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بيت لحم/ االستقالل: 
أوقفت ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي العمل في 
اس���تصالح أراض زراعي���ة، واس���تولت على جرافة 

)باجر(، في بلدة نحالين غرب بيت لحم.
وأف���اد نائب رئي���س بلدية نحالي���ن هاني فنون، 
ف���ي تصريحات صحفي���ة، أمس األح���د بأن قوات 
االحتالل اقتحم���ت، منطقة ث���ور الزعفران جنوب 

البلدة، وأوقفت العمل في استصالح األراضي، قبل 
أن تستولي على جرافة تعمل في الموقع وتحتجز 

صاحبها لفترة من الوقت.
وأض���اف فنون أن قوات االحتالل ه���ددت البلدية 
والمواطني���ن بعدم العودة إل���ى المنطقة والعمل 
فيه���ا مج���ددًا، بحج���ة أنه���ا تخض���ع للس���يادة 

اإلسرائيلية.

االحتالل يوقف العمل في 
استصالح أراٍض غرب بيت لحم

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
اقتحم عش���رات المس���توطنين باحات المس���جد 
األقصى، صباح أمس األحد، تحت حراس���ة مشددة 
من ش���رطة االحتالل،ف���ي المقابل أجب���رت بلدية 

االحتالل ف���ي مدينة القدس المحتلة، أمس االحد، 
شقيقين من بلدة سلوان على هدم منزلهما ذاتيا.

وج���دد عش���رات المس���توطنين، صب���اح أم���س 
األحد، اقتحامهم باحات المسجد األقصى المبارك، 

بمدين���ة الق���دس المحتلة، تحت حماية ش���رطة 
االحت���الل اإلس���رائيلي. وأفادت مص���ادر إعالمية 

مس���توطنًا   60 قراب���ة  أن  محلي���ة، 
اقتحموا المس���جد األقصى  أمس من 

 إخطارات بوقف بناء مساكن ومنشآت زراعية في الخليل وسلفيت
عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى واالحتالل 

يجبر شقيقين على هدم منزلهما في سلوان

مختصون : مخططات االحتالل في القدس »خبيثة« 
تهدف تحويلها لمدينة »يهودية مركزية«

غزة/سماح المبحوح:
أكد مختصون وباحثون بالشأن المقدسي أن استمرار االحتالل االسرائيلي في 

تنفيذ المزيد من المخططات التهويدية عبر االس���تيالء وسلب 
ومص���ادرة أراضي المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس 

النائب يحيى السعود لـ »االستقالل«: الخيار 
العسكري إحدى خيارات األردن للرد على قرار »الضم«

عمان – غزة/ قاسم األغا:
أّكد رئيس لجنة فلس���طين في مجل���س النواب األردني 
يحيى الس���عود، أن الخيارات كافة مفتوحة أمام المملكة 
األردنية؛ لمواجهة قرار ضم »إسرائيل« لألغوار، ومساحات 

واس���عة من الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو )تّموز( 
المقب���ل. وقال النائب الس���عود في مقابل���ة مع صحيفة 

»االستقالل« أمس األحد، »جميع الخيارات 
أمام األردن مفتوحة، بم���ا في ذلك الخيار 

دائرة األوقاف تستنكر اعتداءات 
االحتالل على المصلين باألقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اس���تنكرت دائرة األوقاف اإلسالمية وش���ؤون المسجد األقصى 
المبارك اقتحام مجموعة من ضباط وشرطة االحتالل مصلى باب 

واشنطن/ االستقالل:
تس���تعد إدارة الرئي���س األمريكي دونال���د ترامب، لعقد مباحث���ات داخلية في البيت 

األبي���ض، ه���ذا األس���بوع، لحس���م موقفها م���ن خطة رئي���س الوزراء 
اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، لضم أجزاء واس���عة من الضفة الغربية 

اجتماع حاسم في واشنطن 
لنقاش مصير خطة الضم بالضفة

االحتالل يتخوف من اندالع انتفاضة 
ثالثة في حال تطبيق خطة الضم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال محلل الش���ؤون العس���كرية في صحيفة معاريف العبرية بن كاس���بيت، 

إن األجهزة األمنية اإلس���رائيلية لم تعرض بعد تقديرًا منظمًا 
وموقف���ًا مهنيًا دقيقًا لآلث���ار والتبعات األمني���ة المحتملة في 

القائد محمود الخواجا: مدرسة 
عسكرية ونضالية فريدة 

غزة/ االستقالل:
حمل أمانة المقاومة وأدى رس���الته كاملة بعدما كرس جل حياته 
للعمل الفدائ���ي األول المنظم، لينال الش���هادة التي كان يصبو 

تسجيل إصابات جديدة بكورونا بالضفة.. والحصيلة اإلجمالية تتجاوز 1020

االحتالل ي�شرع ب�شق طريق 
ا�شتيطاين غرب بيت حلم

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مس���اء أمس األحد، 
تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 5 منها 

في محافظة الخليل، وإصاب���ة في محافظة نابلس. 
وأوضح���ت الكيل���ة في بي���ان لها، أنه وبتس���جيل 
اإلصابات الس���تة يرتفع مجمل اإلصابات أمس إلى 

49 إصابة، بينها 46 في محافظة الخليل، وإصابتان 
في نابلس، وإصابة في طولكرم، فيما 
يصل مجم���ل اإلصابات بفلس���طين 

غزة: وقفة 
احتجاجية 

لعلماء فل�شطني 
�شد »ال�شم«

وزارة العمل تؤكد على منع العمل في المستوطنات

) APA images (        نت�شار �أفر�د �ل�شرطة يف مدينة �خلليل �أم�س�

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان األردني
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نابلس/ االستقالل: 
قال بيان صادر عن محافظة نابلس أن 1750 
شخصا باتوا محجورين في الحجر المنزلي 
بعد اكتش���اف إصابة 27 شخصا بفيروس 

كورونا خالل األيام القليلة الماضية.
وأوضح البي���ان أن الطواقم الطبية بنابلس 
أجرت اكثر م���ن 1600 فحص خالل األزمة 
األخي���رة "وال زلن���ا ننتظ���ر نتائ���ج مئات 
الفحوصات التي من المتوقع ظهورها خالل 

الساعات القادمة".
وأش���ارت نائ���ب المحافظ الس���يدة عنان 
األتيرة، أنه تم اتخ���اذ إجراءات وقائية في 
أربع���ة مراكز صحية ف���ي محافظة نابلس 
نتيجة وجود مصابين أو مخالطة مصابين، 

والطواقم الطبية والوبائية تعمل على مدار 
الساعة لحصر المصابين والمخالطين.

ح���ول مصدر الفيروس، قال���ت "نحتاج إلى 
48 ساعة قادمة حتى نتأكد ونحدد مصدر 
الفيروس بش���كل علم���ي، علم���ا أن لدينا 
معطيات ولكن نريد أن نتأكد بشكل أكثر 

دقة من هذا الموضوع". 
وح���ول "عرس م���ردا"، قالت االتي���رة: قمنا 
بفحص ما يق���ارب من 70 ش���خصا ولكن 
طلبنا من كل من حضر العرس أن ينتظروا 
48 س���اعة إن كان���ت قد ظه���رت عليهم 
أعراض قبل الفحص، ونحن سنقوم بإجراء 
الفحوصات لكل األش���خاص الذين حضروا 
العرس خاصة بعد ثب���وت إصابة العريس 

نفسه بالفيروس.
وحول اس���تمرار اإلغالق في نابلس، أشارت 
إلى أن خلية األزمة هي من أوصت للمحافظ 
بإغالق المدينة وسيتحدد استمرار اإلغالق 
أو رف���ع اإلغالق خ���الل الس���اعات القادمة 
وحتى مساء اليوم االثنين، بناًء على نتائج 
العينات التى أخذت وبناًء على تمكن الطب 
الوبائي من رسم الخارطة الوقائية والوبائية 

بشكل كامل.
وأصح���اب  المواطني���ن  االتي���رة  ودع���ت 
الش���ركات والمؤسس���ات إلى اتخاذ كافة 
إجراءات الوقاية الصحية وارتداد الكمامات 
والتباع���د االجتماع���ي حت���ى نتمكن من 

السيطرة ووقف انتشار الفيروس.

بيت لحم/ االستقالل: 
شرعت جرافات عسكرية إسرائيلية، أمس األحد، بشق طريق استيطاني على أراضي بلدة نحالين 
غرب بيت لحم. وأفاد نش���طاء في البلدة، أن قوات االحتالل اقتحمت المنطقة ومنعت المواطنين 
من الوصول إلى األراضي، قبل أن تشرع الجرافات المرافقة لها ببدء العمل في شق طريق يهدف 
لربط مس���توطنة "بيتار عيليت" بمجمع غوش عتصيون االستيطاني، وهو ما يؤدي إلى عزل نحو 

أربعة أالف دونم من أراضي البلدة عن محيطها، ما يمهد للسيطرة عليها.
وُيش���ار إلى أّن شق الطريق الجديد سُيؤدي إلى عزل نحو أربعة أالف دونم من أراضي بلدة نحالين 
عن محيطها، ما يمهد للس���يطرة عليها. وتمثل هذه السياس���ات انتهاًكا للمبادئ التي أرستها 
قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف، سيما مبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة، 
ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة 
إل���ى أراضي االحتالل أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتل���ة أو غير محتلة، أًيا كانت دواعيه، وغيرها 

العشرات من المبادئ.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزيرة الصحة م���ي الكيلة، مس���اء امس األحد، 
تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 5 منها في 

محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس.
وأوضحت الكيلة في بيان لها، أنه وبتسجيل اإلصابات 
الستة يرتفع مجمل اإلصابات أمس إلى 49 إصابة، بينها 
46 في محافظ���ة الخليل، وإصابتان في نابلس، وإصابة 
في طولك���رم، فيما يصل مجمل اإلصابات بفلس���طين 

1028 منها 429 حالة نشطة.
وكانت كيلة أش���ارت صباح أمس خالل مؤتمر صحفي 
في مدينة رام الله ٕالى أن وزارة الصحة أجرت خالل ال�24 
س���اعة الماضية 2350 فحصًا مخبريًا لعينات مش���تبه 

بٕاصابتها بفيروس كورونا.
واأهاب���ت وزيرة الصح���ة بجمه���ور المواطنين ضرورة 
االلتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، والتقيد 
بٕاجراءات الوقاية والسالمة لحماية أنفسهم وعائالتهم 
وأبناء ش���عبهم، خاص���ة االلتزام بارت���داء الكمامة في 
األماكن العامة، قائلة ٕان تعاونكم والتزامكم سيساعد 

بالدنا على الخروج من هذه الجائحة بأقل االضرار.
ؤاش���ارت ٕال���ى ٔان الحال���ة الصحية لجمي���ع المصابين 
مس���تقرة باس���تثناء حالة واحدة في محافظة الخليل 

احتاجت ٕالى اإلدخال لقسم العناية المكثفة.
وتابع���ت: باأصدرنا تعليمات بٕاع���ادة فتح جميع مراكز 
الع���زل والع���الج في جمي���ع المحافظ���ات، ونطلب من 
جميع المستشفيات االأهلية والخاصة رفع جاهزيتها 

اس���تعدادًا ألي طارٔي ال س���مح الله. وأصدرنا تعليمات 
بمنع الزيارات في المستشفيات، والسماح بمرافق واحد 

فقط للمريض مع التزامه بٕاجراءات الوقاية والسالمة.
وقالت وزيرة الصحة، ٕانه تم ٕاعادة افتتاح أقسام الطوارٔي 
والكلية في مستشفى الخليل الحكومي بعد تعقيمها، 
فيما ستتم ٕاعادة س���حب العينات للمرضى المقيمين 
داخ���ل مستش���فى نابل���س التخصص���ي وللطواقم 
الطبية، وفي حالة كانت نتائجهم س���لبية سيغادرون 

المستش���فى ٕالى منازله���م للحجر 14 يومًا، وس���يتم 
تعقيم المستشفى وٕاعادة فتحه أمام الجمهور .

ؤاوضحت أنه تم أخذ عينات من المرضى المقيمين في 
قسم االأورام في مستشفى بيت جاال الحكومي، والحجر 
عليهم داخل القسم منذ يوم األربعاء الماضي، وسيتم 
ٕاجراء فح���ص آخر لهم اليوم )أم���س(، وفي حال كانت 
نتائجهم سلبية فستتم مغادرتهم القسم ٕالى الحجر 

المنزلي 14 يومًا، ثم سيتم تعقيم القسم وتطهيره.

وأضاف���ت وزي���رة الصح���ة ٔان 270 مواطنًا م���ن أبنائنا 
العالقين في جمهورية مصر العربية س���يصلون اليوم 
أرض الوطن، وستقوم طواقم وزارة الصحة باستقبالهم 
عل���ى معبر الكرام���ة وٕاجراء الفحوص���ات الالزمة، حيث 
سيتم ٕادخال جميع الذين تظهر نتائجهم سلبية ٕالى 
الحجر المنزلي 14 يومًا ثم سيتم أخذ عينات منهم بعد 
انته���اء حجرهم. أما المواطنين الذين تظهر نتأيجهم 
ٕايجابية فسيتم نقلهم ٕالى مراكز العزل والعالج التابعة 

لوزارة الصحة.
ومن جانبه���ا، ذكرت وزارة الصحة في غ���زة أنه لم يتم 
إجراء أي فحص لعينة جديدة خالل 24 ساعة الماضية، 
وبالتال���ي لم يتم تس���جيل إصابات جدي���دة بفيروس 

كورونا. 
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومَي مساء امس األحد، 
أن اجمال���ي ع���دد العينات التي ت���م فحصها للحاالت 
المش���تبهة 12.057 عينة، منها 11.985عينة سلبية، 

و72 عينة إيجابية. 
وأش���ارت الصح���ة إل���ى أن عدد ح���االت الدخ���ول في 
المستش���فى الميداني 15 حالة مؤك���دة، كما تم عمل 
خروج ل� 18 حالة في حين ما زالت 38 حالة داخل الحجر 

الصحي في معبر رفح. 
وبينت أنه وابتداًء من 2020/3/15 يتم عمل حجر إلزامي 
لكل العائدين عبر المعابر في مراكز الحجر الخاص، كما 
ت���م إنهاء الحجر للعديد من العائدين وفق السياس���ة 

المقرة من وزارة الصحة.

تسجيل إصابات جديدة بكورونا بالضفة.. والحصيلة اإلجمالية تتجاوز 1020

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن، مس���اء األحد، ع���ن وفاة 
فلسطينيين اثنين في السعودية ومصر بعد إصابتهما بفيروس 
كورون���ا، باإلضافة إل���ى تزايد اإلصابات بالفي���روس في صفوف 
مواطنينا في العالم. وأفادت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر 
العربية بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطنة ميمي محمد حفني 
أبو عاذرة)70 عاما( بس���بب في���روس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات 
بمصر إلى 8. فيما أفادت سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية 
بتس���جيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة مريم 
محمد الكحلوت )80عاما( عاما بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد 
الوفي���ات هناك إلى 35. كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة 
أوض���اع الجالية الفلس���طينية في الواليات المتح���دة االمريكية 

بعدم تس���جيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية ليبقى 
ع���دد الوفي���ات 63، وتس���جيل 8 إصابات جدي���دة ليرتفع عدد 
اإلصابات الى 895، وتسجيل 8 حاالت تعاٍف ليرتفع عدد الحاالت 

المتعافية تماما الى 376.
بينما أفادت س���فارة دولة فلس���طين لدى تش���يلي بتسجيل 3 
إصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد اإلصابات إلى 30، 

تعافى منها 18 حالة سابقا، وسجلت حالة وفاة واحدة.
وس���جلت 35 إصاب���ة جدي���دة لمواطنينا في قط���ر، ليرتفع عدد 
اإلصابات المؤكدة إلى 482، منها 120 حالة أوضاعها مس���تقرة 
وال تس���تدعي العالج بالمستشفى، 15 حالة نشطة تحت العالج 
بالمستش���فى وأوضاعها جيدة، فيما توج���د 6 حاالت حرجة في 

العناية المركزة.

غزة / االستقالل:
رفض تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين )حرية( ترشيح 
ممثلة »إسرائيل« لمنصب نائب رئيس اللجنة السادسة المعنية 

بالقانون الدولي ممثاًل عن الكيان اإلسرائيلي.
وق���ال التجمع في بيان له، إنه بعث برس���الة إلى رئيس الجمعية 
العامة لألمم المتحدة تيجاني محمد بندي أكد فيه رفضه لترشيح 
مجموعة أوروبا الغربية لس���ارة وايز معودي إسرائيلية الجنسية 
كمرشح لمنصب نائب رئيس اللجنة السادسة المعنية بالقانون 

الدولي ممثاًل عن دولة االحتالل »اإلسرائيلي«.
وأضاف التجمع في رسالته لألمم المتحدة »أن رفضنا لترشيح معودي 
ألسباب قانونية وإجرائية تتمثل في أن الترشيح لم يستوف شروطه 
حيث إن نص الفقرة 1 من المادة 2 من النظام األساس���ي للجنة ينص 

عل���ى أن أعضاء اللجنة، يجب أن يكونوا أش���خاصًا ذوي كفاءة معترف 
بها في القانون الدولي، بما في ذلك التمتع بخبرات والتجارب العملية 
الواس���عة في مجال القانون الدولي وتسوية المنازعات الدولية«. وتابع 
التجم���ع »من ناحية أخرى فإن الفقرة 2 من المادة 2 ال تجيز أن يجتمع 
عض���وان من رعاي���ا دولة واحدة وبهذا الترش���يح تك���ون معودي هي 
العضو الثاني لرئيس اللجنة بل إن إس���رائيل س���تحتل بذلك منصب 
الرئي���س ونائبه«. ون���وه إلى أنه ومن ناحية موضوعية فإن المرش���حة 
»غارق���ة في تقنين وتبرير انتهاكات دولتها س���يما ش���رعنة الحصار 
الحربي المفروض على س���كان قطاع غزة المدنيين منذ 14 عامًا، إضافة 
إلى تقديم استشارات قانونية لحكومتها تحثها على فرض عقوبات 
جماعية على ذوي األس���رى والش���هداء الفلس���طينيين وتسمح لها 

بممارسة القرصنة واالستيالء على أموال الضرائب الفلسطينية«.

