
251771األحد 29 شوال 1441 هــ 21 يونيو 2020 م

11

11

02

02

02

12

03
04

رام الله/ االستقالل:
أصيب مساء السبت، ثالثة شبان بالرصاص المعدني 
المغل����ف بالمطاط خالل مواجهات م����ع االحتالل في 
قري����ة المغير ش����مال مدينة رام الله وس����ط الضفة 

الغربية المحتلة.
وقال مصدر من القرية إن دوريات عسكرية اقتحمت 
القرية م����ن الناحية الغربية، حيث داهم الجنود منزال 
قيد اإلنش����اء محاولين منع صاحبه م����ن إكمال البناء، 
إال أن مجموعة من الش����بان تصدوا للجنود ورشقوهم 

بالحج����ارة. ودارت مواجهات مع ق����وات االحتالل في 
المنطقة الغربية، تخللها إط����الق االحتالل للرصاص 
المعدن����ي المغل����ف بالمطاط، م����ا أدى إلصابة ثالثة 
ش����بان جرى نقل أحدهم للمستشفى لتلقي العالج 

بعد إصابته بالرأس.
وتمنع قوات االحتالل أهالي القرية بناء منازلهم على 
أطراف القرية لضمان اس����تمرار تمدد المستوطنات، 
فيم����ا يمن����ع المس����توطنين المزارع����ون م����ن زراعة 

أراضيهم مع االستمرار بقطع وحرق أشجار الزيتون.

3 إصابات برصاص االحتالل شرق رام الله

الحكومة تقرر إجراءات »وقائية« جديدة لمواجهة »كورونا« بالضفة

»أوتشا«: االحتالل هدم وصادر 
70 مبنى فلسطينًيا بأسبوعين

رام الله/ االستقالل:
أعلن رئيس الحكومة محمد اشتية مساء السبت، 
عن سلس���لة إجراءات وقائية احترازية لمواجهة 

في���روس كورونا في محافظ���ات الضفة الغربية 
المحتل���ة. وأعلن اش���تية خ���الل مؤتمر صحفي 
ب���رام الله ع���ن إغ���الق محافظة الخلي���ل جنوب 

الضف���ة ومنع الدخول والخروج منها، باس���تثناء 
حركة البضائع، ومنع التنقل داخل 
المحافظة لتمكين الطواقم الطبية 

القدس المحتلة / االستقالل:
قال مكتب األمم المتحدة لتنس���يق الش���ؤون اإلنس���انية في األرض 
الفلسطينية المحتلة )أوتشا( إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت 

6 ماليين فلسطيني يعانون اللجوء 
نتيجة تهجيرهم قسرًا من أراضيهم

موظفــو السلطة: حياتنا 
أشبه بحياة المطارديــن!

غزة/ دعاء الحطاب: 
كغيره من موظفي الس���لطة الفلسطينية في قطاع غزة، يترقب 
أبو كامل شمالي الموظف في جهاز الشرطة، سماع خبر اإلعالن 

ما أسباب ضعف الحراك الشعبي في 
الضفة لمواجهة مخطط »الضم«؟

غزة / محمد أبو هويدي:
مع اس���تمرار تأكيد رئيس وزراء حكومة االحتالل »اإلسرائيلي« 
بنيامين نتنياهو وحكومته، التلويح بتنفيذ مشروع ضم أراضي 

رام الله/ االستقالل:
ش���هدت مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة أمس 
الس���بت، تس���جيل أكثر من 105 إصابات جديدة 
بفيروس »كورونا«. وأفادت وزارة الصحة مي الكيلة 
مساء أمس، بتس���جيل 24 إصابة جديدة بفيروس 

كورونا، بينها 22 في محافظ���ة الخليل، وإصابتان 
في محافظة نابلس، ما يرفع عدد إصابات، السبت، 
إل���ى 108. وأوضحت الكيلة في بي���ان صحفي، أن 
الحصيل���ة اإلجمالية في فلس���طين منذ بدء رصد 
الفيروس وص���ل إلى 979 إصاب���ة، ومجمل حاالت 

التعاف���ي 594 حالة، و5 حاالت وف���اة، و380 حالة 
نش���طة. وأش���ارت إلى أن الحاالت النشطة توزعت 
كالتالي: محافظة الق���دس 38 حالة، ومحافظة رام 

الله والبيرة 6 ح���االت، ومحافظة بيت 
لحم 5 حاالت، ومحافظة الخليل 280 

ت�ضجيل اأكرث من 105 اإ�ضابات جديدة بكورونا يف ال�ضفة

البطش يدعو للمقاومة والتصدي 
الشامل لمواجهة سياسة »الضم«

غزة/ االستقالل:
دعا عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، الشيخ خالد 

البطش، إلى تفعيل المقاومة ف���ي الضفة الغربية المحتلة، وصواًل 
إلى االنتفاضة الشاملة لمواجهة سياسة ضم أجزاء من الضفة إلى 

قاآني للمقاومة الفلسطينية: سنبقى 
إلى جانبكم وسنعزز محور المقاومة

سفير فلسطين في طهران: د. شلح اتسم 
بالمصداقية في اإلصرار على نهج المقاومة

طهران/ االستقالل:

أك���د قائد قوة الق���دس التابعة لحرس الث���ورة اإلس���المية اإليرانية، العميد 
إس���ماعيل قاآني، مخاطبا المقاومة الفلس���طينية: نطمئنكم أننا وكما القائد 

رفح/ االستقالل:
أكد د. جميل علي���ان القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين، أن خطة الض���م الصهيو- أمريكية ما هي 
إال نتاج لمخطط تصفية للقضية الفلس���طينية، وقرصنة 

على األراضي، في إطار تطبيق ما تسمى ب�"صفقة القرن".
ج���اء ذلك خ���الل ن���دوة نظمه���ا االتحاد اإلس���المي في 

النقابات، في محافظة رفح مس���اء الس���بت، 
بعنوان " قراءة سياس���ية حول خطة الضم 

القيادي عليان يطالب بتشكيل جبهة 
مقاومة إقليمية لمواجهة خطة الضم

الأ�سري املري�ض 
معت�سم رداد 
يعاين و�سعًا 

�سحيًا �سيئًا
غزة/ االستقالل:

أفادت مؤسس���ة مهجة القدس 
للش���هداء واألس���رى والجرح���ى 
ي���وم أمس، أن األس���ير المريض 
معتص���م طال���ب داود رداد )38 
عامًا( من بلدة صيدا قضاء مدينة 

يعاني  طولك���رم، 
م���ن وض���ع صحي 
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رام الله/ االستقالل:
أعلن رئيس الحكومة محمد اش���تية مساء السبت، عن 
سلس���لة إجراءات وقائية احترازي���ة لمواجهة فيروس 

كورونا في محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن اش���تية خالل مؤتمر صحفي برام الله عن إغالق 
محافظة الخليل جنوب الضف���ة ومنع الدخول والخروج 
منها، باس���تثناء حرك���ة البضائع، ومن���ع التنقل داخل 
المحافظة لتمكين الطواقم الطبية من الس���يطرة على 

الحالة الوبائية.
كم���ا أعلن عن إغ���الق محافظة نابلس ش���ماال لمدة 48 
س���اعة، لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة 

الخارطة الوبائية.
كما تقرر منع إقامة األعراس وحفالت االستقبال والتخرج 
أو بيوت العزاء وكل أش���كال التجمهر، منعًا قاطعًا في 
كل المحافظات وتحت طائلة المسؤولية القانونية، ومنذ 

هذه الليلة )أمس(.
ودعا رئيس الحكومة جميع المنش���آت العامة والخاصة 
االقتصادي���ة والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف 
أنواعها باإلضافة للمقاهي والمطاعم، االلتزام بش���روط 
الس���المة العامة وكل من يخالف يغلق محله ويعرض 

نفسه للمثول أمام القضاء.
وقال: "س���تقوم وحدة برئاسة الشرطة وطواقم الصحة 
ووزارة االقتص���اد بالرقابة في جميع المحافظات ومن لم 

يلتزم سيتم اغالق محله."
وأوعز اش���تية للوزراء ابت���داًء من الغ���د )األحد( العمل 

عل���ى تقليل حركة موظفيهم بي���ن المحافظات، إال بما 
تقتضيه الحاجة، ويس���تثنى من ذلك موظف, الخليل 
حيث يطلب منهم الدوام داخ���ل المحافظة بالترتيب 
مع وزرائهم، آملين من القطاع الخاص أن يدرس���وا ذات 

الترتيب.
كما تقرر فرض نظام الحجر التام واإلغالق المشدد على 
كل قري���ة أو مخيم أو حي في مدينة أو مدينة ينتش���ر 
فيها الفاي���روس، وبما يش���كل خطورة عل���ى مجموع 

السكان.

وأش���ار إلى إعادة فتح مراكز الحجر التي تم إغالقها في 
جميع المحافظات، داعًيا مستش���فيات القطاع الخاص 

واألهلي االستعداد ألي حاجة لهم.
وق���ال رئي���س الحكوم���ة إن هناك بعض األش���خاص 
الذين يخالفون شروط الحجر وبهذا يعرضون أنفسهم 
واآلخرين للخطر، وقد يتس���ببون بموت اآلخرين، وعليه 

سوف يحاكمون أمام القانون.
وأضاف "اعتباًرا من يوم غد )األحد( س���نبدأ اس���تقبال 
أبناءنا العالقين في بعض الدول، سيتم إجراء فحوصات 

طبية لهم، وسيطلب منهم حجر أنفسهم في بيوتهم 
لمدة أسبوعين.

وأكد أنه ل���م يعد هناك أي مجال للتراخي أو المهادنة 
في األمر، إن إجراءات السالمة بسيطة جدا: مسافة بين 
الش���خص واآلخر، ووضع الكمامة في األسواق واألماكن 
العامة والعمل وغيرها، إن ه���ذا األمر هو إجراء إجباري 

على جميع المواطنين االلتزام به.
ودعا اشتية أهلنا في ال�48 باالمتناع عن زيارة أي مدينة 
 hWأو قرية أو مخيم في الضفة الغربية ولمدة 14 يوم

من تاريخه، آملين منكم تفهم ذلك.
كما طالب العمال بعدم التنقل اليومي من وإلى أماكن 
عملهم في الداخل ولمدة 14 يوما. يمكن لهم المبيت 

في أماكن عملهم.
وأعلن عن تفعي���ل لجان الطوارئ ف���ي مختلف القرى 
والبلديات لمساندة عمل األجهزة األمنية خصوصا في 

المناطق التي يصعب الوصول لها.
وقال: "ُيمنع العمل في المستعمرات منًعا قاطًعا".

وأك���د أن حكومته "عمل���ت على حمايتك���م واآلن حان 
دوركم أن تحموا أنفس���كم وتتحملوا المسؤولية معنا، 

من أجل الخروج من هذه الموجة من اإلصابات".
واختتم بالقول: "يؤس���فني أننا س���وف نراقب تطبيق 
هذه اإلجراءات لمدة 5 أيام، وفي حال التزامكم نستمر 
بتطبيقها، وفي حال عدم تطبيقها، فإننا س���وف نلجأ 
إلى إجراءات أخ���رى أكثر حدة. آمل منك���م االلتزام وأال 

تحوجنا إلى ذلك".

الحكومة تقرر إجراءات »وقائية« جديدة لمواجهة »كورونا« بالضفة

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، السبت خمسة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة، فيما شهدت 
مناطق متفرقة من الضفة والقدس مواجهات مع االحتالل. وقالت مصادر محلية: إن قوات االحتالل اعتقلت 

الشاب علي أبو صالح من بلدة عرابة خالل توجهه إلى مدينة رام الله صباًحا.
ومن بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقل مستعربون شاًبا لم تعرف هويته بعد، وقد استخدموا مركبة مدنية 
فلسطينية. كما اعتقل من البلدة الشاب وائل كميل بالقرب من معسكر سالم غرب جنين، عقب استدعائه 
للتحقيق. واعتقل جيش االحتالل الش���ابين عبد الرحمن الحاج حس���ن ومحمد نوفل خالل تواجدهما قرب 

الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية.
فيم���ا أصيب الطفل وديع ص���الح )15 عاًما( من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، برضوض وجروح مختلفة جراء 

االعتداء عليه من قبل مستوطنين.
واندلعت مواجهات بين عشرات الشباب وقوات االحتالل قرب الحاجز الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة.

اعتقاالت ومداهمات في الضفة 
وإصابة طفل في بيت لحم

القدس المحتلة / االستقالل:
ق���ال مكتب األم���م المتحدة لتنس���يق الش���ؤون 
اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة )أوتشا( 
إن سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« هدمت أو صادرت 
70 مبنى فلس���طينًيا في الضفة الغربية المحتلة 
خ���الل األس���بوعين الماضيين، بزع���م االفتقار إلى 

رخص البناء.
وأوضح المكتب في تقرير »حماية المدنيين« الذي 
ُيغطي الفترة ما بين 2 -15 حزيران/يونيو 2020، أن 
عمليات الهدم أدت إلى تهجير 90 شخًصا وإلحاق 

األضرار بأكثر من 280 آخرين.
وبّين أن هذا العدد ُيمثل ارتفاًعا نس���بته 250 في 
المائة بالمقارنة مع المعدل األسبوعي للمباني التي 

اسُتهدفت منذ مطلع هذا العام )10 مباٍن(.

وأش���ار إلى أن 61 مبًنى من المباني المتضررة يقع 
في المنطقة )ج(، منها تس���عة ُقدمت في السابق 

كمساعدات إنسانية.
وذكر أن من بين المناطق األكثر تضرًرا مسافر يّطا 
جنوب الخليل، حيث هدمت س���لطات االحتالل 17 
منزاًل وخزانات مياه ومباٍن يستخدمها أصحابها في 

تأمين سبل عيشهم.
ولفت إل���ى أن ه���ذه المنطقة مصنف���ة باعتبارها 
»منطقة إط���الق نار« لغايات التدريب العس���كري، 
ويواجه س���كانها البالغ عددهم 1,300 نسمة بيئة 

قسرية تعّرضهم لخطر ترحيلهم قسًرا عنها.
وأضاف أن 9 من المباني المتضررة تقع في شرقي 
القدس المحتل���ة، من بينه���ا 4 هدمها أصحابها 
الفلس���طينيون لتجنب الرس���وم البلدية واحتمال 

تضرر مباٍن ومقتنيات شخصية أخرى.
وأوضح تقرير »أوتش���ا« أن الزيادة التي تش���هدها 
عمليات الهدم والتهجير وس���ط استمرار تفّشي 

الوباء تثير قلًقا بالًغا.
وخالل األس���بوعين الماضيين، أصيب ما مجموعه 
25 فلس���طينًيا، من بينهم تس���عة أطفال، بجروح 
في اش���تباكات مع القوات اإلسرائيلية في الضفة 

الغربية.
وُس���جلت إصاب���ة 22 من هؤالء خ���الل المظاهرات 
األسبوعية التي تجري منذ أمد بعيد في كفر قّدوم 
بقلقيلي���ة احتجاًج���ا على القي���ود المفروضة على 

الوصول والتوسع االستيطاني.
وأف���اد التقرير بأن من بين المصابين، 12 ش���خًصا 
أصيبوا باألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وتلّقى 

عش���رة العالج الطبي جراء استنشاق الغاز المسيل 
للدم���وع، وأصيب اثنان نتيجًة لالعتداء الجس���دي 

عليهما وواحد بقنبلة غاز مسيل للدموع.
وخ���الل الفترة التي يغطيها ه���ذا التقرير، نّفذت 
قوات االحتالل 120 عملية بحث واعتقال واعتقلت 
190 فلس���طينًيا، وُس���جلت 28 عملي���ة م���ن هذه 
العملي���ات في القدس، و26 بمحافظة الخليل، و15 
بمحافظة رام الله وما تبقى منها في مختلف أنحاء 

الضفة.
وف���ي قطاع غزة، أطلقت قوات االحتالل النار في 35 
مناس���بة على األقل في المناطق المحاذية للسياج 
الحدودي مع األراضي المحتلة، وقبالة س���احل غزة 

بحجة فرض القيود على الوصول.
وبحس���ب التقري���ر األمم���ي، فإن خ���روج المرضى 

من قطاع غ���زة عبر معبر بيت حان���ون/ أيرز معطاًل 
بعدما أوقفت السلطة الفلسطينية جميع إجراءات 
التنس���يق مع السلطات اإلسرائيلية، رًدا على إعالن 
الحكوم���ة اإلس���رائيلية عن نيتها ض���م أجزاء من 

الضفة.
ومنذ يوم 21 أيار/مايو، لم تنس���ق الس���لطة سوى 
لخروج الحاالت االس���تثنائية التي تستدعي إنقاذ 
حياته���ا، بينما ج���رى في بعض الح���االت تحويل 
الطلب���ات الت���ي قّدمه���ا المرضى إلى الس���لطات 

اإلسرائيلية من خالل مؤسسات حقوق اإلنسان.
وحول اعتداءات المس���توطنين، أف���اد التقرير بأن 
مس���توطنين أصابوا عشرة فلس���طينيين بجروح 
وأتلفوا 90 ش���جرة زيتون وعشر مركبات على األقل 

في الضفة.

»أوتشا«: االحتالل هدم وصادر 70 مبنى فلسطينًيا بأسبوعين

غزة/ االستقالل:
دعا عض���و المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين، الش���يخ خالد البطش، 
إل���ى تفعي���ل المقاومة ف���ي الضف���ة الغربية 
إل���ى االنتفاضة الش���املة  المحتل���ة، وص���واًل 
لمواجهة سياس���ة ضم أجزاء م���ن الضفة إلى 

الكيان »اإلسرائيلي«.
وأك���د البطش خ���الل كلمة له بمراس���م تكريم 
القائد الوطن���ي الكبير الدكتور رمضان ش���لح 
ف���ي طه���ران، أن الصم���ت العربي الرس���مي 
وغياب الجامعة العربي���ة يعزز فرصة االحتالل 
اإلس���رائيلي بضم األراضي في الضفة الغربية 

وتنفيذ مشاريع االستيالء.
وش���دد على أن التطبي���ع العلن���ي »الوقح« مع 
االحت���الل يش���كل طعنة في خاص���رة القدس 

ويفتح الطريق أمام نهب ثروات األمة.
وقال القيادي البط���ش: »إننا في حركة الجهاد 
اإلس���المي نؤكد على أننا بقيادة المجاهد زياد 
النخ�الة سنمضي في مش���روع المق�اومة حتى 

التحرير ولن نساوم على حقوق شعبنا«.
وأوض���ح ان الحركة تتمس���ك بالوحدة الوطنية من 
أج���ل تحقيق األهداف الوطنية ووقف االنقس���ام 
داعًي���ا إلى التص���دي الوطني الش���امل لمواجهة 
سياس���ة الضم. ولفت إلى أن »صفقة القرن« جاءت 

صفعة للتأكيد على أن »إسرائيل« ال تؤمن بالسالم 
ومشاريع التسوية. وفي ذات السياق أكد القيادي 
البط���ش، أن المجاه���د الدكتور رمضان ش���لح قاد 
الحرك���ة مع المجاهد زياد النخال���ة وخاض خاللها 
معارك نوعية في المقاومة، وش���كل رحيله خسارة 
لمحور المقاومة. وقال: »كان الدكتور رمضان ش���لح 
عنوانا للوحدة والعمل المش���ترك وصاحب الدعوة 
المس���تمرة لحقن دماء األمة«. ولف���ت إلى أنه في 
لحظة غياب كثير م���ن الدول عن دورها في خدمة 
فلس���طين كان الدكتور شلح والش���هيد الجنرال 
قاس���م س���ليماني يعمالن على مواجهة المشروع 

الصهيو- أمريكي في المنطقة.

