو خيار 
الش���عوب العربية المؤمنة بعروبتها وبأن إسرائيل هي دولة احتالل وفصل عنصري، تتنكر لوعود 
األصدقاء الغربيين والمنظمات العالمية، ولكل المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب 
الفلسطيني, وإن الحالة الراهنة التي تعيشها األمة من تداعيات الربيع العربي، وما يجري من تطبيع 
مجاني، يجب أن ال ُيلغي حضور القضية الفلس���طينية في المناهج الدراسية والتعليمية العربية 
بوصفها قضية الع���رب األولى، وبوصفها بلدًا محتاًل, وأن المواجهة اليوم مع سياس���ات االحتالل  
وحكومته اليمينية، تقضي اإلبقاء على فلس���طين بلدًا محتاًل، وإّن النضال الديمقراطي والمقاطعة 
االقتصادية ورفض التطبيع هما السبيل المقبول راهنّيًا, إّن استنهاض الشعوب العربية للدفاع عن 
قضاياها الوطنية للعيش بسالم وحرية وديمقراطية، ودون عنف، ال تتعارض مع الدفاع عن قضية 
األمة األولى، قضية فلس���طين المحتلة, وفي ظّل هذا الواقع العربي المعقد، جاء الرئيس األمريكي 
دونال���د ترامب للحكم، وصع���دت النزعة اليمينة المتطرفة في إس���رائيل في ظّل حكومة بنيامين 
نتنياهو، التي تماهت معها اإلدارة األمريكية بشكل غير محدود، مما جعل كيان االحتالل يجد في 
هذه الظرفية الفرصة المواتية للضرب بكل الوعود المقطوعة للشعب الفلسطيني, وهو ما يستدعي 
اليقظة واالستعداد إلحباط كل محاوالت االلتفاف على القضية الفلسطينية, حاجتنا الى مثل هذه 
الهيئات المناهضة للتطبيع والمعبرة عن اراء الش���عوب تستدعي االهتمام االعالمي والتركيز على 
مهامها وتش���جيع خطواتها لضمان نجاحها, خاصة انها تتعرض وستتعرض لحمالت ممنهجة 
لتقوي���ض ادائها, يجب تس���ليط الضوء على الهيئة العربية واالهتمام بدعمها حتى تس���تطيع 

الصمود في وجه الحمالت التي قد تستهدفها .

هيئة لمجابهة التطبيع تحتاج لدعمنا

رأي

اعل���ن في العاصمة االردنية عمان يوم اول امس الخميس 
)28-5-2020( عن تأسيس هيئة عربية لمجابهة التطبيع 
مع العدو االس���رائيلي. وتش���كلت اللجنة التأسيسية من 
مجموعة من اس���اتذة الجامعات ورجال القانون وناشطين  
من االردن وقطر والمغرب وسوريا ولبنان والسودان واليمن 
وجمهورية تش���اد واعلنت في بيانها التأسيسي االول ان 
من اهم اهدافها “اس���تنهاض الشعوب العربية للدفاع 
ع���ن قضاياها الوطني���ة” وحقها  “في  العيش بس���الم 
وحري���ة وديموقراطية ودون عنف” واك���د البيان ان هذه 
الحقوق االساسية للش���عوب “ال تتعارض مع الدفاع عن 
قضية االمة االولى، فلسطين”، واضاف البيان “ان الجبهة 
ترفض الس���يولة العربية تجاه اس���رائيل والتطبيع معها 
س���واء كان من قبل قيادات او رجال اعم���ال او مثقفين او 

اكاديميين”.
قد تكون هذه الخطوة بذرة اساسية اولى مهمة جدا لغرس 
وطني قومي يش���كل الخطوة االولى الحرج���ة في تغيير 
مس���ار االحداث باتجاة استعادة سيطرة االمة على ناصية 
التطورات فيها. وإلنجاح فكرة هذه الجبهة ال بد من حملة 

اعالمية واس���عة النطاق لنشر الوعي بأهمية ان تستعيد 
االمة زمام الس���يطرة على امورها تمهي���دا لخلق الظروف 
المناسبة لردع العدو ومنعه من االمعان في سياسات ضم 
االراضي الفلسطينية  واالستهتار باألمة وتوجيه االهانة 
اليها واتباع سياسات تستهين بفلسطين وشعوب االمة 
العربية وتسعى لتكريس عقلية العجز العربي التام امام 

المخططات المعادية في المنطقة.
ان م���ن المؤكد ان���ه م���ا كان إلس���رائيل ان تتفرعن لوال 
غياب الش���عوب العربية عن القيام بدورها االساسي في 
حماي���ة اوطانها، وبدال من ذلك ترك���ت ألنظمة الحكم ان 
تتولى تلك المهمة فاس���تفردت امريكا واسرائيل بهذه 
االنظمة وحولت بعضها ألدوات تعمل لصالح المش���اريع 
االمريكية واالس���رائيلية لمن���ع االمة م���ن النهوض. تم 
كل ذلك بالرغم من مس���تويات التعلي���م العالية جدا في 
الوطن العربي ورغم ضخامة االمكانيات المادية والبشرية 
والمواقع االستراتيجية على خريطة العالم والتي تتحكم 
بنس���بة كبيرة جدا من تجارة العالم وتحرك رؤوس االموال 

والمصالح  واالفكار فيه.

لقد تم التخلي عن كل عوامل القوة االستراتيجية العربية 
طواعية وبال مقابل حقيقي، متناس���ين قاعدة اساس���ية 
من قواعد االداء وهي عندما تفش���ل في اس���تغالل نقاط 
القوة لديك بالش���كل المناسب  تتحول عوامل القوة تلك  
الى نقاط ضعف مدمرة، وه���ذه قاعدة بالغة االهمية في 
علم االدارة فنقاط القوة عندما تفش���ل عملية استغاللها 

تتحول الى عناصر ضعف.
طبعا اخطأت تل���ك االنظمة عندما ربطت بقاءها بالمصالح 
االجنبية بدال من ربطة برضى مواطنيها عنها، وهنا حدثت 
االشكالية الكبرى وهي اضطرارها لطلب الحماية من الدول 
االجنبية صاحبة المصلحة في ابقاء االمة ضعيفة ومفككة 

واقرب الى العالة على الحضارة االنسانية المعاصرة.
انها دعوة لكل المثقفين واالكاديميين  وكل الفئات التي 
تش���كل عناصر قوة في امتن���ا العربية الى االلتفاف حول 
هذه الجبهة ودعمها ومراقبة ادائها لعل شيئا ما مختلفا 
يتبلور من وس���ط هذه الحالة المظلم���ة، فقد غابت طالئع 
االمة الواعية والق���ادرة على التغيير لفترة طويلة جدا مما 

احدث الواقع الكارثي الذي نشهده.

يتوّجه عش���رات اآلالف من أبنائنا الطالب والطالبات في 
ه���ذه األيام إلى قاعات االمتحانات المنتش���رة في ربوع 
الوطن، لتقدي���م امتحان الثانوي���ة العامة في مختلف 
الف���روع والتخصصات، وإنن���ا نتمن���ى ألبنائنا الطالب 
والطالبات النجاح والتوفيق، ِلُيْكملوا مسيرة العلم والّنور 
وخدمة دينهم ووطنهم، فالشباب في كّل أمة هم ِعَماد 
ق، وبحُر ِعلمها  حاضرها، وَأَمُل مستقبلها، َوَدُمَها الُمَتَدفِّ

اض. الَفيَّ
ومن المعلوم أن ديننا اإلسالمي الحنيف الذي أكرم الله 
البشرية به، دين يدعو إلى العلم، فأول خمس آيات نزلت 
م���ن كتاب ربِّ العالمين على س���يدنا محمد – صلى الله 
د عل���ى أهمية العلم وفضله  عليه وس���لم – جاءت ِلُتؤكِّ
ووج���وب تحصيله وطلب���ه، كما جاء في قوله س���بحانه 
ِذي َخَلَق* َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن  َك الَّ

وتعالى: }اْقَرْأ ِباْس���ِم َربِّ
َم اإِلنَساَن  َم باْلَقَلِم*َعلَّ ِذي َعلَّ َك اأَلْكَرُم * الَّ َعَلٍق * اْقَرْأ َوَربُّ

َما َلْم َيْعَلْم{)سورة العلق، اآليات«5-1«(.
ونح���ن في هذه المناس���بة نتوجه إل���ى أبنائنا وفلذات 
أكبادن���ا م���ن الطالب والطالب���ات ببع���ض التوجيهات 

واإلرشادات، منها:
* يجب عليهم مراجعة دروسهم بعناية وتركيز، وعدم 
تضييع الوق���ت، كما يجب عليهم قب���ل توجههم إلى 
قاع���ات االمتحانات أن يتوكلوا عل���ى ربهم، طالبين منه 

العون والتوفيق.
رًا إلى قاعات  * يجب عليهم الحرص على الذه���اب ُمَبكِّ

االمتحان���ات، أي قبل ب���دء االمتحانات بنصف س���اعة 
ُرق والمواصالت. بًا لظروف الطُّ َتَحسُّ

* يجب عليهم احترام المالحظي���ن والمراقبين؛ ألنهم 
جاءوا لخدمتهم وتوفير المناخ الهادئ لهم.

���ِد بالتعليم���ات التي  َقيُّ * يج���ب عليه���م ض���رورة التَّ
أصدرته���ا الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا، 
ومن أهمها: االلتزام بض���رورة ارتداء القفازات والكمامة 
جهين  الطبية بشكل جّيد عند انطالقهم من بيوتهم ُمتَّ
إل���ى قاع���ات االمتحان، وض���رورة تجن���ب المصافحة أو 
المعانق���ة أو التجم���ع أثناء الوصول للقاع���ة، واالكتفاء 
بالحدي���ث مع اآلخرين من مس���افة ال تق���ّل عن مترين، 
ب اس���تخدام أية أدوات م���ن اآلخرين داخل قاعة  وَتَجنُّ
االمتحان كاألقالم وآلة حاسبة ومسطرة ومحارم، وإحضار 

كّل ما يلزمهم من أقالم وقرطاسية.
ومن الجدي���ر بالذكر أن بالدنا فلس���طين أرض العلماء، 
َفَك���ْم ِمْن عال���ٍم ُوِلد على َثراها، أو ترع���رَع في أزقتها، أو 
زارها، أو ُدفن فيها، ومن المعلوم أن بالدنا فلسطين من 
أزخر البالد اإلس���المية بالعلماء الذين مألوا طباق األرض 
علمًا، واستناَر بعلمهم أبناء األمتين العربية واإلسالمية.