نابلس: 1750 شخصًا بالحجر والساعات القادمة حاسمة االحتالل يشرع بشق طريق 
استيطاني غرب بيت لحم

الخارجية: 153 حالة وفاة و2198 
إصابة بصفوف جالياتنا في العالم

»المؤسسات الحقوقية« بفلسطين ترفض 
ترشيح ممثل االحتالل لمنصب قانوني أممي
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وأش����ار إلى أن لدى األردن أوراق سياس����ية 
يس����تطيع م����ن خاللها الضغ����ط على دولة 
االحتالل للعودة عن قرارها، كإلغاء اتفاقية 
"وادي عرب����ة" الموقع����ة بي����ن عّم����ان و"تل 
أبيب" ع����ام 1994، وإلغاء اتفاقية مش����روع 
الموقعة عام  البحَرْين )األحمر-المّيت(  ناقل 
2015، وطرد س����فير الكيان م����ن المملكة، 

وسحب السفير األردني من الكيان.
وتابع "هناك الكثير من األوراق السياس����ية 
تمتلكها المملكة األردنية؛ لكن هذا الكيان 
ال يفهم اللغة الديبلوماس����ية )...( يجب أن 
يكون خيار المقاومة اس����تراتيجًيا في هذه 

المرحلة". 
وفي قضية األسيرة المحرر أحالم التميمي، 
لفت النائب األردني إلى أنها إحدى القضايا 
الت����ي تمارس م����ن خاللها الضغ����وط على 
األردن لدفعها لتغيير مواقفها السياسية 

الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وقال "ال رجعة عن الموقف األردني )الرسمي 
وغير الرس����مي( الرافض بتسليم المواطنة 
األردني����ة التميم����ي، مهما كّل����ف ذلك من 

ثمن".
وتابع "الثقة بالقيادة األردنية وبوعي الشارع 
األردن����ي عالية جدًا، ولن نركع لكل الضغوط 
ومحاوالت خنق األردن اقتصادًيا، منبًها إلى 
أن "بعض العرب ينحازون للواليات المتحدة 

األمريكية في هذا الجانب".

و�صاية تاريخية
وش����ّكك رئيس لجنة فلسطين في مجلس 
النواب األردني، بما كش����فته وسائل إعالم 
عبرّية مطل����ع يونيو )حزي����ران( الجاري، عن 
مفاوضات س����رّية بين السعودية والواليات 
المتح����دة؛ لمنح الري����اض دوًرا بالمس����جد 
اس����تنادًا  "إس����رائيلي"،  بترتيب  المب����ارك 
لصفقة القرن، والقفز على مشروعية األردن 
المقدس����ات اإلس����المية  الوصاية على  في 

والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وقال "اإلعالم العبري يحاول الزّج بين الحين 
واآلخر به����ذه التصريحات؛ لدرء الفتنة بين 

المملكة األردنية واألشقاء في السعودية".
وأّك����د عل����ى أن الوصاي����ة األردني����ة عل����ى 
المقدس����ات بالق����دس المحتل����ة "تاريخية 
قديم����ة، تع����ود للع����ام 1924، عندما بايع 
المقدس����يون آنذاك الش����ريف الحسين بن 

علي"، بحسب النائب األردني.
وش����ّدد على تمسك المملكة األردنية قيادة 
وش����عًبا به����ذه الوصاية، فهناك ش����رعية 
عربية لذلك، والمطلوب من األش����قاء العرب 
والمسلمين أن ال يتركونا وحدنا في معركة 

الدفاع عن المقدسات".
ونّبه إل����ى أن األنظم����ة العربية في أضعف 
حاالته����ا نتيجة االنش����غال ف����ي قضاياها 
الداخلي����ة؛ "لك����ن التعويل م����ا زال معقوًدا 
على الشعوب بأن تساند فلسطين واألردن 

معًا، ألن المصير بينهما مشترك، واألخطار 
المحدقة بهما واحدة".

العربية  والحكوم����ات  "األنظم����ة  وأض����اف 
إب����رام اتفاقيات ونس����ج عالقات  بإمكانها 
دبلوماس����ية مع الكي����ان الصهيوني؛ لكن 
الش����عوب العربية وفي مقدمتها الش����عب 
األردنّي، ترفض هذه االتفاقيات والعالقات 

وأي شكل من أشكال التطبيع".
وخاطب األنظم����ة العربية التي تهرول نحو 
التطبي����ع مع دول����ة االحتالل، قائ����اًل "أنتم 
تراهنون عل����ى حصان خاس����ر، وعليكم أن 

تعودوا إلى قيمكم ومبادئكم ".
اإنهاء االنق�صام 

وعل����ى الصعيد الفلس����طيني الداخلي، دعا 

النائب "السعود" إلى ضرورة إنهاء االنقسام، 
وااللتف����ات س����وًيا حول المصال����ح الوطنية 
العليا للش����عب الفلسطيني؛ لمواجهة قرار 
"الض����م" وكل الصفق����ات والمؤامرات التي 

تهدد القضية الفلسطينية بالتصفية.
وقال "المطل����وب من األش����قاء في حركتي 
فتح وحم����اس أن ينحازوا إلى الّس����لم بين 
أنفس����هم، فالع����داوة والفرق����ة القائمتان 
حالًيا بي����ن الحركَتين ال تخدم����ان إاّل العدو 

الصهيوني".
ومنذ يونيو )حزيران( 2007، تشهد الساحة 
الفلس����طينية انقس����امًا بين حركتي "فتح" 
و"حماس"، إذ تفلح وساطات واتفاقيات عدة 

في تحقيق المصالحة.
ووّجه النائب في البرلم����ان األردني التحية 
إلى "فصائل المقاوم����ة في قطاع غزة، التي 
تدافع ع����ن ش����رف وكرامة األم����ة العربية 

واإلسالمية". 
 وتعتزم دولة االحتالل البدء الفعلي لعملية 
الضّم مطلع يوليو )تموز( المقبل، اس����تنادًا 
التفاق تش����كيل حكومة االحت����الل الحالية 
بين رئيس����ها "بنيامين نتنياه����و"، وزعيم 
حزب "أزرق أبيض" "بين����ي غانتس" نهاية 

أبريل )نيسان( المنصرم.
وردًا عل����ى ذل����ك، أعل����ن رئي����س الس����لطة 
الفلس����طينية محم����ود عباس بماي����و )أيار( 
الماضي، التحّلل من االتفاقيات والتفاهمات 

و"اإلس����رائيلية"،  األمريكية  الحكومتين  مع 
وم����ا يترتب عليها م����ن التزام����ات بما فيه 
التنسيق األمني، واس����تكمال التوقيع على 
طلبات انضمام فلس����طين إل����ى المنظمات 

والمعاهدات الدولية غير المنضّمة لها.
وس����يطال مخطط الضم م����ا ال يقل 30 % 
من مس����احة الضف����ة المحتلة كم����ا يقول 
"نتنياه����و"، في وق����ت تواصل في����ه لجنة 
مش����تركة بين "واش����نطن" و"تل أبيب" منذ 
أس����ابيع رس����م خرائ����ط مزعوم����ة لألراضي 
المعتزم ضّمه����ا، تمهيدًا العتراف أمريكي 
به����ا، وفق "صفقة الق����رن"، المعلنة في 28 

يناير )كانون الثاني( المنصرم.
وتضمن����ت الصفقة المرفوضة فلس����طينًيا 
بنودًا عدة، أبرزها أن تكون القدس المحتلة 
"عاصم����ة غير مقس����مة" لدول����ة االحتالل، 
ورفض عودة الالجئين الفلس����طينيين إلى 
األراضي المحتلة س����نة 1948، واإلبقاء على 
مس����توطنات الضفة المحتلة، ومنطقة غور 
األردن وشمال البحر الميت، تحت السيطرة 

الكاملة لالحتالل.
كما تش����ترط اعت����راف الفلس����طينيين بما 
ُتس����مى "يهودّية إس����رائيل"، ونزع س����الح 
المقاوم����ة ف����ي قطاع غ����زة، عل����ى أن ُينظر 
حال تحقيق ذلك ف����ي إمكانية إقامة دولة 
فلسطينية "منزوعة السيادة"، على ما تبقى 

من أراٍض بالضفة وغزة، تربطها جسور. 

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان األردني

النائب يحيى السعود لـ »االستقالل«: الخيار العسكري إحدى خيارات األردن للرد على قرار »الضم«
عّمان – غزة/ قا�صم االأغا:

اأّك��د رئي�س جلن��ة فل�صطني يف جمل�س الن��واب االأردين يحيى 
ال�صع��ود، اأن اخليارات كافة مفتوحة اأم��ام اململكة االأردنية؛ 
ملواجهة قرار �ص��م »اإ�صرائيل« للأغوار، وم�صاحات وا�صعة من 

ال�صف��ة الغربية املحتلة، مطل��ع يوليو )مّت��وز( املقبل. وقال 
النائ��ب ال�صع��ود يف مقابل��ة مع �صحيف��ة »اال�صتق��لل« اأم�س 
االأح��د، »جميع اخلي��ارات اأم��ام االأردن مفتوحة، مبا يف ذلك 
ا  اخلي��ار الع�صك��ري؛ للرد عل��ى قرار ال�ص��م، الذي ُيع��د تعديًّ

على ال�صيادة االأردنية وُيعّر�س اأمن اململكة للخطر«.  واأ�صاف 
»نح��ن نتطّل��ع اإىل اللج��وء للخي��ار الع�صك��ري، كون��ه اخليار 
االأمثل والوحيد؛ للرد على خطوة الكيان ال�صهيوين اأحادية 

اجلانب )...( فما اأُخذ بالقوة ال ُي�صرتد اإاّل بالقوة«.

رام الله/ االستقالل: 
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن حركته لديها 
استراتيجية للتعامل مع قرار الضم اإلسرائيلي، ستكشف عنه في حينه.

وأوضح الرجوب خالل مؤتمر صحفي عقده أمس األحد برام الله، للحديث عن 
التحرك الفلسطيني ضد خطة ضم األغوار، أن سلوك القيادة الفلسطينية 
يق����وم عل����ى أن االحتالل ذاهب للض����م، قائال: »ندرك مالم����ح المرحلة ولنا 

استراتيجية في اليوم التالي سنكشف عنها في حينه«.
وأكد أن حركته على اس����تعداد للبدء بحوار مع جميع الفصائل على أساس 

وحدة الموقف والتمثيل والقيادة.
وشدد الرجوب على وجود إجماع فلسطيني على المقاومة الشعبية في هذه 

المرحلة، مع الجهوزية لالنتقال لمرحلة أخرى في حال تم اإلجماع عليه����ا.
وق����ال: »صفقة القرن وخطة الض����م يجب أن تزاح عن الطاولة، والش����رعية 

الدولية هي أساس الحل«.
وبين أن اس����تراتيجية القيادة الفلسطينية لمواجهة خطة الضم وصفقة 
القرن، ه����ي من خالل وقف العالق����ة مع االحتالل وأمري����كا، وعدم االلتزام 
باالتفاقيات مع االحتالل إلى جانب تحمل االحتالل مسؤوليته كقوة احتالل 

على األرض.
وبخصوص الدعم العربي للقضية الفلس����طينية، قال الرجوب: »لن نقبل أن 
يستخدمنا أحد جس����را للتطبيع، ودعم الصمود هو بالرجوع لقرارات القمم 

العربية وتفعيل شبكة األمان العربية«.

الرجوب: لدينا استراتيجية 
في اليوم التالي للضم 
سنكشف عنها في حينه

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اس����تنكرت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون 
المسجد األقصى المبارك اقتحام مجموعة من 
ضباط وش����رطة االحتالل مصل����ى باب الرحمة 
داخل المس����جد األقصى المبارك بأحذيتهم، 
واعتق����ال خمس فتيات بعد االعتداء عليهن، 
والح����ارس عبد الكريم قاع����ود العتراضه على 
ذلك، قب����ل أن تفرج عنهم في وقت الحق من 

مس����اء أمس االحد. 

وعب����رت الدائرة في بيان وصل "االس����تقالل"، 
له����ذه  اس����تهجانها  ع����ن  األح����د،  ام����س 
المس����ؤولة،  والتصرف����ات غير  االنته����اكات 
والهادفة لتأجيج الوضع داخل المس����جد من 
قبل ش����رطة االحتالل، من مالحق����ة واعتقال 
وإبعاد المصلين وموظفي وحراس المس����جد 

بحجج واهية.
وقالت "إن هدف هذه االنتهاكات المستمرة 
ه����و تغيي����ر الوض����ع الدين����ي والتاريخ����ي 

والقانوني القائم للمسجد منذ أمد بعيد".
وأكدت الدائرة بأن المس����جد األقصى المبارك 
هو مس����جد إس����المي للمس����لمين وحدهم ال 
يقب����ل القس����مة وال الش����راكة، وم����ن حق أي 
مس����لم القدوم للص����الة والتعبد في أي مكان 
داخل المس����جد بمساحته البالغة ١٤٤ دونمًا. 
وطالب����ت الدائرة بإلغاء قرارات االبعاد الظالمة 
بحق حراس المسجد االقصى المبارك وغيرهم 

من المبعدين.

دائرة األوقاف تستنكر اعتداءات االحتالل على المصلين باألقصى

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس 
األح���د، 14 مواطن���ا من أنح���اء متفرقة في 
الضفة الغربية، ف���ي حملة دهم وتفتيش 

واسعة.
وحسب مصادر محلية؛ فإن قوات االحتالل 
اعتقل���ت 9 مواطنين من بلدة العيس���وية 

بمدينة القدس المحتلة.
وهم: عمر مروان عبيد، ومحمود محمد عبيد، 
ومحمود مروان ع���ودة، وأحمد إي���اد عودة، 
ومحمود عبد محمود، ومحمد نس���يم عبيد، 
ومحمد س���ميح عليان، ومحمد م���راد داري، 

والطفل حسن ياسر درويش )14 عاما(.
كما اس���تدعت تلك القوات الشابين أحمد 

خليل، ومحمود العناتي، للتحقيق معهما.
وم���ن رام الل���ه، اعتقل���ت ق���وات االحتالل 
مواطنين اثنين من محافظة رام الله والبيرة، 
وهما: رأفت سليم أبو ربيع )45 عاما( من بلدة 
المزرعة الغربية، وسليم إدريس حمدان )32 

عاما( من قرية دورا القرع شماال.
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل األسير 
المح���رر محم���د يوس���ف محمد بح���ر )26 
عام���ا(، ومحمد إبراهي���م مصطفى صبارنة، 
عق���ب دهم منزليهما في بيت أمر ش���ماال، 

االحتاللي،  إل���ى مركز عصي���ون  ونقلتهما 
والمواطن اياد ذياب ابو قبيطة، عقب دهم 
منزل���ه في بل���دة يطا جنوبا، وفتش���ت عدة 
المواطن  منازل، عرف من أصحابه���ا: منزل 

ناجح شحدة ابو قبيطة.
كم���ا فتش���ت بهمجية ع���ددًا م���ن منازل 
المواطني���ن في مناطق عصي���دة، والباطن، 
والبياضة، والزحلفان، وكسرت أبواب محالت 
المناص���رة للس���جاد والموكيت ق���رب دوار 

صافا.
، وفتش���ت عدة منازل، عرف من أصحابها: 

منزل المواطن ناجح شحدة ابو قبيطة.

االحتالل يعتقل 14 مواطنًا بالضفة والقدس
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طم�س املعامل 
األمي���ن العام للهيئة اإلس���امية المس���يحية 
لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، 
شدد على أن االحتال االسرائيلي يحاول طمس 
المعالم العربية االسامية والمسيحية بالمدينة 
المقدس���ة، و يخط���ط لتحويلها خ���ال األعوام 
المقبلة إلى مدينة يهودية ، مش���يرا إلى بنائه 

مدينة كاملة تحت المسجد األقصى.
وأوضح عيس���ى ل�"االستقال"  أنه بالعام 1948 
كانت تقدر مس���احة القدس 21كم2 ، استولت 
" اس���رائيل" على 19كم2، وتستمر بمحاوالتها 
لاس���تياء على المزيد منها وصوال للس���يطرة 

عليها كاما. 
وبي���ن أنه منذ الع���ام 1967 بلغ���ت الحفريات 
تحت القدس ل���� 104 حفريات، منها 22 فاعلة، 
و4 تحت وحول األقصى، و5 في س���لوان، و5 في 
البلدة القديم���ة، و8 مواقع متفرقة، و57 حفرية 

ونفقا تخترق المسجد األقصى. 
ولفت إلى وجود 29 مس���توطنة بالقدس، منها 
15 في الجزء الش���رقي والباقي ف���ي الغربي، أما 
حول الق���دس فهناك 43 مس���توطنة على 46 

ألف دون���م ؛ تهدف إلى تغيير طبيعة القدس 
من خال الحفري���ات والتهويدات الجارية على 
قدم وس���اق، ويحيط باألقصى اآلن 105 كنس 
يهودية، علما أن عدد المس���اجد بالقدس 107 

منها 43 في البلدة القديمة، و95 كنيسة.
 وح���ذر من خطورة بناء مقب���رة يهودية ضخمة 
أس���فل المقب���رة القديمة التي تمت���د من جبل 
الزيتون وحتى بلدة سلوان، تبلغ مساحتها أكثر 
من 1600 متر مربع بعمق 50 مترا، وتتسع ألكثر 

من 23 ألف قبر بتكلفة 90 مليون دوالر.
ونبه إلى نجاح سلطات االحتال في إعداد قاعات 
تتس���ع إلى قرابة 5 آالف شخص تحت المسجد 
األقصى ،و وجود سلسلة من األنفاق يصل عددها 
إلى 28 نفقا تحت األقصى والبلدة القديمة التي 
تبلغ مس���احتها 900 دونم، حي���ث يتم ترميم 
هذه األنفاق وربطها مع المستوطنات المحيطة 
في القدس المحتلة ، مش���يرا إل���ى  الحفريات 
بدأت ف���ي القدس قبل ع���ام 1967، والباحثون 
يدركون أنها بدأت من خال مدرس���ة بريطانية 
لآلثار كانت موجودة في القدس، وكان أولها في 
منطقة وادي حلوة، واستمرت بعدها بهدم حي 

المغارب���ة الذي حوله االحتال اإلس���رائيلي إلى 
بوابة للعدوان في غالب األيام.