التطبيع يشكل طعنة في خاصرة القدس
البطش يدعو للمقاومة والتصدي الشامل لمواجهة سياسة »الضم«
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أكد قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة اإلسالمية اإليرانية، 
العميد إس���ماعيل قاآن���ي، مخاطب���ا المقاومة الفلس���طينية: 
نطمئنكم أننا وكما القائد العظيم الش���هيد سليماني سنقف 
إلى جانبكم وجميع القوى المجاهدة وسنمضي دوما في مسار 
تعزيز محور المقاومة. وفي كلمة ألقيت نيابة عنه مساء السبت 
في مراس���م تكريم تأبينية أقيمت عل���ى روح الدكتور رمضان 
عبدالله شلح األمين العام السابق لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلس���طين، قدم العميد قاآني التعازي إلى زياد النخالة األمين 
العام لحركة الجهاد اإلس���المي، بمصيبة فقدان الدكتور شّلح، 
ال���ذي قضى عمره المبارك بكل ش���جاعة وتضحية في مس���ار 
الجهاد والصمود في ساحة المقاومة وتحرير فلسطين العزيزة 
والقدس الش���ريف، وكذلك إلى المجاهدين في حركة الجهاد 
اإلس���المي والشعب الفلس���طيني المقاوم الش���ريف، متمنيا 
لعقيلت���ه المكرمة المضحي���ة وأوالده وذوي���ه الصبر الجميل 

واألجر الجزيل.

وأضاف البيان، أن الفقيد العزيز )شّلح( وقف بشجاعة وبصيرة أمام 
كل االنحراف����ات التي أثارها العدو، وكان نبراس����ًا وضاء ينير درب 
المجاهدين الحقيقيين في مس����ار النض����ال. وثمن البيان الجهود 
المخلصة للفقيد الراحل رمضان ش����ّلح في ساحة الجهاد والكفاح 
ضد الكيان الصهيوني، متمنيًا السالمة والمزيد من النجاح لألمين 
العام الجديد لحركة الجهاد االس����المي، مهيب����ًا بجميع رفاق درب 
الفقي����د والمجاهدين األعزاء المقاومين في الجهاد االس����المي، أن 
يواصلوا دربه حتى تحقيق الهدف النهائي وهو تحرير فلسطين 

والقدس الشريف.
وأردف: نحن أيضا نطمئنكم أننا وكما القائد العظيم الشهيد 
س���ليماني س���نبقى إلى جانبك���م وجميع الق���وى المجاهدة، 
وس���نمضي دوما في مس���ار تعزيز محور المقاومة، سائال الله 
تعالى أن يم���ن بالمغفرة والرضوان على الفقي���د الراحل، وأن 
يحش���ر روحه مع أرواح الصالحين والشهداء الذين كانوا تحت 

قيادته وأقضوا مضاجع العدو الغاصب.

اجلمهورية الإ�شالمية يف اإيران تكرم القائد الوطني الكبري الدكتور رم�شان �شلح

قال السفير الفلس���طيني في العاصمة اإليرانية طهران، 
صالح ال���زواوي، إن الفقي���د الدكتور رمضان ش���لح، كان 
يتس���م بالتواضع الكامل والمصداقية ف���ي اصراره على 
طريق الجهاد واالستشهاد لذلك اختاره الله ان يكون في 

موقع ال ُينسى ابدا.
وقال الزواوي، أن »هذه المناسبة العظيمة تذكرنا بالطريق 
الذي اخترن���اه وهو طريق الجهاد واالستش���هاد الذي ال 

طريق غيره لتحرير كل ش���بر م���ن أرض وطننا المغتصب 
فلسطين«.

وأضاف: »المرحوم الفقيد الكبير الدكتور رمضان عبدالله 
ش���لح الذي عرفته س���احات العلم والتعلم على مستوى 
العالم وهو درس في فلس���طين وبريطانيا وأمريكا وترك 
بصماته في س���احات الجهاد في نفس الوقت، ال شك أن 
وفاته خسارة كبيرة للجهاد واالستشهاد ونهج المقاومة 

لكنها الطريق الوحيد المفتوح امامنا الس���تمرار مسيرتنا 
لتحرير أرضنا المحتلة خاصة في هذه الظروف التي تقف 
فيها الواليات المتح���دة والصهاينة لتدمير ما تبقى من 
قضيتنا واالس���تيالء على هذه القضية المقدس���ة التي 
نفديه���ا بأرواحن���ا وال تمث���ل لنا فقط رم���وز الوطنية بل 
تمثل لنا ديننا ويقيننا وإيماننا ومستقبل أجيالنا. وتابع: 
»نبارك ألش���قائنا في الجمهورية اإلسالمية التخاذ هذه 

المبادرة وتكريم شخصية كبيرة بمستوى الراحل رمضان 
عبدالله ش���لح ونسأل الله أن يطيل بعمر األخ زياد النخالة 
األمين العام الجديد ويرحم القائد المؤس���س األخ فتحي 
الش���قاقي الذي عرفته منذ 40 عاما صديقًا وأخًا ومجاهدًا 
واكرمه الله بالجهاد كما أكرمه بالش���هادة على يد العدو 
الصهيوني ونس���أل الله ان يثبتنا على طريق فلس���طين 

حتى النصر«.

قال ممث���ل حركة »حماس« ف���ي العاصمة اإليراني 
طهران خالد القدومي، الس���بت، إن مسيرة المقاومة 
لن تتوقف برحيل قادة مثل الفقيد رمضان عبدالله 

شلح.
وأضاف القدومي: »هؤالء الش���هداء العظام الذين بذلوا 
التضحيات لن يضيع الله دماءهم الزكية والثقافة التي 
تركوها هي توضيح البوصلة وان اخوانهم سيس���تمرون 
في هذه المس���يرة نحو البوصل���ة التي هي بوصلة العز و 

بوصلة تحرير فلسطين والقدس«.
وأكد، أن ش���خصية الراحل رمضان عبدالله شلح تجاوزت 
اإلطار الحزبي لإلطار الوطن���ي واألكاديمي والعلمي وهو 

لديه شخصية متعددة الجوانب.
وختم: »إن إقامة مراسم بهذه الطريقة هي اقل ما يمكن 
تقديمة مقابل خدماته التي قدمها للشعب الفلسطيني 

وعلى مستوى العلمي والثقافي واألكاديمي«.

الراحل شّلح كان نبراسًا ينير درب المجاهدين

قاآني للمقاومة الفلسطينية: سنبقى 
إلى جانبكم وسنعزز محور المقاومة

أكد ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في إيران، ناصر أبو 
ش����ريف، أن الدكتور الراحل رمضان عبدالله أحد أهم 
الش����خصيات الجهادية العلمية والفكرية والمميزة 
في التاريخ الفلسطيني التي تستحق مزيدًا من تأمل 
وتبصير المسلمين بها لما لها من دور حافل بالعطاء 

في كل المستويات الفكرية والعلمية والجهادية.
وقال أب����و ش����ريف: أن »الدكت����ور رمض����ان كان له 
ش����خصية مركبة جًدا حيث كان يجم����ع بين القدرة 
الفكري����ة والعملية والثقافي����ة، كان يقرأ كما يأكل 
ويتنفس وال يمكن أن يبتعد عن القراءة مهما كانت 
الظروف، كان دائما يح����اول أن يطلع على كل ما هو 
جدي����د على الس����احة الفلس����طينية أو الصهيونية 

والعربي����ة والدولية وحت����ى في مج����االت الثقافية 
واألدبي����ة، كان يهتم جدا بمجال الش����عر خصوصا 
الش����اعر محمود درويش وغيره، هو كان ش����خصية 
يجمع م����ا بين الثقاف����ة والفكر و العم����ل الجهادي 
حيث كان يقود تنظيما جهاديًا سياسيًا فاعاًل على 
الساحة الفلس����طينية وكان احد المؤسسين لهذه 
الحركة الجهادية التي كانت لها بصمة واضحة في 
تاريخ العمل الوطني الفلسطيني«. وتابع: »أن تكريم 
ش����خصية مجاهدة وعلمية ومفك����رة مهم جدا لكن 
إحي����اء أفكار الدكتور رمضان ه����و أهم من مؤتمرات 
تكريمه ألننا نعمل من خ����الل هذه المؤتمرات على 

إحياء جزء بسيط من فكر الدكتور رمضان عبدالله.

أكد مس���اعد رئيس البرلمان اإليراني أمير عبد 
اللهيان مساء السبت، أن الدكتور رمضان شلح 
كان مثقف���ا وأديبا ويحمل الهم الفلس���طيني 

وسار على هذا الدرب.
وقال اللهيان: »إن د. ش���لح تميز في الكثير من 
المج���االت وكان يعتبر القضية الفلس���طينية 
قضي���ة إس���المية، حي���ث تمس���ك بالقضية 
والقدس أم���ام العدو الصهيون���ي فكان خير 
خل���ف للش���قاقي وق���اد حركة الجه���اد حتى 
ازدادت قوة وعزيمة وأصبحت حركة أساس���ية 

في الساحة الفلسطينية«.
وش���دد عل���ى أن د. ش���لح كان يؤك���د أن الحل 

األساسي لتحرير فلسطين هي المقاومة، وكان 
يمتاز بقوة التشخيص في القضايا الجذرية.

وأضاف اللهيان: »النقطة األولى والمش���تركة 
بين الشهيد الجنرال قاسم سليماني والدكتور 
رمضان عبد الله ش���لح ه���ي االهتمام بالوحدة 

اإلسالمية«.
ووجه مس���اعد رئيس البرلم���ان اإليراني أمير 
عبد اللهيان رس���الة إل���ى دول الخليج العربي 
قائاًل: » نقول للس���عودية واالمارات والبحرين 
إن التطبيع لن يس���اعد في الحفاظ على األمن، 
والكيان الصهيوني ال يعرف إال اإلبادة وش���ن 

الحروب كما فعل في فلسطين ولبنان«.

أبو شريف: د. شلح شخصية جهادية 
وعلمية تستحق مزيد من التأمل

اللهيان: د. شلح آمن بالمقاومة 
والوحدة لتحرير فلسطين

طهران/ اال�ستقالل:
يف لفت��ة تقديري��ة وتكرميية مميزة، ووف��اًء منها لدوره 
الوطني واجلهادي الكبري يف خدمة الق�سية الفل�سطينية 
والدف��اع عنه��ا، يف مواجه��ة امل�س��روع ال�سهي��و- اأمريك��ي 
اال�ستعماري يف املنطقة، اأقامت اجلمهورية االإ�سالمية يف 

اإيران اأم�س ال�سبت، حفل تكرمي وتاأبني للراحل الوطني 
الكبري، االأمني الع��ام ال�سابق حلركة اجلهاد االإ�سالمي يف 
فل�سطني د. رم�سان عبد اهلل �سّلح، الذي وافته املنّية بعد 
رحلة زاخرة باجلهاد والعطاء م�ساء ال�ساد�س من حزيران 
اجل��اري. و�سه��د احلف��ل ال��ذي �س��ارك في��ه �سخ�سي��ات 

�سيا�سية كبرية ووازنة م��ن اإيران وفل�سطني، كلمات عّدة، 
اأ�س��اد خاللها املتحدثون مبناقب الراحل »�سّلح« الفكرية 
وال�سيا�سي��ة ومبواقف��ه اجلهادي��ة، الت��ي تعك���س مت�سكه 
بفل�سطني من بحرها اإىل نهرها، وعدم االعرتاف بوجود 

الكيان االإ�سرائيلي الغا�سب.

إشادات بمناقبه الفكرية والسياسية وبمواقفه الجهادية

سفير فلسطين في طهران: د. شلح اتسم بالمصداقية في اإلصرار على نهج المقاومة

القدومي: د. شلح تجاوز 
اإلطار الحزبي للوطني 
واألكاديمي والعلمي
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JOB REANNOUNCEMENT
Plant Manager

Position Title: Plant Manager.  Job Type: Full time.  Location:  Khan Younis Wastewater 
Treatment Plant, Khan Younis.  Reports to: Deputy Director for Technical Affairs. Contract 
Duration: One year (Renewable). Working Schedule: 45 hours/week, 6 days/week.
Deadline for submitting applications : 2nd of July ,2020. 
Job Summary
The Plant Manager shall be responsible for the overall day to day management of the project, 
including the operation and control of the different units for power supply, wastewater 
treatment and sludge handling. Reporting directly to the CWMU, the Plant Manager should 
have a good technical background, with a sound understanding of the operation and 
management of wastewater treatment plants. 
Essential Functions:
Working with the data gathered from various staff of the plant such as the Deputy Plant 
Manager, Operations Engineer, SCADA Operators, Laboratory Personnel, Operations and 
Maintenance Managers and Administrative Manager in order to manage and operate the plant. 
Job Description:
 - Overall responsible for planning, organizing, directing and reviewing all activities related to the 
operation and maintenance of the wastewater treatment plant.   - Oversees the working schedules of 
all site mechanical and electrical maintenance and repair works, all according to the Operations and 
Maintenance Manuals.  - Develops and supervises the application of techniques and methods in various 
process controls to increase the efficiency of the facilities operation.  - Reviews comprehensive reports and 
provides detailed information and recommendations to CMWU and where required, other public bodies/
agencies when necessary.  - Prepares the annual operation budget for the wastewater treatment plant 
and manages funds received.  - Reviews all plans for upgrades.  - Directs research and development in the 
areas of new processes or techniques. - Oversees all analytical work within the laboratory and the recording 
of all analytical results and to ensure compliance with the required standards relating to the discharge 
of the effluent.  - Prepares comprehensive reports necessary to provide information as required by local, 
state or national regulatory agencies.  - Provides solutions in the more difficult technical or public relations 
problems.  - Conducts facility tours as required.  - Supervises and coordinates the activities of the plant 
operators and maintenance staff including training, scheduling and written performance evaluations. - 
Works with employees to correct deficiencies and implements disciplinary procedures. Reviews operation 
and maintenance work through on the job inspections, conferences and reports.  - Provides advice on future 
system improvements deemed necessary to dispose of expected increases in wastewater flows.  - Reviews 
and studies the operating expenditure of the facilities.  - Ensure all mechanics respond to public complaints 
concerning wastewater overflows and/or odor control and ensure to contact individuals with a solution 
to the problem.  - Prepares health and safety documentation in accordance with Palestinian Regulations 
and to ensure that they are correctly applied. - To oversee and follow-up on store keeping records with 
regard to the use and replenishment of spare parts and the general maintenance and servicing of all site 
vehicles. - Oversees general site maintenance work and site cleanliness. - Oversees the implementation and 
monitoring of the Site Health and Safety Plan. - Oversees the upkeep of the Site Accident Book.
Job Requirements:
- Bachelor’s Degree in engineering.  - Seven (7) years of relevant experience, Three (3) years of which in a 
managerial position. - The applicant must not be older than 45 years old. - The applicant must be available for 
full time job. - Knowledge of wastewater treatment plant processes. - Excellent verbal and written command 
of English language. - Computer proficient (Microsoft Word and Excel etc.). - Capable to work under pressure 
and with team spirit. - Have good communications skills. - Have engineering association membership. - Good 
report writing skills. - Lives in Khan Younis Governorate is a plus. - Valid driver’s license is a plus.
Application Submittal
Completed applications are submitted with the following documents attached through the 
municipality›s website: http: // Khanyounis.mun.ps
• A copy of academic certificates and transcripts + a copy of the high school certificate. • A 
copy of personal identification (ID, passport). • A copy of birth certificate. • A copy of driver›s 
license. • Copies of experiences + courses + a copy of CV + personal photo.
Application Submittal deadline 
The deadline for receiving applications is on Thursday, 2nd of July ,2020
Important Notes
• The results will be published on the municipality›s website.
• The date of the interviews and other procedures will be announced later on the municipality›s 
website and through SMS that will be sent to the accepted application for the interview exam.
• Any application does not meet the requirements will be excluded by a specialized committee.
• For inquiries, call the municipality›s phone number (115) or mobile number (0597200192) Personnel Affairs Department. 