كلنا ثقٌة وأمٌل بأبناء ش���عبنا وأمتنا من علماء ومفكرين 
روا عن سواعد الجّد واالجتهاد؛ حتى  وباحثين أن ُيَش���مِّ
يكون لهم دوٌر بارٌز في االبتكارات واالختراعات العلمية 
ى المجاالت، خاصة والعالم الي���وم ُيعاني من  في َش���تَّ
جائحة الكورون���ا، فيجب على علمائنا أن يكون لهم دوٌر 

بارٌز في معالجة هذه األمور، وهذا يتطلب ضرورة العمل 
على اس���تعادة عقولن���ا المهاجرة، وتش���جيع األبحاث 

العلمية المتميزة إليجاد األدوية ومضاعفة التوعية.
لذل���ك فمن أول���ى أولويات ال���دول الناجح���ة االهتمام 
بالتربية والتعليم؛ ألنهم���ا حجر الزاوية لتحقيق طموح 
عادة والمكانة  الدول الراغبة في التقدم واالستقرار والسَّ
الرائ���دة بين الدول، فبالعلم ُتْبن���ى الحضارات، وتتقدم 
 على الباطل، 

ّ
األمم، وترقى المجتمع���ات، وينتصر الحق

وينتص���ر المظلوم على الظال���م، ألن العلم نور، والله نور 
السماوات واألرض.

ونحن إذ ُنَحّيي طلبتنا ونش���ّد عل���ى أيديهم، ندعو الله 
���داد، ونتمنى أن ُيَحّققوا ما يصبون  لهم بالتوفيق والسَّ
إليه من تقّدم ونجاح وتفوق، فهم أملنا الكبير، وعليهم 
يعتم���د مس���تقبل هذا الوط���ن، ومن خالله���م ينطلق 
البن���اء الصحيح للمجتم���ع، فنحن في فلس���طين ننظر 
إلى اإلنس���ان باعتب���اره أعظم ثروة نملكه���ا ورأس مالنا 

الحقيقي.
وفي الختام لكم منا أيها األبناء خالص الدعاء : )اللُهمَّ ال 
َس���ْهَل إالَّ َما جعلَته َسْهاًل، وأنَت تجعُل الَحْزَن إَذا ِشْئَت 
َسْهاًل، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللُهمَّ اشرْح صدورهم 
ْمُهْم ما يقرأون، َوَيْس���َتْوِعُبون ما  ���ْر أموره���م، َوَفهِّ وَيسِّ
ْمُهم األس���ئلة َوَأْلِهْمُهم األجوبة،  يدرس���ون، اللُهمَّ َفهِّ
اللُه���مَّ افتْح عليهم ُفُتوَح العارفي���ن، وُكْن لهم عوًنا يا 

ربَّ العالمين(.

إشهار الهيئة العربية لمجابهة التطبيع والصهيونية

امتحان الثانوية العامة ... في ظل وباء كورونا

د احمد القطامين

بقلم الشيخ الدكتور/يوسف جمعة سالمة

ما أن س���مع فلس���طينيون خبر إلغاء السلطة الفلس���طينية لالتفاقيات 
مع الصهاين���ة حتى ظنوا أن برنامج المقاومة المس���لحة س���يحل محل 
المفاوضات، فامتش���قوا الس���الح وخرجوا إلى الشوارع يطلقون الرصاص 
ابتهاج���ا وتهديدا لالحتالل الصهيوني. خ���رج عدد من الذين يمتلكون 
سالحا بسالحهم أمام الناس، وأخذوا يطلقون النار في الهواء، ويفسرون 
بأنهم رجال المقاومة الذين س���يواجهون اعتداءات الكيان الصهيوني، 
وهم الذين سيحررون ويقيمون الدولة الفلسطينية. حصل هذا في عدد 

من المواقع في الضفة الغربية.
يبدو أن هؤالء المتحمس���ين لم يتعلموا ال���دروس من الماضي أيام كان 
رجاالت الفصائل ومنظمة التحرير الفلس���طينية يخرجون بسالحهم في 
ش���وارع عمان وإرب���د وبيروت وصيدا مزهوين بس���الحهم ويطلقون النار 
ف���ي الهواء دون حرص على تجنب إصابة مدنيين يقفون على ش���رفات 
بيوتهم. لقد اس���تعمل رجال الفصائل الفلس���طينية الس���الح للتظاهر 
والتمختر في الش���وارع واألزقة، واس���تعرضوا عضالته���م القتالية أمام 
الناس، ولم يبخلوا على أنفس���هم بالصور التي انتش���رت على المأل. كان 
هناك من صفق لمثل هذه االس���تعراضات المس���لحة وظ���ن أنها درب 

م���ن دروب الرجولة والتصمي���م، وكان هناك م���ن رأى فيها انتقاصا من 
هيبة الدولة المضيفة. وغيرهم رأى في المس���ألة خدمة أمنية لالحتالل 

الصهيوني.
ومن تجربتنا نحن الش���عب الفلس���طيني، هذه االس���تعراضات تضر وال 

تنفع لألسباب التالية:
من هو الذي يحمل الس���الح علنا في الضف���ة الغربية أمام أعين االحتالل 
وال يالح���ق االحتالل س���الحه؟ على األق���ل، لو لم يكن االحت���الل متأكدا 
من أن هذا الس���الح لن يوجه إليه لما تركه وش���أنه. االحتالل يالحق كل 
أدوات المقاوم���ة بما في ذلك الحجر، وخبرتن���ا واضحة تماما أن االحتالل 
يالحق س���الح المقاومة ويأمر الس���لطة الفلس���طينية بمالحقته، لكنه ال 
يالحق سالح االستعراضات والمناس���بات مثل األعراس أو خروج سجين 
من الس���جن، وال يالحق س���الح المش���اجرات بين الناس. ما دام الس���الح 
اس���تعراضيا، ويهدف إلى إرهاب الناس وصناعة الفوضى في الش���ارع 
الفلس���طيني، ويس���تعمل بغرض تحقيق مصالح ش���خصية وحس���م 
ش���جارات عائلية فإن االحتالل ينام مرتاحا. هناك س���الح وطني مقاوم، 
وهناك س���الح غير وطني وغير مقاوم، وهو س���الح تواكب انتش���اره مع 

ارتفاع منس���وب الخصومات الداخلية بين الناس والتي نسميها في بالد 
الشام الطوشات.

يس���تفيد االحتالل من هذه االستعراضات من حيث أن صور المسلحين 
تنتش���ر، وبالتال���ي تتراكم معلوم���ات االحتالل عن األفراد المس���لحين، 
علما أن الس���الح المرخص يمر عبر الدوائ���ر األمنية الصهيونية، وال يتم 
ترخيص���ه إال بعد التأكد بأن حامله ال ين���وي مقاومة الكيان الصهيوني. 
وهذا األمر ش���أنه شأن المهرجانات التي تقيمها الفصائل الفلسطينية 
على م���رأى من قوات االحت���الل. هي تقيم المهرجان���ات إلظهار قوتها 
أو لتثبيت نفس���ها أمام الش���عب الفلس���طيني، لكن االحتالل يتعرف 
عل���ى أفرادها ومختلف مكوناتها السياس���ية والثقافي���ة واألمنية. هي 
مهرجانات تؤسس لالختراقات األمنية الصهيونية ولتمكين الصهاينة 
من اغتيال األشخاص. وهذا ش���أن التظاهر بالسالح. فإذا كان هناك من 
يحمل س���الحا لم يكن مس���جال لدى الصهاينة ف���إن التظاهر يؤدي إلى 

إدخاله سجالت المراقبة والمتابعة.
من المع���روف أن المجتمع الفلس���طيني ومؤسس���اته الرس���مية وغير 
الرس���مية مخترقة أمنيا من قبل االحت���الل، وال يصعب على االحتالل زرع 

جواسيسه ووكالئه في صفوف المسلحين والمشاركين في المهرجانات 
لنقل تفاصيل المش���اركة ألجهزة أمنه. هذا أمر معروف ويثير التساؤل 
حول ه���ؤالء الذين يصنعون من أنفس���هم أبطال مقاوم���ة. ويكفي أن 

الشخص يحمل سالحا أمام العدو لكي يصبح موضع شك أمني ووطني.
هذا ينطبق على س���الح السلطة الفلسطينية المرخص صهيونيا، والذي 
وصف���ه دايتون أمام الكونغريس األمريكي بأنه س���الح غير قاتل. ووفق 
المعايير الوطنية، ال س���الح الس���لطة الفلس���طينية ش���رعي، وال سالح 
المهرجانات والمناس���بات والطوشات. السالح الشرعي الوحيد المنسجم 

مع المعايير الوطنية هو سالح المقاومة باألخص سالح غزة.
وهنا يجب أو أوكد على أن التظاهر بالسالح واستعماله في غير مواضعه 
كان أح���د أهم أس���باب الهزائم الفلس���طينية المتتالي���ة. وفق منظمة 
التحري���ر والفصائل، انتصاراتن���ا يصعب إحصاؤها وه���ي االنتصارات 
الوهمية التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من تردي للقضية الفلس���طينية 
ووه���ن الثقافة الوطنية. المقاوم الحقيقي يعمل س���را، يحتفظ بس���ره 
لنفسه فقط، وال يطلع عليه أحدا مهما كان مقربا. قوة المقاومة ونجاحها 

في سريتها وفشلها في فهلوتها وارتجاليتها واستعراضاتها.

د. عبد ال�ستار قا�سمفلسطينيون في الضفة يتظاهرون بالسالح
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االستقالل/ وكاالت:
توقع البنك الدولي، انكماش االقتصاد الفلسطيني 
بنسبة تصل 11 بالمئة خالل العام الجاري، مدفوعا 
بالتبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا في البالد.

وقال تقرير للبن���ك الدولي، يوم أمس، إن توقعات 
االنكماش تتراوح بين 7.6 - 11 بالمئة خالل العام 
الج���اري، مقارنة مع نمو 1 بالمئة خالل 2019، وفقا 
لمدة تفشي الفيروس في المجتمع المحلي، وقدرة 

الحكومة على احتواء تبعاته.
وبلغت قيمة الناتج المحل���ي اإلجمالي في 2019، 
نح���و 15.8 مليار دوالر بحس���ب الجه���از المركزي 

لإلحصاء الفلسطيني.
وتش���كل نس���بة 11 بالمئ���ة من النات���ج المحلي 

اإلجمالي قرابة 1.75 مليار دوالر.
وتعطل االقتصاد الفلسطيني اعتبارا من النصف 
الثاني من م���ارس/ آذار الماضي، حتى بداية مايو/ 
أي���ار 2020، بينما تش���ير توقعات لع���ودة عجلة 

االقتصاد لوضعها الطبيعي بداية 2021.
الفلس���طينية تدريجي���ا، بعودة  وبدأت الحكومة 
الحياة االقتصادية في الضفة الغربية، إال أن ش���ح 
السيولة في السوق المحلية وضعف الطلب الحاد، 

أبطأ من وتيرة تسريع  العودة لطبيعتها.
وفي بيانه قال البن���ك الدولي إن التراجع المفاجئ 

لألنشطة االقتصادية والضغط على الموارد المالية 
للس���لطة الفلس���طينية، أدى إلى تعريض موارد 
رزق الفلس���طينيين لمخاطر عالية، مع استمرار أثر 

الفيروس.
وسترسل نسخة من تقرير البنك إلى لجنة االرتباط 
الخاصة بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، 

برئاس���ة النروي���ج، خ���الل اجتماع س���تعقده عبر 
اإلنترنت، اليوم الثالثاء.