وش���دد على أن كل ذلك يأتي في إطار ممنهج  
ومبرم���ج ؛ به���دف تفريغ مدين���ة القدس من 
س���كانها األصليين، واس���تحداث طابع جديد 
يهودي، وإقامة العاصمة الكبرى إلسرائيل على 

مساحة 600 كلم 2 . 
ت�صفية وجودهم 

بدوره، رأى الناشط المقدس���ي فخري أبو دياب 
أن االحتال االس���رائيلي يتعامل مع المواطنين 
المقدسيين كما يتعامل مع معالمهم المقدسة 
وأماكه���م ، إذ يح���اول ممارس���ة االنتهاكات 
بحقهم؛ لدفعهم للهجرة والتخلي عن بيوتهم 

ومحالهم التجارية ومدينتهم المقدسة.
وقال أبو دياب ل�"االس����تقال" : "إن االحتال 
االس����رائيلي يتبع أس����اليب ع����دة لتضييق 
الخناق على المقدس����يين ، بكافة المجاالت 
والديني����ة  والتعليمي����ة  االقتصادي����ة 
العربي  الوج����ود  ؛ لتصفي����ة  واالجتماعي����ة 

الفلسطيني بالمدينة المقدسة " .
وأضاف:"  أنه على الرغم من الحاجة السنوية لبناء 

آالف الوحدات السكنية للمواطنين المقدسين 
بمدينتهم ، نظرا للزيادة الطبيعية لعددهم ، إال 
أن التراخيص التي يمحنها االحتال االسرائيلي 
لهم للبناء ال تتعدى 1% وتكون جميعها على  

أطراف المدينة ".
 وأش���ار إلى أن المقدس���يين دفع���وا في العام 
2019 مبلغ���ًا مالي���ًا يقدر ب� 54مليون ش���يكل 
كمخالفات بناء، ثم مبالغ أخرى للهدم من خال 
جرافات االحتال أو الهدم الذاتي بالجزء الشرقي 
من الق���دس ، الفتا إل���ى أن الج���زء الغربي من 
القدس محتل منذ عام 1948، و ال يسمح مطلقا 

للمقدسيين بالعيش فيه . 
وبين أنه في حال عاش المواطن المقدسي خارج 
حدود ج���دار الفصل العنصري ال���ذي يتواجد 
بالجزء الشرقي، تسحب هويته على الفور، لذلك 
يلجأ غالبيتهم للس���كن بالناحية الش���رقية أو 
الجنوبية أو الش���مالية من الجدار، للحفاظ على 

بقائهم بالمدينة.
ونب���ه إلى أن االحتال يحاول ممارس���ة التبعية 
االقتصادية مع المقدسيين، إذ تعاني المدينة 
حال���ة ركود اقتصادي كبير، بع���د إغاقه بالعام 

2019 أكث���ر من 118 محال ومؤسس���ة تجارية 
بالقدس ، و تشريد آالف العمال وأصحاب الورش 
بعد هدمها بالمنطق���ة الصناعية بوادي الجوز، 
إضافة لمن���ع التواصل التجاري بي���ن المدينة 

والضفة الغربية .
أما القطاع الس���ياحي، فأكد الناشط أن القطاع 
السياحي تراجع بش���كل كبير؛ لمنع االحتال 
االسرائيلي المقدس���يين بناء فنادق جديدة 
أو تطوي���ر الفنادق والمش���اريع الس���ياحية 
الموجودة، مش���يرا إلى أن القط���اع التعليمي 
ل���م يكن أفضل حاال، لفرض االحتال مناهجه 
بالمدارس ، وعدم إمكانية التوسع فيها وإغاق 

العشرات منها.
وبذات السياق، شدد على االهمال الطبي الكبير 
وضعف الخدمات الصحي���ة، التي يتعامل بها 
االحت���ال مع المقدس���يين ، رغم دفعهم مبالغ 
مالية طائلة مقابل التأمين الصحي سنويا، حيث 
وصلت العام الماضي لحوالي 850 مليون شيكل 
مقابل خدمات ال تتعدى 3% ، إضافة للعنصرية 
والتفرقة بينهم وبين االسرائيليين في الرعاية 

الصحية في ظل جائحة كورونا.

مختصون : مخططات االحتالل في القدس »خبيثة« تهدف تحويلها لمدينة »يهودية مركزية«
غزة/�صماح املبحوح:

اأك��د خمت�ص��ون وباحث��ون بال�ص��اأن املقد�ص��ي اأن ا�صتم��رار 
االحت��ال اال�صرائيل��ي يف تنفي��ذ املزي��د م��ن املخطط��ات 
التهويدية عرب اال�صتياء و�صلب وم�صادرة اأرا�صي املواطنني 
يف ال�صف��ة الغربي��ة ومدين��ة القد���س املحتلت��ني لتحويل 
مدين��ة القد���س املحتل��ة اإىل مدين��ة »يهودي��ة مركزية«، 
وتفريغها من ال�صكان اال�صليني واإقامة »عا�صمتهم الكربى« 
عل��ى م�صاح��ة 600 كل��م. وك�ص��ف موؤخ��رًا ع��ن خمط��ط 
اإ�صرائيلي يهدف لتحويل القد�س خال االأعوام املقبلة اإىل 
مدين��ة يهودية مركزية، يف ظل ا�صتمرار اإجراءات تهويد 
للم�صج��د االأق�ص��ى عرب حتويل��ه ملتحف من خ��ال اأعمال 
احلف��ر حتت��ه، اإ�صافة لط��رح مناق�ص��ات لبن��اء املزيد من 

الوحدات اال�صتيطانية يف خمتلف اأحياء القد�س.

 دولة فل�صطني
 حمكمة بداية دير البلح

   يف الق�صية احلقوقية رقم 2018/21
  يف الطلب احلقوقي رقم 2020/243

المدعي / 1- صاح رمضان حسين الدحدوح من سكان غزة – الزيتون – هوية رقم )913080958( 
2- احمد خلف مصطفى دلول سكان غزة – الزيتون هوية رقم 410060628

 وكياه المحاميان / والء ابو العز قاسم ومحمد حموده الدحدوح
المدعى عليهم / 1- حسين عبد الرحمن حسين ابو اسد – دير البلح – وكيله 
العدلي / عدنان احميد احمد الفليت – من سكان دير البلح – البلد – شارع 
االقصى هوية رقم 900987058 بموجب وكالة عامة صادرة من السعودية 

تحمل رقم 61454 مجهول محل االقامة 
2- عبد الحميد عبد الكريم حس���ن ابو اس���د من دير البلح – البلد – ش���ارع 

االقصى – هوية رقم 929458986 مجهول محل االقامة 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

  في القضية الحقوقية رقم 2018/21   في الطلب الحقوقي رقم 2020/234
الى المدعى عليه���م المذكورين بعالية بما ان المدعي قد تقدم بالقضية الحقوقية رقم 
2018/21 لذلك يقتضى عليكم الحضور الى هذه المحكمة خال خمس���ة عشر يوما من 
تاري���خ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضى عليك���م ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم 
التحريري خال خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما انه قد تحدد 

جلسة يوم الثاثاء 2020/7/7 للنظر في القضية .
وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعي أن يسير في 

القضية حسب اأًلصول  تحريرا في 2020/6/21م

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح 
حممد عاطف غزال

دولة فل�صطني 
املجل�س االأعلى للق�صاء 
 حمكمة �صلح خانيون�س

يف الطلب رقم 2020/303
يف الق�صية رقم 2019/1028

المستدعون / 1-عريف احمد سليمان عرفات وآخرون – خانيونس – عبسان الجديدة حارة أبو عرفات .
المستدعي ضدهم / 1-هيانه خليل احمد عرفات )أبو زيادة بعد الزواج( - 
المغازي حارة أبو زيادة. 2-هديل خليل احمد عرفات )بركة بعد الزواج(-دير 
البلح – منطقة البركة حارة الب���روك 3-ناهد خليل احمد عرفات )بركة بعد 

الزواج( – دير البلح – البلد - الشارع التجاري .
نوع الدعوى / تقسيم أموال مشتركة غير منقولة 

قيمة الدعوى / تزيد عن 1000000 دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية 2019/1028

الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوة 
)تقس���يم أموال مشتركة غير منقولة( استنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه 
المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك 
الحضور الى هذه المحكمة خال خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خال خمسة 
عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة الثاثاء 
14 /7 /2020 لنظ���ر الدعوى ويكون معلوما لديك ان���ك اذا تخلفت عن ذلك 

يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2020/6/21 

رئي�س قلم حمكمة �صلح خانيون�س 
فتحي ح�صني حم�صن

دولة فل�صطني
املجل�س االأعلى للق�صاء

حمكمة بداية خانيون�س 
دائرة التنفيذ

اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية خانيون�س يف الق�صية التنفيذية رقم 2020/471
الى المنفذ ضده / - منذر سليم يوسف شراب - لبنى سليم يوسف شراب

 العنوان : خانيونس – بجوار مس���جد اهل الس���نة – بالقرب من محات 
سليم شراب لألدوات الصحية والزراعية – خارج الباد حاليا 

أبلغك انه طبقا للحكم المترتب عليك من محكمة بداية خانيونس في القضية الحقوقية 
رق���م 2017/315 والذي يلزم���ك بتنفيذ عقد االتفاق على بيع المب���رز م/1 المحرر بتاريخ 
2012/12/1 والمتكون فيما بين المدعي والمدعى عليه االول وذلك بشطب مساحة قطعة 
األرض البالغ 641م2 أي ستمائة وواحد وأربعون مترا مربعا من ارض القسيمة رقم 47 من 
القطعة رقم 47 ضمن اراضي مدينة خانيونس والمسماة الوفية عن اسم مورث المدعى 
عليهم من الثاني وحتى الس���ابعة المرحوم / س���ليم يوسف ش���راب وتسجيلها باسم 
المدعية / س���ناء ماحي حسن شعت وإشعار س���لطة األراضي بغزة بذلك وإلزام المدعى 
عليهم الرسوم والمصاريف القانونية ومائتي شيكل اتعاب محاماة لصالح طالب التنفيذ 

/ سناء ماحي حسن شعت هوية رقم 963780135 
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين من تاريخ هذا االعان لتنفيذ 
قرار المحكمة حس���ب األصول واذا لم تحضر في الم���دة المحددة فإنك تعد ممتنعًا عن 

التنفيذ ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
مهدي نبيل القدرة 
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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 2015/3426
نعلن للعموم أن���ه معروض للبيع من قبل دائرة تنفي���ذ محكمة بداية غزة وبعد 
االطالع على مل���ف القضية التنفيذية رقم 2015/3426 االرض الواقعة في ارض 
القسيمة رقم 9 قطعة رقم 658 من اراضي غزة الزيتون والبالغ مساحتها 1000م2 
فعلى من يرغب بالدخول بالم���زاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في اوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقع 10% من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة على نفقة المشتري 
علما بأن المزاد س���ينعقد الس���اعة الثانية عش���ر من يوم الثالثاء بتاريخ 

2010/7/21م حرر في 2020/6/21م

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

اإعالن �ضادر عن بلدية بني �ضهيال
  تعلن بلدية بني س���هيال لإلخوة المواطنين المتصرفي���ن والمجاورين ألرض 
القس���يمة )52( من القطعة  رقم )219( أراضي بني س���هيال المسماة –  السطر 
القبلي –  حي صالح الدين  –  شارع الزيتون  ، والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية 
)10306( متر مربع بأنه قد تقدم لها المواطن /   محمد امين عبد أبو ش���اب  من 
سكان بني سهيال ، وسند الملكية  باسم/  العبد عطية محمد أبو شاب، من أرض 
القسيمة المذكورة بغرض الحصول على إذن بناء دور أرضي جزء ) مقترح + قائم( 
مع خدمات  على مس���احة المقس���م المخصص له )130( مترًا مربعًا وذلك طبقا 

للطلب والمخططات المودعة لدى قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
  ف���كل من لديه اعتراض على الملكية أو الطلب ، عليه أن يقدم اعتراضه 
لدى قسم التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمسة عشر يوما( من تاريخ 

هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عــالء ر�سوان                حمـاد الرقب
الق�سم القـانوين          رئي�س البلدية

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

تبليغات �ضرعية
الى المدعى عليه / ابراهيم محمد رزق العبس���ي من الفالوجا وسكان رفح 
س���ابقا والمتواجد في الصفة الغربية حالي���ا ومجهول محل االقامة فيها 
يقتضى حضورك الى محكمة رفح الشرعية يوم االحد بتاريخ 2020/7/26م 
الساعة الثامنة صباحا في الدعوى اساس 2020/384 وموضوعها " نفقة 
زوجة " وفي الدعوى اساس 2020/388 وموضوعها تفريق للشقاق والنزاع 
والمقامة عليك من زوجتك المدعية / عبير نافذ رزق العبسي من الفالوجا 
وكيلتها المحامية / س���الي الزاملي وسكان رفح وان لم تحضر في الوقت 
المعين او ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك 

صار تبليغك حسب األصول . حرر في 2020/6/21م

قا�سي حمكمة رفح ال�سرعية
  القا�سي / حممود �سامل م�سلح 

غزة / االستقالل:
نظم���ت رابط���ة علماء فلس���طين في 
قطاع غزة، يوم أمس، وقفة احتجاجية 
اإلسرائيلي  االحتالل  بمساعي  تنديدًا 

ضّم أراٍض بالضفة المحتلة.
جاء ذلك خ���الل مؤتمر صحفي نّظمته 
الرابط���ة أم���ام مقّره���ا بمدين���ة غزة، 
وسط حضور ومش���اركة ثلة من علماء 
فلسطين، وعدد من القضاة الشرعيين 
للقضاء  األعلى  المجل���س  ممثلين عن 

الشرعي.
وقال رئي���س رابطة علماء فلس���طين 
مروان أبو راس "نتاب���ع بغضب وألم ما 
يفعل���ه العدو من ممارس���ات إجرامية 
تجاه ش���عبنا الفلسطيني نساًء ورجااًل 
وأطف���ااًل م���ن اعتق���ال وه���دم بيوت 
وس���حب هوي���ات وقت���ل بدم ب���ارد". 
وأوض���ح أب���و راس أن "أخط���ر ما ينوي 
االحتالل فعله هو ضمَّ جزء من األراضي 
الفلسطينية لكيانه الغاصب، حيث ال 
يكتفي باحتالله���ا وإنما يريد ضمها، 
بحيث تصبح تحت س���يادته المزعومة 

وقوانينه الجائرة".
وأضاف "إن عدونا يريد أن ينفذ جريمته 
مستغاًل انشغال العالم بجائحة الوباء، 
وضعف األمة وتش���رذمها وخالفاتها، 
وهرولة بعض العربان ولهاثهم لرضاه 

ونسج العالقات معه".
كل  "فلس���طين  أن  راس  أب���و  وأك���د 
فلس���طين م���ن بحره���ا إل���ى نهرها 
ومن ش���مالها إلى جنوبه���ا هي أرض 

إس���المية ليس  فلس���طينية عربي���ة 
لليهود والصهاينة أي حق فيها، ولن 
يغير هذه الحقيقة أي���ة إجراءات من 

هذا العدو بالغة ما بلغت".
وش���دد على أن أوسلو اتفاق باطل، وأن 
االعتراف بدولة االحتالل جريمة دينية 
وقانونية وانسانية وتاريخية "يجب أن 

تصحح فورًا بإلغاء االتفاق".
ودعا ش���عبنا الفلس���طيني إلى النفير 
الع���ام ضد إجراءات االحت���الل والثورة 
عليه ب���كل الس���بل الممكن���ة، مطالًبا 
المقاومة بكل أطيافه���ا إلى أخذ زمام 

الجماهير والتصدي لهذا المحتل بكل 
ما تملك من امكاني���ات وما يتوفر لها 

من وسائل.
وطالب أبو راس الس���لطة الفلسطينية 
باالنحي���از إل���ى جانب ش���عبها، "وأن 
تكون وطنية حقيقة وفعاًل، وأن تضع 
يدها ف���ي يد المقاوم���ة ورجالها وأن 

تنفض يدها من أوسلو الكارثة".
وحّث علماء األمة أن يتصدروا المرحلة 
بتحري���ض األم���ة عل���ى دع���م صمود 
وتحري���ض  الفلس���طيني،  الش���عب 
الح���ق  إل���ى  لالنحي���از  الحكوم���ات 

"ففلسطين  المس���لوب  الفلس���طيني 
أمان���ة ف���ي أعن���اق الجمي���ع وخاصة 
العلماء". وشدد أبو راس على أن جميع 
التطبيع مع االحتالل ونس���ج  إجراءات 
عالق���ات معه "عملية طع���ن في ظهر 
لحقوقه  وتضييع  الفلسطيني،  شعبنا 

وامتهان لكرامة األمة".
وأكد أن نفير األم���ة في وجه االحتالل 
وإجراءاته واجب ش���رعي وأنه ال يجوز 
الس���كوت أو الس���كون، وقال "إننا على 
يقين أن النصر قادم ال محالة قريبًا إن 

شاء الله".

غزة: وقفة احتجاجية لعلماء فلسطين ضد »الضم«

القدس المحتلة/ االسيتقالل: 
أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلس���رائيلي، وحليف���ه بيني غانتس، أمس األحد، 
أنه في حال لم يلتزم الجمهور اإلسرائيلي بالتعليمات الصحية المشددة، فإنه سيتم 

العودة لإلغالق من جديد.
جاء ذلك في كلمات قصيرة لهم في مستهل الجلسة األسبوعية للحكومة اإلسرائيلية، 

التي صوتت لصالح دعم قطاع السياحة في طبريا ب� 50 مليون شيكل.
وق���ال نتنياهو، إن زيادة عدد اإلصابات بفي���روس كورونا في ظل عدم إحراز تقدم في 
تطوير اللقاح الخاص به، يجعل األوض���اع أكثر صعوبة، مؤكدًا أن عدم االلتزام بارتداء 
الكمامات والتباعد في المس���افات، س���يعيد »إس���رائيل« للمربع األول بعودة اإلغالق 

المشدد.
وأشار إلى أنه أجرى مشاورات في األيام األخيرة بشأن هذا االرتفاع الحاد في اإلصابات، 
مشيًرا إلى أنه طلب اجتماًعا لجميع الرؤساء التنفيذيين للوزارات ذات الصلة والجهات 
المحلية ومجلس األمن القومي وبعض الخبراء، إلعطاء تقييمهم، ولقد أظهروا تنبؤات 

مختلفة ولكنها كلها صعبة.
وذكر أن مجلس كابنيت كورونا س���يجتمع اليوم ، قائاًل »إن لم نغير سلوكنا على الفور، 

فسنعود لإلغالق، رغم أن ال أحد منا يريد ذلك«.
من جهته قال بيني غانتس، إن التحدي األكبر بالنسبة للجميع هو أن يبقى كورونا على 

المدى الطويل، وأنه قد يرافقنا حتى عام ونصف.
وأضاف »فقط في حال تمكنا من مواكبة هذا الروتين، يمكننا التعامل معه«، مش���ددًا 
على ضرورة االلت���زام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصح���ة، وأن يكون الجمهور عند 

مستوى المسؤولية.
وس���جلت الصحة اإلسرائيلية 294 إصابة جديدة خالل ال� 24 ساعة الماضية، منها 33 
حالة جديدة منذ منتصف الليل وحتى الس���ابعة صباحًا، وزيادة عدد الحاالت الخطيرة 
إل���ى 3، وعدد الموصولي���ن بجهاز التنف���س االصطناعي إلى2، وارتف���اع حاد بمعدل 

التشخيص العام.

نتنياهو: قد نعود لإلغالق 
حال تفشي »كورونا« وغانتس: 
الفيروس قد يرافقنا عامًا وأكثر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال محلل الش���ؤون العس���كرية ف���ي صحيفة 
معاريف العبرية بن كاسبيت، إن األجهزة األمنية 
اإلسرائيلية لم تعرض بعد تقديرًا منظمًا وموقفًا 
مهنيًا دقيقًا لآلثار والتبع���ات األمنية المحتملة 
في حال تم تطبي���ق خطة الضم لمناطق بالضفة 
الغربية من قبل "إس���رائيل"، لك���ن ُعلم لصحيفة 
معاريف أن غالبية األجهزة األمنية وخاصة جهاز 
الش���اباك، س���يخرجون بموقف مف���اده أن هناك 
احتمالية كبيرة بإندالع "موجة عنف" عقب تطبيق 

خطة الضم من جانب واحد.
وفي مقال نش���ره أمس فإن الشاباك اإلسرائيلي 

أجرى مؤخرًا سلسلة نقاشات مع الجيش وخلص 
المجتمع���ون أن ض���م مناطق بالضف���ة الغربية 
س���يقود إلى ما أسماه المحلل موجة عنف ستبدأ 

كما يبدو من قطاع غزة.
وحس���ب تلك التقديرات فإن التصعيد سينتقل 
م���ن قطاع غ���زة إلى الضف���ة الغربية وفي أس���وأ 
األحوال، حس���ب تعبير بن كاس���بيت، س���يتطور 
االمر إلى جولة تصعيد ش���املة بين "إس���رائيل" 

والفلسطينيين إلى درجة اندالع انتفاضة ثالثة.
وي���رى بن كاس���بيت أن من بين الس���يناريوهات 
المطروحة ربم���ا يؤدي االمر إلى تفكك الس���لطة 
الفلس���طينية لكن حس���ب تقديرات الش���اباك 

وشعبة اس���تخبارات الجيش فإن رئيس السلطة 
الفلس���طينية محم���ود عباس ال يري���د أن ينهي 

حياته في ظل هذه النتيجة.
والخوف الس���ائد كما يرى المحلل بن كاس���بيت 
م���ن أن تخ���رج األح���داث ع���ن نطاق الس���يطرة، 
ويؤكد بن كاس���بيت أن الجيش والشاباك لديهم 
تقديرات ش���به متطابقة في هذا الش���أن من أن 
فرض الس���يادة اإلسرائيلية على أجزاء من الضفة 
الغربية سيتس���بب برد عنيف من قطاع غزة يبدأ 
بالتنظيمات وبالطبع من الجهاد اإلسالمي والحقًا 
تنض���م حركة حم���اس إلى المواجه���ة. على حد 

وصفه .