Eng. Alaa M. Al Batta
Mayor of Khan Younis

State of Palestine
Ministry of Local Government
Municipality of Khan Younis

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

بلـــديـــة خـــان يـونـــ�س

غزة/ االستقالل:
في ذكرى اليوم العالمي لالجئين الذي صادف يوم أمس السبت، 
الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 2000، ما زال أكثر 
من 5.6 ماليين الجئ فلسطيني مسجلين في سجالت وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، يعانون اللجوء، نتيجة 

تهجيرهم من أراضيهم قسرًا إبان نكبة عام 1948.
ويخصص هذا اليوم للتعريف بقضية الالجئين، وتس����ليط الضوء 
على معاناتهم واحتياجاتهم، وبحث سبل دعمهم ومساعدتهم في 
ظل تزايد األزمات وأعداد الالجئين. وش����كلت أحداث نكبة فلسطين 
وما تالها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما 
زالت من عملية تطهير عرقي، تس����ببت بطرد شعب بكامله وإحالل 
جماعات وأفراد من ش����تى بقاع العالم مكانه، وتش����ريد ما يربو على 
800 ألف فلسطيني، عام 1948 ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني 
غالبيته����م إل����ى األردن بعد ح����رب حزي����ران 1967. وتضاعف عدد 
الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ أحداث نكبة 1948، وبلغ عددهم 
االجمالي في العالم نهاية العام 2019 حوالي 13.4 مليون نس����مة، 
أكثر من نصفهم (6.64 ماليين) نس����مة في فلس����طين التاريخية 

(1.60 مليون في أراضي ال�1948)، وفق الجهاز المركزي لإلحصاء.
وبحسب المركز، فإن ما نسبته 28.4% من الالجئين يعيشون في 
58 مخيمًا رسميًا تابعًا لوكالة الغوث تتوزع بواقع 10 مخيمات في 
األردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيمًا في لبنان، و19 مخيمًا 

في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة .
وتمثل هذه التقديرات الحد األدنى لعدد الالجئين الفلسطينيين 
باعتبار وجود الجئين غير مس���جلين، إذ ال يش���مل هذا العدد من 
تم تش���ريدهم من الفلس���طينيين بعد عام 1949 حتى عشية 

حرب حزيران 1967 "حس���ب تعريف األونروا "، وال يش���مل أيضا 
الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية 

الحرب والذين لم يكونوا الجئين أصال.
وبحس���ب أرق���ام اإلحص���اء للع���ام 2019، فإن نس���بة الالجئين 
المسجلين لدى وكالة الغوث في الضفة الغربية بلغت 17% من 

إجمالي الالجئين المسجلين، مقابل 25% في قطاع غزة.
أم���ا على مس���توى الدول العربي���ة، فقد بلغت نس���بة الالجئين 
المسجلين لدى "األونروا" في األردن حوالي 39%، في حين بلغت 

هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 9% و11% على التوالي.
في حين بلغت نس���بة الالجئين في دولة فلسطين حوالي %41 
من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين، 
26% من الس���كان في الضفة الغربية الجئ���ون، في حين بلغت 

نسبة الالجئين في قطاع غزة %64.
وتعتبر قضية الالجئين ومأساتهم هي األطول واألقدم في تاريخ 
اللجوء العالمي، ورغم ذلك ال تزال األمم المتحدة تقف عاجزة أمام 
انهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت 

عليها كل عام، وعلى وجه الخصوص القرار 194.
وين���ص الق���رار (194)، الذي ص���در عن الجمعي���ة العامة لألمم 
المتح���دة بتاري���خ 1948/12/11، على "وجوب الس���ماح بالعودة، 
في أق���رب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، 
والعيش بس���الم مع جيرانهم، ودفع تعويض���ات عن ممتلكات 
الذي���ن يقررون عدم العودة إلى دياره���م وكذلك عن كل فقدان 
أو خسارة أو ضرر للممتلكات، بحيث يعود الشيء إلى أصله، وفقًا 
لمبادئ القانون الدولي والعدال���ة، كما يعّوض عن ذلك الفقدان 

أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

6 ماليين فلسطيني يعانون اللجوء 
نتيجة تهجيرهم قسرًا من أراضيهم

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألس���رى والجرحى يوم 
أمس، أن األس���ير المريض معتصم طال���ب داود رداد (38 عامًا) من 
بلدة صيدا قضاء مدينة طولكرم، يعاني من وضع صحي س���يء جدًا 
نتيجة سياسة اإلهمال الطبي المتعمد والمعاملة السيئة من قبل 
إدارة السجن بحقه وبحق باقي األسرى المرضى الذين يقبعون في 

سجن عيادة الرملة.
وأوضح���ت »مهجة القدس« ف���ي بيان لها، أن المجاه���د رداد ومن 
خالل رس���الة حديثة وصلت منه، م���ا زال يعاني من التهابات حادة 
ومزمنة بنس���بة كبي���رة وعالية في األمعاء، ونس���بة الدم منخفضة 
وغير منتظمة نتيجة النزيف الدائم والمس���تمر، وأن جهاز المناعة 
عنده ضعيف جدًا، ويعاني من آالم مستمرة في أنحاء الجسم وعدم 
استقرار بشكل عام بوضعه الصحي، ويعاني من آالم وأوجاع شديدة 
بس���بب الدس���ك حيث يوجد خلل كبير في الفقرة الثالثة والرابعة 
والخامسة مما يتسبب بآالم كبيرة له، إضافًة لهشاشة في العظام، 

وعدم انتظام دقات القلب. وأضاف األسير رداد في رسالته أن أوضاع 
األسرى المرضى القابعين معه في السجن سيئة جدًا بسبب تعامل 
إدارة الس���جن معهم بحجة جائحة كورونا، وه���م بحاجة للكانتينا 

بسبب وجود أسرى مصابين موجودين معهم في القسم.
جدير بالذكر أن األسير معتصم رداد من مواليد 1982/11/11م؛ وهو 
أعزب، واعتقلته قوات االحتالل بتاريخ 2006/01/12م، وُحكم عليه 
بالسجن الفعلي عشرون عامًا بتهمة االنتماء والعضوية في سرايا 
القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي ومقاومة االحتالل 

الصهيوني.
 وُيصنف األسير رداد، ضمن الحاالت المرضية الصعبة في سجون 
االحتالل، إذ يعاني من سرطان في األمعاء ونزيف حاد دائم ومستمر 
ومزم���ن، إضاف���ة لعدة أمراض أخ���رى - ضغط الدم وع���دم انتظام 
دقات القلب والكولس���ترول وهشاشة في العظام- أصيب بها وهو 
في األسر نتيجة سياس���ة اإلهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه 

سلطات االحتالل بحقه وبحق باقي األسرى المرضى في السجون.

األسير المريض معتصم رداد 
يعاني وضعا صحيا سيئًا

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصلت إدارة س���جون االحتالل أمس، عزل األس���يرتين فدوى 
حمادة، وجيهان حشيمة من القدس المحتلة، لليوم الثاني شر 

على التوالي في ظروف سيئة داخل زنازين سجن "الرملة".
وعزلت سلطات االحتالل األس���يرتين بعد تصديهما لمحاولة 
مجندة إس���رائيلية االعتداء على إحدى األسيرات. يشار إلى أن 
األس���يرة فدوى حمادة معتقلة منذ عام 2017م، وهي محكومة 
بالّسجن 10 سنوات، واألسيرة الجريحة جيهان حشيمة معتقلة 
منذ عام 2016، ومحكومة بالّس���جن أربع س���نوات، وُتعاني من 
عدة مش���اكل صحية تفاقمت جّراء إصابتها برصاص االحتالل 
أثناء اعتقالها. وتعتقل قوات االحتالل في س���جونها أكثر من 

40 مواطنة، من بينهن النائب في المجلس التش���ريعي خالدة 
جرار، وأقدم األس���يرات هي أمل جهاد طقاطقة المعتقلة منذ 
عام 2014م ومحكومة بالس���جن 7 سنوات بينما أعالهن حكمًا 
هما شاتيال سليمان أبو عيادة من كفر قاسم بالداخل المحتل، 
وش���روق صالح دويات من القدس، ومحكومتان بالس���جن 16 
عامًا، واألسيرة ميسون موسى الجبالي من بيت لحم، ومحكومة 

بالسجن 15 عامًا.
وعلى م���دار س���نوات االحتالل تعرض���ت أكثر م���ن 16.000 
فلس���طينية لالعتقال في السجون اإلس���رائيلية وقد شهدت 
فترة االنتفاضة األولى (انتفاض���ة الحجارة) التي انطلقت عام 

1987م، اعتقال نحو 3000 فلسطينية.

االحتالل يواصل عزل األسيرتين 
فدوى حمادة وجيهان حشيمة
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اإعالن بيع باملزاد العلني 

يف الق�ضية رقم 13496 / 2019
نعل���ن للعم���وم انه معروض للبيع م���ن قبل دائرة تنفيذ محكم���ة بداية غزة في 
القضية التنفيذية رقم 2019/13496 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / رياض 
فوزي ديب صالح والمنفذ ضده / سهيل نعمان منصور زويد واخر الشقة الواقعة 
في الدور األول والبالغ مس���احتها حوالي 135 مت���ر وهي عضم وغير مقطعة من 

الداخل فقط يوجد سور خارجي للشقة بها فتحات شبابيك وليس لها باب .
فعل���ى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بعد دفع قيمة 
التأمين بواقع 10 % من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال 
على نفقة المش���تري علما بأن المزاد س���ينعقد الساعة التاسعة صباحا 

يوم الثالثاء بتاريخ 2020/7/21 م . حرر في 2020/6/18 م . 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية البتدائية 

املو�ضوع / تبليغات �ضرعية
مذكرة تبليغ قرار ا�ضتئنايف

الى المدعى عليه الثاني / وسام رمضان سليمان الشاعر من رفح وسكانها 
س���ابقا وحاليا في الس���ويد ومجهولة محل االقامة فيه���ا االن لقد عادت 
القضي���ة أس���اس 2019/675 وموضوعها )اثبات وف���اة( المتكونة بينك 
وبين المدعية / امنة محمود محمد الش���اعر من رفح وس���كانها والمدعى 
عليه���ا االولى مديرية االحوال المدنية – وزارة الداخلية. من مقام محكمة 
االستئناف الش���رعية في خانيونس مصدقة بموجب القرار االستئنافي 
أس���اس )3757( المؤرخ في 2020/6/2م موقوف النفاذ على تصديقه من 
المحكمة العليا الش���رعية حكما قابال للطعن وبذلك صار تبليغك حسب 

االصول . وحرر في 2020/6/16 م .

قا�سي رفح ال�سرعي : 
احمد حممود عا�سور 

دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية – دائرة التنفيذ 

اعالن اخطار تنفيذ حكم ق�ضائي �ضادر 
عن حمكمة غزة ال�ضرعية . دائرة التنفيذ

ال���ى المنفذ ضدها : انتصار طالل س���لمان اب���و زيد من غزة وس���كان دوار ابو مازن برج 
مكة ط 13 س���ابقا واالن مجهولة محل االقامة خارج قطاع غزة نبلغك أنه وطبقا لاللتزام 
القانوني المترتب عليك بموجب الحكم الصادر عن محكمة غزة الش���رعية لصالح طالب 
التنفي���ذ : حازم حمدي محمود الجمالي من غزة وس���كانها وال���ذي يلزمك بتنفيذ قرار 
المحكمة وفق : الس���ند التنفيذي لحكم ضم وحضانه ولد في القضية الشرعية أساس 
2019/1499 صادر بتاريخ 2020/5/17م سجل100 عدد 388 ص 112 على ذمة القضية 
التنفيذية أس���اس 2020/140م صادر بتاري���خ 2020/6/3م لصالح طالب التنفيذ حازم 
المذك���ور ونكلفك بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة 
غزة الشرعية االبتدائية خالل مدة اسبوعين من تاريخ نشر هذا االعالن وان لم تحضري 

فان دائرة التنفيذ ستباشر اجراءات التنفيذ حسب القانون وحرر في 2020/6/18م .

ماأمور تنفيذ حمكمة غزة ال�سرعية 
اأمني الدحدوح 

وحتى إعداد هذا التقرير، لم تصرف الس���لطة رواتب موظفيها 
المس���تحقة عن ش���هر أيار/ مايو المنصرم، بحجة األزمة المالية 
الت���ي تمر بها، وهو ما أدخل الموظفين في وضع معيش���يٍّ بالغ 
الصعوبة، خصوًصا أن آخر راتب تزامن مع نفقات ش���هر رمضان 

وعيد الفطر.
معاناة متفاقمة

ويقول ش���مالي خالل حديثه ل�" االستقالل":" إن الوضع المادي 
صعب للغابة وجمي���ع الموظفين ينتظرون صرف رواتبهم على 
أح���ر من الجمر، خاصة بعد مرور ما يقارب 50 يوما على اس���تالم 
آخر راتب". وأضاف: "األزمة جاءت بشكل مفاجئ، والنفقات خالل 
الش���هرين الماضيين كانت مرتفعة جدًا بس���بب شهر رمضان 
المبارك وعي���د الفطر؛ لذلك كل الموظفين يم���رون بأزمة تزداد 
تعقي���دًا مع كل يوم يمر".  وأكد أن تأخ���ر الراتب يضعهم في 

موقف ال يحس���دون عليه أمام دائنيهم وأمام مقدمي الخدمات 
األساس���ية، كما تجعلهم عاجزين عن تلبية احتياجات أبنائهم 
المتزاي���دة يومًا بعد ي���وم.   وأعرب عن أمله بأن تجد الس���لطة 
حلواًل ألزمة الرواتب بأسرع وقت، وأن تقوم بصرف نصف الراتب 
على األقل كما فعلت في األزمات الس���ابقة وأال تتركهم فريسًة 

لألوضاع االقتصادية والمعيشية الصعبة.
�سابر ولكن؟!

وال يختلف حال الموظف أبو محمد شراب عن سابقه، فمنذ أيام 
يتابع المواقع اإلخبارية لساعات طويلة، باحثًا عن أخبار الرواتب، 
منتظرًا  لحظة إعالن صرفها، لُيس���دد أج���رة المنزل الذي يأويه 
وزوجته وس���بعة من أبنائه، ويس���دد أيضًا ما عليه من التزامات 

مالية متراكمة في دفاتر الباعة.
ويقول شراب خالل حديثه ل�"االستقالل":" إن أزمة الرواتب عادة 

ما تعصف بصغار الموظفين، فنحن دائما في وجه المدفع، سواء 
عند الخصم أو التقاعد المبكر أو بأي قرار تريد الس���لطة اتخاذه، 

حياتنا باتت أشبه بحياة المطاردين".
وأوضح أن الموظف صابر لك���ن المطلوب من الحكومة إلى حين 
توفير الرواتب تقديم حماية ش���املة لهذا الموظف أمام البنوك 
وش���ركات االتصاالت والكهرب���اء والبلديات نتيج���ة لعدم دفع 
راتبه، مس���تدركًا:" إذا كان مطلوب منا أن نتحمل فليعطونا الماء 
والكهرباء واالتصاالت بالمجان، لكن الحكومة لألس���ف تعرف ما 

لها، وال تعرف ما عليها". وفق تعبيره.
 وكان رئي���س وزراء الحكومة في رام الله محمد اش���تية قد أعلن 
في وقت س���ابق، أن حكومته "لن تكون ق���ادرة على دفع رواتب 
الموظفي���ن العموميين حتى نهاية ش���هر يونيو الجاري". وعزا 
اش���تية ذلك إلى ما وصفه ب�"تعن���ت االحتالل في تحويل أموال 

الضرائب الفلس���طينية". وأش���ار إلى أّن "إسرائيل" كانت تحّول 
هذه األموال تلقائيا، دون الرجوع للحكومة الفلس���طينية، واآلن 
طلبت م���ن الحكوم���ة الحديث معه���ا مقابل تحوي���ل األموال. 
وتش���كل عائدات الضرائب حوالي %63 من إجمالي اإليرادات 
العامة الفلس���طينية. وأعلن رئيس الس���لطة محمود عباس في 
19 مايو/ أيار الماضي، أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية في حل من االتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين 
األميركية واإلسرائيلية، ومن جميع االلتزامات المترتبة على تلك 

االتفاقات والتفاهمات، بما فيها األمنية.
وجاء ذلك ردًا على مخططات الضم التي س���يقدم عليها الكيان 
"اإلسرائيلي" لما يزيد عن %30 من مساحة الضفة الغربية، األمر 
ردت عليه "إسرائيل" بوقف التنسيق المدني مع السلطة، ووقف 

تحويل أموال الضرائب.

في ظل أزمة الرواتب 

موظفــو السلطــة: حياتنــا أشبــه بحيــاة المطارديــن!
غزة/ دعاء احلطاب: 

كغريه من موظفي ال�سلطة الفل�سطينية يف قطاع غزة، 
يرتقب اأب��و كامل �سمايل املوظ��ف يف جهاز ال�سرطة، 
�سماع خ��ر الإعالن عن موعد �سرف الرواتب؛ ليثلج 
�سدره ويدخل الفرحة اإىل قلبه، خا�سة بعد تفاقم 
اأو�ساع��ه املادي��ة �سوءًا اإث��ر تاأخر �س��رف الرواتب. 
"�سمايل" واحد من بني اآلف �سغار موظفي ال�سلطة 
بالقط��اع، والذي��ن ط��ال انتظاره��م للروات��ب كثريًا، 
وت��زداد معاناته��م تعقي��دًا م��ع كل يوم مي��ر، خا�سة 
م��ع غياب اأي اأفق ل�سرفها يف ظ��ل الأزمة املالية التي 

تعي�سها ال�سلطة.

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( رفضها 
أي حلول تطرح إلس���قاط قضي���ة الالجئين وإنهاء 
حق الع���ودة كما جاء في صفقة الق���رن أو غيرها، 
مشددًة على أن هذا الحق فردي وقانوني ال يسقط 

وال يمكن اختزاله.
وأك���دت حركة حم���اس في بيان بمناس���بة اليوم 
العالم���ي لالجئي���ن، أن الح���ل الع���ادل لقضي���ة 
الالجئين الفلس���طينيين يكون بعودتهم الكاملة 

إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها.
وأش���ارت حماس إلى أن هذه المناس���بة تأتي في 
ظل س���عى االحتالل اإلس���رائيلي إلى ضم األغوار 
وفرض ما يس���مى بس���يادته على المستوطنات 
ف���ي الضفة الغربية، "األمر الذي يقتل حق الالجئ 

وحلمه بالعودة".
وبين���ت أن وكال���ة غ���وث وتش���غيل الالجئي���ن 
الفلس���طينيين "أونروا" مس���ؤولة بشكل أساسي 
ومباشر عن مجتمع الالجئين، وعليها تحمل كامل 

مسؤولياتها في الرعاية الصحية والتعليم وتوفير 
أفضل الخدمات.

ودعت حم���اس جميع ال���دول والحكوم���ات التي 
تستضيف الالجئين إلى منحهم كامل حقوقهم 
االقتصادي عنهم وتقديم  والتخفيف  اإلنسانية 
كافة أش���كال الرعاية وإعادة إعم���ار ما تهدم من 

منازلهم.
وتوجهت بالتحية لالجئين الفلسطينيين في كل 
أماكن تواجدهم على صبره���م ونضالهم، مثمنًة 

وفق البيان، دورهم في مقاومة االحتالل والحفاظ 
على الهوية الوطنية.

وشددت حماس على دور الالجئين الفلسطينيين 
في العم���ل الوطن���ي الفلس���طيني وحقهم في 
المش���اركة في صناع���ة القرار الفلس���طيني وفي 
التمثيل السياس���ي وفي المشاركة في انتخابات 
المجل���س الوطن���ي، داعيًة لض���رورة الحفاظ على 
وح���دة الكلم���ة وصالبتها وتجني���ب القضية أي 

خالف وادخار هذه القوة لمواجهة االحتالل.

وقال���ت "إن ذك���رى اليوم العالم���ي لالجئين تنكأ 
ج���رح اللجوء الفلس���طيني النازف من���ذ أكثر من 
س���بعين عاًما". وأش���ارت إلى أن قضية الالجئين 
الفلس���طينيين م���ن أصع���ب القضاي���ا وأكثرها 
إنسانية وعدالة، "أولئك الذين هجروا من ديارهم 
بفعل اإلرهاب الصهيوني الذي دمر المدن والقرى 
وصادر الممتلكات بالقوة، وأجبر مئات اآلالف على 
الهجرة ومنع عودتهم رغم القوانين الدولية التي 

تؤكد على عودتهم".

حماس: نرفض أي حلول تسقط قضية الالجئين وحق العودة
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 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

 لدى حمكمة بداية دير البلح
يف الق�سية رقم 2018/142
 يف الطلب رقم 2020/245

المستدعي/ محمود احمد عبد القادر حمدان   هوية رقم )912900446(
المغراقة بجوار مسجد االيمان   وكيله المحامي / شادي غبن

المستدعى ضدهم /  رامي عبد الفتاح احمد حمدان   مقيم في ليبيا
سامي عبد الفتاح احمد حمدان   مقيم في السويد    عطية عبد الفتاح احمد حمدان   مقيم 

في ليبيا       احمد عبد الفتاح احمد حمدان      مقيم في الضفة الغربية مدينة اريحا
نوع الدعوى / حقوق

قيمة الدعوى /   مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب رقم 2020/245
  في القضية رقم 2018/142 ) حقوق(

الى المستدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليكم 
دع���وى حقوقية لذلك يقتض���ى عليكم الحضور الى ه���ذه المحكمة خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذك���رة كما يقتضى عليكم 
ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ تبلغكم هذه المذكرة علما بأنه تم تحديد جلسة يوم الخميس بتاريخ 
2020/7/7 لنظ���ر الدعوى وليكن معلوما لديك���م اذا تخلفتم عن ذلك يجوز 

للمستدعي ان يسير في طلبه حسب األصول . وتقبلوا فائق االحترام

 رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
 حممد عاطف غزال

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 254 / 2016 
    يف الطلب رقم 708 / 2020

المس����تدعي: عب����د الله س����عيد علي ادريس من س����كان غ����زة – النص����ر هوية رقم 
909410946 وكالؤه المحامون: محمود أبو ريالة وغسان أبو مسلم ومحمد عودة – غزة 
المس���تدعى ضدهما: محمد امين فارس مشتهى من سكان غزة – تل الهوى بين دوار 

أبو مازن ودوار المالية بجوار ميني ماركت مشتهى )مجهول محل اإلقامة حاليًا(
نوع الدعوى: حقوق

قيمة الدعوى: )$130.000( مائة وثالثون الف دوالر امريكي فقط ال غير
مذكرة حضور بالنشر المستبدل.