ونقل التقرير عن كانثان شانكار، المدير والممثل 
المقيم للبنك الدولي في األراضي الفلس���طينية، 
قوله : مع دخول جائحة كورونا شهرها الثالث، فإن 
األثر بات واضحا على معيشة الفلسطينيين، رغم 

تحرك الحكومة مبكرا إلنقاذ األرواح.
وم���ع ذلك، تاب���ع ش���انكار: »فإن س���نوات عديدة 
من تراج���ع دع���م المانحين ومحدودي���ة األدوات 
االقتصادي���ة، حّولت قدرة الحكوم���ة على حماية 
سبل العيش إلى مهمة عسيرة.. لذلك، فإن الدعم 
الخارجي س���يكون حاس���مًا للمس���اعدة على نمو 

االقتصاد«.
وبحس���ب بيانات الميزانية الفلس���طينية، تراجع 
الدعم الخارجي من نحو 1.1 مليار دوالر سنويا حتى 
عام 2014، لتستقر قيمة الدعم في 2019، عند نح 

550 مليون دوالر.
وبس���بب الفيروس، ق���ال اإلحصاء الفلس���طيني، 
أبريل/ نيس���ان الماضي، إن استمرار جائحة كورونا 
لمدة 3 أش���هر، سيهبط بالناتج المحلي 14 بالمئة 
أو 2.5 مليار دوالر، إلى 13.638 مليار دوالر، مقارنة 
بالتوقعات الرئيسة قبل الجائحة، البالغة 16.137 

مليار دوالر.

البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد فلسطين%11 وزيادة نسبتي الفقر والبطالة

رام الله / االستقالل:
أكد قدري أبو بكر، رئيس هيئة شٔوون األسرى والمحررين، يوم 
أمس، انه من المقرر أن يصادق رئيس الوزراء محمد اش���تيه 
على قرار انش���اء هيئة مصرفية خاصة بصرف رواتب االسرى 

والمحررين وخاصة بعد تهديد االحتالل للبنوك.
وقال أبو بكر في تصريح له: أن فكرة إنشاء هذا البنك، جاءت 
بعد قرار »الحاكم العسكري اإلسرائيلي« في التاسع من آذار/ 
مارس المنصرم، الذي حذر فيه البنوك من االستمرار بصرف 

مستحقات ومدخرات األسرى وذوي الشهداء.
وأضاف إنه جرى خالل االيام الماضية سلسلة من االتصاالت 
مع البنوك لتالش���ي تهديدات االحتالل والتمكن من صرف 
رواتب االسرى والمحررين، مشيرًا الى ان االجتماع االخير بين 
رئيس الوزراء وهيئة المصارف ومستشار الرئيس عباس علي 
مهنا، تم التأكيد خالله على انشاء الهيئة المصرفية الخاصة 

باألسرى ولكن ذلك يحتاج الى عدة اشهر حتى ترى النور.
وأكد أب���و بكر، أنه س���يتم إنجاز البنك خالل األربعة أش���هر 
القادمة، ما يعد إنجازًا وطنيًا، كون التوقف عن صرف رواتبهم، 

يستهدف تاريخ ونضال وتضحيات األسرى والشهداء.
وبين أن البنوك ووفقا لقرار مجلس الوزراء ملزمة بدفع رواتب 
االسرى حتى اتمام انش���اء الهيئة المصرفية، مشيرًا إلى أن 
الهيئ���ة المصرفية، هيئة فلس���طينية داخلية ال عالقة لها 

بالخارج او باالحتالل.
وتوقع أبو بكر أن تتأخر صرف رواتب الموظفين لمدة أسبوع 

حتى يتسنى صرف رواتب االسرى ورواتب الموظفين.
ويشار الى ان قائد الجيش »اإلسرائيلي« في الضفة المحتلة 
قرر اعتب���ار الرواتب التي تدفعها الس���لطة الفلس���طينية 
لألسرى في المعتقالت اإلس���رائيلية »مدفوعات محظورة«، 
وحذر البنوك الفلسطينية من تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق 
بأموال على عالقة ب�«اإلره���اب« وإمكانية تعريضها لدعاوى 

قضائية، حسب وسائل إعالم إسرائيلية.
ومنذ عام تقريبا اقتطعت إسرائيل أجزاء من مبالغ الضرائب 
التي تجبيه���ا نيابة عن الس���لطة الفلس���طينية عقابا لها 
عل���ى دفع رواتب ش���هرية لعائالت »األس���رى والش���هداء 

الفلسطينيين« .

مسؤول بالسلطة: قرار بتشكيل 
هيئة مصرفية خاصة باألسرى

غزة/ االستقالل:
تمكن مزارعون في قط���اع غزة من زراعة صنف 
جدي���د من الفلفل الحار المعل���ق، يمتاز بغزارة 
اإلنت���اج ومقاومة األم���راض واآلف���ات الزراعية 
وتحمله للظروف الجوي���ة والمناخية، حيث تم 

تصدير كامل اإلنتاج الى أسواق خارجية.
وبعد أن أثبت���ت زراعة هذا الن���وع من الفلفل، 
الذي يزرع في الدفيئ���ات، نجاعتها خالل فترة 
التجريب الع���ام الماضي، أقدم عدد متزايد من 
المزارعين خالل الموس���م الزراع���ي األخير على 
زراعة عشرات الدونمات في مختلف محافظات 

القطاع.
واس���هم زيادة الطلب على استيراد هذا النوع 
من الفلفل من بعض الدول المجاورة وإسرائيل 
وأس���واق الضفة الغربية وتصدير كل الكميات 

المنتج���ة وما رافقه���ا من أرباح نس���بية خالل 
األش���هر األخيرة، في تش���جيع المزارعين على 

زيادة المساحات المزروعة.
وتم تصدير جمي���ع الكميات التي تم انتاجها 
خالل موس���م اإلنتاج الحالي، الذي بدأ في شهر 
تشرين الثاني الماضي، وتحديدًا الى المملكة 
العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية، 
بأس���عار تتراوح بي���ن 2000 و4000 ش���يكل 
للط���ن الواحد، »وهو س���عر مغ���ر ومقبول جدًا 
بالنسبة للمزارعين الذين يعولون على استمرار 

التصدير«.
ويبلغ انت���اج الدونم الواحد من هذا النوع، الذي 
يمتاز بطول الثمرة وس���مكها، نحو 15 طنًا، اي 
بمع���دل أربعة أضعاف انتاج الدونم الواحد من 
الفلفل الحار التقليدي، والذي يحتاج الى عناية 

ورعاية كبيرتين.
وت���م الحصول على ه���ذا المنت���ج  عبر بعض 
الش���ركات األوروبي���ة، وخصوص���ًا الهولندية 

المتخصصة بالزراعة.
وتوق���ع المزارع���ون، أن تضاعف المس���احات 
المزروعة في القطاع خالل السنوات القادمة اذا 
ما تواصلت عملية التصدير وبالس���عر الحالي، 
مؤكدين أن���ه بالرغم من ارتف���اع تكلفة زراعة 
الدونم الواحد مقارنة مع الفلفل العادي، اال انها 
تبقى أفضل م���ن ناحية اقتصادية ومادية من 
زراعة أي نوع آخر م���ن الفلفل التقليدي والذي 
يتدنى سعره في معظم أيام السنة الى اقل من 

1000 شيكل للطن الواحد.
وب���دوره قال الخبي���ر الزراعي المهن���دس نزار 
الوحي���دي، ان ادخال ه���ذا الصنف من الفلفل 

الذي يحمل اس���م »ش���يروكي ولبيد« سيثري 
القطاع الزراعي في القطاع بسبب قدرته العالية 
على المنافس���ة واخت���راق األس���واق المجاورة 
وارتفاع س���عره مقارنة بالفلفل العادي، فضاًل 
عن قدرته الكبيرة على مقاومة االمراض واآلفات 

الزراعية والتلف.
وأوض���ح الوحي���دي ف���ي تصريح ل���ه، أن طول 
وس���ماكة وصالبة الثمرة تمنحه ميزة الصمود 
لفترة أطول بعد قطفه وتحمل األحوال الجوية 
المختلف���ة، مبين���ًا ان زراعته تعتبر اس���تجابة 
طبيعية لعملية تطوير المنتجات والمحاصيل 

الزراعية والحفاظ عليها.
ولف���ت الوحيدي إلى أن عملية تجربة زراعة هذا 
الصنف تمت قبل عامين ومن ثم تم التمدد في 

زراعتها بسبب جدواها االقتصادية.

غزة: مزارعون ينجحون بزراعة صنف جديد من الفلفل الحار غزير اإلنتاج

رام الله / االستقالل:
تفقد وكيل وزارة الزراعة الدكتور إبراهيم القدرة، مزارعي 
البطيخ في ش����مال قطاع غزة، وذلك خالل جولة قام بها 
ي����وم أمس، بحضور مدراء المديري����ات واإلدارات العامة 

بالوزارة، باإلضافة الى لفيف من المزارعين.
وعبر القدرة عن سعادته الغامرة بافتتاح موسم البطيخ 
الذي وصفه بالمتميز، مش����يرًا إلى أن قط����اع غزة لديه 
اكتفاء ذاتي للس����نة العاشرة على التوالي من محصول 

البطيخ.
وأوضح القدرة أن مس����احة األرض المزروعة بالبطيخ هذا 
العام حوالي 4500 دونم، منها 3000 مطعم، من المتوقع 
أن تنتج 5000 ألف طن، ما يعني أن هناك اكتفاء ذاتي 
من البطيخ، وبالتالي نجاح سياسة إحالل الواردات التي 
تتبعها الوزارة، مشيرًا إلى أن الكمية المنتجة سنوّيًا من 

البطيخ تغطي احتياجات القطاع بالكامل.
وأش����ار أن محصول البطيخ يعتبر أح����د أهم محاصيل 
الفاكه����ة التي تزرع ف����ي قطاع غزة على نطاق واس����ع، 

حيث شهدت المساحة المزروعة بالبطيخ خالل األعوام 
األخيرة زيادة كبيرة، ويعود ذلك النتشار فكرة تطعيم 
الخض����ار والتي كان لها دور في إيجاد الحلول لكثير من 
المش����كالت التي تواج����ه زراعة البطيخ ف����ي قطاع غزة، 

وخاصة على صعيد األمراض التي تصيب البطيخ.
وفى س����ياق الجولة، تفقد القدرة مراكز بيع البطيخ في 
منطقة بيت الهيا، وشهد عمليات البيع، مشيدًا بالعمل 
الكبي����ر الذي يقوم ب����ه المزارعون فى تأكي����د االكتفاء 

الذاتي ودعم االقتصاد الفلسطيني.
أما المزارع رمضان أبو غزال، أش����ار إل����ى أن وزارة الزراعة 
قام����ت بجهود مش����كورة، حي����ث ش����جعت المزارعين 
المحليي����ن على زراعة البطي����خ “دون قلق أو خوف تجاه 
عدم تسويق منتجاتهم في األسواق ومنافسة المنتج 

المستورد لها”.
وطالب الوزارة بالس����عي لتصدير الكميات ما أمكن الى 
االس����واق الخارجية، حتى تع����م الفائدة عل����ى المزارع 
والتاجر والعامل مما يؤدي الى إنعاش االقتصاد الوطني.