س���ؤال آخر مطروح في أوس���اط األجهزة األمنية 
اإلس���رائيلية هو عن دور تنظي���م فتح وجناحها 

المسلح من األحداث والمواجهة المتوقعة.
تتوقع األجه���زة األمنية اإلس���رائيلية أن ينضم 
جناح فتح المسلح إلى المواجهة كما حدث مطلع 
االنتفاض���ة الثانية ع���ام 2000 وحت���ى ال ُيترك 
المج���ال لحماس ب���أن تتصدر المش���هد وتقود 

المواجهة بالضفة الغربية.
وأس���ئلة بارزة أخرى مرتبطة ب���ردود فعل األردن 
ودول الخلي���ج. ماذا س���تكون ردة فعل الش���ارع 
األردن���ي ح���ال ان���دالع انتفاضة ف���ي المناطق 
الفلسطينية ؟ هل ستجبر الغالبية الفلسطينية 

من س���كان األردن الملك على قط���ع العالقات مع 
"إسرائيل" ؟ هل أن المواجهات بالضفة ستنتقل 
أيضًا إل���ى المملك���ة األردني���ة ؟ ماذا س���تكون 
السياس���ة الفعلية ل���دول الخليج الت���ي تربطها 
بإسرائيل عالقات س���رية قوية ؟ هل تصريحات 
تل���ك الدول وخاص���ة اإلمارات هي لإلس���تهالك 
اإلعالم���ي فقط أم انها مواق���ف حقيقية وجدية 
س���تؤدي إلى ضرر إس���تراتيجي إلس���رائيل حال 
طبقت خطة الضم ؟ هذه األسئلة ال تزال مطروحة 
وبدون أجوبة من قبل األجهزة االمنية اإلسرائيلية 
التي تحاول أن تجيب عليها في األيام واألسابيع 

المقبلة، والحديث السابق للمحلل بن كاسبيت.

االحتالل يتخوف من اندالع انتفاضة ثالثة في حال تطبيق خطة الضم
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دولة فل�سطني 
مذكرة ح�سور

 لدى حمكمة اال�ستئناف بغزة املوقرة
يف الطلب رقم 2020/62

يف اال�ستئناف املدين رقم 2019/1006
المس����تدعي/ س����امر محس����ن محمود أبو صالح من س����كان غزة هوية رقم801304411 وكيله 
العدلي/رسمي محمد محمود أبو دقة. وكيله المحامي / خليل احمد محمد أبو ظريفة – خانيونس
المس���تدعى ضدهم/1-امتثال سلمان ش���حادة أبو دقة من سكان عبسان الكبيرة حارة الشحايده 
سابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا 2-عصمت سلمان شحادة أبو دقة من سكان عبسان الكبيرة حارة 
الشحايده س���ابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا 3-هيجر سلمان شحادة أبو دقة من سكان عبسان 
الكبيرة حارة الش���حايده س���ابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا 4-تيسير حسن سلمان أبو دقة من 
سكان عبسان الكبير حارة الشحايده سابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا 5-تميم سلمان شحادة أبو 

دقة من سكان عبسان الكبيرة حارة الشحايده سابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا 
)مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل(

في الطلب رقم 2020/62  في االستئناف المدني رقم 2019/1006
الى المس���تدعى ضدهم/ المذكورين بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
االستئناف المرقوم أعاله استنادا الى ما يدعيه في الئحة استئنافه ونظرًا ألنكم مجهولو 
محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة االستئناف بغزة في نظر هذا االستئناف وعمال 
بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على 
قرار السيد قاضي محكمة االستئناف في الطلب رقم 62 / 2020 بالسماح لنا بتبليغكم 
عن طريق النشر المستبدل، لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم الثالثاء 
بتاريخ 2020/9/8م الساعة التاسعة صباحًا، كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري 
خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك 

سينظر في االستئناف واعتباركم حاضرين. صدر في 2020/6/18م

رئي�س قلم حمكمة اال�ستئناف بغزة 
االأ�ستاذة/ هنــــاء ما�سي

  دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

    �إعالن ب�شاأن خمتار لعائلة
 �لزريعي ) بئر �ل�شبع (

)) تعلن دائرة ش���ئون المخاتير ف���ي وزارة الحكم المحلي بمحافظات 
غزة بأن السيد / توفيق فاضل سليم الزريعي قد تقدم لشغل منصب 
مختار لعائلة الزريعي ) بئر الس���بع ( وعل���ى من يرغب في االعتراض 
التوجه الى الدائرة في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل 

أسبوعين من تاريخه (( .

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / س���امية س���ليمان عب���د الحي الفرا   
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803125749( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطنة / س���ناء اس���عد عايش عاش���ور عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)400191706( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

امليالد والن�ساأة
 ول���د الش���هيد محم���ود عرف���ات الخواج���ا ف���ي 
1960/12/27م وترع���رع وس���ط أس���رة مجاه���دة، 
هاجرت من قرية حمامة عام 1948م ليس���تقر بها 
المقام في مخيم الش���اطئ ولتعي���ش حياة مليئة 
باأللم والمعاناة كما كل األسر المهاجرة التي سلب 
الصهاين���ة أراضيها.  وتلقى تعليم���ه االبتدائي 
واإلعدادي في مدارس وكالة الغوث لالجئين، وأكمل 
تعليمه الثانوي في مدرس���ة فلس���طين الثانوية 
"القس���م العلمي" ثم تلق���ى تعليمه الجامعي في 
الجامعة اإلس���المية بغزة وحصل على درجة اإلجازة 
العلمية "الليس���انس" بعدها التحق بالدراس���ات 

العليا بالجامعة وحصل على "دبلوم عام التربية".
  ونش���أ الش���هيد محمود على اإلباء والتحدي بعد 
استش���هاد عمه على ي���د االحت���الل الصهيوني 
لتكون هذه الحادثة من بواكير الدوافع النفسية له 

ليخوض معركته مع الصهاينة واالحتالل.
 امل�سوار اجلهادي

 مع بداي���ة ظهور األفكار الجهادي���ة والثورية في 
قط���اع غ���زة على يد المفك���ر اإلس���المي د. فتحي 
الش���قاقي، كان الش���هيد محمود من أوائل الذين 
آمنوا بتلك األفكار وتشبعوا بذلك الطرح الجهادي، 
فأصبح الش���هيد عضًوا ب���ارًزا في حرك���ة الجهاد 
اإلسالمي والجماعة اإلسالمية في الجامعة فترأس 
كتلة المس���تقلين الطالبية في الجامعة اإلسالمية 
بغزة، وصار مس���ئوال للجهاد اإلس���المي في مخيم 

الشاطئ.
  ولنش���اطه المتميز في مس���اجد المخيم وخاصة 

المسجد األبيض كان الشهيد من أوائل 
المعتقلي���ن ف���ي الع���ام 1983م حيث 
حكم عليه بالسجن لمدة خمسة شهور، 
وكان قبله���ا قد اعتقل لمدة ش���هر مع 
آخرين بتهمة حرق العلمين اإلسرائيلي 

واألمريكي في الجامعة اإلسالمية.
واعتقل الش���هيد محمود للمرة الثالثة 
على يد االحت���الل الصهيوني في العام 
1985م وق���د حكم عليه بالس���جن لمدة 
أربع س���نوات بتهمة حيازة أسلحة وكان 
من نصيب والده أن اعتقل س���تة أشهر 

على نفس القضية.
 وللم���رة الرابعة اعتقل الش���هيد لعدة 
أي���ام وبعدها وفي يونيو 1993م اعتقل 
مرتين على يد السلطة وكانت تاتي تلك 
االعتقاالت في الساحة الفلسطينية إثر 
العمليات االستش���هادية التي ينفذها 

المجاهدون.

 العمل الع�سكري
 كان الشهيد الخواجا عمله األهم واألكبر تأسيس 
وقيادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين "القوى اإلسالمية المجاهدة )قسم(" 
ونفذت في عهده وبمش���اركته وتخطيطه أضخم 
العمليات العس���كرية في فلس���طين، وخالل فترة 
وجيزة نس���بًيا س���جل الجهاز العس���كري للجهاد 
اإلسالمي بقيادة الش���هيد الخواجا إنجازات هامة 
عبر عمليات���ه العس���كرية النوعي���ة، خاصة تلك 
العمليات االستش���هادية األولى م���ن نوعها في 

تاريخ النضال والجهاد الفلسطيني.
 ومن أبرز العمليات العسكرية التي خطط وشارك في 
توجيهها الشهيد الخواجا، عملية أسدود البطولية، 
والت���ي نفذها الش���هيد على العيم���اوي من مخيم 
الش���اطئ على محطة تجمع للجن���ود الصهاينة في 
أسدود 1990، بسالح رشاش فقتل اثنين من الضباط 
وجرح ما ال يقل عن عشرة آخرين، وقد أشرف الشهيد 
الخواجا مباشرة على تدريب الشهيد العيماوي على 

إطالق النار وفن المواجهة فأحسن التدريب.
 عملي���ة نتس���اريم االستش���هادية 1994، والتي 
نفذها الشهيد هشام حمد من حي الشيخ رضوان 
على تجمع عس���كري لبني يهود بالقرب من مفترق 

البوليس الحربي في وس���ط قطاع 
نتس���اريم  ق���رب مغتصبة  غ���زة 
بواس���طة دراجة هوائي���ة مملوءة 
بالمتفج���رات والعبوات الناس���فة 
والت���ي أدت إل���ى مقت���ل 5 جنود 
صهاينة وإصاب���ة 12 آخرين، وقد 
ردًا  االستشهادية  العملية  جاءت 
على اغتي���ال الش���هيد المجاهد 
هاني عابد الذي اغتيل على أيدي 

الموساد الصهيوني.
 ام���ا عملية بي���ت لي���د المعجزة، 
فكان���ت ومازالت الكاب���وس الذي 
يق���ض مضاج���ع ق���ادة الكي���ان 
الصهيون���ي وجنوده���م الجبناء، 
بعدما توجه الشهيد أنور سكر مع 
رفيق دربه الش���هيد صالح شاكر 
)الصاروخ الم���زدوج( 1995، ليفجرا 
جس���ديهما وس���ط أكبر تجمع للجنود الصهاينة 
ليرتقي���ا إلى الع���ال، ويعلن العدو ع���ن مقتل 22 

صهيونًيا وإصابة أكثر من 70 إصابات بالغة.
 وتأت���ي عملي���ة كف���ار داروم الجهادية م���ن أبرز 
العمليات التي اش���رف عليها الش���هيد الخواجا، 
والت���ي نفذه���ا الش���هيد خالد الخطي���ب بتاريخ 
1995/4/9م باقتحام سيارته المفخخة لسيارة باص 
تقل جنوًدا صهاينة وقد أسفرت العملية عن مقتل 
13 جنديًا وإصابة 40 آخرين.  مما ال ش���ك فيه أن 
قيادة الشهيد القائد محمود الخواجا لقسم تميزت 
بالحزم والشدة، والتدقيق في كل صغيرة وكبيرة، 

وكان ذا هيبة في ص���دور القالئل الذين عرفوه من 
التنظيم العسكري رغم حبهم الشديد له.

 فاجعة االغتيال
المخاب���رات الصهيونية تحمل الش���كوك   كانت 
لمحم���ود لدوره الريادي الس���ابق في حركة الجهاد 
اإلس���المي، وكذلك لعالقاته بالعديد من مطاردي 
"قس���م" الذين ش���وهدوا عنده في البيت أو ترددوا 
عليه، وه���ذا ما دعا المخابرات إلى تكثيف المراقبة 

عليه الكتشاف الدور الحقيقي الذي يقوم به.
 وحس����ب ش����هود العيان فقد تم اغتيال����ه ما بين 
الساعة السادس����ة والنصف والس����ابعة صباًحا من 
يوم 1995/6/22م، حيث كانت الشوارع خالية إال من 
عدد قليل جًدا من المارة أغلبهم من طلبة التوجيهي 
الذين كانوا متوجهين لتأدية امتحان في مدرس����ة 
قريبة من هناك. ومن بين شهود العيان سيدة طلبت 
عدم ذكر اس����مها قالت: "كنت على سطح البيت في 
لحظة اغتيال أبو عرفات وشاهدت سيارة بيجو 404 
لونها ما بين األزرق الخفيف والبني، نزلوا من منحدر 
الش����ارع بس����رعة كبيرة باتجاه محم����ود ولم يكونوا 
ملثمين أطلق أحدهم رصاصة من خلف محمود، ثم 
ترجلوا من السيارة وحاول محمود أن يضربهم بالعربة 
التي كان يقودها، ولكنهم عاجلوه برصاصات أخرى 
من مسدسات كواتم للصوت، ليسقط مضرًجا بالدم 

وتنطلق السيارة بأقصى سرعة".
 وارتقى الشهيد إلى العال بعد أن لبى نداء ربه بأداء 
الواجب، فكان نبراًس���ا يضيء وش���علة ال تنطفئ، 
تقتب���س منه األجي���ال لتواصل الس���ير على دربه 

والجهاد في سبيل الله .

ذكرى استشهاده الـ25 
القائد محمود الخواجا: مدرسة عسكرية ونضالية فريدة 

غزة/اال�ستقالل:
حمــل اأمانــة املقاومــة واأدى ر�سالتــه كاملــة بعدمــا كر�ــس جــل 
حياتــه للعمــل الفدائي االأول املنظــم، لينال ال�سهــادة التي كان 
ي�سبــو اإليهــا بعدمــا اأذاق العدو طعم املــوت، اإنه فار�ــس من رموز 
احلركــة االإ�سالميــة واأحــد موؤ�س�ســي حركــة اجلهــاد االإ�سالمي 

يف فل�سطــني، ال�سهيــد القائد » حممود اخلواجــا«. ففي 22/ 6/ 
1995 تو�سحت واكت�ست فل�سطني �سواد احلزن الذي �سكنها بعد 
ا�ست�سهاد القائد اخلواجا، الذي امت�سق �سيف احلق يف وجه العدو 
لري�سم ب�سمة وفرحة »بيت ليد ونت�سارمي وكفار داروم«، والكثري 
الكثري مــن لوحات ال�سرف التي ر�سمها ورفاقه بجهادهم وتعبهم 

وع�سقهــم فــوق كّل تراب الوطن املنكــوب، وليزرعــوا روح الثورة 
ادقني املتّوجــة قلوبهم باحلّب والع�سق  مْن جديــد يف نفو�س ال�سّ
واالنتمــاء. وي�ســادف اليوم االثنــني الذكرى الـــ 25 ال�ست�سهاد 
القائــد اخلواجــا، هذه الذكــرى العزيــزة على قلــب كل مواطن 

فل�سطيني حـر، وعلى كل اأبناء �سعبنا الـمنا�سل يف كل مكان.

واشنطن/ االستقالل:
تس���تعد إدارة الرئي���س األمريكي دونال���د ترامب، لعقد 
مباحثات داخلية في البيت األبيض، هذا األسبوع، لحسم 
موقفه���ا من خطة رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياه���و، لضم أجزاء واس���عة من الضف���ة الغربية في 
األول من تموز/ يوليو 2020، بحس���ب ما ذكرت القناة 13 

اإلسرائيلية. 
ونقلت القناة عن مصادر أمريكية وإسرائيلية، قولها: "إن 
المباحثات، س���تجري وسط تساؤالت عما إذا كانت اإلدارة 
األمريكية، ستمنح إس���رائيل الضوء األخضر للشروع في 

تنفيذ خطة الضم، وفقًا للموعد الذي حدده نتنياهو". 
وأكدت القناة، أن الس���فير األمريكي في تل أبيب، ديفيد 

فريدمان، سافر إلى واشنطن، يوم أمس، بهدف المشاركة 
في المباحثات المهمة، التي ستجرى اليوم االثنين ويوم 

غٍد الثالثاء. 
كما أن المبعوث الخاص للبيت األبيض إلى الشرق األوسط، 
أف���ي بيركوفيتش، قد ألغ���ى زيارته الت���ي كانت ُمعدة 
إلس���رائيل هذا األسبوع؛ من أجل أن يشارك في مباحثات 

البيت األبيض التي وصفتها القناة ب�"االستراتيجية". 
وم���ن المتوقع، أن يش���ارك ف���ي المباحث���ات إلى جانب 
فريدمان، وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، ومستشار 
وصهر ترامب، غاريد كوش���نر، ومستش���ار األمن القومي 
األمريكي ريتش���ارد أوريان، كما يتوقع أن يشارك ترامب 

في المباحثات.

وتأتي هذه المباحثات في ظ���ل خالف داخلي بالحكومة 
اإلسرائيلية بين نتنياهو وشريكه االئتالفي في الحكومة، 
رئيس ال���وزراء البديل ووزير الجيش بيني غانتس، ووزير 

الخارجية غابي أشكنازي، بشأن آليات وتوقيت الضم. 
حيث يبدي غانتس وأشكنازي إصرارهما على أن "تنفيذ 
أية خطوة ض���م، يجب أن يكون ضمن عملية سياس���ية 
واس���عة النطاق، يتلقى الفلسطينيون في إطارها مقابال، 

وليست كخطوة إسرائيلية أحادية الجانب". 
وفيما سبق، أعلن نتنياهو عزمه الشروع في عملية الضم 
ف���ي األول من تم���وز/ يوليو المقبل، لتش���مل غور األردن 
ومس���احات واس���عة من الضفة، دون االعت���راف بالدولة 

الفلسطينية. 