في الدعوى رقم 254 / 2016     في الطلب رقم 708 / 2020
الى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما ان المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
بداية غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )حقوق( استنادًا الى ما يدعيه في الئحة 
دع���واه ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر 
ه���ذا الطلب وعماًل بالمادة 20م���ن قانون أصول المحاكمات المدني���ة والتجارية رقم 2 
لس���نة 2001 وبناًء على قرار الس���يد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم 708 / 2020 
بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضى عليكم ان تحضر لهذه 
المحكمة يوم االحد الموافق 2020/7/5 الس���اعة التاس���عة صباح���ًا كما يقتضي عليك 
إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديكم 

انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرًا  حرر في: 2020/6/18

رئي�س قلم حمكمة بداية بغزة 
الأ�ستاذ: عمار قنديل

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الطلب رقم 233 / 2020م 

متعلق بالدعوى رقم 14 / 2020م 
المستدعي: / محمد مطر محمد صبرة– غزة الرمال – سوق اليرموك – خلف كراج البلدية 

وكياله المحاميان / أسامة الهيثم واحمد حجازي – غزة 
المس���تدعى ضده : يونس احمد مبروك ابو خوصة – غزة – شارع الجالء – 

في العمارة التي تقع بها مطبخ حنون سابقا هوية رقم )921000931( 
)مذكرة حضور بالنشر المستبدل(  في الدعوي رقم 2020/14 في الطلب رقم 2020/233

الى المس���تدعى ضده بم���ا ان المس���تدعي المذكور قد أق���ام الدعوى رقم 
2020/14 وموضوعه���ا حقوق مطالبة مالية ( اس���تنادا لما يدعيه في الئحة 
دعواه المذك���ورة أعاله ونظرا انك مجهول محل االقامة وحس���ب اختصاص 
محكم���ة بداية غزة في نظر ه���ذه القضية واعماال بالم���ادة )20( من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لعام 2001 وبناء على قرار السيد 
القاضي محكمة بداية غزة في الطلب رقم )2020/233( والسماح لنا بتبليغك 

عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول. 
لذل���ك يقتضى علي���ك ان تحضر له���ذه المحكمة يوم االح���د الموافق 
2020/7/5م الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى علي���ك ايداع الئحة 
جوابي���ة خالل )15( يوم من تاريخ النش���ر وليكن معلوم���ا لديك أنك اذا 

تخلفت عن ذلك فسوف ينظر في القضية باعتبارك حاضرا 
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام  غزة في 2020/6/21

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
ال�ستاذ / عمار قنديل 

وتتضمن خط���ة الضم التي أقّرتها حكوم���ة االحتالل، مصادرة 
%30 م���ن مس���احة الضف���ة الغربي���ة وإخضاعه���ا للس���يادة 
اإلسرائيلية الكاملة، من خالل السيطرة على األغوار الفلسطينية 

والمناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاق "أوسلو".

تناق�س مواقف ال�سلطة
الكات���ب والمحلل السياس���ي د. عادل س���مارة، اعتبر أن ضعف 
الحراك الجماهيري والش���عبي في الضف���ة المحتلة؛ لمواجهة 
مش���روع الضم يعود إلى وجود تباين بين الموقف السياس���ي 
الرس���مي وبين الموقف الش���عبي، خاصة في ظل تأرجح وعدم 
مصداقية الموقف الرس���مي والتي ظهرت في أكثر من موقف 

سابق.
وأوضح سمارة ل� "االستقالل"، أن المواطن الفلسطيني في الضفة 
المحتلة يش���عر في ظل مواقف السلطة المتباينة على األرض، 
أنه يتيم وليس له ظهر يحميه"، مشيرًا إلى أن السلطة لو قالت 
بصريح العبارة  "نحن ال نس���تطيع أن نوقف هذا المشروع" لكان 
أفض���ل لها من التعليق���ات والتعقيبات والتحلي���الت الجزئية 
المتناقض���ة م���ع بعضها البع���ض والتي تؤكد أن الس���لطة ال 
تستطيع القيام بواجبها الحقيقي أو تتخذ إجراءات جدية تجاه 

مشروع الضم ومواجهة بشكل حقيقي.
وقال: "إن ما يحرك الش���ارع الفلسطيني بشكل فعلي وجاد، هو 
خروج منظمة التحرير الفلس���طينية م���ن األراضي المحتلة؛ ألنه 

ال يمكن أن يكون هناك منظمة تحرير تحت مظلة االحتالل".
ودعا س���مارة المنظم���ة "للتوجه إل���ى الخارج والع���ودة إلى 

مربع المقاوم���ة باعتباره الخيار الوحيد لمواجهة المش���اريع 
التصفوي���ة للقضي���ة، وحينها يبدأ الش���ارع الفلس���طيني 
بالش���عور بأن هناك تغّي���رًا حقيقيًا وجذريًا ف���ي الموقف 
الفلسطيني الرس���مي والفصائلي وأن هناك قطعًا على كل 
االتفاقيات وعلى رأس���ها أوسلو؛ وإذا لم يحصل هذا التغيير 

الجذري فمن الطبيعي أن يجري الضم".

ولفت سمارة، إلى أن الشارع الفلسطيني يعرف تمامًا أن الضفة 
المحتل���ة هي فعليًا مضمومة منذ عام 67، وهذه حقائق ولذلك 
هذا ال يتحمس الش���ارع الفلس���طيني للتحرك الجاد لمواجهة 

تلك المشاريع الصهيونية. وفق تعبيره.

ال�سلطة واإجها�س املقاومة
بدوره، حّمل المختص في ش���ؤون االس���تيطان عالء الريماوي، 

ضعف الح���راك الش���عبي الفلس���طيني في الضفة للس���لطة 
الفلس���طينية في رام الل���ه وقيادة حركة فتح مع���ًا؛ "ألنهما لم 
تضعا برنامجًا حقيقيًا لمواجهة سياسة الضم"، إضافة إلى حالة 

عدم الثقة بأداء السلطة سياسيًا.
وأوضح أن "الس���لطة أجهض���ت كل مقومات الق���وة الحية في 
المجتمع الفلسطيني في الضفة المحتلة وهي في عين المواطن 
الفلس���طيني متهم���ة بالتقصير وهي المس���ؤولة عن األوضاع 

السياسية المعقدة التي يحياها الوطن والمواطن".
وأض���اف الريم���اوي في حديث ل���� "االس���تقالل"، أن غياب دور 
حركة "فتح" عن الس���احة وهي التي تملك كل مفاتيح القوة في 
الضفة الغربية من خالل وجودها في كل مكان، وتجفيف منابع 
الفصائل الفلسطينية األخرى من خالل مالحقة األجهزة األمنية 
لكوادر الجهاد اإلس���المي وحماس، إضافة إلى حصار الفصائل 
التابع���ة لمنظمة التحرير مثل الجبهة الش���عبية من خالل منع 
مخصصاته���ا، كل ذلك س���اهم ف���ي ضعف الحراك الش���عبي 

لمواجهة خطة الضم.
وعّد الريماوي، أن المالحقات واإلجراءات األمنية من قبل السلطة 
وتش���ويه حركات المقاومة عبر منص���ات التواصل االجتماعي، 

كلها عوامل تكبح حضور الشارع الفلسطيني.
وبالرغ���م من كل ما س���بق، لم يس���تبعد الريماوي أن تش���هد 
الضفة المحتلة انفج���ارا مفاجئًا في وجه االحتالل، ألن المواطن 
الفلس���طيني عودنا دوما على المفاجآت خاصة عندما يتعرض 

الوطن لمخاطر حقيقية.

ما أسباب ضعف الحراك الشعبي في الضفة لمواجهة مخطط »الضم«؟
غزة / حممد اأبو هويدي:

م��ع ا�ستم��رار تاأكي��د رئي���س وزراء حكوم��ة الحتالل 
»الإ�سرائيل��ي« بنيام��ني نتنياه��و وحكومت��ه، التلوي��ح 
بتنفي��ذ م�سروع �سم اأرا�سي ال�سف��ة الغربية ومنطقة 

ال�سف��ة  يف  ال�س��ارع  ح��راك  اأن  اإل  للكي��ان؛  الأغ��وار 
واملواجه��ة،  التح��دي  م�ست��وى  اإىل  ي��رق  املحتل��ة مل 
اإ�ساف��ة اإىل مواق��ف ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة الباهت��ة 
وامللتب�س��ة واملتناق�سة من الأزم��ة والتي مل تعد تقنع 

الفل�سطيني��ني خا�س��ة يف ظ��ل ا�ستم��رار العتق��الت 
ال�سيا�سي��ة واملجاهرة برف�س اأي عم��ل مقاوم، ما ي�سع 
عالمات ا�ستفهام كبرية على ما �ستحمله قادمات الأيام 

على امل�سهد الفل�سطيني.

القدس المحتلة / االستقالل:
ح���ذر تقري���ر صادر عن ش���عبة االس���تخبارات في جيش 
االحت���الل من أن األيام األخيرة تش���هد الدخول في موجة 
ثانية من اإلصابة بفي���روس كورونا وهي أخطر بكثير من 

سابقتها.
وبين التقرير الذي نشرته القناة "12" العبرية أنه وفي حال 
عدم اتخاذ اإلجراءات السريعة للحد من انتشار الفيروس؛ 
فس���تكون النتائج كارثية وسيصل عدد اإلصابات اليومي 

خالل شهر أكثر من ألف إصابة يوميًا مع وفيات بالمئات.

ولفت التقرير إلى أن هنالك فروقًا ما بين الموجة الجديدة 
عن الموجة السابقة؛ حيث كان مصدر اإلصابة في الموجة 
األول���ى هو العائدين م���ن الخارج والس���ياح، وأصيب فيه 
كبار السن بشكل أكبر، أما الموجة الحالية الثانية فمصدر 

اإلصابات محلي وأصاب فئة الشباب بشكل أكبر.
كم���ا حذر التقرير من أن عدم تش���ديد اإلجراءات وااللتزام 
باإلج���راءات الوقائية وع���زل المرض والبح���ث عن مصادر 
اإلصابات بشكل سريع سيزيد من فرص االنتشار الخطيرة، 

ما يدفع األمور إلى العودة لسياسة اإلغالق الشامل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
مددت سلطات االحتالل اعتقال المقدسي منصور 
أبو غربي���ة وأبنائه الثالثة )رام���ي وأحمد ومحمود( 
حت���ى يوم غ���ٍد االثنين لعرضهم عل���ى المحكمة 

اإلسرائيلية.
وأك���دت منال أبو غربية، أن ابنها رامي أصيب بكس���ور في 
أنفه ورضوض في يده وجس���ده بسبب االعتداء الوحشي 

الذي تعرض له من جنود االحتالل.
وكان���ت ق���وات االحتالل اعتقل���ت أبو غربي���ة وأبناءه يوم 

الخميس الماض���ي بعد االعتداء عليه���م بالضرب المبرح 
والتنكيل به���م أمام منزلهم في ح���ي الصوانة بالقدس 

المحتلة.
وتش���ير التقديرات إلى أن )45%( من إجمالي االعتقاالت 
اإلس���رائيلية التي استهدفت الفلس���طينيين منذ مطلع 

العام الجاري، كانت في مدينة القدس المحتلة.
وش���هد العام الماضي اعتق���ال االحتالل أكث���ر من 145 
مقدسيا بينهم أطفال ونساء تعرض الكثير منهم للضرب 

والتنكيل خالل االعتقال.

االحتالل يمدد اعتقال مقدسي وأبنائه الثالثة»إسرائيل« تحذر من موجة كورونا »مميتة«
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لوحظ خالل االيام الثالثة الماضية ارتفاع كبير في عدد االصابات بفيروس كورونا في الضفة 
الغربية ومدينة الخليل تحديدا, ويبدو ان هذه الزيادة في اعداد المصابين مرتبطة بالموجة 
الثانية من تفش���ي مرض الكورونا الفتاك, منظم���ة الصحة العالمية حذرت من قدوم موجة 
ثاني���ة من كورونا مش���ددة على أن الفيروس لم ينته بعد، ويجب عل���ى الدول الحذر واتخاذ 
اإلجراءات االحترازية. وقالت منظمة الصحة العالمية أن بؤرة تفشي الفيروس مستمرة والوباء 
لم ينته فال يؤثر انخفاض نس���بة االصابات على انتهاء الفيروس نهائًيا, ورغم التحذير من  
أن تكون الموجة الثانية بحسب ما ذكرت منظمة الصحة أكثر فتكا من المرحلة االولى وزيادة 
نس���بة الوفيات اال ان هناك حالة من التوافق على ضرورة التعايش مع هذا الوباء, وتشغيل 
عجلة الحياة مع االبقاء على وسائل الوقاية حاضرة في كل تفاصيل حياتنا, وذلك رغم زيادة 
االخطار, ورغم ارتفاع عدد الضحايا, وارتفاع عدد االصابات بهذا الوباء ففي فلسطين اعلنت 
وزارة الصحة ان الضفة الغربية سجلت اول من  أمس الجمعة خمسة وسبعين إصابة جديدة 
بفيروس )كورون���ا( غالبية هذه االصابات وقعت في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية, 

وهو ما يدعو لضرورة مراجعة وسائل الوقاية التي نتبعها لتجنب هذا الفيروس الفتاك. 
دول العالم اصبحت تتعامل وفق سياس���ة األمر الواقع مع الوباء بعد الكوارث االقتصادية 
الت���ي حلت بالدول, وبما ان المعايير المادي���ة والعوائد المالية واالقتصادية اهم من حياة 
الناس لدى غالبية دول العالم فيجب تشغيل عجلة االنتاج على حساب حياة البشر, فالوباء 
لي���س له عالج حتى االن, وليس هناك ما يوح���ي ان العلماء اقتربوا من ايجاد مصل مضاد 
لهذا الوباء, ولم تعرف له حدود حتى االن, بمعنى هل هي موجة س���تنتهي خالل اش���هر 
او س���نوات, ام اننا سنتعايش مع الكورونا وستبقى تالزمنا باستمرار, هناك تلميحات من 
الصين بأن الموجة الثانية تشكل خطرًا, في بعض المناطق في البالد التي أغلقها الفيروس 
ثم أعيد فتحها في مارس الماضي، تم فرض القيود مرة أخرى، بس���بب اكتش���اف حاالت 
إصابة جديدة, وقد فعلت ذلك معظم المناطق التي احتوت الفيروس باستخدام قيود على 
الحركة، ما يبطئ انتش���ار الفيروس لكنه يترك الكثير من الناس عرضة لإلصابة به، ويبدو 
اننا مجبرون على التعايش مع في���روس كورونا بكل االخطار التي يحملها, وبما اننا وصلنا 
الى هذه الحقيقة, فان هذا يفرض علينا كفلسطينيين ان نشدد من اجراءات الوقاية بعد 
ان لمس���نا تراخيا كبيرا في الشارع الفلسطيني في التعامل مع وسائل الوقاية من فيروس 

كورونا, وهو ما ادى الى مضاعفة اعداد المصابين بالكورونا. 
  منظم���ة الصح���ة العالمية اوصت برفع القيود تدريجيا, وقي���اس مدى تأثير كل منها قبل 
االنتقال إلى انفتاح أكبر, ويؤكد مختصون أن التباعد االجتماعي والفحوصات أمر حاس���م في 
مس���تقبل الجائحة، التي نعيشها، إال أن شكلها س���يختلف وفقًا لعوامل خارجية هذه المرة 
بعيدًا عن سيطرتنا، كمناعتنا تجاه المرض، وطول المدة التي يمكن لهذه الحماية أن تصمد, 
فمنظمة الصحة العالمية تقف مرتبكة امام التطور الدائم لهذا المرض, لكن التجربة العملية 
التي اثبتت نجاعتها بعدم تفش���ي المرض, هي الع���زل وعدم التقارب ومنع االختالط, وهذا 
م���ا يحدث في غزة حت���ى االن, فقطاع غزة خاٍل تماما من وب���اء الكورونا حتى اآلن, بفضل الله 
عز وج���ل اوال, ثم بفضل االجراءات الوقائية التي تتخذها الداخلية والصحة وبعض الوزارات 
الحكومية لمنع تفشي هذا الوباء, فاتباع سياسة الحجر ومنع اختالط المسافرين القادمين الى 
قطاع غزة من االختالط بسكان القطاع قبل الخضوع لفترة الحجر التي اصبحت تتجاوز الشهر, 
منع تفش���ي الوباء وانتشاره بين سكان القطاع, رغم ان قطاع غزة ال يتمتع باي وسائل حماية 
طبيعي���ة من وباء الكورونا, لكن كما يق���ال »درهم وقاية خير من قنطار عالج«, لذلك يجب ان 

تبقى اجراءات الوقاية حاضرة بقوة في الشارع الفلسطيني حتى نتقى تفشي هذا الوباء. 
نحن قلقون على اهلنا في الضفة, وهذا القلق يدفعنا الى ضرورة تش����ديد اجراءات ووس����ائل 
الوقاية من هذا الوباء, فالضفة انتقل اليها الوباء وتفشى عن طريق العمال الذين يعملون داخل 
االراضي المحتلة عام 48م, ويجب منع العمال من التسلل الى اراضينا المحتلة للعمل هناك, الن 
االحت����الل الصهيوني يدفع بهم للعمل في المناطق الموبوءة لنقل المرض الينا, الضفة يجب 
ان تتفرغ لمواجهة مخطط الضم وال تنشغل باي شيء اخر, فهذه هي المعركة الحقيقية التي 

يجب ان نفجرها كفلسطينيين في وجه االحتالل, وال يجب ان يشغلنا شيء عنها.    