الزراعة بغزة تفتتح موسم البطيخ 
وتوقعات بإنتاج 5000 ألف طن
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عواصم/ االستقالل:
كشفت إحصاءات عالمية حول جائحة كورونا 
المس���تجد- »كوفيد19«، أن الفيروس أودى 
بحياة 373,337 شخصا في دول العالم، فيما 
تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، 
ما يزيد عن 6 ماليين، و245 ألف حالة مؤكدة، 

تعافى نحو مليونين و782 ألف مريض.
وعلى صعي���د ال���دول العربية فق���د أعلنت 
19 دول���ة، يوم أمس، عن وفاة 141 ش���خصا 
متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 
9,101 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في زيادة 
ملحوظة عن حصيلة وفي���ات وإصابات اليوم 
الس���ابق، التي كانت 105 وفي���ات، و8,950 

إصابة جديدة في 17 دولة عربية.
وتواص���ل جائحة كورونا تفش���يها في 213 
دول���ة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث نحو 
95 ألف إصاب���ة جديدة، وأوقعت خالل ال24 
س���اعة األخيرة 2,831 حالة وف���اة على األقل 

حتى اآلن.
وال تزال الواليات المتحدة االميركية تس���جل 
الج���زء االكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث 
أعلن���ت عن 575 وفاة حت���ى اللحظة، ليرتفع 
بذل���ك عدد الوفي���ات لديها ال���ى 106,132 
ش���خصًا، محافظة بذلك عل���ى تصدرها على 
جمي���ع دول العالم من حيث ع���دد الوفيات، 
وكذلك بعدد االصابات التي تبلغ حصيلتها 
حت���ى اللحظة اكث���ر من ملي���ون و834 ألف 
ش���خص، منهم اكثر م���ن 17 أل���ف إصابة 
جديدة آخر 24 س���اعة، حت���ى اآلن، واألرقام 
القادمة من اميركا من المتوقع انها مرش���حة 

للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها 
والشرق األوسط.

 وتتمرك���ز بريطاني���ا في المرك���ز الثاني من 
حيث حصيلة الوفيات عالميًا، وتبلغ حصيلة 
الوفيات لديها 38,489 ش���خصا، منهم 113 
خالل ال� 24 ساعة الماضية، فيما تبلغ حصيلة 
اإلصابات لديها 274,762 إصابة، حتى اآلن، 

منهم 1,936 إصابة آخر 24 ساعة.
وتس���تقر ايطاليا عند المرك���ز الثالث، تليها 
البرازي���ل التي صع���دت الى المرك���ز الرابع، 
بحصيلة وفيات تبلغ 29,101 شخصا، منهم 
267 ي���وم أم���س، ويبلغ اجمال���ي اإلصابات 

لديها 506,708 حاالت مؤكدة، منهم 8,268 
في آخر 24 ساعة.

 أما فرنس���ا فتراجعت من المرك���ز الرابع الى 
الخامس من حيث حصيلة الوفيات االجمالية 
التي تبلغ 28,802 وفاة، منهم 31 يوم أمس، 
وحصيلة 188,882 إصابة، منهم 257 آخر 24 
ساعة، تأتي بعدها اسبانيا التي تستقر منذ 
السبت عند المركز الس���ادس، حيث سجلت 
حصيلة وفيات تبلغ 27,127 ش���خصا، منهم 
2 ي���وم أمس، ويبلغ مجموع ع���دد المصابين 
لديه���ا 286,509 أش���خاص، منهم 201 في 

آخر 24 ساعة.

من جانبه���ا تقدمت المكس���يك من المركز 
الثامن، الى الس���ابع حي���ث أصبحت حصيلة 
الوفيات لديها تبلغ 9,779 ش���خصا، منهم 
364 ي���وم أم���س، وتبلغ حصيل���ة اإلصابات 
المعلنة 87,512 ش���خصا، منهم 2,885 آخر 
24 س���اعة، تليها بلجيكا التي تراجعت من 
المركز الس���ابع الى الثامن، بحصيلة وفيات 
تبل���غ 9,467 حال���ة، منهم 14  ي���وم أمس، 
وحصيلة 58,381 إصابة، منهم 195 آخر 24 
ساعة، لتأتي ألمانيا التي تستقر عند المركز 
التاس���ع عالميًا، بحصيلة وفيات تبلغ 8,605 
أشخاص، منهم 5 األحد، وبحصيلة 183,494 

إصابة، منهم 200 آخر 24 ساعة.
وتس���تقر إيران عند المركز العاشر بحصيلة 
وفيات تبلغ 7,797 ش���خصًا، منهم 63 خالل 
اخر 24 س���اعة، فيما تبل���غ حصيلة االصابات 
لديه���ا 151,466 إصابة، منه���م 2,516 آخر 

24 ساعة.
واس���تقرت كندا عند المركز ال11، بحصيلة 
وفي���ات تبل���غ 7,294 ش���خصا، منهم 221 
يوم أم���س، كما س���جلت 738 إصابة جديدة 
مؤكدة من مجم���وع 90,928 حالة في البالد، 
أما هولندا فاستقرت عند المركز ال12 عالميًا، 
بحصيلة وفيات تبلغ 5,956 ش���خصا، منهم 
5 في نف���س اليوم، وحصيل���ة اصابات تبلغ 
46,442 إصاب���ة، منهم 185 آخر 24 س���اعة، 
فيما تس���تقر الهند التي صعدت مؤخرا عند 
المركز ال13 حيث أصبحت حصيلة الوفيات 
لديه���ا تبل���غ 5,408 أش���خاص، منهم 223 
يوم أمس، وتبلغ حصيل���ة اإلصابات المعلنة 
190,609 أش���خاص، منه���م 8,782 آخر 24 

ساعة.
بدروها صعدت روس���يا على حس���اب الصين 
الى المركز ال14 عالمي���ا، ألول مرة، بحصيلة 
وفيات تبلغ 4,693 ش���خصًا، منهم 138 اخر 
24 س���اعة، وبحصيلة إصابات تبلغ 405,843 
شخصًا، منهم 9,268 ، لتتراجع الصين بذلك 
الى المركز ال15، بحصيلة وفيات تبلغ 4,634 
، دون أن تسجل يوم أمس، ومنذ أيام مضت، 
اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة اإلصابات لديها 
83,001 حال���ة، منهم  إصابت���ان جديدتان 

لشخصين خالل 24 ساعة.

كورونا حول العالم: اإلصابات تتجاوز الـ6 ماليين وأكثر من 373 ألف وفاة

روما/ االستقالل:
أكد الطبي���ب اإليطالي »ألبرت���و زانغريلو« يوم 
أم���س، أن فيروس كورونا المس���تجد بدأ يفقد 
قوته، وأصبح أق���ل فتكا، وان الفيروس لم يعد 

موجود إكلينيكيا في إيطاليا«.
وقال زانغريلو »المس���حات الت���ي أخذت على 
مدى األيام العش���رة الماضي���ة أظهرت حمولة 
فيروس���ية متناهية الصغر م���ن حيث الكمية 
مقارنة بالمس���حات التي أخذت قبل ش���هر أو 

اثنين«.
وس���جلت إيطاليا ثالث أعل���ى حصيلة وفيات 
بمرض كوفيد19- على مس���توى العالم، بلغت 
33415 ش���خصا، منذ ظهور التفش���ي في 21 
فبراير، وتأتي في المركز الس���ادس عالميا من 

حيث اإلصابات التي بلغت 233019.
والوفيات بشكل مستمر  اإلصابات  وانخفضت 
ف���ي مايو، وتق���وم البالد بتخفي���ف بعض من 
قيود العزل التي تعد بين األشد صرامة بأنحاء 

العالم.
وق���ال زانغريل���و إن بع���ض الخب���راء يبالغون 
في التوجس م���ن احتمال وق���وع موجة ثانية 
للعدوى، لذا يتعين على الساس���ة وضع الواقع 

الجديد في الحسبان.
وقالت ساندرا زامبا مس���اعدة وزير الصحة في 
بي���ان »بينما ننتظ���ر األدلة العلمي���ة الداعمة 
لفرضية اختفاء الفيروس.. أدعو الذين يدعون 
تأكدهم من ذلك لعدم إرباك اإليطاليين«، وفق 

ما نقلت »رويترز«.

طبيب إيطالي : »كورونا« أصبح أقل فتكًا !

 دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة غزة ال�سرعية

املو�صوع مذكرة تبليغ ح�صور �صادرة 
عن حمكمة غزة ال�صرعية

ال���ى المدعى عليه / نائل فؤاد منصور حجو من غزة وس���كانها س���ابقًا 
ومجهول محل اإلقامة االن خ���ارج قطاع غزة يقتضي حضورك الى هذه 
المحكمة يوم االحد الموافق 2020/7/5م الساعة التاسعة صباحا وذلك 
للنظ���ر في القضية أس���اس 2020/233م بخصوص دع���وى نفقة بنت 
والمقام���ة عليك من قب���ل المدعية / ريهام س���مير محمد غيث من غزة 
وسكان الش���اطئ وكيلتها المحامية / الهام الحطاب وان لم تحضر في 
الوقت المعين يجر  بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك بذلك 

حسب األصول وحرر في: 2020/5/17م

 قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس مديرية العمليات الرئيس����ية لهيئ����ة األركان العامة للقوات 
المس����لحة الروسية الجنرال س����يرغي رودس����كوي، االثنين، إن اإلجراءات 
األميركية بالقرب من الحدود الروس����ية »تهدد النظام األمني السائد في 

أوروبا«.
وأش����ار رودس����كوي إلى أنه »لوحظت زيادة كبيرة في النش����اط العسكري 
لحلف شمال األطلس����ي بالقرب من حدودنا على خلفية انسحاب محتمل 
لألميركيين من معاهدة األجواء المفتوحة، وخطوات واش����نطن الس����ابقة 

لتدمير معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى«.
وتابع: »بهذه اإلجراءات، الواليات المتحدة وحلفاؤها، الذين يختبئون وراء 
تهديد بعيد المنال للعدوان الروس����ي، يواصل����ون تدمير النظام األمني 

الحالي في أوروبا«.
الجنرال رودس����كوي ذكر أنه باإلضافة إلى زيادة نش����اط طي����ران »الناتو« 
بالقرب من الحدود الروس����ية، فإن العمل مس����تمر في بناء البنية التحتية 
للدف����اع الصاروخي في بولندا باإلضافة إلى القواعد األميركية المنتش����رة 

في رومانيا.
وأضاف الجنراألنه  »ما زالت هناك مخاوف بشأن النشر المحتمل لصواريخ 

كروز توماهوك في هذه القواعد«.
وكانت انسحبت الواليات المتحدة من اتفاقية »األجواء المفتوحة« المبرمة 
مع روس����يا و32 دولة أغلبها منضوية في حلف األطلسي. وهذه المعاهدة 
الدفاعية التي مضى على توقيعها 18 عامًا، هي الثالثة لضبط التس����لح، 

والتي ألغتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، منذ وصوله إلى سدة الحكم.