اجتماع حاسم في واشنطن لنقاش مصير خطة الضم بالضفة
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الف����رق في الموقف بين بنيامين نتنياه����و وبيني غانتس عن تنفيذ 
خطة الضم ليس شاس����عا, انما يتعلق فقط بآلية التنفيذ, نتنياهو 
يسابق الوقت كي يبدأ بتنفيذ مخطط الضم الذي توافق به مع االدارة 
االمريكي����ة وهو مس����تعد ان يتحمل النتائج مهما كان����ت, ويريد ان 
يحس����ب هذا االنجاز لنفسه وخالل فترة واليته  بعد ان نجح في اقناع 
االدارة االمريكية بخطة الضم كما ارادها, بينما غانتس الذي يتمسك 
ايضا بخطة الضم, يريد تمري����ر هذا المخطط بتوافق مع دول االقليم 
وخاصة الدول العربية, وبمحاولة اقناع السلطة الفلسطينية بالموافقة 
على الضم م����ن خالل اغرائه����ا بالفتات, والحديث ع����ن امكانية حل 
الدولتين, ومحاذير بيني غانتس الحاضرة في ذهنه ان تندلع انتفاضة 
شعبية في وجه االحتالل, و«اسرائيل« بمؤسساتها العسكرية واالمنية 
غير مس����تعدة للحرب في هذه الفترة النتشار فيروس كورونا, ولتأثر 
اقتصادها بالجائحة, وعدم قدرة الحكومة الصهيونية السيطرة على 
الجبهة الداخلية الضعيفة والمهترئة, فغانتس ونتنياهو متوافقان 
على الضم ولكنهما مختلفان على االس����لوب والطريقة, وفي النهاية 
س����تطبق خطة الضم وفق الرؤية االمريكية ووفق نتائج االجتماع في 
البي����ت االبيض والذي من المقرر ان تعقده ادارة ترامب هذا االس����بوع 
بمش����اركة الس����فير األمريكي في تل أبيب، ديفي����د فريدمان, كما أن 
المبعوث الخاص للبيت األبيض إلى الشرق األوسط، أفي بيركوفيتش، 
قد ألغى زيارته »إلس����رائيل« المزمع اجراؤها هذا األسبوع؛ من أجل أن 

يشارك في مباحثات البيت األبيض التي وصفت ب�«االستراتيجية«. 
االدارة االمريكية تخش����ى من تنامي الخ����الف بين نتنياهو وغانتس, 
وان ي����ؤدي هذا الى حل الحكومة التوافقية بينهما, وبالتالي تتوقف 
عملية الضم ألراضي الضفة وف����ق المخطط الصهيوني الذي وافقت 
عليه واقرت����ه االدارة االمريكية, وتعرضت في س����بيل ذلك الى النقد 
حت����ى من دول حليفة تقيم عالقات وتحالفات م����ع االدارة االمريكية, 
ووجهت اليها اصابع النقد على سياستها المنحازة كليا »السرائيل«, 
واتهامات بااللتفاف على قرارات الشرعية الدولية, فقرار رفض الضم 
احادي الجانب الذي يتبناه وزير الحرب بيني غانتس يدعمه ما يسمى 
بوزي����ر الخارجية الصهيوني غابي اش����كنازي, حي����ث يبدي غانتس 
وأش����كنازي إصرارهما على أن »تنفيذ أي����ة خطوة ضم، يجب أن يكون 
ضمن عملية سياسية واسعة النطاق، يتلقى الفلسطينيون في إطارها 
مقاباًل، وليست كخطوة إسرائيلية أحادية الجانب«. فيما سبق أن أعلن 
نتنياهو عزمه الش����روع في عملية الضم ف����ي األول من يوليو المقبل، 
لتشمل غور األردن ومساحات واسعة من الضفة، دون االعتراف بالدولة 
الفلسطينية, وهو ما اثار غضب السلطة التي اتخذت قرارا بوقف العمل 
باالتفاقيات الموقعة مع »اس����رائيل« بما فيها التنسيق األمني, بينما 
هددت فصائل المقاومة الفلس����طينية بالتصعيد عسكريا لمواجهة 
مخط����ط الضم, ودعت اهلنا في الضف����ة والقدس المحتلة الى تفجير 
انتفاضة عارمة في وجه االحتالل, وهذا ما يحاول ان يتجنبه ويخشاه 
وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس وما يسمى بوزير الخارجية غابي 

اشكنازي ويعمالن له الف حساب. 
لقد صنفت االدارة االمريكية برئاس����ة ترامب نفس����ها كش����ريك في 
العدوان على الحقوق الفلس����طينية, وهى التي كانت تطرح نفس����ها 
سابقا كوسيط يس����عى لتحقيق الس����الم, لكن ادارة يرأسها دونالد 
ترامب ويشارك فيها مايك بومبيو, ومستشار ترامب غاريد كوشنير, 
ومستش����ار االمن الق����وي االمريكي ريتش����ارد اوري����ان, باإلضافة الى 
ديفي����د فريدمان ال يمك����ن ان تكون محايدة, فهم سيش����اركون في 
اجتماع هذا االس����بوع, وسيدفعون باتجاه تنفيذ سياسة الضم ودفع 
حكومة نتنياهو للبدء بخطوات الضم بش����كل تدريجي, وس����يوفرون 
كل عوام����ل االمان واالطمئن����ان التي تضمن ع����دم معارضة غانتس 
واشكنازي لخطوات نتنياهو, فالمجموعة االمريكية المتصهينة التي 
يقوده����ا ترامب, حريصة تماما على تنفي����ذ المخطط دون تفكير في 
عواقب قراراهم, وكأن الش����عب الفلسطيني سيقف موقف المتفرج 
امام سياس����ة الضم, فترامب الذي ارتبط تكوينه العقلي والسلوكي 
»بحلبات المصارعة« االمريكية العنيفة, ال يس����تطيع ان يفرق بين ما 
هو ممكن وغير ممكن, ويبدو انه يدافع عن »اسرائيل« بعواطفه فقط, 
فكل مستش����اريه في البيت االبيض قالوا انه يتخذ قرارات فردية, وال 
يس����تمع الحد اال لنفسه, فهو ال يلقي باال لخطوة  سيقدم عليها نحو 
200 نائب عن الحزب الديمقراطي االمريكي، بتوجيه رسالة لنتنياهو، 
ووزيري الحرب والخارجّية، بيني غانتس وغابي أشكنازي يؤكدون فيها 
رفضه����م لمخطط الضّم, وترامب يحاول احب����اط هذه الخطوة بخطوة 
استباقية من خالل اجتماعه بإدارته هذا االسبوع لتنفيذ مخطط الضم 

تدريجيا. 

اجتماع أمريكي إلنقاذ نتنياهو

رأي

لقاءات في عواصم عربية وإسالمية..
بع����د مغ����ادرة د. رمضان ش����لح األراضي األمريكي����ة متوجهًا 
للس����ودان ومنها إلى دمشق عقب اعتقال السلطات األمريكية 
للدكتور موس����ى أبو مرزوق في يوليو 1995، حيث استش����عر 
خطر البق����اء على حياته، ف����كان قراره الس����ريع بالمغادرة. لم 
تمض بضعة شهور، حتى قام الموس����اد اإلسرائيلي باغتيال 
د. الش����قاقي في مالطا بتاريخ 25 أكتوبر 1995، حيث كان في 

طريق عودته إلى سوريا بعد لقاء له مع القيادة الليبية.
ل����م يكن د. رمضان يخطط للبقاء في س����وريا، حيث كان ينوي 
الع����ودة إلى قطاع غ����زة بعد اللقاء بالقائد المؤس����س واألمين 
الع����ام د. فتحي الش����قاقي، والتوافق معه عل����ى رؤية الحركة 
ف����ي التحرك والعمل من داخل الوط����ن المحتل.. وفجأة؛ كانت 
عملية االغتيال التي قلبت الترتيبات رأس����ًا على عقب. وحتى 
ال تت����رك الحركة منصب األمي����ن العام فارغ����ًا، انتظارًا إلجراء 
مشاورات واسعة الختيار خليفة له، عقد مجلس شورى الحركة 
في الخارج اجتماعات ش����ورية للتوافق على من يخلف القائد 
والمؤس����س واالس����تئناس برأي الداخل حول م����ن تمَّ اإلجماع 
عليه بأعلى األصوات.. وبذلك ت����مَّ انتخاب د. رمضان لمنصب 
األمين العام للحركة، خلفًا للشهيد القائد والمؤسس د. فتحي 

الشقاقي.
وبقدر حزننا على رحيل د. الش����قاقي العزي����ز على قلوبنا، كان 
ارتياحن����ا الختيار د. رمض����ان خلفًا له؛ ألن هن����اك الكثير من 
التوافق بينهما في س����ياق النهج واألثر، وقد تبددت مخاوف 
من كان يظن بأن غياب المرشد سيعقبه التخبط وغياب الرشد، 

كما يحدث أحيانًا مع الكثير من الحركات اإلسالمية.
ف����ي 28 يناير 2001، س����افرت إل����ى بيروت لحض����ور المؤتمر 
التأسيس����ي لمؤسس����ة الق����دس الدولية، وكانت س����عادتي 
غام����رة برؤية د. رمضان بين الش����خصيات التي دعمت الفكرة 
وناصرتها.. وفي لحظة أخذ بيدي، وقال لي: دعني أعّرفك على 
بعض الش����خصيات وأقدمك له����ا. وكان يجلس قريبًا منا األخ 
طالل ناجي أحد قي����ادات الجبهة الش����عبية- القيادة العامة، 

وآخرين من قيادات حزب الله اللبناني.
عدت إلى أمريكا بعد المؤتمر، لنلتقي بعد ذلك في شهر إبريل 

2001 بالعاصم����ة اإليراني����ة طهران، كمش����اركين في مؤتمر 
إس����المي حاش����د لدعم القضية الفلس����طينية، حيث ألقى د. 
رمضان في ذلك المؤتمر كلمة حركة الجهاد اإلس����المي، وكان 
لنا دردشات على هامش ذلك المؤتمر، والذي شارك فيه كذلك 

وفٌد رسمٌي من حركة حماس.
ذات ي����وم في القاهرة، وخالل نش����وة الربي����ع العربي في عام 
2011، جمعتني جلس����ة مع د. رمضان )رحم����ه الله(، وتذاكرنا 
األي����ام الخوالي ف����ي أمريكا، حي����ث س����ألته إذا كان لديه أي 
توجه����ات لوضع أفكاره في كتاب تأن����س به األجيال القادمة، 
ويط����رح في����ه رؤيته للصراع م����ع االحتالل والعالق����ة مع الكل 
الفلس����طيني، ويس����تعرض فيه ما أنجزته الحرك����ة من أفكار 
مؤسس����ها د. فتحي الش����قاقي )رحمه الله(، إال أنه قال ربما لم 
يحن الوقت بعد، ولكن أدبيات الحركة متوفرة وعالقاتنا تشهد 

تحسنًا مع الجميع.
ال ش����ك أن وجود ش����خص على رأس هرم الحركة يفرض عليه 
التزام����ات كثيرة، حي����ث إن الكلمات ربما تش����كل قيدًا عليه 
وتحرمه من الصراحة والوضوح؛ العتبارات تتعلق بحساس����ية 
الموقع وس����رية المواقف ودبلوماسية لغة الخطاب... بالتأكيد، 
كان د. رمضان سيكتب الكثير لو كان ترجله عن قيادة الحركة 
ف����ي غير ظروف المرض الذي ألمَّ به وأقعده في غيبوبة طويلة، 
فالرجل في إطار ثقافته المعرفي����ة يمتلك الكثير من ناصية 
الخط����اب واألدب، ولديه من معالم الرؤي����ة والفكر ما يمكن أن 
يش����كل إضافة لما طرحه د. الش����قاقي م����ن كتابات ومواقف 
أخ����ذت طريقها لتصبح على ش����كل موس����وعة تتضمن كامل 
أعمال����ه، وتغطي كاف����ة جوانب ش����خصيته بأبعادها الفكرية 
والنضالية واإلنس����انية والثقافية، واتجاه����ات البوصلة التي 

رسمت خريطة حركته الجهادية ومسارها نحو القدس.
ف����ي الحقيقة، كانت خطاب����ات د. رمض����ان وتصريحاته تأتي 
في س����ياق المناس����بات الوطنية والديني����ة أو من خالل وقائع 
وأحداث فلسطينية وإسالمية بعينها، وكذلك في مهرجانات 
الذكرى الس����نوية النطالقة الحركة، كتلك التي طرحها بتاريخ 
21 أكتوبر 2016، باسم )مبادرة النقاط العشر(، خالل مهرجان 
اإلنطالقة ال�29 للحركة، باعتبارها رؤية لجمع الشمل والخالص 

الوطني، وقد القت قبواًل واسعًا لدى الجميع، باستثناء السلطة 
الفلس����طينية التي تحفظ����ت عليها، كونها تدع����و إلى إعالن 
منظمة التحرير س����حب االعتراف بدولة الكي����ان الصهيوني، 
وأن ُيعاد بناء منظمة التحرير الفلس����طينية لتصبح هي اإلطار 
الوطني الجامع، والنظر إلى المرحلة التي يعيش����ها الش����عب 

الفلسطيني بأنها ما زالت مرحلة تحرر وطني!!
للحقيقة والتاريخ، كانت شهادة الشيخ يوسف القرضاوي في 
دع���م هذه المبادرة، وحديثه بتقدير عاٍل عن د. رمضان ش���لح، 
هي وثيقة مهمة في صفحات حركة الجهاد اإلسالمي وأمينها 
العام الس���ابق )رحم���ه الله(، وهي تعكس لي���س فقط تأييده 
للمب���ادرة، بل إن ما جاء فيها هو محل إجماع علماء المس���لمين، 
فنراه يكتب قائاًل: أكتب إليك يا أخي مؤيدًا ومساندًا ومعاضدًا، 
لم���ا وفقك الله تعالى إلى النطق به، في عالم قّل فيه من يقول 
الح���ق، وال يبالي بما تك���ون النتائج.. أنا يا أخي، ومعي س���ائر 
علماء األمة في مشارق األرض ومغاربها، نقف عن يمينك، وعن 
شمالك، ومن أمامك، ومن خلفك، ندافع عن فكرتك، ونحامي عن 
حماك، نحن وأبناؤنا وأحباؤنا«. ويضيف: »يا أخي رمضان.. اصرخ 
في النائمين عسى أن يس���تيقظوا، وفي المتباطئين عسى أن 
الين عسى  يخجلوا، وفي القاعدين عس���ى أن يعملوا، وفي القوَّ
أن يفعلوا، وفي اليائسين عسى أن يتوكلوا، وفي المتكاسلين 
عسى أن ينهضوا أو يرحلوا، وفي المتفرقين عسى أن يجتمعوا، 

وفي المختلفين عسى أن يتحدوا«.
ل����ن تذهب كلمات د. رمض����ان نفخًا في رم����اد، ولكن الكلمات 
كالبذور ال ُتس����تنبت في الهواء، بل له����ا أرضية ووقت معلوم 

للتفتح واإلزدهار.
وعليه؛ فإن رحيله سيحرك إخوانه في حركة الجهاد اإلسالمي 
لبع����ث صفحات نضال����ه وما تركه من معالم وأثر، الس����تكمال 
المس����يرة الجهادية وبل����وغ الغاية بدخول المس����جد األقصى 
فاتحين، وعودة فلس����طين - كل فلس����طين - محررة إلى أهلها 

الشرعيين.
وداع����ًا يا أبا عب����د الله .. لقد كانت مواقف����ك وكلماتك تعكس 
روح الجهاد والمقاومة، وتلخص المعنى العظيم لكلمات اإلمام 

ا الذلة. الحسين بن علي )عليه السالم(: هيهات منَّ

ف���ي ذكرى الهزيمة الناصرية- ب���ل العربية القومية أو القومية 
العربية - على إثر العدوان اإلسرائيلي الصهيوني الشامل على 
مصر وسورية واألردن في الخامس من يونية/حزيران 1967م – 
نس���تحضر رتال من الذكريات المّرة  على قلوبنا، والتي مررنا بها 

ذلك اليوم وما تاله من أيام بل شهور واعوام..
كن���ا نعقد األمل على الزعيم المصري العربي جمال عبد الناصر؛ 
وقد ظه���رت للعيان بعض أعماله الوطني���ة الجريئة، منذ ثورة 
يولي���و 1952م على النظام الملكي الفاس���د ف���ي مصر.. وحتى 
توقيع���ه اتفاقية الجالء- جالء اإلنجليز ع���ن مصر 1954 .. إلى 
تأميم قناة الس���ويس 1956 إلى تحقيق بناء السد العالي.. إلى 
قيام الوحدة بين مصر وس���ورية.. وقد ظننا أنه الرجل المخلص 
لألم���ة العربية من االس���تعمار األجنبي ولبالدنا فلس���طين من 
االحت���الل الصهيوني! وضاع هذا األمل في غضون س���تة أيام 
من حرب ش���نها العدو الصهيوني على األقطار العربية الثالثة 
المذك���ورة؛ وكان م���ن نتائجه���ا احتالله لس���يناء وبقية أرض 
فلس���طبن وهضبة الجوالن الس���ورية ووقوع القدس الشريف 
بيده! وش���ربنا كأس الخيب���ة العربية مرة علقم���ًا، وزادها مرارًة 
أن يبادر الزعي���م المأمول بالتنحي عن الرئاس���ة والقيادة، وإن 
ُرفض قرار تنحيه من ِقبل ش���عبه!؛ ليع���ود فيربأ ما تصّدع من 
آثار الهزيمة، ويكمل مسيرته الناصرية القومية! ونحن ما زالت 
وقتها تربطنا به خيوط أمل لم تتثطع كليًا بعد؛ حتى ألذكر أنه 
لما توفي – س���بتمبر 1970 قام الش���باب بإحراق أطر السيارات 
لترتفع األدخنة في كل س���ماء قطاعنا؛ حزنًا وأس���فًا على موته! 
ول���م نع إال متأخرين أنن���ا بحاجة إل���ى روح إيمانية جديدة، قد 
نسيناها في غمرة النداءات القومية وصخب األغاني الكلثومية 
أو الحليمية والوهابية التي تش���يد بالزعي���م األوحد وبطوالت 

الزعي���م األوحد! تلك الروح التي عادت منذ أوائل الس���بعينات؛ 
لتنجب عما قليل حركة المقاومة اإلس���المية والجهاد اإلسالمي 

في فلسطين..
هذا وتس���حبنا ذكرى الهزيمة إلى ذكرى قبلها غير بعيدة عنها 
وإن طمست معالمها وقّلل من ش���أنها التيار القومي العلماني 
المغاير للتيار اإلس���المي، أال وهي ذكرى إعدام الداعية المفكر 
اإلس���المي »س���ّيد قطب« وزميليه يوس���ف هّواش وعبد الفتاح 
إس���ماغيل في الس���ادس والعشرين من أغس���طس/آب 1966 
وذلك بعد محاكمة عس���كرية صورية لم يش���رك فيها القضاء 
الش���رعى، وكانت التهمة تآمر على قلب نظام الحكم! نعم، لقد 
دعا س���ّيد قطب وم���ن معه إلى الحكم بما أن���زل الله تعالى كما 
يقول س���بحانه وتعالى في القرآن الكريم- دس���تورنا اإلسالمي 
العظي���م! لكن من يصدق أنهم أرادوا قل���ب نظام الحكم بالقوة 
أو كان���وا يملكون أدوات هذه القوة أمام القوة العس���كرية التي 
كان بيدها مقاليد الحكم واألجهزة األمنية واالس���تخبارات إلى 
غير ذلك مما يس���تبعد على عاقل أن يتصدى له! إذن فقد كانت 
تهمًا تلفيقية باطلة إلخوة كانوا ينش���دون الحكم بما أنزل الله 
وتطبيق ش���رع الله ويدعون إليه من خ���الل كتاباتهم وخطبهم 
وإعالمهم، وربما بقيام حزب سياسي إسالمي قانوني في مقابل 
الحزب االشتراكي القائم أو سواه.. وال بد هنا من التعرض لعالقة 
تربط بين ذكرى الهزيمة المؤلمة وذكرى اإلعدام  غير المنصف 
وأخذ العبرة من ذلك.. فقد ُطلب من سيد قطب وزميليه االعتذار 
للزعيم؛ عس���ى أن يخفف عنهم حكم اإلعدام أو يعفو.. فكانت 
الوققة الش���جاعة األبي���ة منهم بالرفض! وهل من الس���هل أن 
يتخل���ى المؤمن عن عقيدت���ه خوفًا من الموت ال���ذي يالقي به 
رب���ه صادقًا ثابتًا على ما يؤمن به كم���ا ثبت األّولون؛ نصرًة للحق 