"كورونا" والموجة الثانية 

رأي

صاحب خيار فلسطين من البحر الي النهر، المؤمن 
بحقيقة ما اخذ بالقوة ال يس���ترد بغير القوة يغادر 

تاركا فلسطين امانة في اعناق االمة واحرارها.
للرجل موقف ثابت تجاه القضية المركزية للعرب 
ومن ان المقاوم���ة كخيار وحيد لها، ويرى ان رهان 
المفاوضات الس���تعادة فلس���طين رهان خاس���ر 

ومجرد خيارات عبثية ال طائل منها.
الدكت���ور رمضان ش���لح اح���د مؤسس���ي الجهاد 
االس���المي الثالثة في القاه���رة بعقلية جهادية 

صادق���ة ال تقب���ل المس���اومة، والجه���اد الحركة 
االس���المية الوحيدة الى جانب الجبهة الش���عبية 
والديمقراطي���ة وق���وى تتبن���ى نف���س الخط لم 
يعترفوا بالكيان الصهيوني، ولم يجلسوا معه قط 

للتفاوض..
ناقض ش���لح رؤية ورهان الس���ادات الخاس���ر من 
ان %99 م���ن اوراق اللعبة بي���د الواليات المتحدة 
االمريكي���ة ليؤكد ان %99 م���ن اوراق اللعبة هي 
بيد المقاومة العربية التي اس���تطاعت اسقاط كل 

الرهان���ات، وق���د اثبتت مفاوضات قراب���ة ربع قرن 
صحة وصوابية رؤية ش���لح والتي لم تثمر س���وى 

مزيد من االستيطان وتفريط باألرض..
رمضان ش���لح كم���ا وصفه عبدالب���اري عطوان; انه 
عقلية اس���تراتيجية متفردة عن بقي���ة القيادات 
الفلس���طينية جمع بين النضال الوطني والثقافة 
االس���تراتيجية. لقد خسرت فلسطين واالمة قائدا 
للمقاوم���ة ومثقفًا ملتزما لقضاي���ا امته واكاديميًا 
ناجحًا ومفكرًا استراتيجيًا يحظى باحترام الجميع..

خالل متابعت����ي لمش����اهد التعزية الت����ي اكتظت بها 
مواقع التواصل االجتماعي، تحركت في نفسي صفحات 
م����ن الذكريات الت����ي جمعتني ب����األخ والصديق العزيز 
ح )أبو عبد الله(، حي����ث كان لقاء التالقي  د. رمض����ان ش����لَّ
األول بينن����ا خالل المؤتمر الذي عقدته لجنة فلس����طين 
اإلس����المية )PIC( في مدينة ش����يكاغو بوالي����ة الينوي 
األمريكية تحت اس����م )االنتفاض����ة طريق االنتصار( عام 

1990م.
في ذلك المؤتمر، الذي حضره المئات من الش����خصيات 
الفلسطينية واإلسالمية، كان لي فرصة لتداول الحديث 
مع د. رمضان حول همومنا المشتركة، والتي مثلت محور 
اهتمامنا كأصح����اب قضية حظيت بالكثي����ر من الدعم 
والتأييد على مس����توى شعوب المنطقة وفضاءات األمة 
اإلس����المية، ولكننا كفلس����طينيين – لألس����ف - ما زلنا 
نعاني بش����كل عام من فقدان البوصلة أو االختالف على 
اتجاهات مس����ارها.. كان اللقاء بمثاب����ة تعارف وفرصة 

لمتابعة الحوار في لقاءات قادمة.
ومن الجدير ذكره، أن المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 
)IIIT( بمدين���ة »هيرندن« الواقعة في محيط العاصمة 
واش���نطن، كان يعقد مؤتمرًا س���نويًا يت���م فيه دعوة 
ش���خصيات فكرية ونشطاء في مجال العمل اإلسالمي 
عل���ى الس���احة األمريكية، وكنا نش���ارك بالحضور في 
مثل هذه األنش���طة الفكرية والدعوية، والتي اعتبرت 
كمحط���ات للقاء والتعارف بين النخب اإلس���المية في 
إطاراته���ا الحركية، التي ال تبتعد في جذورها الفكرية 
ا والش���يخ أبو األعلى  ع���ن أطروحات اإلمام حس���ن البنَّ

المودودي.
كان معظم اإلخوة المش����رفين على مركز اإلسالم والعالم 
يش����اركون أيضًا في هذا المؤتم����ر، ويطرحون أفكارهم 
ويطورون عالقات وس����بل التواصل فيما يخص القضية 
الفلس����طينية مع هذه النخب اإلسالمية المتميزة، وكان 
د. رمضان )أبو عبدالله( ال يتأخر عن المش����اركة والحضور، 

وهذا ما عزز م����ن تالقح األفكار وتق����ارب الرؤى وتمتين 
العالقة بيننا شيئًا فشيئًا.

نع����م؛ كانت فت����رة الثمانينيات تش����هد تدافعًا داخل 
الصف اإلسالمي حول فكرة »المركزية«؛ أي أن فلسطين 
هي قضي����ة األمة العربية واإلس����المية األولى، فيما كان 
البع����ض يعت����رض على المصطل����ح؛ باعتب����ار أن قضايا 
المس����لمين كلها مركزي����ة، رغم خصوصية فلس����طين 
ومنزلتها الديني����ة والحضارية في التاريخ اإلس����المي.. 
كن����ا – آنذاك - مع تس����ويق مقولة »فلس����طنة الضمير 
اإلس����المي« كمصطلح أقرب للتوافق اإلس����المي، وذلك 
في سياق الحش����د والتعبئة لدعم القضية الفلسطينية 
ونصرته����ا.. كان بيننا -كتيار إس����المي فلس����طيني في 
أمري����كا- بعض الس����لوكيات الخالفية الت����ي أظهرتها 
المؤتمرات والنش����رات التي كان����ت تصدر عن كل طرف 
م����ن حين آلخر، فاالتحاد اإلس����المي لفلس����طين واللجنة 
اإلسالمية لفلس����طين، كانا يتحركان بمرجعيات فكرية 
تع����ود جذورها لم����ا كان قائمًا بين اإلخوان المس����لمين 
التنظيم األم الذي يمثله الشيخ أحمد ياسين، والتنظيم 

- حديث الظهور- الذي يقوده د. فتحي الشقاقي.
ولكنن����ا تغلبنا على ذل����ك فيما بعد، حي����ث جمعتنا مع 
الحجارة(  )انتفاض����ة  األول����ى  الفلس����طينية  االنتفاضة 
مقاربات إيجابية، تكللت ع����ام 1994 بذلك اللقاء المهم 
في واش����نطن، وال����ذي جمع ع����ددًا من قي����ادات التيار 
اإلسالمي الفلس����طيني من جناحي الشيخ أحمد ياسين 
والدكتور فتحي الشقاقي )رحمهما الله(، بهدف تخطي 
مناكفات بضع س����نوات مضت، والعمل الستعادة وحدة 
العاملين في الس����احة اإلس����المية م����ن تنظيمي حركة 
حماس والجهاد اإلسالمي، حيث كان لكل من د. رمضان 
ح وكذلك د. موس����ى أبو مرزوق دور إيجابي في وضع  ش����لَّ
اللبن����ات األولى لما ت����مَّ بناؤه فيما بعد في دمش����ق عام 
2007، إذ تمكن الطرفان من تدش����ين خط تواصل ورأس 
جس����ر كان هو األساس لما تمَّ الحقًا من تعاون وتنسيق 

سياسي وميداني على قاعدة »وحدة الموقف والمصير«، 
والتي تجسدت في أحد أش����كالها ب�«الغرفة العسكرية 
المش����تركة«، وتبادل الرأي والمش����ورة ف����ي الكثير من 
المواقف السياس����ية واالستراتيجية المتعلقة بالسلطة 

الفلسطينية أو كيفية الرد على االحتالل.
ي وسياسة الحياد اإليجابي!! إلتزام المذهب الُسنِّ

برغم االنطباع السائد حول عالقة حركة الجهاد اإلسالمي 
وارتباطه����ا الوطيد بإي����ران، إال أن د. رمضان حاول بذكاء 
الحفاظ على خط التوازن مع الجميع، حيث إن فلس����طين 
هي قضية األمة المركزية وتتطلب جهد األمة اإلسالمية، 
وعدم الدخ����ول على خط الصراعات القائمة في المنطقة 
أو التورط بأي ش����كل من أش����كال التحالف����ات والنزاعات 
المش����تعلة فيه����ا. لذلك، حافظ د. رمض����ان )رحمه الله( 
على أكثر من شعرة معاوية مع الكل العربي.. ففي ملف 
األزمة الس����ورية لم تختل توازن����ات البوصلة لديه، حيث 
التزم الصمت؛ ال مع وال ضد، ولكن كان التحذير من مغبة 
ما يح����دث، وأثره الكارث����ي على القضية الفلس����طينية 
ومس����تقبل األمة اإلس����المية.. ولذلك، لم يخسر بموقفه 
هذا عالقته بالنظام أو الشارع السوري الذي تحرك ضده.

ومن األش����ياء التي ُتحس����ب له كذلك هي عدم السماح 
ألحد بالتش����يع داخ����ل الحرك����ة، مؤكدًا أن إي����ران دولة 
 له����ا كل التقدير واالحت����رام، ونثّمن كل 

ُّ
إس����المية ُنكن

ما يقدمونه لش����عبنا وقضيتنا من دعم مالي وعس����كري 
ودبلوماس����ي، لكنن����ا نحن ف����ي النهاية ضم����ن الفضاء 
ي، وما يجمعنا مع إيران هو الموقف من االحتالل؛  الُس����نِّ
باعتباره غدة سرطانية يتطلب التعامل معها بما يحفظ 
مكانة فلس����طين ومقدساتها كأحد أهم موجودات األمة 
اإلس����المية وتاريخه����ا الحضاري واإلنس����اني. ومن هنا، 
كان تعامل����ه مع حركة »الصابرين« ومؤسس����ها هش����ام 
س����الم، والتي انتهت بوقف عملها في قطاع غزة وفصل 
قياداته����ا أو توقي����ف المتعاطفي����ن معه����ا في حركة 

الجهاد اإلسالمي.

)شلح( مفكر استراتيجي ومقاوم أكاديمي 

د. رمضان شلح.. ومضيت يا أبا عبدالله!

بقلم/ جميل الصامت

د. أحمد يوسف 2/1

نعم لقي الدكتور رمضان ش���لح األمين العام السابق لحركة 
الجهاد اإلس���المي والذي ش���غل المنصب عقب استشهاد 
الدكتور فتحي الش���قاقي ربه وهو ثابت على المبدأ لم يغير 
ولم يب���دل وكان امنيًا على المقاوم���ة وحريصا على بقائها 
وتطويرها عبر حش���د كل اإلمكانيات ونجح في ذلك وتمكن 
من مس���اعدة المجاهدين على التطوير ورسم الخطط حتى 
باتت المقاومة وحركة الجهاد يعتد بها ويشار لها إلى جانب 
أخواته���ا من قوى المقاومة وعلى رأس���ها كتائب القس���ام. 
رمضان ش���لح لم يك���ن أمينا عاما لحركة الجهاد اإلس���المي 
فقط بل كان أمنيًا على فلسطين وعلى حقوق الفلسطينيين 
داعيا إلى ضرورة مقاومة المحتل بكل الصور واالش���كال وأن 

المقاومة هي الطريق االقصر للحقوق والتحرير. 

قال ذل���ك ولم يكت���ف بالقول بل صاح���ب القول العمل 
وه���ذا ما يميز القادة العظام من أمثاله وأمثال الش���هداء 
ممن س���بقوا الش���قاقي والياسين والرنتيس���ي ومن جاء 
من خلفهم ولذلك تبقى س���يرتهم العطرة باقية ما بقي 
الجه���اد والمقاومة ومتواصلة ما بعد التحرير الذي مهدوا 

له الطريق بدمائهم وأرواحهم وسنين حياتهم.
 ش���لح كان يدرك ثمن الدعوة والسير في طريق المقاومة 
ولو كان يرغب بالعيش والركون لعاش في وضع اقتصادي 
مريح ولكان له ما يريد فهو يحمل ش���هادة الدكتوراه في 
جامعات عريقة وكان اس���تاذا جامعيا ولو استمر في األمر 
والتعلي���م لعاش كغي���ره من الزمالء؛ ولكنه ش���ق طريقا 
مختلفا وهو يدرك ثمن ذلك ولكن لقناعة وإيمان منه بأن 

فلس���طين كما تحتاج االستاذ تحتاج المقاوم ومن يحمل 
البندقي���ة للتحرير وطرد الغاصب رغم صعوبة الطريق وما 
يواجه السائرين فيها من مصاعب قد تصل إلى الشهادة 
أو األس���ر ولكن���ه واصل ف���ي طريق ذات الش���وكة طريق 
الجهاد والمقاومة فأبدع فيها كما ابدع من قبل بالتدريس 
وابدع إلى جانب المقاومة بالسياس���ة الحتل بذلك المكان 

الذي كان فيه ولقي ربه عليه
كان ش���لح وحدويا داعيا وعامال على دعم الوحدة والدعوة 
لها وكان شقيقا وأخا إلخوانه من المجاهدين والمقاومين 
وكان على تواص���ل وتعاون واللقاء والتش���اور مع إخوانه 
وخاصة قادة حركة حماس وعلى رأس���هم االس���تاذ خالد 
مش���عل واالس���تاذ إس���ماعيل هنية ومن قبل بالشهداء 

الياس���ين والرنتيس���ي وكل من حم���ل البندقي���ة ودعا 
للمقاومة وتحرير فلسطين. 

مهم���ا تحدثنا عن ابي عيد الله لن نوفيه حقه ونحس���به 
ش���هيدا ولقي ربه ثابتا وترك من خلفه جيشا قويا قادرا 
بإذن الل���ه مع بقية إخوانه م���ن المجاهدين على التحرير 

والعودة إلى فلسطين وكنس االحتالل . 
رحم���ك الله يا دكتور رمضان رحمة واس���عة وعوضنا الله 
عنك خيرا وقد اسس���ت مع إخوانك الطريق نحو فلسطين 
قبل الرحيل ليواصل من بعدك من حمل االمانة وسار على 
نهج المقاومة والتحرير حتى اليوم المنشود والقادم بإذن 
الله وهو تحرير فلسطين كل فلسطين وإقامة الدولة على 

كامل التراب.

مصطفى الصوافرمضان شلح! رحلت وأنت أمين على فلسطين والمقاومة
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / س���ليمان س���الم س���لمان الس���لطان 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)900567330( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن���ة / ابتس���ام فتحي عبد رب���ه العرجا 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)  801529678( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / محمد ف���وزي محمد اب���و غالي عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)410314850( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / نس���رين اس���ماعيل موسى ابو عرار 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800059941( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / عبد الكريم عليان حس���ن القصاص 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802275396( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 اعالن ب�شاأن خمتار لعائلة مطر )املجدل(
 )) تعلن دائرة ش���ئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة 
بأن السيد / خليل محمد خليل مطر قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
مط���ر ) المجدل ( وعلى من يرغب في االعت���راض التوجه الى الدائرة في 

مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل اسبوعين من تاريخه ((

غزة/ االستقالل:
الش���عبية  اللجنة  رئي���س  أكد 
النائ���ب  الحص���ار  لمواجه���ة 
األم���ن  أن  الخض���ري  جم���ال 
الغذائ���ي لحوال���ي مليون الجئ 
ف���ي قطاع غ���زة ُمهدد بس���بب 
الحصار اإلس���رائيلي، وتقليص 
الُمقدمة  اإلنسانية  المساعدات 
لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

»أونروا«.
وش���دد الخضري في بي���ان له، 
بمناسبة اليوم العالمي لالجئين، 
على وجود تراج���ع حقيقي في 
مستويات الدعم المقدم من كل 
الجهات، وله انعكاسات خطيرة 
على الالجئي���ن في غزة والضفة 
الغربية والقدس والدول العربية.

وأش���ار إلى وج���ود نقص واضح 
في المساعدات اإلنسانية التي 
تص���ل القطاع بس���بب الحصار، 
وهو الوق���ت الذي يجب أن تزيد 
المساعدات اإلغاثية واإلنسانية 
م���ع ارتف���اع مع���دالت الفق���ر 

والبطالة.
وذكر بوجود ق���رار أمريكي منذ 
عامين تقريًبا بوقف المساعدات 
»ألونروا«، وهو أثر بش���كل خطير 

على واقع الالجئين.
ودع���ا الخضري ال���دول العربية 
الدولي  والمجتمع  واإلس���المية 
لض���رورة العم���ل عل���ى تقديم 
مزيد م���ن الدعم، خاصة في ظل 
األوضاع اإلنسانية واالقتصادية، 
وأزمات الرواتب والحصار، وما نتج 
عن اإلجراءات الوقائية لفيروس 

»كورونا«.
وقال إن: »أزم���ة أونروا تتصاعد، 

ويجب أن يكون لها حل، وتأمين 
الحتياج���ات الالجئي���ن في غزة 
وال���دول  والق���دس  والضف���ة 

العربية«.
وأش���ار إلى أن ه���ذا اليوم يجب 
أن يكون يوًما لع���ودة أكثر من 
5.6 ماليي���ن الجئ فلس���طيني 
لبيوتهم وأراضيهم، وهذا الحد 
حقوقهم،  إلحق���اق  المطل���وب 
وحتى يتم ذلك يجب إغاثتهم 

وتمكينهم من الوصول لمصادر 
الحياة الطبيعة والكريمة.

ولفت إلى واق���ع الحياة في غزة، 
حيث تصل نسبة من هم تحت 
خط الفق���ر 85%، فيما معدالت 
البطالة بين فئة الشباب %65، 
فيما مع���دل دخل الفرد اليومي 
ال يتج���اوز 2 $، إضافة لضعف 
القوة الشرائية، وتراجع في توفر 

السيولة.

الخضري: األمن الغذائي مهدد لحوالي مليون الجئ بغزة

امستردام/ االستقالل:
قرر صن����دوق التقاع����د الهولندي "ABP" وقف االس����تثمار ف����ي البنكين 
اإلس����رائيليين "هبوعليم" و"لومي ل����ي" المتورطين في مش����اريع بناء في 

المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية.
وأش����ارت المتحدثة باس����م صندوق التقاعد الهولندي إلى أن الموقع الذي 
تعمل فيها الشركات يلعب دورا في التقييمات والمعايير لالستثمار، وهي: 

العائد، والتكاليف، والمخاطر، واالستدامة.
وأضافت "نتوقع من الشركات العاملة في المناطق ذات المخاطر المتزايدة 

النتهاكات حقوق اإلنسان أن تكون لديها سياسة لحقوق اإلنسان".
وبحس����ب الصندوق، فإن مثل هذه السياس����ة كانت غي����ر موجودة في كال 

البنكين اإلسرائيليين حتى نهاية عام 2019.
وس����بق أن أوقفت هيئة المعاش����ات الهولندية "PGGM" االس����تثمار في 
البنوك اإلسرائيلية عام 2014 لتورطها في انتهاكات حقوق االنسان، كون 
المستوطنات اإلس����رائيلية في األراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب 

القانون الدولي.