موسكو: زيادة كبيرة في النشاط 
العسكري لـ«الناتو« قرب حدودنا

االستقالل/ وكاالت:
ارتف����ع اإلثنين إلى س����تة ع����دد القتل����ى خالل 
المظاهرات التي خرجت ف����ي عدة مدن أميركية 
احتجاج����ا عل����ى مقتل مواطن من أص����ل أفريقي 
على يد ش����رطي، وقد فرض حظر التجوال في 40 

مدينة وأعلنت حالة الطوارئ في 3 واليات.
وقال ستيف كونراد قائد شرطة لويزفيل بوالية 
كنتاك����ي أم����س إن مقتل الرجل الس����ادس جاء 
عندما توجهت قوات الش����رطة ووحدات الحرس 
الوطني إلى سوق دينو لألغذية إلخالء حشد كبير 

عند موقف السيارات، وتم تبادل إلطالق النار.
كم����ا احتجز نح����و 4 آالف و400 في االحتجاجات 
التي تش����هدها أغلب المدن األميركية منذ أكثر 

من 6 أيام، إثر وفاة جورج فلويد على يد الشرطة، 
بحسب موقع نيويورك تايمز اإلخباري.

واالثني����ن الماضي، أوقفت ش����رطة مينيابوليس 
فلويد بش����بهة االحتيال، وأثن����اء توقيفه أقدم 
ش����رطي على وض����ع ركبته على عنق����ه وهو رهن 

االعتقال.
وإثر ذلك، ناش����د فلويد الش����رطي من أجل إزاحة 
ركبت����ه ع����ن عنق����ه، إال أن مناش����داته ل����م تلق 
استجابة. وبعد مجيء فريق اإلسعاف ُنقل فلويد 

إلى المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة.
من جهت����ه طالب الرئيس دونال����د ترامب حكام 
الواليات ورؤس����اء البلدي����ات بالتعامل بحزم أكبر 
في مواجهة االحتجاجات، ولوح باستخدام القوة 

العس����كرية غير المح����دودة واالعتقاالت لضبط 
األوضاع إذا دعت الضرورة.

ووصف الرئيس بع����ض المتظاهرين بالمخربين 
المناصري����ن لغريم����ه ج����و باي����دن باالنتخابات 
الرئاس����ية المقبلة، وقال إنه لو خسر االنتخابات 
فس����يكون لهؤالء »المخربين« الكلمة العليا، في 
توظيف واضح لألحداث في االنتخابات الرئاسية.

وأش����ارت مصادر إعالمية إلى أن ترامب عقد لقاء 
مع وزير العدل وليام بار لبحث سبل إدراج »أنتيفا« 
وهي حركة ش����عبية يسارية، على الئحة اإلرهاب 
الداخلي، حيث يتهمها الرئي����س بالوقوف وراء 
ه����ذه المظاهرات التي تطال����ب بالعدالة لمقتل 

فلويد.

ترمب يلّوح بالقوة العسكرية
 حظر التجوال في 40 مدينة وحالة طوارئ في 3 واليات أمريكية 
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غزة/ االستقالل:
أعلن نادي اتحاد بيت حانون الرياضي 
عن ضم الالعب محمد زهد, بعد فسخ 

تعاقده مع نادي الجالء قبل أسابيع.
ولعب زهد لعدة أندية أبرزها خدمات 
النصيرات والمشتل وخدمات المغازي, 

وُيجيد اللعب في مركز خط الوسط.
وفي س���ياق ُمتص���ل, واصل مجلس 
إدارة نادي أهلي النصيرات، تعاقداته 

الصيفية استعدادا للموسم المقبل. 
حيث تعاقد النادي مع مدافع خدمات 

البري���ج و النصيرات الس���ابق علي أبو 
حس���نين, واس���تعار عالء العريان من 
اتح���اد خانيون���س للموس���م الثالث 

تواليًا.
فيم���ا أعلن ن���ادي اتحاد دي���ر البلح، 
المنافس ب���دوري الدرجة الثانية في 
قطاع غزة، عن ابرام 6 صفقات جديدة، 
اس���تعدادًا للموس���م الكروي القادم 

.2021-2020
وقدم الن���ادي 6 العبي���ن ُجدد دفعة 
واحدة، وهم » احمد حماد« من الشوكة 

، و«شادي صباح« من خدمات دير البلح، 
و«عماد ش���نينو« من العطاء، و«جهاد 
الرنتيس���ي« م���ن الوف���اق و«أس���عد 
العناب���ي« م���ن جماعي رف���ح، و«علي 

مسمح »من معن.
وتأت���ي تعزي���زات اتحاد دي���ر البلح، 
لتؤكد رغبته في المنافسة على بطاقة 
الصع���ود للدرجة األول���ى، وتعويض 
اخفاقه في الموس���م الماضي، بعد أن 
ح���ل وصيفًا في المرك���ز الثاني بفرع 

الوسطى والجنوب.

مدريد/االستقالل:
أعلنت رابطة الليجا رس���مًيا، أمس، مواعيد مباريات 

الجولتين 28، و29 من الدوري اإلسباني.
وتم االس���تقرار على اس���تئناف مس���ابقة الدوري 
اإلسباني يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل بلقاء ديربي 
األندلس بين إش���بيلية وريال بيتيس، في العاشرة 

مساًء.
ويحل برش���لونة ضيًفا على ماي���وركا يوم األحد 13 
يونيو/ حزيران في نفس التوقيت، بينما يستضيف 
ريال مدريد نظيره إيبار في السابعة والنصف مساء 

األحد 14 من الشهر نفسه.
في الوقت ذاته، س���تقام مباري���ات الجولة 29 يوم 

االثنين 15 يونيو/ حزيران، وتستمر 4 أيام.
وستبدأ عودة الحياة يوم الخميس 11 يونيو، عندما 
يلتقي إشبيلية بفريق ريال بيتيس، ويوم الجمعة 
12 يوني���و غرناطة وخيتافي، فالنس���يا  وليفانتي، 
وتس���تكمل الجولة الس���بت 13 يوني���و بمواجهة 
إس���بانيول فريق ديبورتيفو أالفيس، وسيلتا فيجو 
يقابل فياريال، وليجانيس أمام بلد الوليد، ومايوركا 
يستضيف برشلونة الس���اعة )10 مساًء(، وتختتم 
الجولة األح���د 14 يونيو بثالث لقاءات أتليتك بلباو 
و أتليتكو مدريد الس���اعة )1 مس���اء( وريال مدريد 
يس���تقبل إيب���ار الساعة)7:30مس���اء( و أخيرا ريال 

سوسيداد أمام أوساسونا.

وتفتتح  الجولة 29 يوم اإلثنين 15 يونيو بلقاءين 
ليفانت���ي أمام إش���بيلية ، و ري���ال بيتيس يلتقي 
غرناط���ة ، و ي���وم الثالثاء 16 يوني���و خيتافي أمام 
إس���بانيول ، و فياريال يس���تقبل مايوركا ، و أخيرا 
برشلونة في مواجهة ليجانيس الساعة )10 مساًء(.

ويوم األربع���اء 17 يونيو إيبار  وأتليتك بلباو ، و بلد 
الوليد يلتقي سيلتا فيجو ، و أوساسونا أمام أتليتكو 

مدريد.
وتختت���م الجولة الخمي���س 18 يوني���و بلقاءين ، 
ديبورتيف���و أالفيس أمام ريال سوس���يداد ، و ريال 
مدريد في قمة مثيرة أمام  فالنس���يا الس���اعة )10 

مساء(.

رابطة الليجا تحدد مواعيد مباريات الجولتين 28 و29

بيت حانون الرياضي يضم »زهد« واتحاد الدير يضم »6« العبين

االستقالل/وكاالت:
أعرب مصطفي حجي المدرب المساعد للمنتخب المغربي 
عن س����عادته بتوليه ه����ذا المنصب مع البوس����ني وحيد 

خليلوزيتش المدير الفني لألسود.
وأك����د أفضل العب أفريق����ي عام 1998، أن����ه يعتبر هذه 

التجربة »فرصة كبيرة )له( على المستوي الشخصي«.
وقال حجي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة على قناة 
أون س����بورت المصرية »بالتأكيد خدمة بالدي شرف كبير 

لي، وأسعى الستغالل تلك الفرصة«.
وتطرق للحديث عن أزمة نجم النصر السعودي عبد الرزاق 

حمد الله مع األسود.

وق����ال: »أزم����ة حم����د الله م����ع المدي����ر الفني البوس����ني 
تضخمت بسبب اإلعالم، لكن اس����تبعاده يعد رؤية فنية 

لخليلوزيتش«.
وعن متابعة الالعبين المغاربة ف����ي الدوري المصري قال: 
»محمد أوناجم وأشرف بن شرقي يقدمان مستوي متميزًا 
مع الزمالك، وهو فريق كبير على مستوى القارة األفريقية 

والوطن العربي«.
واس����تطرد: »الدوري المصري بصفة عام����ة هو أحد أقوي 

الدوريات في الوطن العربي ويخرج منه العبون كبار«.
كما أكد أنه يتواصل بش����كل مستمر مع وليد أزارو مهاجم 

األهلي المصري، المعار إلى االتفاق السعودي.

حجي: اإلعالم ضخم أزمة حمد 
الله.. وثنائي الزمالك متميز

االستقالل/ وكاالت:
تمكن فريق بوروسيا دورتموند من اكتساح مضيفه بادربورن 
بسداسية لهدف مساء األحد، في إطار منافسات الجولة 29 من 

الدوري األلماني لكرة القدم.
وبهذا االنتصار، عزز دورتموند بقاءه في المركز الثاني برصيد 
60 نقطة، بينما ظل بادربورن في ذيل الجدول برصيد 19 نقطة.

أه����داف دورتموند جاءت عن طريق ثورج����ان هازارد، وجادون 
سانش����و »هاتريك«، وأش����رف حكيمي، ومارسيل شميلزر، في 
الدقائ����ق 54، و57، و74، و85، و89، و91 عل����ى التوالي، وأحرز 
أوفي هونيماير هدف بادربورن الوحيد بالدقيقة 72 من ركلة 

جزاء.
وفي مباراة أخرى، فاز بوروس����يا مونش����نجالدباخ على يونيون 

برلين برباعية مقابل هدف وحيد.