واس���تجابة لله والحكم بما أن���زل الله! لقد حض���ر الواعظ الذي 
تنتدب���ه وزارة األوقاف قبل لحظات من تنفي���ذ الحكم باإلعدام 
ليس���تنطق المحكوم عليهم بقول الش���هادتين، فرّبت »سّيد« 
عل���ى كتفه قائال: »وهل ترى يأخي أني جئت إلى هنا إال من أجل 
تلك الكلم���ات؟« وكانت آخر كلماته قبل النطق بالش���هادتين 
دع���اء دعاه قائال »اللهم اجعل دم���ي لعنًة في عنق عبد الناصر« 
أفال يكون ما حصل لعبد الناصر بعد تس���عة أشهر من توقيعه 
لحكم اإلعدام من هزيمة مرة ثم موته المبّكر بعد ثالث س���نوات 
إال اس���تجابة من الله تعالى لهذا الدعاء؟ ومن وجهة نظر أخرى 
لص���ورة ه���ذه الهزيمة، فقد أظه���ر بغض الدع���اة رضاهم بل 
فرحهم للهزيمة، حيث س���جد أحدهم ش���كرًا لله! ولما قيل له: 
لم فعلت ذلك؟ أجاب: صدق الله! إش���ارًة إلى أّن القدس ستكون 
بأي���دي اليهود جال المرة الثانية إلفس���ادهم ودخول عباد الله 
المس���جد األقصى كما دخلوه أول مرة! بينم���ا ذكر آخرون أنه لو 
تحقق النصر في ه���ذه المعركة لألنظم���ة العربية التي كانت 
توالي الشيوعية منصرفة عن الحكم بما أنزل الله، الفتتن الناس 
بها وتركوا دين الله تعالى وش���رعه إلى عبادة أصنامهم الجدد 
والعي���اذ بالله. إال أن الله تعالى قد لطف وس���قطت األقنعة عن 
الوجوه المظلمة؛ لتظهر الوجوه الوّضاءة؛ فتتابع حمل الرس���الة 
القويمة، والجهاد في سبيل الله على وعد من الله تعالى بالنصر 
واالس���تخالف في األرض والتمكين؛ إذ يقول سبحانه: »وعد الله 
الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليس���تخلفنهم في االرض 
كما اس���تخلف الذين من قبلهم وليمكن���ن لهم دينهم الذي 
ارتض���ى لهم وليبدلنه���م من بعد خوفهم امن���ا يعبدونني ال 
يشركون بي ش���يئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون« 

)النور 55(

د. رمضان شلح.. ومضيت يا أبا عبدالله
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أعل���ن أن���ا المواطن / خل���ف محمود س���ليمان ابو رجال 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)413395104( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواط���ن / من���ال صبحي محم���د كالب عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)901266429( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواط���ن / أمجد محمد س���ليمان حجازي عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)404037897( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / س���ماح ناجي ش���حادة ابو دقة عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)900787912( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / احمد ج���ودت س���يد عابدين عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)933782807( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / محم���ود انور محمد قدي���ح    عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)403295280( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني وس���لطة النقد 
الفلس���طينية النتائج األولية لوضع االستثمار الدولي والدين 
الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع األول 2020، وذلك 
ضم���ن اإلصدار الدوري لوضع االس���تثمار الدول���ي وإحصاءات 
الدي���ن الخارجي لفلس���طين، والذي يمثل اس���تمرارًا للجهود 

المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.
وبينت ه���ذه النتائج، وف���ق بيان لالحص���اء، أن التفاوت بين 
أرصدة اس���تثمارات االقتص���اد الفلس���طيني الموظفة خارج 
فلسطين وأرصدة االستثمارات األجنبية الموظفة في االقتصاد 
الفلس���طيني )األصول الخارجية – االلتزامات األجنبية( ال يزال 
كبيرًا وبقيم���ة بلغت 1,763 ملي���ون دوالر أمريكي، بانخفاض 

بلغت نسبته 16% مقارنة مع الربع السابق.
وأش���ارت النتائج إل���ى أن إجمال���ي أرصدة أص���ول االقتصاد 
الفلس���طيني المس���تثمرة في الخارج قد بل���غ 7,253 مليون 
دوالر أمريكي، موزعة بين اس���تثمار أجنبي مباشر بنسبة %4، 
واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى )أهمها العملة 
والودائ���ع( 67%، وأصول احتياطية 10%. أما على المس���توى 
القطاعي، فقد ش���كلت االس���تثمارات الخارجية لقطاع البنوك 

66% من إجمالي األصول الخارجية لالقتصاد الفلسطيني.
وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم األجنبية )االلتزامات( 
على االقتصاد الفلسطيني )أرصدة غير المقيمين المستثمرة 
في فلسطين( حوالي 5,490 مليون دوالر أمريكي، توزعت بين 
اس���تثمار أجنبي مباش���ر بنسبة 50%، واس���تثمارات حافظة 
13%، واستثمارات أخرى )أهمها القروض والودائع من الخارج( 

37%. وعلى المستوى القطاعي، شكلت االستثمارات األجنبية 
ف���ي قطاع البنوك حوالي 36% م���ن إجمالي الخصوم األجنبية 

على االقتصاد الفلسطيني.
وأش���ارت النتائج األولية إل���ى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي 
على القطاعات االقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,051 
مليون دوالر أمريكي في نهاية الربع االول 2020 بارتفاع بلغت 
بنس���بة 4% مقارنة مع الربع الس���ابق. توزع���ت بين دين على 
القطاع الحكومي نس���بته 62%، وقطاع البنوك بنس���بة %35، 

والقطاعات األخرى )الشركات المالية غير المصرفية، والشركات 
غير المالية، والمؤسس���ات األهلية، واألسر المعيشية( بنسبة 
2%، واالقتراض بين الش���ركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل 

من %1.
تج���در اإلش���ارة إلى أن وضع االس���تثمار الدولي يمثل س���جاًل 
ألرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين )األفراد والشركات 
والحكومة( المس���تثمرة في الخارج تحت مسمى )األصول( من 
جهة، وأرصدة االستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين 

)األفراد والش���ركات والحكومات( والمس���تثمرة في فلسطين 
تحت مسمى )الخصوم( من جهة أخرى.

وتقس���م هذه األصول والخصوم )اس���تنادًا إل���ى »دليل إعداد 
مي���زان المدفوعات« الطبعة الخامس���ة والص���ادر عن صندوق 
النقد الدولي عام 1993( إلى استثمار مباشر )استثمار ب�%10 
فأكثر من رأس���مال مؤسسة غير مقيمة(، واستثمارات حافظة 
)اس���تثمار بأقل من 10% من رأس���مال مؤسس���ة غير مقيمة 
إضاف���ة إلى االس���تثمار في الس���ندات(، واس���تثمارات أخرى 
)أرص���دة االئتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي 
أصول أو خصوم أخرى(، إضاف���ة إلى األصول االحتياطية التي 
تعرف على أنها األرص���دة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ 
الس���لطات النقدية لمعالجة االختالالت في ميزان المدفوعات، 

والتي تندرج ضمن جانب األصول فقط.
أما الدين الخارجي فيمثل سجاًل ألرصدة الدين المستحقة على 
قطاعات االقتصاد الفلس���طيني لصالح غير المقيمين، بما في 
ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة 
في القطاع المصرفي في فلس���طين، والسندات الفلسطينية 
المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعامالت الدين التي تتم بين 
الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، 
وأية التزامات أخرى على االقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.

ويت���م الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم 
ف���ي منظومة وضع االس���تثمار الدول���ي )بنود الدي���ن(، وذلك 
استنادًا إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق 
النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات 

الطبعة الخامسة.

الكشف عن نتائج االستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين في ظل كورونا

رام الله/ االستقالل:
أطلقت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، يوم أمس، الموقع االلكتروني للشمول 
المالي، والذي يش���كل قناة اتصال ومصدرًا رئيسيًا للمعلومات عن الشمول المالي 

في فلسطين.
ويعد الموقع وفق بيان لها، الذي تم إنشاؤه اعتمادًا على أكثر البيئات التكنولوجية 
حداثة، منصة لكافة المبادرات المتعلقة بالتوعية بالقطاع المالي بشقيه المصرفي 
وغير المصرفي، حيث يحتوي على البيانات المتعلقة بقياس مس���تويات الشمول 

المالي والخدمات المالية المتوافرة في فلسطين وآلية الوصول إليها واستخدامها.
وتسعى س���لطة النقد وهيئة س���وق رأس المال من خالل قيادتها للجنة الوطنية 
للش���مول المالي وعبر إطالقها لهذا الموقع إلى التعريف بالشمول المالي وأهدافه، 
ونش���ر إرشادات ورسائل توعوية لكافة فئات المجتمع، وتحديدًا الفئات المهمشة 
وغير المش���مولة ماليًا، إضافة إلى التعريف بالحمالت والمبادرات التوعوية التي تم 

تنفيذها من قبل سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال خالل السنوات السابقة.
ويتي���ح الموقع لزواره إمكانية المش���اركة التفاعلية والتنقل م���ن خالل روابط على 
الصفحة الرئيسية إلى مواقع عدة ذات صلة بالشمول المالي، فضاًل عن إمكانية طرح 
المواطنين الستفساراتهم من خالل البريد االلكتروني الذي يوفره الموقع للتواصل 
م���ع الجمهور.  ومن الجدير ذكره بأن إط���الق هذا الموقع يأتي كأحد خطوات تنفيذ 
االس���تراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلس���طين التي تم إطالقها عام 2018 
والتي تهدف إلى »تطوير القطاع المالي ليلبي االحتياجات المالية لتحسين الظروف 
المعيش���ية وتعزيز الرفاه االجتماعي وزيادة نس���ب الشمول المالي في فلسطين« 
وذل���ك من خالل تعزيز دور القطاع المالي في تقديم خدمات ومنتجات مالية تلبي 
احتياجات فئات المجتمع المس���تهدفة، ونش���ر التوعية المالية لتحقيق التنمية 
المستدامة وتحس���ين الظروف المعيش���ية والحد من مخاطر القطاع غير الرسمي 

واإلقصاء المالي لبعض فئات المجتمع.

رام الله/ االستقالل:
تتحضر الس���وق الفلس���طينية إلى االرتفاع الثاني على 
التوالي في أسعار المحروقات، لشهر يوليو/ تموز المقبل، 

مدفوعا بصعود أسعار النفط العالمية.
كانت أسعار الوقود في فلسطين سجلت أدنى مستويات 
منذ 2008 خالل أبريل/ نيس���ان الماضي، مدعوما بهبوط 
حاد س���جلته أس���عار الخام العالمية لمتوسط 21 دوالرا 

لبرميل برنت.
وفي مايو/ أيار الماضي، بلغ متوس���ط سعر برميل النفط 
29 دوالرا بالنسبة لخام برنت، بينما بلغ متوسط سعر سلة 
أوب���ك 25 دوالرا، تحدد على إثره س���عر ليتر البنزين )95 
أوكتان( األكثر ش���عبية عند 5.11 شيكل لشهر يونيو/ 

حزيران الجاري.
في المقابل، بلغ س���عر ليتر الديزل وفق أس���عار الشهر 
الجاري، نحو 4.69 ش���يكل، 5.91 شيكل بالنسبة لسعر 

ليتر البنزين )98 أوكتان(.
وحتى نهاي���ة تعامالت الجمعة الماضية، بلغ متوس���ط 
سعر برنت خام برنت 41.96 دوالرا للبرميل للشهر الحالي، 
بينما يبلغ س���عر س���لة أوبك 37 دوالرا للبرميل، إذ تمهد 

هذه األسعار إلى ارتفاع لتر الوقود خالل الشهر المقبل.
وتشير حس���ابات موقع االقتصادي إلى احتمالية ارتفاع 
سعر ليتر البنزين )95 أوكتان( بمقدار 35 - 50 أغورة لليتر 

الواحد من البنزين األكثر شعبية.
ويؤخذ بعين االعتبار أن س���عر ص���رف الدوالر األمريكي، 

يؤثر بشكل ثانوي على س���عر ليتر الوقود في السوقين 
الفلس���طينية واإلس���رائيلية، بحك���م قي���ام إس���رائيل 
بش���راء النفط بالدوالر وبيعه بالش���يكل، على أن يتحمل 

المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف.
وبحس���ب وزارة الطاقة اإلسرائيلية، فإنها تشتري النفط 
بنوعي���ه من العقود، الفورية واآلجلة، إال أن معظم كميات 
الواردات من الخام تتم بالعقود الفورية. ويبلغ متوس���ط 
اس���تهالك الجانب الفلسطيني الش���هري من مشتقات 
الوقود، نحو 70 مليون ليتر، يضاف لها قرابة 15 ألف ليتر 

وقود مهرب، معظمه سوالر.
ويستورد الفلسطينيون 100% من حاجتهم لمشتقات 

الوقود من إسرائيل.

أسعار الوقود في فلسطين أمام ارتفاع آخر اعتبارًا من تموز

رام الله/ االستقالل:
أك���د وزير العمل د. نصري أب���و جيش على ضرورة التقيد 
بقرار رئيس الوزراء بمنع العمل قطعيا في المستوطنات، 
مش���يرا الى ان الوزارة تتواصل بشكل متواصل مع كافة 
العم���ال العاملين داخل اراضي ال���� 1948 والطلب منهم 
التقيد باإلج���راءات الوقائية والس���المة العامة وااللتزام 

بالعمل داخل المنشآت وتجنب المخالطة.
وأوض���ح أبو جيش في تصريح له، بأنه وحس���ب الخريطة 
الوبائية فإن أعداد المصابين الكبيرة خاصة في محافظتي 
الخليل ونابل���س ليس لها عالقة بالعم���ال وإنما نتيجة 

التزاور من أبناء ش���عبنا في داخ���ل أراضي 48، مضيفا ان 
ما نس���بته 85% من العمال داخل االراضي المحتلة عام 
1948 يعملون داخل المنش���آت وه���م األقل مخالطة مع 

الناس هناك.
وبش���أن مس���ألة تأمين قروض ميس���رة وش���به صفرّية 
للمنشآت الصغيرة التي تضررت بسبب بفيروس كورونا، 
أوضح وزير العمل د. نصري أب���و جيش بأن الوزارة تعمل 
جاه���دة من خالل التواصل مع مكتب رئيس الوزراء وعدد 
من المؤسس���ات لتأمين مبالغ إضافية أكبر ال تقل عن 10 
ماليين دوالر لتغطية الطلبات الت���ي يفوق عددها 700 

طلب. وأش���ار أبو جيش، إلى أن هناك معايير دقيقة جدا 
ويتم فرزها من خالل صندوق التشغيل بالوزارة ومؤسسة 
فاتن للتأكد من تضرر المنش���أة بسبب الفيروس، محذرا 
في الس���ياق أي منشأة ال تلتزم بقرارات الوزارة خاصة في 
فصل عماله���ا أو عدم إعطائهم حقوقهم فإنها لن تنال 

من هذه القروض.
يذكر أن وزارة العمل منحت حوالي 140 منشأة تضررت 
منذ بدء ظهور جائجة كورونا قروضا ميس����رة بقيمة 2 
مليون وتج����ري االن بذل الجهود كاف����ة لتأمين مبالغ 

إضافية أكبر.

وزارة العمل تؤكد على منع العمل في المستوطنات

سلطة النقد تطلق الموقع اإللكتروني 
للشمول المالي في فلسطين
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / س���امي وعبد الس���تار موس���ى  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)952692390( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / دعاء علي كامل الفرا 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)900928227( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

الخرطوم/ االستقالل:
أكدت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء 
محمد عبد الله، أن الخالف في مفاوضات 
س���د النهضة اإلثيوبي »ما ي���زال قائما 
القانوني���ة  القضاي���ا  بع���ض  بش���أن 
الجوهري���ة، مم���ا حت���م إحال���ة الملف 
إلى رؤس���اء ال���وزراء في ال���دول الثالث 
بهدف التوص���ل إلى توافق سياس���ي 
إلى استئناف واستكمال  بدوره  يفضي 

التفاوض في أسرع وقت ممكن«.
وقالت عبد الله: إن »جوالت التفاوض 
األخي���رة بش���أن س���د النهض���ة قد 
حققت تقدما ملموس���ا في القضايا 
الفنية، مما ع���زز من القناعة بأهمية 
تمسك الدول الثالث بخيار التفاوض 
كأفض���ل وس���يلة للتوص���ل التفاق 

شامل ومرض«.
وجّددت وزيرة الخارجية الس���ودانية 
»التأكي���د عل���ى رف���ض الس���ودان 
القاطع ألي تحرك أحادي من ش���أنه 
إلح���اق الضرر بالس���ودان بالبدء في 
عملية ملء الس���د دون التوصل إلى 
اتفاق، بالذات فيما يتعلق بس���المة 
مشّددة  الروصيرص«،  سد  وتشغيل 
على »ض���رورة الت���زام كافة األطراف 
بالتفاوض بحسن نية، ومراعاة قواعد 
الدولي ذات الصلة وتغليب  القانون 

لمصال���ح  المحق���ق  التع���اون  روح 
شعوب الدول الثالث«.

وأش���ارت إلى »استمرار السودان في 
بذل كاف���ة الجهود في إطار مبادرته 
المطروح���ة حالي���ا والهادف���ة إل���ى 
اس���تمرار التفاوض والحوار كأفضل 
وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثالث 

للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن«.

وفي س���ياق متصل، عّبرت الخارجية 
الس���ودانية عن تقديرها لمش���اركة 
المراقبي���ن، جن���وب أفريقيا )رئيس 
االتحاد اإلفريقي في دورته الحالية(، 
واالتح���اد  المتح���دة،  والوالي���ات 
التفاوض  األوروبي، في كافة جوالت 
األخيرة، معربة عن التطلع لدور أكثر 
فاعلية في »تقري���ب وجهات النظر 

ودفع جهود التوصل التفاق بش���أن 
سد النهضة«.

واختتم���ت وزيرة الخارجي���ة بيانها 
بالق���ول إن »الس���ودان حريص على 
القومية  مصالح���ه  وتأمين  حماي���ة 
ملتزم���ًا في ذل���ك بمب���ادئ القانون 
الدول���ي وبتغلي���ب لغت���ي التعاون 

والحوار«.