غزة / االستقالل:
أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
»أون���روا« أنها س���تتخذ كافة اإلج���راءات الصحية 
والوقائي���ة الالزمة حفاًظا على س���المة وصحة آالف 
الخريجين الذين سيتقدمون الختبار التوظيف في 
مدينة غزة للع���ام 2020، خاصة في ظل اس���تمرار 

تفشي أزمة فيروس »كورونا«.
وق���ال رئيس برنامج التربية والتعلي���م في »أونروا« 
فري���د أبو عاذرة في تصريح له: إن الوكالة س���تتخذ 
إج���راءات صحي���ة واحترازية مش���ابهة لتلك التي 
اتخذته���ا خالل فت���رة امتحانات الثانوي���ة العامة، 

وأقرتها وزارة الصحة وبرنامج الصحة في الوكالة.
وأشار إلى أن اجتماًعا ُعقد مع المسؤولين في برنامج 
الصحة، وتمت مناقش���ة الش���روط الصحية الالزمة، 
والتي سيعلن عنها عند اإلعالن عن أسماء المدارس 

التي سيتم تقديم االمتحانات فيها.
وأوضح أن من ضم���ن اإلجراءات زيادة عدد المدارس 
التي س���ُتقدم فيها االمتحانات، بحيث سيكون في 
كل غرفة صفية 15 متقدًم���ا، وتعقيمها، باإلضافة 
إلى توفير مواد التعقي���م وكل ما يلزم من كمامات 
ومس���تلزمات وقائية وصحية في المدارس، وضمان 

التباعد.
وأك���د أن »أونروا« س���تكون على التزام ت���ام بكافة 
اإلج���راءات الوقائي���ة الت���ي ُتقره���ا وزارة الصحة 
وبرنامج الصحة بالوكالة، حفاًظا على س���المة وصحة 

المتقدمين لالمتحان.
وأعل���ن أن اختبارات المرحلة األساس���ية س���تعقد 
السبت القادم الموافق 2020/6/27، في 26 مدرسة 
بمدينة غ���زة، والتي اقترب عدد المتقديمن لها من 

10 آالف.

ولف���ت أبو عاذرة إلى أن هناك م���ا يزيد عن 35 ألف 
متقدم لالمتحانات، وأن أعدادهم بازدياد، مشيًرا إلى 
أن باب التقديم والمراجعة للخريجين ال زال مفتوًحا.

وكانت »أونروا« أعلنت في 11 حزيران/ يونيو الجاري 
نيته���ا عقد اختبار توظي���ف معلمين جدد في غزة 

لعام 2020، نهاية الشهر الجاري.
وبي���ن أبو عاذرة ف���ي تصريح س���ابق أن االختبارات 
س���تتوالى بعد ذلك خالل يوليو المقب���ل، الفًتا إلى 
أن االختبارات تأجل عقدها ف���ي بداية يونيو، نظًرا 
للمس���اهمة في إنجاح اختبارات الثانوية العامة في 
القطاع، وتخصيص عشرات المدارس لتقديم الطلبة 

فيها.
وجرت الع���ادة أن تعقد »أونروا« اختب���اًرا لتوظيف 
مدرسين ُجدد في صفوفها كل عام، إال أنها ألغيت 

خالل عام 2018، مع اشتداد األزمة المالية لديها.

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باس���م الش���رطة بغزة، أيمن البطنيجي، يوم أمس، إنه سيتم خالل 
االسبوع الجاري دراسة إمكانية إعادة فتح األسواق الشعبية األسبوعية في غزة.

ويتس���اءل الغزيون عن موعد فتح األس���واق الشعبية األس���بوعية في غزة بعد 
االجراءات المخففة من فيروس كورونا )كوفيد-19( التي اتخذتها الحكومة في 

الفترة الماضية ال سيما فتح المساجد.
واضاف البطنيجي: »في حال تقرر إعادة فتح األس���واق، سيكون ضمن ضوابط 
وإجراءات وقائية س���تتخذ لضمان س���المة المواطنين«. وأشار إلى أن الجهات 
المختصة اتخذت مؤخًرا عدة قرارات بش���أن فتح صاالت األفراح والكافتيريات 

والمساجد وغيرها، ضمن ضوابط محددة وواضحة حفًظا على السالمة العامة.

البطنيجي: ندرس إعادة فتح 
األسواق الشعبية األسبوعية

طهران /االستقالل:
انخفضت العملة اإليرانية إلى أدنى مس����توى 
لها على اإلطالق عند 190 ألف ريال لكل دوالر 

وسط عقوبات أميركية شديدة على البالد.
وتراجعت العملة اإليرانية من مستوى 32 ألف 

ري����ال مقابل الدوالر الواحد ف����ي وقت االتفاق 
النووي بين طهران والقوى العالمية عام 2015.

وارتف����ع الريال بش����كل غير متوق����ع بعد قرار 
الرئي����س دونال����د ترام����ب بس����حب الواليات 
المتح����دة من االتف����اق النووي وإع����ادة فرض 

العقوب����ات التجاري����ة المعوقة من����ذ أكثر من 
عامين.

وتس����ببت العقوبات األميركي����ة في انخفاض 
ص����ادرات النف����ط اإليراني����ة، مص����در الدخل 

الرئيسي للبالد، بشكل حاد.

القاهرة/ االستقالل:
أدرج المجل���س التنفيذي لصندوق النقد الدولي، طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 
5.2 ملي���ار دوالر، ضمن جدول اجتماعاته يوم 26 يونيو الجاري. وأظهر جدول اجتماعات 

المجلس التنفيذي للصندوق إدراج طلب مصر ضمن جدول أعماله يوم الجمعة المقبل.
وكانت مصر توصلت منذ أسبوعين مع صندوق النقد التفاق على مستوى الخبراء من أجل 
الحصول على قرض بقيم���ة 5.2 مليار دوالر لمدة عام. وفي منتصف مايو حصلت مصر 

على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة آثار فيروس كورونا بقيمة 2.7 مليار دوالر.

صندوق النقد يناقش قرضًا 
جديدا لمصر بـ 5.2 مليارات دوالر

صندوق التقاعد الهولندي 
يوقف االستثمار في 

بنكين إسرائيليين

»أونروا«: بدء اختبارات التوظيف السبت المقبل وسط إجراءات وقائية

انهيار كبير للريال اإليراني أمام الدوالر



األحد 29 شوال 1441 هــ 21 يونيو 2020 م

القاهرة/ االستقالل:
اعلن���ت مصر أم���س الس���بت، ٔانها 
ٕالى مجل���س  بطل���ب  تقدم���ت 
حول  المتح���دة  لألمم  األمن التاب���ع 
س���د النهضة اإلثيوب���ي تدعو فيه 
المجلس ٕالى التدخل من أجل تأكيد 
أهمية مواصل���ة الدول الثالث، مصر 
وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن 
نية تنفي���ذًا اللتزاماتها وفق قواعد 
القانون الدولي من أجل التوصل ٕالى 

حل عادل ومتوازن لقضية السد.
وطلب���ت مصر إل���زام إثيوبي���ا بعدم 
اتخاذ ٔاي ٕاج���راءات احادية قد يكون 
م���ن ش���انها التاثي���ر عل���ى فرص 

التوصل ٕالى اتفاق.
واس���تند خطاب مصر لمجلس االمن 
ٕال���ى الم���ادة 35 م���ن ميث���اق االمم 
المتحدة التي تجي���ز للدول االعضاء 
ان تنب���ه المجلس ال���ى اي ازمة من 
ش���انها ان ته���دد االم���ن والس���لم 

الدوليين.
وقال����ت مص����ر ف����ي بيانه����ا، إنها 
اتخذت هذا الق����رار على ضوء تعثر 
المفاوضات التي ج����رت أخيرًا حول 
للمواقف  نتيج����ة  النهض����ة  س����د 
والتي  اإلثيوبي����ة غي����ر االيجابي����ة 
تأت����ي في إط����ار النهج المس����تمر 
في هذا الصدد عل����ى مدار عقد من 
المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد 
م����ن ج����والت التف����اوض الثالثي����ة 
وكذلك المفاوضات التي عقدت في 

واش����نطن برعاية الواليات المتحدة 
والتي  الدول����ي  البن����ك  ومش����اركة 
ٔاس����فرت ع����ن التوصل ٕال����ى اتفاق 
يراعي مصال����ح الدول الثالث والذي 

قوبل بالرفض من إثيوبيا.
وأش���ار البيان ٕالى جولة المفاوضات 
الس���ودان  ٕاليها  الت���ي دعا  االخيرة 
وبذل خاللها جهودًا مقدرة من ٔاجل 
التوص���ل ٕالى اتفاق ع���ادل ومتوازن 
يراع���ي مصال���ح كافة األط���راف، ٕاال 
ٔان جمي���ع تلك الجه���ود قد تعثرت 
بس���بب عدم توفر اإلرادة السياسية 
لدى إثيوبي���ا، وإصرارها على المضي 
في ملء س���د النهضة بشكل أحادي 

ف���ي مخالفة التفاق ٕاع���الن المبادٔي 
الموقع بين الدول الثالث في مارس/

آذار 2015 وال���ذي ينص على ضرورة 
اتفاق الدول الثالث حول قواعد ملء 
وتشغيل سد النهضة، ويلزم ثيوبيا 
بع���دم ٕاحداث ضرر جس���يم لدولتي 

المصب.
وأكدت مصر حرصه���ا على التوصل 
ٕال���ى اتفاق يحق���ق مصال���ح الدول 
الثالث، وهو ما دعا مصر لالنخراط في 
جوالت المفاوضات المتعاقبة بحسن 
نية وبإرادة سياس���ية مخلصة. ومن 
هذا المنطل���ق، ونظرًا لما تمثله مياه 
النيل م���ن قضية وجودية لش���عب 

مصر، فقد طالبت مصر مجلس األمن 
بالتدخل وتحمل مسؤولياته لتجنب 
ٔاي شكل من ٔاش���كال التوتر وحفظ 

السلم واألمن الدوليين.
م���ن جانب���ه، أك���د وزي���ر الخارجية 
المصري، سامح شكري، على استبعاد 
أي حلول عسكرية من خالل تشديده 
على أن الهدف األساس���ي من لجوء 
مصر إلى مجلس األمن هو البعد عن 
أي تصعي���د، واصفًا تصريحات وزير 
الخارجية اإلثيوبي األخيرة التي قال 
فيها إن بالده ماضية في ملء الس���د 
وفق الج���دول المعلن، بغير المقبولة 

وغير الالئقة.

مصر تحيل أزمة سد النهضة اإلثيوبي إلى مجلس األمن

القاهرة / االستقالل:
افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أمس السبت، قاعدة بحرية عسكرية 
جديدة بالبحر المتوسط بمدينة مرسى مطروح في أقصى الحدود الغربية مع ليبيا.

وذك���رت مصادر مصرية، أن اآلليات العس���كرية التي ش���وهدت خالل األيام 
الماضية في المنطقة الغربية كانت بهدف تجهيز القاعدة الجديدة.

د عناصر المنطقة الغربية إن »الجيش المصري  وقال السيسي خالل تفقُّ
م���ن أقوى جيوش المنطقة، وقادر عل���ى الدفاع عن أمن مصر، مضيفا أن 
الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رش���يد، يحمي 
وال يه���دد، وقادر على الدفاع عن أمن مص���ر القومي داخل وخارج حدود 

الوطن«.
وتمت مراسم افتتاح القاعدة الجديدة بحضور وزير الدفاع محمد زكي ورئيس 

األركان العامة محمد فريد حجازي، وقادة األفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
ويأت���ي افتتاح القاعدة البحرية الجديدة ف���ي ظل األوضاع المتوترة في ليبيا، 

والقلق المصري بسبب نوايا تركيا من إقامة قواعد عسكرية في ليبيا.
يذكر أن القوات المس���لحة المصرية أنهت تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة برنيس 
البحرية بنط���اق عمليات األس���طول الجنوبي بالبحر األحمر، نهاية األس���بوع 
الماض���ي، حيث اش���تمل التدريب عل���ى تخطيط وتنفيذ عدد من األنش���طة 
التدريبي���ة البارزة، ومنها تمرين دفاع جوي ضد األه���داف الجوية المعادية، 
وتمرين تشكيالت اإلبحار، والتي ظهر من خاللها مدى قدرة الوحدات البحرية 

المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية. 
كما تم تنفيذ تدريبات قتالية نوعية على التعاون بين التش���كيالت البحرية، 
لمجابهة التهديدات والعداءات المختلفة، مع التدريب على استعادة الكفاءة 

للوحدات البحرية وإعادة تموينها.
وبحس���ب المتحدث العسكري المصري، فإن التدريب جاء في إطار دعم ركائز 
التعاون وتبادل الخبرات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية واإلسبانية، 
والت���ي تتمتع بخبرات عميقة في هذه المج���االت، وكذا دعم الجهود الخاصة 
باالس���تفادة م���ن الق���درات الثنائية في تحقي���ق المصالح المش���تركة لكال 

الجانبين، ودعم جهود األمن واالستقرار البحري بالمنطقة.

السيسي يفتتح قاعدة عسكرية 
بحرية بالقرب من الحدود الليبية

بريتوريا/ االستقالل:
أطل���ق تجمع تضامن الجنوب العالمي أمس الس���بت ، 
عريضة تضامنية، موقعة من نخب سياس���ية رسمية 
وحزبية ونقابية وأكاديمية وش���خصيات اعتبارية، من 
قارات آسيا وافريقيا وأمريكا الالتينية، تطالب بفرض 
العقوبات الدولية على »إس���رائيل« ف���ي إطار التحرك 

لوقف ما أطلقوا عليه »سرقة القرن«.
جاء ذل���ك عبر عريض���ة وقعت عليها أكث���ر من ٢٥٠ 
ش���خصية اعتبارية م���ن جنوب أفريقي���ا، من ضمنها 
الرئي���س األس���بق للجمهوري���ة خاليم���ا خوتنالنتي 
موتالنت���ي، أطلقها تجمع الجن���وب العالمي وتبنتها 
جمهورية جن���وب أفريقيا لمعارض���ة وإدانة التحرك 
اإلسرائيلي لضم أراض فلسطينية، في انتهاك صارخ 

لميثاق األمم المتحدة.
وأدانت العريضة بش���دة مخططات الضم اإلسرائيلية 
غير القانونية واإلنكار اإلجرامي للحقوق الفلسطينية 

المشروعة.

واعتب���رت مخططات الضم اإلس���رائيلية اللبنة األولى 
في البدء بتنفيذ »صفقة القرن« التي تقوض المبادئ 
األساس���ية للقان���ون الدولي، بما في ذل���ك حق تقرير 

المصير للشعب الفلسطيني من خالل الضم بالقوة.
وشددت على أن العنف اإلسرائيلي المتصاعد وبدون 
عق���اب، هو ما ش���جع الموقعي���ن عليها لالس���تجابة 
المباش���رة، وبدون تردد، لمؤسس���ات المجتمع المدني 
الفلس���طيني التي دعت الدول التخاذ إجراءات عقابية 
ضد »إس���رائيل«، لوقف الضم وحرمان الفلسطينيين 

من حقوقهم السياسية واإلنسانية.
واعتب���رت أن الض���م هو نتيج���ة تعقي���د الحكومات 
اإلسرائيلية لعملية المفاوضات التي استمرت لعقود 
مع الفلس���طينيين، من أج���ل زيادة س���رقة األراضي 
الفلس���طينية، وتهجير الفلس���طينيين بالقوة منها، 
وتوسيع مستوطناتها غير الش���رعية بتشجيع ودعم 

سخي من الواليات المتحدة.
وأك���دت أن هذا األم���ر أدى إلى تقوي���ض أي إمكانية 

لتحقيق سالم عادل ودائم على أساس القانون الدولي 
وقرارات األمم المتحدة بشأن قضية فلسطين.

كم���ا ص���ادق الموقعون عل���ى المطالبة بحظ���ر تجارة 
الس���الح مع »إس���رائيل«، وحظر العالقات العسكرية-

األمنية، وتعليق اتفاقيات التجارة الحرة معها، وحظر 
التجارة مع المستوطنات.

وتعه���د الموقعون بالمض���ي قدًما من أج���ل متابعة 
تنفيذ هذه المطالب أمام الجهات الرسمية.

وطالب���ت العريضة بتعزيز عمل لجن���ة األمم المتحدة 
الخاصة بالفصل العنصري لمعالجة تعدي »إسرائيل« 
على الس���كان األصليين لفلس���طين، وضمان تفعيل 
وتحديث قاع���دة بيان���ات األمم المتحدة للش���ركات 
المرتبط���ة ف���ي األعم���ال التجاري���ة مع االس���تيطان 
اإلس���رائيلي غير الش���رعي. ودعت إلى دعم اس���تمرار 
تحقيق المحكمة الجنائي���ة الدولية في جرائم الحرب 
والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها »إسرائيل« في 

األراضي الفلسطينية المحتلة.

عريضة أفريقية تدعو لفرض عقوبات دولية على »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
اقتربت أمس السبت سادس ناقلة نفط إيرانية وتدعى »جولسان« من سواحل فنزويال، 

وهي حاليًا في مياه البحر الكاريبي قبالة جزيرة بربادوس.
ووفقا لموقع تتبع حركة السفن والناقالت السبت، فإن ناقلة النفط االيرانية »جولسان« 

تبحر في مياه البحر الكاريبي قبالة جزيرة بربادوس باتجاه الجنوب الغربي.
واس���تنادا الى بيانات هذا الموقع التي نشرها يوم الثالثاء الماضي فإن هذه السفينة 
التي ترفع العلم االيراني تحمل ش���حنة من البنزين ومعدات إلصالح مصافي التكرير 
في فنزويال. وكانت ناقلة النفط »جولس���ان« قد غادرت ميناء الش���هيد رجائي جنوب 
ايران يوم 17 مايو/ايار الفائت. يذكر أن إيران أرسلت لحد اآلن 5 ناقالت نفط حملت ما 
مجموعه حوالي 1.5 مليون برميل من البنزين إلى فنزويال التي كانت بحاجة ماسة إليه.
وأفادت وكالة رويترز نقاًل عن مصادر مطلعة قولها إن إيران تنوي بيع ش���حنتين إلى 

ثالث شحنات من البنزين شهريًا إلى فنزويال.
يذك���ر أن ادارة ترامب تح���اول وقف تجارة الطاقة اإليراني���ة وكذلك االطاحة بحكومة 
الرئي���س الفنزويلي نيكوالس م���ادورو، وهددت البلدين، وحذرت الموانئ وش���ركات 

المالحة والتأمين من تقديم تسهيالت الى ناقالت النفط االيرانية.

سادس ناقلة نفط إيرانية 
تقترب من سواحل فنزويال 

واشنطن/ االستقالل:
حظيت رس���الة صاغها أربعة من أعضاء مجلس 
الن���واب الديمقراطيين، والموجهة لرئيس وزراء 
"إس���رائيل" بنيامي���ن نتنياهو ووزير جيش���ه، 
بين���ي غانتس ووزير خارجيته غابي أش���كنازي، 
مطالب���ة بعدم ضم أج���زاء من الضف���ة الغربية 
المحتلة المزمعة يوم 1 تم���وز 2020 زخما قويا 
بي���ن األعض���اء الديمقراطيين ف���ي الكونجرس 
األميرك���ي، حيث حصلت عل���ى توقيع 90 عضوا 
ديمقراطي���ا حتى اآلن، وم���ن المحتمل أن يوقع 
عليها 220 عضوا قبل إرس���الها بحسب مصادر 

في الكونجرس.