»هاتريك« سانشو يقود دورتموند الكتساح بادربورن

االستقالل/ وكاالت:
يس���ابق نادي باريس سان جيرمان 
اليمنى  الجبه���ة  لتدعي���م  الزم���ن 
بصفقة جديدة خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
ذكرت مجلة فرانس فوتبول في تقرير 
له���ا أن بي إس جي بدأ التفاوض مع 
المقربين من سيرجينو ديست ظهير 
أيمن أياكس أمس���تردام الهولندي، 
الذي يرتبط بتعاقد مع ناديه لصيف 

.2022
ويريد النادي الباريس���ي ضم ظهير 
أيمن في ظل انتهاء تعاقد توماس 

مونييه بنهاية الموسم الجاري.

أن  الفرنس���ية  المجل���ة  وأضاف���ت 
مس���ؤولي بي إس جي ل���م يتقدموا 
بعد بعرض رسمي لضم ديست )19 
أياكس أمستردام، في  لنادي  سنة( 
الوقت الذي يرحب الالعب األمريكي 
الش���اب بفك���رة االنتق���ال لحديقة 

األمراء.
ورجح���ت أن تنتعش خزينة أياكس 
أمستردام ب�20 مليون يورو مقابل بيع 

سيرجينو ديست.
ولفتت أيضا إلى أن الالعب األمريكي 
الش���اب يحظ���ى باهتم���ام أندي���ة 
أخرى أبرزها برش���لونة، بايرن ميونخ 

وبوروسيا دورتموند.

باريس يسبق برشلونة نحو صفقة أمريكية

االستقالل/ وكاالت:
قام مجل����س إدارة ن����ادي الزمالك المصري 
برئاس����ة مرتضى منصور بوض����ع الفتات 
كبي����رة على أس����وار الن����ادي تحمل جملة 
»ن����ادي الزمال����ك ن����ادي الق����رن الحقيقي 
بالبطوالت واإلنجازات وليس بالمحس����وبية 

والمجامالت«. 
وأعاد النادي وضع الالفتات بعد االستجابة 
لمناش����دة االتح����اد اإلفريقي لك����رة القدم 
»كاف« بحذف ش����عاره من عل����ى الالفتات 

السابقة.
وتأتي تلك الخط����وة ضمن اإلجراءات التي 
يتخذها مجلس إدارة الزمالك للحصول على 

لقب نادي القرن العشرين في قارة إفريقيا.
وقرر مجلس إدارة الزمالك تش����كيل لجنة 
رباعي����ة برئاس����ة المستش����ار أحمد جالل 
إبراهي����م، وعضوية إس����ماعيل يوس����ف، 
وهان����ى زادة، وأحمد مرتض����ى منصور، من 
أج����ل تجهيز مل����ف كامل بالمس����تندات 
للتأكيد على أحقية األبيض في لقب نادي 
القرن العش����رين في إفريقيا الذي توج به 

األهلي المصري. 
وي����رى الزمالك أنه األحق بلقب نادي القرن، 
ألنه كان األكثر تتويجًا باأللقاب القارية في 
القرن الماض����ي، ولذلك قرر رفع دعوى أمام 

المحكمة الرياضية الدولية.

وفق الفتة جديدة له
الزمالك.. نادي القرن الحقيقي بالبطوالت وليس المجامالت
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ب���دأت حكومة االحتالل بالضغط والتضييق على س���كان القرى 
المعزولة )بيت إكس���ا، والنبي صموئيل، وح���ي الخاليلة( وقرى 
محافظة القدس خاصة، ومنع إدخال المواد األساس���ية إليها إال 
بش���روط، كجزء من العقاب الجماعي لس���كانها، ومحاولة البتزاز 
الهيئات المحلية للتواصل مع المؤسس���ات اإلسرائيلية بشكل 
مباشر بمعزل عن مؤسسات الس���لطة الفلسطينية. وفق ما جاء 

في تقرير نشرته وكالة األنباء الرسمية أمس.
بيت اكس���ا إحدى ه���ذه القرى الت���ي بدأت س���لطات االحتالل 
التضيي���ق عليها بش���كل واضح، ومنعت إدخ���ال الغاز والمواد 
األساس���ية إليها للضغ���ط على المجلس الق���روي للتواصل مع 
سلطات االسرائيلي بشكل مباشر، ويأتي هذا في سياق سياسة 
إس���رائيلية تنس���حب على عديد الهيئات المحلية، في محاولة 
لكس���ر قرار القيادة بوقف كافة أش���كال االتصاالت مع الجانب 

اإلسرائيلي.
وق���ال رئيس بلدية بيت إكس���ا س���عادة الخطي���ب إن البلدية 

وفور اس���تالمها قرار الرئيس بوقف العمل باالتفاقيات، أعلنت 
التزامه���ا بالقرار رغم المعان���اة الكبيرة التي تعيش���ها القرية 
بس���بب الحصار الذي تفرضه قوات االحتالل عليها، حيث تحيط 
بها الحواجز االحتاللية ويمنع المواطنون من غير حملة هويتها 

من دخولها.
وتح���دث الخطي���ب عن من���ع االحتالل إدخ���ال األغن���ام والغاز 

وسيارات النفايات ونضح المجاري للقرية.
ب���دوره، ق���ال وزير الحكم المحل���ي مجدي الصالح إن »س���لطات 
االحت���الل تقوم بالتضييق على كافة الهيئات المحلية بش���كل 
ممنهج إلجبارها على التواصل معها بش���كل مباش���ر، وتمارس 
االبت���زاز على بعضها، وخي���ر مثال على ذلك اإلخط���ارات التي 
وزعته���ا ش���ركة الكهرباء القطري���ة ل�44 هيئ���ة محلية بوقف 

إمدادات الكهرباء بحجة وجود مستحقات مالية«.
وأضاف أن س���لطات االحتالل تكثف التضييق على قرى شمال 
غرب الق���دس من خالل منع إدخ���ال المواد األساس���ية، البتزاز 
الهيئات المحلية من أجل التواصل معها كبديل عن مؤسسات 

السلطة الوطنية.
وتابع أن الوضع في شمال القدس خطير، حيث يمارس االحتالل 
ضغطا عل���ى مجالس الهيئات المحلية وه���ي ترفض الخضوع 
له���ذه الضغوط���ات، وه���ذه المحاوالت تنس���حب عل���ى عديد 
الهيئ���ات المحلية في الضفة للتواصل مع الجانب اإلس���رائيلي 

بعيدا عن القنوات الرسمية.
وأش���ار الصالح إلى أن مؤسس���ات دولة االحتالل تواصل نفس 
المس���اعي لفتح قنوات اتص���ال مع الهيئ���ات المحلية، وبدأت 
تفتعل مشاكل مع بعض البلديات الكبرى، وعرض خدمات ألكثر 

من بلدية ومجلس قروي.
إل���ى ذلك، قال رئي���س بلدية عناتا طه نعم���ان »نحن كبلديات 
نتعامل مع االحتالل م���ن خالل االرتباط المدني الفلس���طيني، 
ونرفض بش���كل مطلق التعامل المباشر معه، وستكون مصالح 
المواطني���ن من خ���الل الهيئات الت���ي حددتها الس���لطة عبر 

الصليب األحمر«.
وأض���اف أن »البلدي���ات الفلس���طينية ترفض أن تكون جس���را 

لالحتالل، ولن تكون جزءا من معادلة يس���عى االحتالل لفرضها 
بعد وقف العمل باالتفاقيات، وهذه البلديات منتخبة وش���عبنا 
يع���رف من يخت���ار، وهي تمثل بوصلة الش���عب الفلس���طيني 

وتطلعاته وأحالمه وآماله، ولن تكون إال في صّفه«.
من جانبه، قال رئيس بلدية العيزرية، رئيس المجلس المشترك 
لجنوب غرب القدس )يشمل 12 هيئة محلية( عصام فرعون إن 
»بلدية العيزرية المس���تهدفة من االحتالل وتتعرض إلجراءات 
تعس���فية وتق���ام عليه���ا الكتل���ة االس���تيطانية األكبر وهي 
مس���توطنة معالي أدوميم ومش���روع إي 1، ولكن لن نتعاون مع 

االحتالل بأي جانب من الجوانب إال عبر الصليب األحمر .
وأضاف أن »وقف التنس���يق جاء بس���بب ضم األغ���وار والكتل 

االستيطانية الكبرى، وأكبر هذه الكتل مقامة على أرضنا.
بدوره، قال رئيس االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية موسى 
حديد إن »البلديات الفلس���طينية أفش���لت في الماضي مخطط 
روابط القرى، وكانت من حماة المشروع الوطني وما زالت، ونؤكد 

عدم التعامل المباشر مع دولة االحتالل«.

منع إدخال المواد األساسية إليها
االحتالل يبتز الهيئات المحلية في القدس ليجبرها على التواصل المباشر معه

القدس المحتلة/ االستقالل:
أوع���ز وزير جيش االحتالل بيني غانتس، االثنين، إلى رئيس أركانه أفيف كوخافي »بتس���ريع اس���تعدادات 
الجي���ش للتعام���ل مع تبعات تنفي���ذ مخططات ضم مناطق في الضف���ة الغربية المحتل���ة«، وفقا لما أوردته 
صحيفة معاريف اإلسرائيلية. وقالت الصحيفة إن غانتس أطلع كوخافي على التطورات الحاصلة في الساحة 
السياسية بهذا الشأن، مشيرًة إلى نية غانتس تعيين مندوبا عنه لتنسيق التحركات الالزمة في هذا المجال.

وأش���ار غانتس إلى أنه »سيتم تش���كيل فريق متكامل في الوزارة لتنسيق التوصيات التي سيتم تطبيقها 
على األرض، ضمن التحركات الجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة«. وفي س���ياق متصل، عقد مسؤولون في 
اإلدارة األميركي���ة اجتماعا عبر اإلنترنت مع رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو وس���فير إس���رائيل في 
الواليات المتحدة األميركية رون ديرمر، حول مخطط الضم، وفقا لما ذكرته وس���ائل إعالم إسرائيلية. وشارك 
في االجتماع كبار المس���ؤولين في اإلدارة األميركية من بينهم كبير المستش���ارين جاريد كوشنر، والمبعوث 

األميركي الخاص إلى الشرق األوسط آفي بيركوفيتش، والسفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

غانتس يوعز لجيشه تسريع 
االستعدادات لـ »الضم«

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت دائرة مرور غزة وفاة الطفل عبيدة إبراهيم البرس )8 س���نوات( وإصابة 6 آخرين جراء 
حادث مروري وقع في شارع صالح الدين في المحافظة الوسطى بغزة، بعد ظهر أمس اإلثنين.