السودان: خالفات جوهرية بمفاوضات سد النهضة ما تزال قائمة

بغداد/ االستقالل:
نفذت طائ���رات تركية غارات على ق���رى حدودية في محافظة دهوك ش���مالّي إقليم 
كردس���تان، في وقت تواصل فيه ق���وات خاصة من الكومان���دوس التركي عملياتها 
داخ���ل األراضي العراقية لليوم الس���ادس عل���ى التوالي ضد مس���لحي حزب »العمال 

الكردستاني«، وسط انتقادات لموقف الحكومة العراقية إزاء العملية.
وقال ش���هود عيان من محافظ���ة دهوك، إن »طائرات تركية نف���ذت هجمات عّدة في 
محيط قرية إيس���ف أفا، الواقعة خلف مجمع برسفي ببلدة زاخو )شمالّي المحافظة(«، 
مش���يرين إلى أن »القص���ف كان متفرقًا وامتد لعّدة س���اعات، فيما ل���م يعرف حجم 
الخس���ائر واألضرار التي خلفها بعد، إال أن أعمدة الدخان ش���وهدت وهي تتصاعد في 
سماء القرية«. في الجانب اآلخر، أكد مسؤول في قوات »البشمركة« الكردية، أن »القوات 
التركية واصلت عملياتها في منطقة حفتانين ش���رقي دهوك، واش���تبكت مع جيوب 
مسلحة لحزب العمال«، مبينًا أن »مسلحي الحزب تلقوا خسائر بشرية ومادية في األيام 

الماضية خالل الضربات الجوية والمدفعية أو العملية البرية التركية«.
وبح���ث رئيس إقليم كردس���تان نيجيرف���ان البارزاني، مع رئيس الحكوم���ة العراقية 
مصطفى الكاظمي في بغداد، التوتر األمني الذي تش���هده مناطق في محافظة دهوك 
الحدودي���ة مع تركيا عل���ى خلفية دخول قوات تركية إل���ى المحافظة لمالحقة عناصر 

»حزب العمال الكردستاني«، إال أن أي موقف رسمي لم يصدر إزاء ذلك.
واته���م النائب عن كتلة التغيير الكردية، غالب محمد، حكومة بغداد ب� »الموافقة على 
الهج���وم التركي داخل األراضي العراقية«. وق���ال محمد في تصريح صحافي: »خاطبنا 
رئي���س الوزراء العراق���ي مصطفى الكاظمي بكتاب رس���مي لالستفس���ار عن حقيقة 
وج���ود اتف���اق بين بغداد وأنقرة لتنفي���ذ الهجوم«. وأضاف أن »ه���ذا األمر يثير أكثر 
من عالمة استفهام تجاه الس���يادة ومصالح الشعب العراقي والكردي بشكل خاص«، 
داعيًا الحكومة والبرلمان إلى »اتخاذ موقف حازم وواضح، إزاء التوغل التركي وما تخلفه 

الغارات التركية من أضرار وخسائر بشرية غير مقبولة«.

غارات تركية جديدة واستمرار 
للعمليات البرية شمالّي العراق

االستقالل/ وكاالت: 
بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول 
العال���م 8.81  ماليين، توفي منهم 463 ألفا، فيما 
تواص���ل دول القارة األميركية تس���جيل معدالت 
إصابات قياسية بالفيروس، كما تخطت المليونين 
و500 ألف إصابة. وتم تسجيل اإلصابات في أكثر 
من 210 دول ومناطق، تتصدرها الواليات المتحدة 
بأكثر من مليونين و200 ألف إصابة وأزيد من 121 
ألف وفاة، ثم البرازيل بأكثر من مليون إصابة وأزيد 

من 48 ألف وفاة.
وتحتل روس���يا المركز الثالث عالميا من حيث عدد 
اإلصابات بأكثر من 776 ألفا وأزيد من 8 آالف وفاة، 

ثم الهند بأكثر م���ن 395 ألف حالة إصابة مؤكدة 
وأزيد من 12 ألف وفاة. سجلت الواليات المتحدة، 
مس���اء الس���بت، أقل من 600 وفاة إضافّية ناجمة 
عن فيروس كورونا المستجد خالل 24 ساعة، وفق 

إحصاء أعّدته جامعة جونز هوبكنز.
وأحص���ت الجامع���ة التي تعتبر مرجع���ا في تتّبع 
اإلصاب���ات والوفيات الناجمة ع���ن الفيروس، 568 

وفاة بالفيروس خالل 24 ساعة.
ونجحت الواليات المتحدة لفترة وجيزة في خفض 
عدد اإلصابات الجديدة إلى ما دون 20 ألف إصابة 
يومي���ا، لكن هذا الع���دد عاود االرتف���اع منذ أيام 

متخّطيًا عتبة ال�30 ألف إصابة.

وأعل���ن الرئي���س األميركي دونال���د ترامب، خالل 
تجمع انتخابي في تولس���ا بوالي���ة أوكالهوما أنه 
أمر الس���لطات الصحية في الب���الد بخفض أعداد 
الفحوص���ات التي تجريها يومي���ا، ألن إجراء مزيد 
من الفحوصات يعني تسجيل مزيد من اإلصابات.

كما أعلنت حملة ترام���ب أن الفحوصات المخبرية 
أظهرت أن سّتة من منظمي التجّمع االنتخابي في 

تولسا مصابون بالفيروس.
وقال مدير اتصاالت الحملة االنتخابية تيم مورتو، 
في بيان إن ستة أعضاء من الفريق ثبتت إيجابية 
نتائجهم من بي���ن مئات االختبارات التي أجريت، 
وتم وضعهم في الحجر الصحي على الفور، مضيفا 

أنه لن يس���مح ألي شخص مصاب أو من اختلط به 
بالمشاركة في تجمع انتخابي اليوم ) أمس(.

وعلى الرغ���م من أن المرض يتق���دم حاليا بخطى 
متس���ارعة ف���ي أمي���ركا الالتينية، تبق���ى القارة 
األوروبي���ة األكث���ر تضررا بوب���اء كوفي���د19- مع 
تس���جيل مليوني���ن و505 آالف و650 إصابة على 
األقل و192 ألفا و416 وفاة.وسجل أكثر من نصف 
اإلصابات في روس���يا والمملكة المتحدة وإسبانيا 

وإيطاليا.
وفي البرازيل، تجاوز عدد اإلصابات عتبة المليون، 
مما يشير إلى أن الوباء خارج عن السيطرة في أكبر 

دولة بأميركا الالتينية.

وبعد تس���جيل 54 ألف���ا و771 إصابة جديدة في 
ي���وم واحد، وصل عدد اإلصابات ف���ي البرازيل إلى 
مليون و32 ألف���ا و913، واقتربت حصيلة الوفيات 

من 50 ألفا.
بينما في المكس���يك التي تجاوزت 20 ألف وفاة، 
أخرت الس���لطات في مكس���يكو س���يتي ألسبوع 
استئناف األنش���طة االقتصادية بعدما كان ذلك 

مقررًا غدًا اإلثنين.
وس���جلت الهن���د أمس قف���زة قياس���ية في عدد 
اإلصابات بفيروس كورون���ا، لتصبح رابع أكبر دولة 
من حيث ع���دد اإلصابات في العال���م بعد كل من 

الواليات المتحدة والبرازيل وروسيا.

كورونا عالميًا: اإلصابات تقترب من 9 ماليين والوفيات 463 ألفًا

مينيابوليس/ االستقالل: 
أسفر تبادل إلطالق النار في مدينة مينيابوليس الواقعة شمال الواليات 
المتحدة، عن مقتل ش���خص وإصابة 11 آخرين، وفق ما ذكرت الش���رطة 

أمس األحد.
وأظهرت صور نش���رت على موقع فيس���بوك ش���خصا واحدا على األقل ممددا 
على األرض ومن حوله العشرات، وكان بعضهم يطلب المساعدة، وبينت صور 

أخرى محالت تحطمت نوافذها وسيارات شرطة.
وذكرت ش���رطة مينيابوليس في تغريدة »أصيب 12 شخصا بطلقات نارية«، 

مضيفة »مات شخص بالغ وأصيب 11 آخرون بجروح قد تكون مميتة«.
وكانت الش���رطة طلبت عبر تغريدة من جميع المواطني���ن تجنب التوجه إلى 
المنطق���ة التي ح���دث فيها إطالق النار، ولم تتضح بع���د هوية وأعمار الذين 

أطلقت النار عليهم، وما إذا كان تم اعتقال أي متهم بهذه الحادثة.
وشهدت المدينة احتجاجات واسعة ضد العنصرية وعنف الشرطة، إثر وفاة 
المواطن األميرك���ي ذي األصل األفريقي جورج فلويد أثن���اء توقيفه من قبل 

الشرطة في هذه المدينة نفسها.

لندن/ االستقالل: 
أعلنت الش���رطة البريطانية أن حادثة الطعن التي أودت 
بحياة 3 أش���خاص في مدينة ريدين���غ غرب لندن، عمل 
إرهابي. واعتقلت الش���رطة ش���خصا يبلغ من العمر 25 
عاما في حديقة "فوربري"، بعد أن طعن السبت عددا من 
المتنزهي���ن، مما أدى أيضا إلى إصاب���ة 3 آخرين بجروح 

خطرة.
وقال رئيس وحدة مكافحة اإلرهاب إنه ال ش���يء يش���ير 
إلى ضلوع أش���خاص آخرين في العمل اإلرهابي، مشيرا 
إلى أن دوافع المشتبه به تبقى غير واضحة بشكل كامل.

وأش���ار إلى أن ش���رطة مكافحة اإلرهاب هي التي تقود 
التحقيق اآلن، وأنه ليس مرتبطا باحتجاج مناصر لحركة 
"بالك اليفز ماتر" )حياة السود مهمة( ُنظم قبل ساعات 

في المتنزه نفسه الذي شهد الهجوم في ريدينغ.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونس���ون ت���رأس اجتماعا 
حضرته وزي���رة الداخلية بريتي باتيل ومس���ؤولون في 

الشرطة واألمن، اطلع خالله على مجريات التحقيق.
ومن جانب آخر، كشفت صحيفة التليغراف أن المشتبه 
به يدعى خيري س���عد الله، وهو الجئ ليبي في المملكة 
المتحدة. وكانت الشرطة والحكومة في البداية أعلنتا أن 
الواقعة ال تب���دو إرهابية، وأن االحتماالت تبقى مفتوحة 
فيما يتعلق بدافع الجريمة، وأضافتا أنهما ال تبحثان عن 

أي مشتبه بهم آخرين.
وحدث���ت واقعة الطعن في س���اعات ما بع���د الظهيرة، 
إثر تجم���ع لمحتجين مناهضي���ن للعنصرية في متنزه 

فوربوري غاردينز، لكن بدا أن األمر ال يتعلق باالحتجاج.
وقال شاهد إن الهجوم بدأ عندما اندفع رجل فجأة صوب 
مجموعة مؤلفة من نحو 8 إلى 10 أصدقاء، وبدأ يطعنهم 

بشكل عشوائي.
وذكرت منظمة التظاهرة نعيمة حس���ن في فيديو على 
مواقع التواصل االجتماعي، أن أيا من المش���اركين فيها 
لم يصب في الهجوم، وأضافت "عندما وقع الهجوم كنا 

قد غادرنا المكان".
وطبيعة الهج���وم أعادت لألذهان وقائ���ع أخرى حدثت 

مؤخرا في بريطانيا، واعتبرتها السلطات إرهابية.
ففي فبراير/ش���باط، قتلت الش���رطة بالرصاص رجال كان 
قد ُس���جن من قبل "لترويجه م���واّد محرضة على العنف 
والتشدد اإلس���المي"، بعد أن طعن شخصين في شارع 

مزدحم في جنوب لندن.
وفي نوفمبر/تش���رين الثاني، قتلت الش���رطة بالرصاص 
أيضا رجال بعد أن قتل ش���خصين طعنا على جسر لندن، 

وتبين أنه ُسجن من قبل أيضا التهامات باإلرهاب.

بريطانيــا: هجــوم ريدينــغ عمــل إرهــابي مقتل شخص وإصابات 
في إطالق نار بمدينة 
مينيابوليس األميركية
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القاهرة/ االستقالل :
الفلس���طيني  المنتخب  أكد نج���م 
مصطف���ى نج���م، مهاج���م الزمالك 
المصري األسبق، أن الفريق األبيض 
يع���د أكثر الخاس���رين م���ن توقف 
النشاط الكروي بعد انتشار فيروس 

كورونا المستجد.
وقال نجم عبر قناة النادي : "الزمالك 
وصل لمرحلة كبيرة من االنس���جام 
والتفاهم وحقق بطولتين قبل فترة 
التوقف وكل هذا يحس���ب لإلدارة 
الحالية برئاس���ة مرتض���ى منصور، 
والجه���از الفني بقي���ادة كارتيرون 

والالعبين".
وأب���دى نج���م معارضت���ه لفك���رة 
استكمال الموسم "بسبب طول فترة 
التوقف"، موضحًا: "صحة البشر أهم 

بكثير من استكمال البطوالت".
وأكد: "كما أن كثرة االرتباطات بالموسم الجديد 

تفرض إلغاء الموسم الحالي".
وأك���د نجم أن "الدوري الفلس���طيني مس���تقر 
ومنتظم وهن���اك دوري منفصل في قطاع غزة 
توج فيه خدمات رف���ح  ودوري المحترفين في 

الضفة الغربية و توج فيه مركز بالطة ".

وأضاف أن "بطولة كأس الس���وبر الفلس���طيني 
تق���ام بين بطل���ي الكأس ف���ي غ���زة و الضفة 
لتمثيل البالد في قارة آسيا"، مشيدًا بالمواهب 
الفلسطينية، مؤكدًا أنها تفتقد فقط للتجارب 

المميزة.
واتهم الع���ب الزمالك الس���ابق حماده صدقي 
مدافع األهلي األس���بق بتعمد إيذائه في إحدى 

مباري���ات القمة، ول���م يتعرض ألي 
إنذار حينها، مشددا على أن "الزمالك 
تعرض لظلم تحكيمي كبير وفادح 

وهو أمر ملموس".
وكش���ف نجم عن واقعة استدعائه 
لمنتخ���ب مصر قب���ل كأس العالم 
1990، فق���ال: "الكابت���ن محم���ود 
الجوهري )المدي���ر الفني للفراعنة( 
اختارني لالنضم���ام لمنتخب مصر، 
ألنه لم يكن يعلم أنني فلسطيني".

وأض���اف: "كنت وقته���ا متألقًا مع 
نادي االتح���اد الس���كندري، وكنت 
سعيدًا بهذا الترش���يح، لكن الحقا 

تأثر أدائي بسبب كثرة اإلصابات".
وأش���ار إلى أن مصطفى محمد نجم 
الزمالك الحال���ي أفضل مهاجم في 
مصر حاليا، وتابع: "محمود عبد الرازق 
شيكاباال قائد الزمالك هو أكثر العب 

تعرض لظلم في مسيرته".
وتمن���ى نجم اكتم���ال صفقة انتق���ال الالعب 
الفلس���طيني محم���ود وادي نج���م المص���ري 
البورسعيدي لفريق الزمالك مؤكدًا  أنه "هداف 
ويجيد اس���تغالل الك���رات العالي���ة وتحركاته 

متميزة"

الضفة الغربية/ االستقالل: 
تّوج محم���د مراعبة مهاجم فريق ش���باب األمعري, هدافا ل���دوري المحترفين 

بالضفة المحتلة هذا الموسم, عقب نهاية المسابقة.
وسجل مراعبة 18 هدفا مع األمعري, ليحصل على لقب الهداف, بفارق هدفين 

أمام مالحقه المباشر شهاب قنبر العب جبل المكبر.
ويع���ّد هذا اللقب ه���و الثالث لمهاجم األمعري صاحب ال� »26 عاما«, إذ س���بق 
أن نال جائزة الهداف مرتين, األولى موس���م 2015-2016 برفقة شباب الخضر 
)17 هدفا(, والثانية موس���م 2016-2017 مع ثقاف���ي طولكرم )11 هدفا(. ولم 
يس���بق ألي العب أن نال لقب الهداف 3 مرات في دوري المحترفين منذ اعتماد 

المسابقة موسم 2010-2011, لينفرد مراعبة بهذا الرقم التاريخي حتى اآلن.
يذكر أن األمعري حصد وصافة المحترفين ، خلف البطل مركز شباب بالطة.

نجــم: صدقــي تعمــد إيذائــي.. 
وأتمنى اكتمــال صفقــة وادي للزمالــك 

مهاجم األمعري 
ينفرد برقم تاريخي

 لندن / االستقالل: 
كشفت شبكة “سكاي سبورتس” عن رغبة هاري 
كين نجم فريق توتنهام هوتس����بير اإلنجليزي 
في الرحي����ل عن صف����وف النادي خالل س����وق 
البرتغالي  المدرب  االنتقاالت الصيفية بس����بب 

جوزيه مورينيو.
وع���اد الهداف ه���اري كين للمش���اركة مع فريقه 
توتنه���ام بعد اإلصابة الت���ي لحقت به بداية هذا 
العام، حيث استغل فترة توقف الدوري اإلنجليزي 
بس���بب انتش���ار فيروس كورونا للتعافي كليًا من 

تلك اإلصابة.
وش���ارك فالفعل هاري كين مع توتنهام مس���اء 

يوم الجمعة الماضي أمام مانشس���تر يونايتد في 
المب���اراة التي انتهت بالتع���ادل اإليجابي بهدف 

لكل فريق.
وأشارت الشبكة عبر الصحفي الشهير والعب كرة 
القدم الس���ابق “بول ميرسون” إلى أن هاري كين 
يفكر بجدية في الرحيل عن توتنهام هوتس���بير 
عقب انتهاء الموس���م بس���بب البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
وأضافت الش����بكة أن ك����رة جوزي����ه مورينيو ال 
تناس����ب طريقة لعب هاري كين على اإلطالق، 
فاله����داف اإلنجلي����زي لمس الكرة ف����ي مباراة 
السبيرز األخيرة 36 مرة، وكلهم من خارج منطقة 

جزاء مانشستر يونايتد.
وص���وب فقط ك���رة واحدة على مرمى مانشس���تر 
يونايتد، ولم تصل حتى للحارس اإلسباني دافيد 
دي خي���ا، عوضًا عن عدم اس���تحواذ توتنهام على 

الكرة كثيرًا في تلك المباراة.
وأكملت الشبكة أن هاري كين أحرز سبعة أهداف 
من أص���ل 10 مباري���ات تواجد فيها م���ع جوزيه 
مورينيو، ويبدو بأنه غير سعيد بالعمل مع المدرب 
البرتغالي، ويرغب في الرحيل هذا الصيف للبحث 
عن تجربة جدي���دة، خاصًة وأن الس���بيرز فرصته 
ضئيلة في المش���اركة بدوري أبطال أوروبا الموسم 

المقبل.

كرة مورينيو تدفع هاري كين إلى الرحيل عن توتنهام

لندن/االستقالل:
ذكرت صحيف���ة “ذا صن” اإلنجليزية عن تخوف إدارة نادي ليفربول من رحيل 

السنغالي ساديو ماني عن صفوف الريدز خالل سوق االنتقاالت الصيفية.
وارتبط أسم ساديو ماني باالنتقال للعب في صفوف نادي ريال مدريد اإلسباني 

بعد أن طلب الفرنس���ي زين الدين زيدان م���درب المرينجي الحالي التعاقد مع 
الدولي السنغالي.