ووزع الديمقراطي���ون األربعة، تيد دويتش وبراد 
شنايدر، جان شاكوسكي وديفيد برايس الذين 
يعتبرون من غالة المؤيدين إلس���رائيل ظالمة أم 
مظلوم���ة على كل أعض���اء الكونجرس في مطلع 

األسبوع.
ولقيت الرس���الة معارض���ة "اللجن���ة األميركية 
اإلس���رائيلية للعالق���ات العامة - إيب���اك" التي 
حاولت ثني الن���واب عن توزيعها، خاصة وأنهم 
م���ن كبار أنصارها، ومن الذي���ن يحظون بدعمها 

وتبرعاتها تاريخيا.
وعب���رت "إيباك" التي تدعي أنها لم تتخذ موقفا 
من الضم، عن عدم رضائها لمبادرة الرسالة كون 

أن مج���رد إرس���الها ، يعتبر إج���راًء يخل بالدعم 
المنتظم إلس���رائيل من الحزبي���ن الديمقراطي 
والجمهوري "بس���بب انتقادها العلني إلسرائيل 
لقراره���ا المحتمل بش���أن سياس���ة الضم التي 
ل���ن يتم اعتمادها إال بموافق���ة حكومة الواليات 
المتحدة، كما أنها فشلت في إعادة تأكيد التزام 
أمريكا الكامل بمساعدة إسرائيل األمنية، وتركز 
فقط على ما تراه سلوكًا إسرائيليًا غير الئق، بينما 
تفشل أن تالحظ أن الزعماء الفلسطينيين كانوا 
غير مستعدين للعودة إلى طاولة المفاوضات لما 
يقرب من عقد من الزمان" بحسب تصريح أعطته 

المنظمة لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية.

وعلى الرغم من معارضة "إيباك" ، ذكرت مصادر 
مطلعة، أن الرسالة تكتس���ب بالفعل قدًرا كبيًرا 
من الدعم بين الديمقراطيين في مجلس النواب 
، بما في ذلك من األعضاء الذين يصطفون عادة 
مع منظم���ة اللوب���ي اإلس���رائيلي القوية، حيث 
وقع عليها العدد األكب���ر من النواب األميركيين 
اليهود ، حت���ى الذين اتخ���ذوا تاريخيا مواقف 
مؤيدة ألش���رس السياس���ات العدواني���ة التي 
تمارس���ها إس���رائيل ، كما وقع زعي���م األغلبية 
في مجلس النواب س���تيني هوي���ر، الذي ينظم 
زيارات ألعضاء الكونجرس كل سنتين إلسرائيل 

بتمويل من "إيباك".

ومن أبرز المش���رعين األميركيين اليهود الذين 
وقعوا على الرسالة حتى اآلن ، تيد دويتش وبراد 
ش���نايدر ، جان شاكوس���كي، إليس���ا سلوتكين 
وتوم مالينوفس���كي وآدم شيف )رئيس اللجنة 
االس���تخبارات ف���ي الكونجرس( وجي���ري نادلر 
)رئيس الجنة القضائية( وجيس���ون كرو وشيري 
بوستوس ، األمر الذي تعتبره "إيباك" أمرا مدمرا.

كم���ا أن معارضة الضم تزداد زخم���ا بين أعضاء 
مجلس الشيوخ الديمقراطيين حيث أعرب أكثر 
من 27 عض���وا منهم حتى اآلن ع���ن مخاوفهم 
بش���أن احتمال مث���ل هذه الخطوة في رس���ائل 

موجهة إلى نتنياهو وغانتس.

رسالة من الكونجرس تطالب بالتراجع عن »الضم« تحظى بزخم.. و »إيباك« تعارض



األحد 29 شوال 1441 هــ 21 يونيو 2020 م

غزة / االستقالل:
أكمل فريقا غزة الرياضي، ونماء، عقد المتأهلين 
للمربع الذهب����ي من كأس غ����زة, عقب فوزهما 
على الهالل وش����باب خانيونس تواليا, ضمن 

منافسات دور الثمانية من المسابقة.
وحسم غزة الرياضي موقعة الهالل لمصلحته 

بنتيجة )0-1(.
ويدين "العميد" بانتصاره إلى فرج جندية الذي 
سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة )22(.

وحاول الهالل تعديل النتيجة بفرض سيطرته 
عل����ى مجريات ما تبقى من اللقاء، إال أن دفاعات 
ومن خلفهم الحارس األمين إسماعيل المدهون 
تصدوا لهذا المحاوالت والمحافظة على نظافة 
الش����باك حتى نهاي����ة اللقاء والصع����ود لدور 

ال4 ومواجه����ة نماء الخصم العنيد الذي حقق 
المفاجأة و أسقط كبير جديد من الدوري الممتاز 

شباب خانيونس.
وفي اللقاء الثاني فّجر نماء مفاجأة أخرى, عقب 
إسقاطه شباب خانيونس بركالت الترجيح )5-

3(, بعد التع����ادل اإليجاب����ي )1-1( في الوقت 
األصلي.

وتقدم "النش����امى" عبر خالد القوقا )22(, لكن 
نماء تعادل ع����ن طريق مدحت الس����يد )61(, 
قبل أن يحس����م الثاني بطاق����ة المربع الذهبي 

لمصلحته بفوزه بركالت الترجيح )3-5(.
يذك����ر أن نماء تأهل لهذا ال����دور عندما تغلب 
على خدمات الشاطئ بنفس الطريقة عبر ركالت 

الترجيح.

وس����جل نماء ركالت الجزاء بنج����اح عبر محمود 
أبو نصر، وبالل مقب����ل ومحمد عبد ربه، ومدحت 

السيد، وفادي عساف.
فيما سجل الشباب عن طريق محمد أبو موسى 
وإياد النبري����ص، وخالد القوق����ا، وأهدر محمد 

بركات.
يذكر أن لقاء ش����باب رفح والصداقة, س����يجري 
األربعاء المقب����ل على ملعب الدرة في دير البلح 

بالمنطقة الوسطى.
كما يلع����ب غزة الرياض����ي مع منافس����ه نماء 
الخمي����س القادم على ملعب الدرة أيضا, بينما 
يلتقي الفائزان من المباراتين في النهائي يوم 
الثالثين من الشهر الحالي دون تحديد ملعب 

المباراة النهائية.

العميد يتخطى الهالل ونماء يواصل إسقاط الكبار

الضفة الغربية/االستقالل
اختتم مركز بالط���ة، بطل دوري المحترفين 
المس���ابقة بانتصار عريض على ترجي واد 

النيص بنتيجة )2/5(.
ورفع بالطة رصيده إلى 52 نقطة، بينما ظل 

واد النيص تاسعا ب�24 نقطة.
وفرض بالط���ة أفضليته الكاملة على اللقاء، 
حيث أنهى الش���وط األول برباعية نظيفة، 
سجلها عدي خروب وعبد اللطيف البهداري 

وموسى ترابين وأمير قطاوي )ركلة جزاء(.

وفي الش���وط الثاني قلص سعيد السباخي 
النتيجة، لكن شقيقه األصغر يحيى العب 
بالط���ة، رد علي���ه باله���دف الخامس، وفي 
الوقت بدل الضائع سجل عمر عيسى، العب 
واد النيص، الهدف الثاني لفريقه، لينتهي 

اللقاء )2/5(.
وفي مب���اراة أخ���رى، أنهى مرك���ز األمعري 
الدوري في الوصافة، بعد الفوز المهم على 
ثقافي طولكرم )1/2(، ليرفع رصيده إلى 44 

نقطة.

لتتضح معالم دوري المحترفين بعد نهاية 
ال���دوري ، بتتوي���ج بالطة باللق���ب وخلفه 
األمع���ري وصيف���ا، وهبوط الق���وات وأهلي 
قلقيلية للمحترفين الجزئي، وصعود شباب 
الظاهري���ة للمحترفي���ن بالبطاق���ة األولى، 
واقتراب طوباس الوصيف برصيد 40 نقطة، 
حيث يتبقى له لقاء أخير أمام العيس���وية 
متذيل الترتي���ب، اليوم األح���د، وفي حال 
الفوز، سيصعد رسميا للمحترفين رفقة أول 

الصاعدين الظاهرية.

بالطة ينهي الدوري بفوز كبير و األمعري يتوج بالوصافة

االستقالل/وكاالت:
يس���تعد البرتغال���ي كريس���تيانو رونال���دو، نج���م 
يوفنتوس، الس���تكمال منافس���ة الدوري اإليطالي، 
والتي عادت مس���اء أمس الس���بت، بعد طول غياب؛ 

بسبب تفشي وباء كورونا.
وقاد رونال���دو يوفنتوس العتالء صدارة الكالتش���يو 
برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف 

التسيو. 
وف���ي هذا التقرير، نس���لط الضوء عل���ى أبرز أهداف 

رونالدو مع عودة النشاط:-
 الرد على االنتقادات

تلقى صاروخ ماديرا انتقادات الذعة، بعد المس���توى 
ال���ذي ظهر عليه خ���الل مواجهتي مي���الن ونابولي 
في بطولة الكأس. وتجلى بش���كل واضح قلة التأثير 
الهجوم���ي للبرتغالي، بالنظر إلى ع���دد الكرات التي 
فقدها خ���الل المباراتي���ن. ومع خس���ارة لقب كأس 
إيطاليا، ب���ات رونالدو ورفاقه مطالبين بحس���م لقب 

الكالتشيو، رغم الصراع الشرس مع التسيو.
وعّود رونال���دو جماهيره وعش���اقه طوال مس���يرته 

الكروية، على الرد على االنتقادات الموجهة له داخل 
أرض الملعب.

لقب الهداف
في موس���مه األول مع يوفنتوس 2018-2019، احتل 

البرتغالي المرك���ز الرابع في جدول ترتيب الهدافين 
برصي���د 21 هدًف���ا، خل���ف بيونتيك وزابات���ا وفابيو 

كوالياريال الذي حقق لقب الهداف ب�26 هدفا.
وهذا الموس���م، سجل رونالدو حتى اآلن 21 هدًفا، في 

المركز الثاني خلف شيرو إيموبيلي نجم التسيو، 
صاحب ال�27 هدًفا، ويسعى بقوة لتقليص الفارق 

والفوز باللقب.
وبالنظر إلى مس���يرة رونالدو، فبعد انتقاله لريال 
مدريد عام 2009، وخالل موس���مه األول بقميص 
الميرنجي حل في المرك���ز الثالث بجدول ترتيب 
الهدافين برصي���د 26 هدًفا، خلف هيجواين 27 
هدًفا، والمتصدر ليونيل ميس���ي نجم برش���لونة 

الذي سجل 34 هدًفا.
لكن في موس���مه الثان���ي مع ري���ال مدريد، نجح 
رونالدو في تسجيل 40 هدًفا وتوج بلقب الهداف، 
وحل خلفه ميسي ب�31 هدًفا، وهو السيناريو الذي 

يتمنى تكراره هذا الموسم بقميص يوفنتوس.
وكان رونال���دو قد توج بلقب هداف الليجا 3 مرات 
خالل مس���يرته م���ع ريال مدريد، ف���ي الفترة بين 

2009 و2018.
وخالل مسيرته في صفوف مانشستر يونايتد، حصد 
الحذاء الذهبي كهداف البريميرليج في موسم 2007-

2008 بتسجيله 31 هدفا.

تميمــة الموســم الثانــي تدفــع رونالــدو نحــو هدفــه

االستقالل / وكاالت:
كش���ف تقرير صحف���ي بريطاني، 
عن تطور جديد بش���أن مس���تقبل 
البرازيل���ي فيلي���ب كوتينيو، العب 

برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ.
وال ين���وي باي���رن تحوي���ل إع���ارة 
كوتينيو إلى بي���ع نهائي، ما يعني 
عودة الالعب إلى برشلونة الذي يريد 

التخلص منه.

ووفًقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، 
فإن كوتينيو معروض على إيفرتون 

لمدة عام واحد على سبيل اإلعارة.
ويمل���ك إيفرتون عداوة تاريخية مع 
ليفربول، الفريق الس���ابق لكوتينيو 

في الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وأش���ارت الصحيفة البريطانية، إلى 
أن برش���لونة مواف���ق على دفع ثلث 
انتقاله  لتس���هيل  كوتينيو،  راتب 

إلى إيفرتون.
وأوضحت أن فرهاد موشيري، مالك 
إيفرت���ون، لديه عالقة مميزة مع كيا 
جورابش���يان، وكي���ل كوتيني���و، ما 
يساعد على حس���م الصفقة لصالح 

التوفيز.
يذكر أن ليفربول سيواجه إيفرتون، 
الي���وم األحد، ف���ي الجول���ة 30 من 

الدوري اإلنجليزي الممتاز.

كوتينيو يقترب من عدو ليفربول
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غزة/ االستقالل:
قال���ت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة مس���اء الس���بت إن 
قيادتها تابع���ت التداعيات الناجمة عن تنفيذ الش���رطة قراًرا 
قضائًيا بإزالة تعديات على أحد الشوارع العامة في مخيم البريج 

وسط قطاع غزة، يتعلق بشقيق المناضل "جبر وشاح".
وذكرت الوزارة في بيان تلقت "االس���تقالل" نس���خة عنه مساء 
الس���بت، أن أم���ر إزالة التعدي صادر عن محكم���ة دير البلح، في 
قضية منظورة لدى المحكمة، بين المواطن "ذياب مطلق وشاح" 

والمواطن "إبراهيم محمد حسين" منذ عام 1998.
وأضافت "صدر فيه���ا حكم أول ع���ام 2016 بإزالة التعدي، ثم 
خضع الحكم لدرجات التقاضي واالس���تئناف، حتى صدر حكم 
نهائ���ي باّت غير قابل للطعن، وأصبح واج���ب التنفيذ بتاريخ 5 

مارس 2020".
وفي تفاصيل الحدث، أوضحت أن "عناصر الش���رطة توجهوا في 
ش���هر مايو الماضي لتنفيذ ق���رار المحكمة، وبعد تواصل عائلة 
وش���اح مع قاضي المحكمة، أمر القاضي الشرطة بإمهال العائلة 
مدة أس���بوعين إلخالء ممتلكاتها قبل تنفيذ قرار اإلزالة، ثم منح 
القاض���ي العائلة مهل���ة إضافية لمدة ثالثة أي���ام بعد انقضاء 
األس���بوعين، على أن تباشر الش���رطة تنفيذ قرار المحكمة فوًرا، 

وقد أبلغت المحكمة طرفي النزاع يوم االثنين الموافق 15 يونيو 
2020 أن درج���ات التقاض���ي انتهت، وأن الُمهل اس���ُتنفدت، 

وَوَجب تنفيذ القرار فورًا دون تأخير".
وتابعت "وبناًء على تواصٍل ُمس���بق مع السيد "جبر وشاح"، توّجه 
مأمور المحكمة والشرطة القضائية وشرطة التنفيذ يوم األربعاء 
17 يونيو 2020؛ من أجل تنفيذ قرار المحكمة، وتم إزالة معظم 
التعديات على الش���ارع، وقد قام أحد أبناء عائلة "وش���اح" بإلقاء 
الحجارة على قوة التنفيذ ما أدى إلى تكس���ير زجاج سيارة بلدية 
البريج، وقد آثرت قوة الشرطة مغادرة المكان لمنع تفاقم األمور".

وأكملت "وعلى إثر ذلك، اس���تدعى قاضي المحكمة طرفي النزاع 
صباح يوم الخميس 18 يونيو بحضور الس���يد "جبر وشاح"، وأكد 
القاضي عل���ى جميع األطراف تنفيذ قرار اإلزال���ة كاماًل مع فتح 
الش���ارع، وعدم اعتراض قوة الش���رطة أثناء التنفيذ، وقد تعّهد 
السيد "جبر وشاح" أمام قاضي المحكمة بالتنفيذ دون أي إعاقة 

أو تعّرض لقوة الشرطة".
وأش���ارت إل���ى أن "عناصر الش���رطة توجهوا ظه���ر ذات اليوم 
الس���تكمال تنفيذ قرار اإلزالة بالتنسيق الكامل مع السيد "جبر 
وشاح" الذي أكد لهم أن األمور ستكون على ما يرام، وعند وصول 
الشرطة للمكان فوجئت بالزّج بعدد من النساء واألطفال والفتية؛ 

إلعاقة تنفي���ذ الحكم القضائ���ي، وقد ُوضع���ت األم المناضلة 
"أم جب���ر" أمام آلية اإلزالة مع نس���اء أخري���ات وزّج بها في مقام 
لي���س مقامها". ولفتت إلى أنه "جرى االعت���داء على أحد ضباط 
الش���رطة بس���كين وإصابته في يده إصابة مباش���رة ُنقل ‘على 
إثرها للمستش���فى، وعند وصول مدير مركز شرطة المعسكرات 
الوس���طى لمعالجة األمر ميدانيًا مع السيد "جبر وشاح"، تعرض 
لرميه بحجر في رأس���ه ُنقل على إثره للمستشفى، بينما ُأصيب 
اثنان آخران من أفراد الشرطة برضوض بعد االعتداء عليهما، وقد 

تم تعزيز القوة الشرطية واستكمال تنفيذ الحكم القضائي".
وأك���دت الوزارة أنها "ماضيٌة في تطبيق القانون على الجميع بال 
استثناء، والمحافظة على النظام، ولن تسمح ألحد بإعاقة ذلك".

وقالت: "تقدر الوزارة تضحيات جميع أبناء ش���عبنا الفلسطيني 
بأطيافه كاف���ة، وتقف احترام���ًا وإجالاًل لكّل عوائل الش���هداء 
واألسرى والجرحى دون تمييز، على قاعدة ومبدأ سيادة القانون 

على الجميع".
وأضافت أن "وزارة الداخلية قّدمت أكثر من 1100 شهيد، وآالف 
الجرحى عل���ى يد قوات االحتالل اإلس���رائيلي، وه���م يقدمون 

واجبهم ويتحملون المسؤولية في خدمة أبناء شعبنا".
وش���ددت على أن "األم المناضلة "أم جبر وش���اح" قامة وطنية ال 

ُيس���مح ألحد باإلساءة لها أو االعتداء عليها، ونؤكد بشكل قاطع 
أن كل ما ُأش���يع حول تعرضها لالعت���داء محض كذٍب وافتراٍء ال 
أس���اس له من الصحة، وهو ما أكده نجُله���ا المناضل "جبر" منذ 

اللحظة األولى".
وذك���رت أن "قوات الش���رطة تعاملت بحكمٍة ومس���ئوليٍة عاليٍة 
أثن���اء تنفيذ قرار المحكمة، واس���توعبت االعتداءات المباش���رة 
عل���ى عناصرها باآلالت الحادة والحجارة، ما أدى إلصابة أربعة من 

الضباط والعناصر بعضها بجروح مباشرة".
وأدانت الوزارة "كل المحاوالت الّرخيصة والمفضوحة لتسييس 
القضي���ة، التي وصل���ت لحد المتاج���رة بنض���االت وتضحيات 
المناضل "جبر وش���اح" ووالدته، واس���تغاللها ألجندات حزبية ال 
تخدم ش���عبنا". واستهجنت "قيام بعض الجهات والمؤسسات 
إص���دار بيانات إدانة ُمتعّجلة تتبن���ى رواية تفتقد للمصداقية 
والدق���ة، وكان اأَلولى بها التواصل مع الجهات المختصة للتأكد 

مما جرى قبل إصدار البيانات".
 كّل من أس���اء 

ّ
وأكدت أنها "س���تتخذ اإلجراءات القانونية بحق

ألي مواطن أو للمؤسس���ة الش���رطية واألمنية، ولن تسمح ألحد 
بالمس���اس بحالة األمن واالس���تقرار، وس���يادة القانون تحت أي 

ُمبرر".