وأوضح���ت أن الحادث وقع جراء اصط���دام مركبة من نوع فيرنا في عام���ود بالقرب من موقع 
الكتيبة 14 على شارع صالح الدين بالمحافظة الوسطى.

وفاة طفل وإصابة 6 
بحادث مروري وسط القطاع

قريتي بردلة وعين البيضا في األغوار الش����مالية وهدمت بركسات 
خضار.

وقالت مصادر محلية إن جنود االحتالل جرفوا خمس بس����طات لبيع 
الخضار على الش����ارع الرئيسي لبردلة وعين البيضا بحجة قربها من 

الشارع.
وأضافت أن أصحاب البسطات أنذروا منذ أسبوع بعملية الهدم، علًما 
أن المنطقة تقع ضمن المناطق المرشحة للضم في األغوار الشمالية 
وكانت قوات االحتالل أزالت اليافطات التي تش����ير إلى أنها مناطق 

فلسطينية قبل أيام.
كما اقتحم����ت قوات االحتالل أمس، بلدة سبس����طية ش����مال غرب 

نابلس، وانتشرت في المنطقة األثرية غرب البلدة.
وق����ال رئيس بلدية سبس����طية محمد عازم، إن ع����ددا من المركبات 

العسكرية اقتحمت البلدة، وأغلقت مداخل الساحة األثرية فيها.
يذكر أن بلدية سبس����طية تنفذ حاليا مش����روع تأهيل في الساحة 

األثرية.
مداهمات واعتقاالت 

أم����ا على صعيد االعتق����االت والمداهمات اليومية التي تش����هدها 
الضفة والق����دس، فقد اعتقل����ت قوات االحتالل أم����س 28 مواطنا 

واقتادتهم إلى مراكز التحقيق.
فف����ي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل أربع����ة مواطنين، وهم: عمرو 
أبو قرع )24 عاما(، ومحمد رباح حنون )28 عاما(، وهو أس����ير س����ابق، 
وش����قيقه أحمد حن����ون )26 عاما( من قرية المزرعة الغربية ش����ماال، 
وحم����زة الخطيب )26 عاما( م����ن قرية نعلين غرًب����ا، بعد أن داهمت 

منازلهم وفتشتها.
وفي الخلي����ل، اعتقلت قوات االحتالل س����تة مواطنين، وهم: طالب 
التوجيهي االس����ير المح����رر أمين عماد محمد الصليب����ي )18 عاما(، 
والطف����ل خليل اياد بس����ام زعاقي����ق )16 عاما( م����ن مدينة الخليل، 
ونقلتهما الى معس����كر لجيش االحتالل داخل مس����توطنة »كرمي 

تسور« ومعسكر عصيون شمال الخليل.
كم����ا اعتقلت ق����وات االحت����الل من قري����ة الطبقة جن����وب الخليل، 
المواطنين: فاكر ش����ريف أبو راس )25 عاما( واحمد سالمة أبو راس، 
وداهمت مخيم الفوار واعتقلت الشابين احمد جمال، وعطية محمود 

النجار )36 عاما(، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.
وف����ي أريح����ا، اعتقلت قوات االحتالل، خمس����ة مواطني����ن من قرية 
الجفتلك ش����مال المدينة، وهم: أمين فاي����ز عنوز، وجمعة جهالين، 

والمواطن أنور أبو جودة وولديه رائد وجهاد.

وف����ي طولكرم، اعتقلت قوات االحت����الل ثالثة مواطنين في ضاحية 
ش����ويكة ش����مال المدنية، وهم: عبد الله مصطفى عب����د الله بركات 
)25 عاما(، ومحمد س����ليم حنون )26 عاما( وهما من بلدة عنبتا شرق 

طولكرم، وسمير صبحي محمد مهداوي )26 عاما(.
وفي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين من مخيم بالطة، 
وهم: أيهم عرايش����ي )20 عامًا(، ومحمد عرايشي )20 عامًا(، ووائل 

حسام أبو مصطفى )17 عامًا(.
وف����ي القدس المحتل����ة، اعتقلت ق����وات االحتالل، ظه����ر االثنين، 

المقدسية خديجة خويص من باب االسباط بالبلدة القديمة.
كما واقتحمت تلك القوات عدة منازل في البلدة القديمة، واعتقلت 
الش����ابين جهاد قوس وروحي الكولغاص����ي، واقتادتهما إلى مركز 

الشرطة بعد وضع قيود حديدية بيديهما.
فيما أفرجت ش����رطة االحتالل ظهر أمس عن محافظ القدس عدنان 

غيث بدون شروط.
وكانت قوات االحتالل ومخابراته اعتقلت محافظ القدس وعددًا من 
الشخصيات المقدسية األحد خالل قمع وقفة إلحياء الذكرى ال 19 
لرحيل أمير القدس فيصل الحسيني أمام مبنى بيت الشرق المغلق 

في القدس.

توغل وتجريف
أما ف����ي قطاع غزة، فقد توغلت آليات عس����كرية إس����رائيلية، أمس 
اإلثنين، في أراضي المواطنين الحدودية ش����رق مدينة غزة، وس����ط 

أعمال تجريف وإطالق نار.
وأفاد مراس����لنا، بأن عدة آليات عس����كرية إس����رائيلية تضم دبابات 
وجرافات انطلقت من موقع »ملكة« العس����كري اإلس����رائيلي الجاثم 
على الش����ريط الحدودي ش����رق مدينة غزة وتوغلت لعشرات األمتار 
في أراضي المواطنين بحي الزيتون شرق المدينة، وقامت الجرافات 
بأعمال تجريف ووضعت س����واتر ترابية في المنطقة المستهدفة 

وسط إطالق نار متقطع في المكان.
وفي الس����ياق، اس����تهدفت قوات االحتالل »االسرائيلي، يوم أمس، 

رعاة األغنام شرق بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب القطاع.
واطلقت قوات االحتالل قنابل الغاز صوب رعاة االغنام، دون التبليغ 

عن وقوع اصابات .
وتتعمد قوات االحتالل اإلس����رائيلي بشكل شبه يومي التوغل في 
أراضي المواطنين الزراعية الحدودية ش����مال وش����رق القطاع وتمنع 
المزارعي����ن من الوصول إليها لزراعتها، كما تس����تهدف الصيادين 

في عرض بحر القطاع.

االحتالل يهدم..

غزة/ االستقالل:
أكد نائب  مدير ع���ام الرعاية االولية 
لشؤون الصحة العامة ب غزة د. مجدي 
ضهير أمس االثنين، أنه سيتم خالل 
األيام المقبلة إتمام إجراءات س���حب 
العين���ات النهائي���ة لنح���و )1400( 
مستضاف في مراكز الحجر الصحي، 
وذلك للتأكد من س���المتهم وخلوهم 
من اإلصاب���ة بفيروس كورونا »كوفيد 
19« وذلك ضمن البرتوكول المعتمد 

إلنهاء فترة الحجر الصحي.
وذك���ر ضهير في بيان صحفي تلقت 
»االستقالل« نس���خة عنه، أنه سيتم 
سحب العينات لهؤالء المستضافين 
م���ن قبل فريق االس���تجابة الس���ريع 
الوقائي والمكون  التابع لدائرة الطب 
م���ن أطب���اء وحكم���اء متخصصي���ن 

ومدربين.
ولف���ت إلى أن الفريق يقوم بس���حب 
المس���تضافين  لجمي���ع  العين���ات 

بالحجر مرتي���ن على األقل خالل فترة 
اس���تضافتهم الم���رة األول���ى خالل 
األس���بوع األول الستضافتهم، والمرة 
الثاني���ة قب���ل نهاي���ة فت���رة الحجر 
الصح���ي االحترازي، كما يتم س���حب 
العينات خالل هذه الفترة ألي شخص 
ق���د تظهر علي���ه بع���ض األعراض، 
منوها إلى التنس���يق المس���تمر مع 
المستشفيات وأماكن الحجر والحدود 

والمعابر.

غزة: البدء بسحب عينات لنحو 1400 مستضاف إلنهاء حجرهم

غزة/ االستقالل:
اس���تنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين 
االثنين، حادثة إطالق النار على مركبة أحد 
أعضائها بمدينة غزة المستشار شرحبيل 
الزعيم وذل���ك أثناء توق���ف المركبة أمام 

مكتبه بالمدينة.
جه���ات  بي���ان،  ف���ي  النقاب���ة  وطالب���ت 
إلقاء  ف���ي  بالقي���ام بدورها  االختص���اص 
القبض على من أس���متهم »الثلة الخارجة 
ع���ن القان���ون« وتقديمه���م للعدالة ألخذ 

لحجم  المناس���ب  القضائ���ي  المقتض���ى 
الجريمة.

س���يارة  يس���تقلون  مجهول���ون  وأطل���ق 
أطلقوا مس���اء أمس، الرصاص تجاه سيارة 
المستشار الزعيم في شارع الجالء بمدينة 

غزة.
م���ن جهتها، أكدت الش���رطة في غزة أنها 
تتابع حادثة إط���الق النار على إثر خالفات 

شخصية، والتي أدت إلى إصابة طفل.
وقال���ت الش���رطة ف���ي بي���ان له���ا تلقت 

»االس���تقالل« نس���خة عنه، إنه���ا فتحت 
تحقيًق���ا وح���ّددت هوي���ة مطلق���ي النار، 
وتعم���ل حالًيا من أج���ل توقيفهم وضبط 
السالح المستخدم في الحادثة، واستكمال 

اإلجراءات القانونية في القضية.
وش���ددت على أنها لن تس���مح ألّي جهة 
كان���ت بإث���ارة الفوضى وتهديد الس���لم 
األهلي، مح���ذرة أنها سُتحاس���ب كل من 
القانون،  الس���الح خارج إط���ار  يس���تخدم 

وُيعرض أمن المواطنين وحياتهم للخطر.

غزة: »المحامين« تستنكر إطالق النار على سيارة محاٍم.. والشرطة تحذر
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االستقالل/ وكاالت:
قالت منظم���ة الصحة العالمية، إن الذب���اب المنزلي ال ينقل ع���دوى فيروس كورونا 

لإلنسان.
وأوضحت المنظمة أن العدوى تنتقل بشكل رئيسي عن طريق القطرات التي تنبعث 
من الش���خص المصاب، عندما يس���عل أو يعطس أو يتحدث، كم���ا يمكن أن تحدث 

اإلصابة عند مالمسة العين واألنف والفم بعد لمس أسطح موجود عليها الفيروس.
وتساءل كثيرون حول العالم مع حلول الربيع وبدء درجات الحرارة في االرتفاع، عما إذا 
كانت الحش���رات التي تكثر في فصل الربيع، مثل البعوض والذباب، قادرة على نقل 

العدوى بفيروس كورونا.
واس���تبعد علماء الحش���رات في روس���يا فرضية انتقال العدوى بالفيروس عن طريق 

الحشرات.
وقال العالم الروس���ي المتخصص في علم الحش���رات والحمض النووي، قسطنطين 
كيتاي���ف: »ال يوجد داع للخوف من هذه الناحية«، مش���يرا إلى أن الصينيين بدورهم 
قاموا بدراسة في هذه اإلطار، وتوصلوا إلى أن الحشرات مصاصة الدماء، وخاصة الذباب، 

ال تنقل العدوى بفيروس كورونا.
بدورها، أكدت عالمة الحشرات، يوليا لوفتسوفا، أن األوساط العلمية »لم تتوصل إلى 
إجابة قاطعة حول ما إذا كانت الحشرات قادرة على نقل العدوى بهذا الفيروس أم ال«.

وقالت: »إذا تخيلنا أن ش���خصا مصابا عطس على يده، وبعد ذلك مباشرة حطت ذبابة 
على يده، ثم انتقلت لشخص آخر ونقلت له العدوى، هذه فرضية مستبعدة جدا«.

 االستقالل/ وكاالت:
قد تتساءل ربات المنازل عن نوعية األوعية واألدوات المعدنية األفضل 
التي يمكن اس����تخدامها أثناء الطهي، للحصول عل����ى أفضل النتائج 

ولتجنب أي أضرار على الصحة.
وتعتب����ر األدوات المصنوع����ة من الفوالذ المقاوم للصدأ “س����تينليس 
س����تيل” من أفضل األدوات التي يمكن استخدامها في المطبخ، وذلك 
الن الفوالذ المقاوم للصدأ ال يحت����وي على أي أضرار على الصحة، إذ أنه 

معدن خامل وال ينتج المواد الكيميائية الضارة وينقلها إلى الطعام.
كما انه قابل للتدوير، ففي عالم اليوم، يس����عى الجميع للمساهمة في 
تحسين العالم والحفاظ على البيئة من التلوث عبر أساليب كثيرة أهمها 
إع����ادة التدوير. وألن الفوالذ المقاوم للصدأ مصنوع من النيكل والحديد 
والكروم وعدد قليل من الم����واد الخام األخرى، فإنه قابل إلعادة التدوير، 

وبالتالي فإنه يعتبر صديق للبيئة.
وبم����ا أن المعدن قوي، فهو مق����اوم للتآكل مما يعني أن����ه يبقى قاباًل 
لالس����تخدام لفترة أط����ول من الزمن. ونظرًا ألن المعدن ال يتس����بب في 
تس����رب المواد الكيميائية الضارة إلى الطعام، ويتم تنظيفه بش����كل 

أفضل.

دواعي استعمال 
أواني الفوالذ

فل�صطينيون يوؤدون �صالة الفجر داخل باحات امل�صجد الأق�صى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية من "كورونا"

القاهرة/ االستقالل:
أطاح خط���أ لغوي ضمن منش���ور يتعلق بإج���راءات مكافحة 
في���روس كورونا المس���تجد بمس���ؤول مص���ري، وُأحيل إلى 

التحقيق.
وقالت وسائل إعالم مصرية إن محافظ الفيوم، أحمد األنصاري، 
قرر إعفاء رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلي، التابعة 
لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف 
المختص عن تحرير الخطابات للجهات ذات الصلة، وإحالتهم 
للتحقيق في مسؤوليتهم عن أخطاء لغوية حولت معنى أحد 

البيانات الرسمية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكما يظهر في الخطاب المرفق، فإنه تم استبدال جملة )ارتداء 
الكمامة( بعبارة )ارتداء القمامة(. وتكافح الس���لطات المصرية 

جائحة كورونا بف���رض إجراءات وقائية في مختلف محافظات 
البالد.

وتواص���ل وزارة الصحة والس���كان رفع اس���تعداداتها بجميع 
محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أوال بأول بشأن فيروس 
»كورونا المستجد«، واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية الالزمة ضد 

أي فيروسات أو أمراض معدية بحسب الوزارة.
من جانب آخر، أكدت مسؤولة صحية في مصر أن زيادة حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا في البالد يرجع إلى ما حدث فى شهر 
رمض���ان وعيد الفطر من عدم التزام المواطنين والس���لوكيات 

الخاطئة فى التعامل مع وباء كورونا.
 أوضح���ت وزيرة الصحة أن هناك 6 محافظات ش���هدت أعلى 
نس���بة النتش���ار المرض، وهي القاهرة، والجي���زة والقليوبية 

والمنوفي���ة والفي���وم واإلس���كندرية، مش���يرة إل���ى أن هذه 
المحافظات ال�6 سجلت فيها حتى 30 مايو بشكل عام 15415 
إصابة مؤكدة، بينما كان يبلغ عدد اإلجمالي في كل البالد حتى 

اليوم ذاته 23449.
 وبحسب بيانات وزارة الصحة، تحتل محافظة القاهرة المرتبة 
األولى في هذه القائمة ب����7111 حالة، تليها محافظة الجيزة 
ب����2629 حالة، ثم القليوبية ب����1787 حالة، والمنوفية ب�1533 
حالة، والفيوم ب�1277 حالة، بينما جاءت محافظة اإلسكندرية 

في المركز السادس ب�1078 حالة.
 وتوق���ع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة 
الصحة المصرية، حس���ام حس���ني، ارتفاع مع���دالت اإلصابة 
بفيروس كورونا المستجد في البالد خالل األسبوعين المقبلين.

»الكمامة« تطيح بمسؤول مصري

القاهرة/ االستقالل:
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة في مصر حبس عاطل متهم بقتل 
والد زوجته والشروع فى قتل والدتها، بسبب خالفات زوجية، ورفض الزوجة العودة 

إلى منزله 15 يوًما على ذمة التحقيقات.
واعترف المتهم بقتل المجني عليه، بعد نش���وب مشادة كالمية بينهما، لرغبته 
في إعادة زوجته لمس���كن الزوجية، التي تركت���ه وتوجهت لإلقامة بمنزل والدها، 

بسبب خالفات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى مركز ش���رطة كرداسة، بالغا يفيد بمقتل أحد األش���خاص، وإصابة زوجته، 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأفادت التحريات أن زوج ابنة المجني عليه 
وراء ارتكاب الجريمة، حيث تركته زوجته بسبب خالفات أسرية، وتوجهت لإلقامة 
بمنزل والدها، فتوجه المتهم إلعادتها، إال أن مش���ادة كالمية نش���بت بينه وبين 
والد زوجته، فأشهر سكين كان بحوزته، وطعن بها حماه، وأصاب حماته وفر هاربا.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط الس���الح المس���تخدم في 
الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصري يقتل حماه 
ويطعن حماته

حسم الجدل حول نقل 
الذباب كورونا لإلنسان

واشنطن/ االستقالل:
أدى إغالق المطاعم نتيجة انتشار وباء 
كورونا في العالم إلى اضطرار الفئران 
إل����ى البحث عن مصادر جديدة لتأمين 

غذائها.
ونقلت ش����بكة »بي بي سي عربية« عن 
المرك����ز األمريك����ي لمكافحة األمراض 
والس����يطرة عليه����ا   )CDC(  تحذير 
األس����بوع الماضي أن »القوارض التي 
تبحث ع����ن الطعام يمك����ن أن تظهر 

سلوكا غير عادي وعدوانيا«.
وكانت اإلج����راءات التي اتخذتها دول 
العال����م لمواجه����ة انتش����ار فيروس 
كورونا بإغ����الق المطاعم، وإجبار الناس 
على البق����اء في المنازل، أدت إلى إجبار 
الفئران على البحث عن مصادر جديدة 

للطعام وتغيير سلوكها.

وبحس����ب تحذير المركز، ف����إن إغالق 
المطاع����م »أدى إلى قلة الطعام المتاح 
للقوارض، خاصة في المناطق التجارية 

المزدحمة«.
وأدى بح����ث هذه الثديي����ات الجائعة 
عن مصادر جديدة للطعام، إلى ازدياد 
نشاطها مما س����بب انتشارها بشكل 

متزايد حول العالم.
ويعتبر الحي الفرنس����ي الشهير في 
مدين����ة ني����و أورليان����ز األمريكية أحد 
األمثلة على ذلك. ففي فبراير/ ش����باط 
الماض����ي، كان الحي مكتظ����ا باآلالف 
من الزوار الذي����ن توافدوا على النوادي 

والمطاعم.
وبع����د إغ����الق مطاعم الح����ي، خرجت 
قطع����ان الفئ����ران من أوكاره����ا، تماما 
كما فعل����ت في م����دن أمريكية أخرى، 

مث����ل العاصمة واش����نطن ونيويورك. 
ويح����ذر المركز م����ن أن »برامج الصحة 
البيئية ومكافحة القوارض قد تشهد 
زيادة ف����ي طلب الخدم����ات المتعلقة 
بالق����وارض، وكذلك زيادة في التقارير 
عن سلوكيات غير معتادة أو عدوانية 

للقوارض.
ويق����ول روب����رت كوريغ����ان، الخبي����ر 
األمريكي المتخص����ص في القوارض، 
إن الس����لوك العدوان����ي ليس موجها 
نحو البش����ر، بل تجاه الفئ����ران األخرى 
أو المباني، حي����ث تبحث القوارض عن 
والعثور  للدخول  والش����قوق  الفجوات 

على الطعام.
وق����ال كوريغان لبي بي س����ي إن »هذا 
ال يعن����ي أنه����ا لن تهاج����م أو تعض 

الناس«.

لماذا أصبحت الفئران أكثر عدوانية في زمن كورونا؟

 لندن/ االستقالل:
في حادث مأس���اوي، غريب من نوعه، توفي مسن بعد أن 
هاجمه قطيع من األبقار في إحدى بلدات المملكة المتحدة.

وقالت شرطة ش���مال يوركشاير إن الرجل البالغ من العمر 
82 عاما وزوجته كانا يس���يران في إيفيسكار، بالقرب من 
إنغلتون، وهي بلدة تقع في ش���مال يوركش���اير بشمال 

البالد.

وأعلن ع���ن وفاة الضحية في مكان الح���ادث، بينما نقلت 
زوجته البالغة من العمر 78 عاما إلى المستشفى بواسطة 

اإلسعاف الجوي.
وقالت متحدثة باسم الشرطة: »إن رجال يبلغ من العمر 82 

عاًما من فولريدج توفي بعد أن هاجمه قطيع من األبقار«.
وأضافت: »هرعت خدمات الطوارئ لمكان الحادث.. لألسف 

توفي الرجل في مكان الحادث«.

وأصيبت المرأة، البالغة من العمر 78 عامًا، برضوض شديدة 
وُنقلت إلى مستشفى النكستر الملكي بواسطة اإلسعاف 

الجوي«.
وتقول السلطة التنفيذية للصحة والسالمة، بناًء على عدد 
من الح���وادث كل عام، أن األبقار هي أخطر الحيوانات في 
المملكة المتحدة، حيث يقع عمال المزارع والمشاة ضحايا 

بشكل أساسي لهذا الحيوان الضخم.

قطيع أبقار يقتل مسنًا في بريطانيا