»داخلية غزة« تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادثة مخيم البريج

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء السبت، 
ارتفاع عدد حاالت الوف����اة بكورونا في صفوف 
جالياتنا حول العالم إلى 150 حالة بعد وفاة )2 

السعودية، 1 هندوراس(.
وأش����ارت الوزارة في بيان لها، إلى ارتفاع أعداد 
المصابي����ن إلى 2150 إصابة بعد تس����جيل )2 
البرازيل، و7 أمريكا، و9 السعودية(، فيما ارتفع 

عدد المتعافين إلى 1250 حالة.
ونقل����ت ال����وزارة ع����ن فريق العم����ل المختص 
الفلس����طينية في  الجالية  بمتابع����ة أوض����اع 

الواليات المتحدة االميركية تسجيل 7 إصابات 
جدي����دة ف����ي صف����وف الجالية ليرتف����ع عدد 
اإلصابات إلى 887، في حين لم ُتسجل أي حالة 

وفاة ليبقى العدد 63.
وأفادت سفارة دولة فلس����طين لدى نيكاراغوا 
وهندوراس بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف 
الجالية للمواطن الدكتور نصري كمال حنضل، 

بسبب فيروس كورونا.
كما أفادت س����فارة دولة فلسطين والقنصلية 
العامة لدى المملكة العربية السعودية تسجيل 
حالتي وفاة جديدتين للمواطن محمود سعيد 

محمود مصطفى الشيخ )53 عامًا(، بمدينة جدة، 
والمواطن إسماعيل مصطفى أبو إسماعيل )76 
عامًا( بمدينة الرياض، ليرتفع عدد الوفيات إلى 
33، وتس����جيل 9 إصابات جديدة ليرتفع عدد 

اإلصابات إلى 85.
وأكدت س����فارة دولة فلس����طين لدى البرازيل 
تس����جيل إصابتين جديدتي����ن بالفيروس في 
المنزلي،  الجالي����ة، تخضعان للحج����ر  صفوف 
وأوضاعهما مستقرة، ليرتفع عدد اإلصابات إلى 
45، فيما تعافى منها سابقًا 34 حالة، وُسجلت 

حالتا وفاة سابقتان.

»الخارجية«: 150 وفاة و2150 إصابة بـ »كورونا« بين جالياتنا

حالة، ومحافظة قلقيلية 3 حاالت، ومحافظة نابلس 26 حالة، محافظة طولكرم 
حال���ة واحدة، ومحافظ���ة جنين 4 ح���االت، ومحافظة أريحا واألغ���وار حالتان، 

والمحافظات الجنوبية )قطاع غزة( 15 حالة.

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها لم تس���جل أي إصابات جديدة بفيروس 

كورونا، وذلك بعد إجراء 44 فحًصا.
وأضاف���ت الوزارة ف���ي تقريرها اليومي، الس���بت، »إن عدد الح���االت المؤكدة 
بإصابتها بفيروس كورونا بلغ 72 حالة، ش���في منها 56 حالة، وتبقى 15 حالة 
نش���طة، عدا عن حالة وفاة واحدة«. وتابع���ت »تم إجراء 44 عينة جديدة خالل 
24 س���اعة الماضية مع العلم أنه لم يتم تس���جيل إصاب���ات جديدة وقد بلغ 
إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحاالت المشتبهة 12،057عينة، منها 

11،985 عينة سلبية و72عينة إيجابية«.

الصحة بغزة: ال إصابات جيدة 
بكورونا بعد إجراء 44 فحصًا

رفح/ االستقالل:
أك���د د. جميل علي���ان القي���ادي بحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن خطة 
الض���م الصهيو- أمريكية ما هي إال نتاج 
لمخطط تصفية للقضية الفلس���طينية، 
وقرصنة عل���ى األراضي، في إطار تطبيق 

ما تسمى ب�"صفقة القرن".
جاء ذل���ك خالل ن���دوة نظمه���ا االتحاد 
اإلسالمي في النقابات، في محافظة رفح 
مساء الس���بت، بعنوان " قراءة سياسية 

حول خطة الضم وطرق مواجهتها".
وش���دد علي���ان أن المواجه���ة لن تكون 
جغرافية وأن االرض ستحرق تحت أقدام 
االحتالل وكل من يفكر بتصفية القضية 

الفلسطينية.
وطال���ب عليان بضرورة وضع خطة وطنية 
فلس���طينية موحدة لمواجهة مخططات 
التصفية، داعيًا الفصائل الفلس���طينية 
إلى إطالق هبة ش���عبية عارم���ة، وخطة 

وطنية قوية، تفشل مخططات االحتالل.
وق���ال علي���ان "نواج���ه الي���وم مؤام���رة 
جديدة يس���عى االحتالل من خاللها إلى 
االستمرار في س���رقة األراضي، وتهويد 
الق���دس المحتل���ة، وضم م���ا تبقى من 
األراض���ي الفلس���طينية ف���ي الضف���ة 

واألغوار". 

ودعا عليان إلى تش���كيل جبهة مقاومة 
فلس���طينية عربي���ة إس���المية موح���دة 
لمواجه���ة المخطط���ات التصفوية التي 
تس���تهدف الفلس���طينيين، وتنحي���ة 
الخالفات الداخلية جانبًا، والعمل س���ويًا 
لمواجهة مشروع الضم".  ووصف عليان 
المس���اعي الصهيونية لض���م أراٍض من 

الضفة بأنها "محاولة بائس���ة الستغالل 
الحالة الراهنة لألمة اإلسالمية، وانشغال 
العالم بمواجه���ة فيروس كورونا، متابعًا 
"يح���اول االحتالل، التغ���ول على األرض 
الفلسطينية في ظل دعٍم أمريكي واضح، 
تمثل بصفقة القرن التي أعلنها الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.

خالل ندوة نظمها »االتحاد اإلسالمي« برفح
القيادي عليان يطالب بتشكيل جبهة مقاومة إقليمية لمواجهة خطة الضم

الزوايدة/ االستقالل:
بدأت بلدية الزوايدة مش���روع إعداد وتحدي���ث المخططات التفصيلية للبلدية 
وذلك ضم���ن برنامج تطوي���ر البلديات المرحل���ة الثالث���ة )MDPIII( التمويل 
اإلضافي- مشاريع التشغيل والصيانة كثيفة العمالة والخاصة بمرافق وخدمات 
البلدي���ات في قطاع غزة. ويأتي المش���روع الممول من البنك الدولي وتنفيذ من 
صن���دوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ويه���دف إلى دعم بلديات القطاع 
من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات األساسية للبلديات 

والتي تخدم أكبر عدد من السكان .
ويستفيد من المشروع 8 مهندسات موزعات على دورتين بواقع 4 مهندسات 
ف���ي كل دورة في عدد من التخصصات ) تخطيط حضري � تصميم ش���بكات – 

نظم معلومات جغرافية (.
ورحب رئيس البلدية د. أيمن أبو س���ويرح بالعامالت في المش���روع مؤكدا على 
أهميته في تطوير أداء أقسام البلدية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين 
إلنج���از المعامالت بش���كل س���ريع ومريح باإلضاف���ة إلى التخفي���ف من عبء 
المصاريف التش���غيلية الالزمة لتشغيل الطواقم من ميزانية البلدية الخاصة ، 

متمنيا نجاح المشروع والذي  يستمر لمدة 3 شهور .

بلدية الزوايدة تبدأ 
مشروع إعداد وتحديث 
المخططات التفصيلية 

ت�سجيل �أكرث ..

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفاد اإلعالم العبري، مس���اء السبت، بأنه تم العثور 

على الجندي »اإلس���رائيلي« المفق���ود منذ يومين 
الرقيب أول »عديال فيشلر« مقتوال بالرصاص.

ووفق موقع روتر نت العبري، فقد فتحت الش���رطة 
العسكرية تحقيقا في الحادثة.

العثور على الجندي »اإلسرائيلي« المفقود مقتوال بالرصاص
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االستقالل/ وكاالت:
أوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية في القدس أن سماء فلسطين ستشهد 
اليوم األحد كسوفا جزئيا للشمس. وأش����ارت إلى أن الكسوف سيستمر مدة 

ساعتين وخمس دقائق، ويشاهد في جميع المدن بنسب ُمتفاوتة.
وحول موعد الكس���وف أوضحت الجمعية ان مدة الكسوف الجزئي في القدس 
ستكون س���اعتين وخمس دقائق، وسيبدأ في تمام الس���اعة 7:25:34 صباحا، 
وتكون ذروته في الساعة 08:24:24 دقيقة، وينتهي في تمام الساعة 9:30:20.

وقال����ت الجمعية الفلكي����ة في بيان صحفي عبر فيس����بوك: »إن الكس����وف 
القادم للش����مس هو كسوف حلقي، لكنه يشاهد في شكله الجزئي فقط في 

فلسطين«.
وبينت أن الكسوف الحلقي للشمس يختلف عن الكسوف الكلي، الفتة إلى أن 
القمر يقع خالله بعيدا جدا من األرض لذلك لن يكون قادرا على تغطية قرص 
الشمس بالكامل لذلك ستبقى حلقة مضيئة من ضوء الشمس تحيط بالقمر 

تسمى حلقة النار.
وسيكون الكسوف مشاهدا جزئيا فقط نظرا لوقوعها داخل منطقة شبة ظل 
القمر، حيث س����يالحظ حدوث الكسوف في الجزء األيمن من الشمس بالنسبة 
للراصد من المناطق الفلسطينية. وذكرت الجمعية الفلكية أن نسبة االحتجاب 
في قرص الشمس ستكون بنسبة %35.63 في مدينة القدس، فيما ستكون 

أعالها في جنوب الخليل 36.56% وأدناها في شمال جنين %33.81.

كسوف جزئي للشمس 
في فلسطين اليوم

) APA images (     اأطفال يلهون اأمام منزلهم يف خميم ال�شاطئ مبدينة غزة

هراري/ االستقالل:
ألقت ش����رطة زيمباب����وي القبض عل����ى وزير 
الصحة أوباديا مويو، عل����ى خلفية تربحه من 
صفقة م����واد طبية متعلقة بمكافحة فيروس 
كورونا ووباء كوفيد - 19، وفق ما ذكرت هيئة 

مكافحة الفساد في البالد.
وأوقف الوزير في مركز للش���رطة ف���ي هراري، 
وصرح المتحدث باسم مفوضية مكافحة الفساد 
في زيمبابوي، جون ماكامور: »أس���تطيع تأكيد 
اعتقال وزير الصحة ورعاية الطفل، وهو موقوف 
في مركز ش���رطة رودس���فيل«. وأض���اف »األمر 

يتعلق بشراء مواد خاصة بمرض كوفيد 19«.
ولم تعلق السلطات فورا على عملية التوقيف 
التي تأتي غداة مهاجمة المعارضة للحكومة 

بسبب الفساد ووجود شكوك حول مسألة دفع 
أموال لشركة طبية تم التعاقد معها لتأمين 

مواد لمكافحة كورونا.
وتعرضت حكومة هراري النتقادات بس����بب 
منحه����ا ش����ركة »دراكس كونس����الت« التي 
تأسست قبل شهرين، عقدا بقيمة 20 مليون 
دوالر الستيراد أدوية ومعدات إلجراء فحوص 

كوفيد 19.
وثارت شكوك حول توقيع الصفقة بالتراضي 
خلف أبواب مغلقة وبدون موافقة قانونية من 

هيئة تسجيل المشتريات في زيمبابوي.
واش����تبهت الس����لطات ف����ي هنغاريا حيث 
س����جلت »دراكس كونس����الت« بمصدر مبلغ 
2 ملي����ون دوالر أودع في حس����ابات الش����ركة 

ف����ي مارس دون قيود، ما أثار ش����كوك الحزب 
المعارض الرئيسي في البالد »حركة التغيير 

الديمقراطي«.
وتحدثت وسائل إعالم محلية األسبوع الماضي 
عن اعتقال رجل األعمال ديليش نغوايا الذي 
يعتقد أنه الممثل المحلي لشركة »دراكس«، 
بتهم تتعلق بالقضية نفسها. كذلك، أمرت 
الحكومة األس����بوع الماض����ي بإلغاء كل عقود 
استيراد األدوية الممنوحة ل�«دراكس«، وفق ما 

أوردت صحيفة »هيرالد« الرسمية.
وس����جلت زيمبابوي 479 إصاب����ة بالفيروس 
بينها أرب����ع وفيات، على الرغ����م من االعتقاد 
بأن هذه األرقام أقل من الواقع بس����بب نقص 

الفحوص.

 غزة / االستقالل:
كشفت المباحث العامة، ش���رطة التفاح والدرج، قضية سرقة ب�35 ألف 

دوالر خالل 6 ساعات من مخزن ألحد التجار بمحافظة غزة .
وقال رئيس قس���م مباحث التف���اح والدرج النقيب محمد ش���مالي: »إن 
شكوى تقدم بها المواطن ) س- ر ( مفادها قيام مجهولين بسرقة 700 
باب خش���ب منزلي من داخل المخازن الخاصة به و يقدر ثمنها ب�35 ألف 

دوالر امريكي« .
وأشار النقيب شمالي أنه بالبحث والتحري ومعاينة المكان تم االشتباه 
في المدعو )أ- ر( ، تم اس���تدعاؤه وبالتحقيق معه اعترف بالسرقة ، وتم 
إحالة القضية والمتهم لمفتش تحقيق الش���رطة الستكمال اإلجراءات 

القانونية الالزمة.

المباحث العامة بغزة تكشف 
تفاصيل سرقة اثاث بـ 35 ألف دوالر

القبض على وزير صحة زيمبابوي لتربحه من كورونا

نيروبي/ االستقالل:
دفع رجل كيني حياته ثمًنا لوحشيته ضد زوجته، حيث تم رجمه حتى الموت 
بعد هجومه العنيف عليها بأداة تش����به ”الساطور“ أدت إلى إصابتها بعاهة 

مستديمة.
وكان بونيفاس كيفوكو )30 عاًما( في زيارة لزوجته، بيورتي موثوكي )24 عاًما( 
في منزل والديها في مقاطعة ببوني في كينيا، خالل األسبوع الماضي، حيث 

تعيش برفقتهما ألنها تريد االنفصال عنه بعد زواج دام 3 سنوات.
ووفًقا لصحيفة ”ديلي مي����ل“ البريطانية، وافقت بيورتي على مقابلة زوجها 
خالل عش����اء عائلي قبل أن يذهب والدها إلى منزل أحد الجيران حتى يسمح 
للثنائي بالتحدث لبعض الوقت ، إال أنه تفاجأ الحًقا وهو في منزل جاره بسماع 
صرخات ابنته وسرعان ما هرع لمساعدتها، ولكن الباب كان مغلًقا من الداخل 

ولم يتمكن من الدخول، وتجمع حشد كبير من السكان في الخارج.
وفي نهاية المطاف، فتح الرجل الب����اب وحاول الفرار من المنزل بعدما أحدث 
إصابات خطيرة بزوجته، حيث أصابها بتمزق����ات في الرأس واليدين بالبلطة، 
ورغم محاولته الفرار، إال أن الحش����د الغاضب أمس����كوا به وعاقبوه بالرجم حتى 

الموت.
وُنقلت الضحية إلى المستش����فى، ولكن إصابتها كان����ت حادة للغاية، حيث 
اضطر األطباء إلى بتر يديها، وقال طبيب يدعى أثمان لوغوغو:“عانت الضحية 
م����ن جراح عميقة للغاية، ولم يكن يربط يديها س����وى لح����م رقيق من الجلد 

واضطررنا إلى بترهما“.

القدس المحتلة/ االستقالل:
يجرى باحثون اس����رائيليون في الوقت الحالي 
بحثا حول احتمال ان يكون لنبتة القنب تأثير 
ايجابي في عالج مصابي فيروس كورونا ، كوفيد 

.19
وبحسب اإلذاعة االسرائيلية فإن النتائج األولية 
للبح����ث الذي يجرى في مستش����فى رامبام في 
حيفا تشير الى ان اس����تخدام القنب لمعالجة 
المصابي����ن بفي����روس كورون����ا يمن����ع تدهور 
حاالتهم وتط����ور االلتهاب ف����ي الرئتين االمر 
الذي يشكل العامل الرئيسي للوفيات من جراء 

المرض.
وأوضحت ان المرحلة الثانية من التجارب ستبدأ 

خالل األشهر القليلة المقبلة.
ونقل����ت عن الدكتور يغآل لوري����ا - حيون الذي 
يت����رأس طاقم الباحثين قول����ه ان البحث يركز 
حاليا على مدى تأثير مستحضر من القنب على 
االلتهاب الذي يتس����بب في����ه الفيروس وذلك 
ع����ن طريق تهدئ����ة جهاز المناعة في جس����م 
المريض علما ان رد الفعل القوي لجهاز المناعة 
يس����بب في بعض األحيان الفشل الرئوي مما 
يل����زم األطب����اء بربط المريض بجه����از التنفس 
االصطناعي ويس����بب في بع����ض الحاالت وفاة 

المريض.
ويس����تخدم الباحثون المئات م����ن المواد التي 
تحتويها نبتة القنب والتي تشبه مواد يفرزها 

جسم االنسان وان التحدي الكبير والهدف من 
البحث تشخيص المواد الفعالة من بين المئات.

وبدوره����ا تقول الدكتورة ش����لوميت يهودائي 
-ريش����يف التي تش����ارك في البحث ان هناك 
قاعدة بيانات واس����عة تراكمت في مستشفى 

رامبام حول مرضى كورونا.
وقد اخ����ذ الباحث����ون عينات دم م����ن المرضى 
في المستش����فى لغرض اختب����ار تأثير المواد 
الموجودة في نبتة القنب حيث تم استخدامها 

في المرحلة األولى من التجارب.
وأع����رب الدكت����ور لوريا حيون ع����ن امله في ان 
يس����تكمل البحث قبل اجتياح موجة ثانية من 

الوباء انحاء العالم في موسم الشتاء القادم.

واشنطن/ االستقالل:
ق���ررت ش���ركة Dreyer األمريكي���ة عدم 
إطالق اسم "إس���كيمو" الحقا على البوظة 
المغط���اة بالش���يكوالته الت���ي تنتجها، 
حرص���ا على مش���اعر الس���كان األصليين 

لمناطق غرينالند وكندا نونافوت وأالسكا 
و تشوكوتكا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن 
إليزابيث ماركيز، رئيس���ة قسم التسويق 
ف���ي ش���ركة Dreyer،  قوله���ا: "نلت���زم 

بتحقيق المس���اواة العرقية، ونعتبر هذا 
المصطل���ح مهينا"، في إش���ارة إلى بوظة 
"إس���كيمو باي"، وهي آيس كريم مغطى 
بالشوكوالتة. وعلى البوظة الشهيرة صورة 
صبي بمالبس الفرو التقليدية لإلسكيمو.

باحثون: نبتة القنب قد تساعد في عالج مصابي فيروس كورونا

تغيير تسمية »إسكيمو« على البوظة المغطاة بالشكوالتة لتحقيق المساواة العرقية

رجم رجل حتى الموت عقاًبا 
على وحشيته مع زوجته 