ويبدو أيضًا بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ترغب في 
التعاقد مع ماني، لتزداد األمور صعوبًة على ليفربول في إمكانية 

استمرار الالعب لفترة أطول.
وأش���ارت الصحيفة اإلنجليزية إلى أن النجم السنغالي ابن 28 

عامًا لم يقدم أي مؤثر بعد بش���أن العرض الذي قدمته إدارة 
ليفربول لتمديد عقده لفترة أطول، مما يؤكد تفكير الالعب 

في الرحيل هذا الصيف.
وأكمل���ت الصحيفة بأن الالعب لن يغ���ادر فريق ليفربول إال 

بمبلغ ال يقل عن 150 مليون اس���ترليني، ولكن تأمل إدارة 
ليفربول في نس���يان ماني فكرة الرحيل، واالس���تمرار مع 
النادي اإلنجليزي. الجدير بالذكر أن عقد ساديو ماني مع 
ليفربول سينتهي صيف عام 2023، وشارك حتى اآلن 
هذا الموسم مع الريدز في 38 مباراة، ونجح في تسجيل 

18 هدفًا، وصنع 12 آخرين.

ساديو ماني قد يرحل هذا الصيف
مدريد/ االستقالل: 

يض���ع زين الدين زي���دان، مدرب ريال مدريد، أحد أب���رز نجوم الدوري 
اإلس���باني هذا الموس���م، على قائمة اهتماماته، لضم���ه إلى النادي 

الملكي، هذا الصيف.
 زين 

َّ
وقال موقع "ديفنس���ا سنترال" اإلسباني، امس األحد، إن

الدي���ن زيدان، مدرب ريال مدري���د، ُيصرُّ على التعاقد مع 
األرجنتيني لوكاس أوكامبوس، نجم إشبيلية.

 زيدان يبحث ع���ن العب آخر 
َّ

وأش���ار الموقع، إل���ى أن
بالهج���وم مثل كري���م بنزيما ُيس���اعد الفريق في 
صناعة وتس���جيل األهداف، وهو م���ا يتوفر في 

أوكامبوس.
ه قد يتم التحرك نحو أوكامبوس في  وأوضح، أنَّ
حال���ة رحيل لوكا يوفيتش، أو ماريانو دياز عن 

ريال مدريد، هذا الصيف.
 اهتمام 

َّ
وسبق أن صرح أوكامبوس من قبل بأن

ريال مدريد، بالحص���ول على خدماته، بمثابة 
عامل محفز له هذا الموسم.

 أوكامبوس، شارك مع إشبيلية هذا 
َّ

ُيذكر أن
الموس���م في 32 مباراة بمختلف البطوالت، 

وأحرز 13 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

زيدان يصر على ضم شبيه كريم بنزيما
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع المخطط التفصيلي لشوارع القطعة رقم ) 86( لالعتراض 
منطقة تنظيم _حي قيزان النجار / خانيونس

قانون تنظيم المدن رقم ) 28( لسنة 1936
 تعلن اللجنة المركزية لالبني���ة وتنظيم المدن بمحافظات غزة انها قد 
قررت بجلستها 30/2019 المنعقدة بتاريخ 16/10/2019 ايداع المخطط 
التفصيلي لش���وارع القطعة رقم )86( الذي اعدته اللجنة المحلية للبناء 
والتنظيم  في بلدية خانيونس والذي يشمل القطع والقسائم التالية :-

رقم القطعة 86  رقم القسيمة 1_2_3_4_5_6_7_8_9 
المساحة االجمالية 959848 متر مربع 

وذلك وفقا لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لس���نة 1936 
وعليه ووفقا لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 
وعلي���ه ووفقا لنص الم���ادة )17(  من ذات القانون فان���ه يجوز لجميع اصحاب 
الحقوق في االراضي واالبنية واالمالك االخرى المش���مولة بهذا المشروع او بأي 
مش���روع آخر سواء بصفتهم من اصحاب هذه االمالك او بأي صفة اخرى االطالع 
مجانا على المشروع المودع لدى مكاتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها 
في بلدية خانيونس خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه 
خالل مدة س���تين يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن في الجريدة الرسمية او في 

صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب 
) وسوف لن يلفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ( 

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

جه���ة باب المغاربة، وتحت حراس���ة مش���ددة من 
شرطة االحتالل. 

وأوضحت المصادر أن المستوطنين قاموا بجوالت 
استفزازية في باحات األقصى. 

اليومية  اقتحاماته���م  المس���توطنون  ويواص���ل 
للمس���جد األقصى المب���ارك تح���ت حماية قوات 
االحت���الل، وي���ؤدون طقوًس���ا تلمودي���ة وجوالت 
اس���تفزازية، بالتزامن مع تصاع���د إبعاد االحتالل 

لعدد كبير من المرابطين عن المسجد األقصى.
كم���ا أجبرت بلدي���ة االحتالل ف���ي مدينة القدس 
المحتلة، امس األحد، شقيقين من بلدة سلوان على 

هدم منزلهما ذاتيا.
وأف���ادت مصادر محلية، بأن بلدية االحتالل أجبرت 
الش���قيقين فراس وإياد دعنا عل���ى هدم منزلهما 

قيد اإلنشاء؛ بحجة عدم الترخيص.
وق���ال إياد دعنا، إن بلدي���ة االحتالل قامت بإرغامه 
وش���قيقه على تنفيذ قرار اله���دم بأيديهما، وإال 
س���تقوم طواقمها بذلك، وعليه دفع تكاليف أجرة 

الهدم بنحو 50 ألف ش���يقل، موضحا أنهما حاوال 
مرارا الحصول على تراخيص، ولكن دون جدوى.

ومنذ مطلع العام الجاري، أجبرت س���لطات االحتالل 
أكثر من 20 مواطنا في القدس على هدم منازلهم؛ 

بحجة عدم الترخيص.
وف���ي ذات الس���ياق، أخط���رت س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي، ام���س األح���د، بوقف بناء مس���اكن 
ومنش���آت زراعية في بلدتي يطا جن���وب الخليل، 

وبروقين غرب سلفيت.
وقال منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية 
راتب الجبور في الخليل، إن قوات االحتالل داهمت 
منطقة بيرين شمال ش���رق يطا، وقامت بعمليات 
تصوير لمس���اكن ومنشآت المواطنين، وهي عبارة 
عن مس���اكن م���ن الصفي���ح، وبركس���ات لألغنام، 
وعرائ���ش وحظائر، واخطرت بوق���ف العمل والبناء 
في مسكنين من الطوب والصفيح تعود ملكيتهما 
للمواطنين، فايز إمريزيق الفقير، واسماعيل جودي 

برقان.

ال���ى ذلك، أفادت مصادر محلية في س���لفيت، بأن 
س���لطات االحتالل أخطرت أمس بوق���ف العم���ل 
ف���ي غرفة زراعية وبئر مياه ف���ي بلدة بروقين غرب 
سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن عبد الفتاح سماره، 
وتقع في "خلة الخروب" في المنطقة الش���رقية من 
البلدة. وكانت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي قد 
أخطرت امس مواطنا م���ن بلدة الخضر جنوب بيت 
لحم، بإخالء أرضه الزراعية الواقعة في منطقة خلة 
الفحم، والبالغة مساحتها 6 دونمات، والقريبة من 

مستوطنة "اليعازر".
كم���ا نصب جيش االحت���الل أمس األح���د، أعمدة 
حديدية على مدخل قلقيلية الش���رقي مقابل مقر 

االرتباط العسكري.
وأكد شهود عيان استجالب جيش االحتالل رافعة 
كبي���رة لتركيب األعمدة الحديدية والتي س���تزيد 
من حصار المدينة، حيث إن المدخل الش���رقي هو 
المنفذ الوحيد لقلقيلية المحاطة بالجدار العنصري 

من جميع الجهات.

غزة/ االستقالل: 
وقع���ت اليوم منظمة قطر الخيرية اتفاقية تب���رع بقيمة مليون ونصف دوالر 
لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين )األونروا( دعما لبرنامج 

مساعدات الوكالة الغذائية في غزة.
وقالت الوكالة في بيان لها، إن هذا التبرع سيمكن األونروا من مواصلة تقديم 
المعون���ات الغذائية الحرجة لالجئي فلس���طين في غزة. وتق���دم الوكالة في 
الوقت الحالي لحوالي مليون الجئ من فلس���طين في القطاع المحاصر معونة 
غذائية وهو م���ا يعكس التزام دولة قطر بدعم الخدم���ات الحيوية والمنقذة 
للحياة التي تقدمها األونروا. وأعرب مارك الس���واوي رئيس عالقات المانحين 
باألونروا عن ش���كره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن الوكالة، أود أن أشكر قطر 
الخيرية وحكومة دولة قطر على الس���خاء والدعم المتواصل لألونروا ولالجئي 
فلسطين. لقد قامت قطر بزيادة تبرعها السنوي للوكالة في السنوات الماضية 

بما في ذلك من خالل منظماتها اإلنسانية".
وتاب���ع: إن هذا التب���رع يدعم جهود األون���روا بدعم عائ���الت الالجئين خالل 
جائحة كوفيد19-، ويزيد من استجابة الوكالة الشاملة للجائحة والتي تشمل 

التوصيل المنزلي للغذاء واألدوية بهدف التقليل من انتشار الفيروس.

غزة/ االستقالل:
أطلقت وزارة األشغال العامة واإلسكان بقطاع غزة يوم أمس، 
خدمًة جديدة لالستفادة من مستحقات وزارة المالية لصالح 

المنتفعين من شقق مدينة »حمد« السكنية.
وق���ال وكيل ال���وزارة ناجي س���رحان خ���الل مؤتمر صحفي 
عقده بمدينة غزة، تخفيفًا عن األعباء عن أبناء ش���عبنا؛ فإننا 
نعلن عن إط���الق خدمة جديدة-اختيارية-لتس���وية أوضاع 
المستفيدين من الشقق السكنية بمدينة حمد للمرحلتين 

األولى والثانية من خالل المستحقات المالية.
وأوض���ح س���رحان، أن الخدمة يمك���ن تفعيله���ا من خالل 
إضافة رابط لدى الحاس���وب الحكومي عبر الحساب الموحد 
بالتنس���يق مع وزارتي المالية واالتصاالت، وستكون متاحة 

لمدة ثالثة أشهر من تاريخه.
وذكر أنه سيجري فتح المجال لجميع المستفيدين الراغبين 
بتس���ديد أقساط ش���ققهم الس���كنية بالكامل أو بتسديد 
جزء منها أو تس���ديد القس���ط الش���هري كام���اًل من خالل 

المستحقات المالية للمس���تفيدين أنفسهم أو ألقربائهم 
من الدرجة األولى )الزوج –الزوجة – األم – األب-االبن –االبنة( 

لدى وزارة المالية بغزة بعد موافقتهم.
وأش���ار إلى أنه س���يتم خصم %20 من قيمة األقساط التي 
تدفع قبل موعدها المس���تحق على أال يقل عدد األقس���اط 
عن 12 قس���طا، موضًحا أنه س���يجري التعامل مع مش���تري 
الشقق الس���ابقين المتنازل لهم رس���مًيا لدى الوزارة حتى 
تاريخ اإلعالن أس���وة بالمس���تفيدين األصليين فيما يتعلق 

باالستفادة من المستحقات.
وشدد س���رحان على أن الوزارة س���تالحق كل عمليات البيع 
بالعقود الوهمية والبيع خ���ارج النظام والقانون، بما يحافظ 
عل���ى المدينة وحق���وق المنتفعين، ويحافظ على أس���عار 

الشقق السكنية بشكلها المعقول.
ودعا المس���تفيدين من مدين���ة حمد الذي���ن تصرفوا في 
شققهم خارج النظام لتس���وية أوضاعهم، واالستفادة من 
ه���ذه الفرصة، وقال إنها فرصة متاحة لكل المس���تفيدين 

الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة.
وأضاف س���رحان تس���هيًل عل���ى القاطنين ف���ي المدينة 
تم الش���روع في فتح ش���ارع 106 المؤدي إل���ى مركز مدينة 
خانيونس، كما يجري العمل حاليا على تجهيز عيادة صحية 

من خالل صندوق مدينة حمد.
وبّي���ن أنه في إطار عملها في متابعة أوضاع المس���تفيدين 
من مشاريع اإلسكان، أجرت األشغال العامة واإلسكان مؤخًرا 
عملية تدقيق وبحث للمس���تفيدين من المش���روع لدراسة 
مس���تويات الدخ���ل ووضع آلي���ة جديدة لتس���هيل التزام 

المواطنين بسداد األقساط المترتبة عليهم.
وأوضح س���رحان أن هذه اآللية س���تراعي ظروف المواطنين 
وأوضاعهم االجتماعية وبما يضمن تحقيق هدف المشروع 
ف���ي الحف���اظ على المنح���ة، والوص���ول إلى أكب���ر عدد من 

المستفيدين من الفئات المختلفة.
وتابع: »من خالل استخدام األقس���اط الشهرية لدعم فئات 
جديدة من المواطنين، من خالل صندوق مدينة سمو الشيخ 

حمد، مث���ل توفير قروض للس���كن لذوي الدخ���ل المحدود 
وخصوصا فئة الشباب«.

وذكر س���رحان أن تصنيف المس���تفيدين بحس���ب الدخل 
يعم���ل )موظف���ًا حكوميًا-قطاع خاص-عمال ح���رًا( / ال يعمل 
بحسب طبيعة إش���غال الشقة )س���اكن/ غير ساكن/ مباع/ 
مؤج���ر/ متردد(، وقد تبين وجود ع���دد من المواطنين الذين 

قاموا ببيع شققهم أو تأجيرها أو ال يسكنون فيها.
وذكر أن عمليات البيع والتأجير تجري خارج القانون والنظام 
ومخالف���ة للعقد المب���رم مع المس���تفيدين، وتعتبر مهدًدا 
خطيًرا لس���كان المدين���ة خاصة المنتفعين األساس���يين، 
وتلحق بهم الخسارة نتيجة انخفاض أسعار الشقق وضياع 
الحقوق. وأش���ار إلى أن العديد من األسر تعّرضوا لعمليات 
نصب واحتيال وخس���ارة ب���آالف ال���دوالرات والوقوع تحت 
تدليس بعض السماس���رة و »التجار الجشعين«. ويبلغ عدد 
المس���تفيدين من شقق مشروع مدينة س���مو الشيخ حمد 

السكنية المرحلتين األولى والثانية )2324 مستفيدا(.

»األشغال« تطلق خدمة لالستفادة من المستحقات لصالح »شقق حمد«

قطر تدعم المعونات الغذائية 
في غزة بـ 1.5 مليون دوالر

ع�سرات امل�ستوطنني ..

رام الله/ االستقالل: 
قّررت لجن���ة االمتحانات العامة ف���ي وزارة التربية 
والتعليم، ام���س األحد، تأجيل امتح���ان الثانوية 
العام���ة )التدريب العملي( للع���ام الجاري الخاص 
بطلبة الفروع المهني���ة، وفرع التكنولوجيا العملي 
في جميع المدارس المهنية في محافظة الخليل، 
وال���ذي كان مقررا م���ن تاريخ 22-24 الج���اري، إذ 

ستحدد الوزارة له الحقا موعدًا آخر.
وأوضح���ت اللجنة ف���ي بيان، أن ه���ذا القرار يأتي 
اس���تنادا إلى قرار الحكومة الفلس���طينية السبت؛ 
ونظ���را للظروف الصحية الس���ائدة ف���ي محافظة 
الخليل بش���كل خ���اص؛ وبه���دف الحف���اظ على 
س���المة وصحة أبنائنا الطلبة وجميع العاملين في 

االمتحان.

وبّينت أن هذا القرار يش���مل طلب���ة الفرع الزراعي 
م���ن مدرس���ة بوري���ن المختلطة، ومدرس���ة ذكور 
الش���هيد أبو جهاد الثانوية، ومدرسة اتحاد صفا 
الثانوية، والذي كان من المقرر أن ُينّفذ في مدرسة 
العروب الزراعية المختلطة، الفتة إلى أن االمتحان 
س���يعقد في موعده وفق البرنامج الُمعلن في باقي 

المحافظات األخرى.

التربية: تأجيل امتحان الثانوية العملي في محافظة الخليل

غزة/ االستقالل: 
ق���ال رئيس جمعية أصحاب ش���ركات الحج والعمرة بغزة، ع���وض أبو مذكور، 
إنهم ينتظرون موقف المملكة الس���عودية بش���أن موس���م الح���ج، ومن  ثم 
س���يتم تدارس األمر مع وزارة األوقاف والحكومة التخاذ القرار الذي يناس���بنا 

كفلسطينيين وبما يضمن صحة الحجاج والمواطنين.
وأض���اف أب���و مذكور »األزم���ة الحالية هي عالمية وليس���ت محلي���ة، وموقف 
السعودية س���يكون حاس���ما، حجاج غزة يمرون بعدة محطات قبل وصولهم 
للسعودية وهذا سيؤثر على إجراءات الصحة والسالمة .. ونحن سنتخذ القرار 

المناسب لهم«.
وتابع »موسم الحج والعمرة دخل في محطات مختلفة بغزة ومر بظروف مختلفة 
في السنوات األخيرة وهذا كبد الشركات خسائر كثيرة وقطاع السياحة والحج 

والعمرة من أكثر القطاعات المتضررة منذ سنوات طويلة«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
واصل����ْت إدارة س����جون االحت����الل اإلس����رائيلي، عزل أس����يرتين 
فلس����طينيتين من مدين����ة القدس المحتلة لليوم الثاني عش����ر 
توالًيا. وأفادت جمعية »واعد« لألس����رى والمحررين أن االحتالل ما 
زال يعزُل األسيرتين »فدوى حمادة« و«جيهان حشمية« في سجن 
»الرملة« وأكدت »واعد« في تصريٍح لها امس األحد، أن األسيرتين 
تعيشان ظروفًا صعبة للغاية، وتعانيان جراء ممارسات االحتالل 

الالإنسانية.
ويقب����ع آالف األس����رى الفلس����طينيين ف����ي س����جون االحت����الل 
اإلسرائيلي، تحت سطوة س����جان االحتالل من تعذيٍب وتفتيش 
واقتحامات للّس����جون وحرمان من أبس����ط حقوقهم التي كفلها 

القانون الدولي. 

أبو مذكور: ننتظر موقف 
السعودية بشأن موسم الحج

االحتالل يواصل عزل مقدسيتين 
لليوم 12 تواليًا بـ »الرملة«
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بيروت/ االستقالل:
اس���تقبل األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
القائ���د زياد النخالة وفدًا من منتدى الحوار الثقافي، ضم عددًا 
من اإلعالميين والناش���طين في الش���أن العام برئاس���ة نائب 
مدير إذاعة النور يوس���ف نور الدين، وعضوية اإلعالمي محمد 
شري، والصحافي قاسم قصير، بحضور ممثل الحركة في لبنان 

األستاذ إحسان عطايا.
وقدم الوفد التعازي بوفاة األمين العام السابق الدكتور رمضان 

عبد الله ش���لح رحمه الله تعالى، مش���يدًا ب���دور القائد الكبير 
في مس���يرة الجهاد والمقاوم���ة، وحرصه عل���ى وحدة الصف 
الفلس���طيني في مواجهة المش���روع الصهيون���ي األميركي، 
وأكد على أن رحيله هو خس���ارة ل���كل األمة. وبدوره قدم األمين 
العام القائد النخالة للوفد ش���رحًا وافيًا حول آخر مس���تجدات 
القضية الفلسطينية، ودور اإلعالم في مواجهة المؤامرات التي 
تستهدف فلس���طين والقدس على وجه الخصوص، وحركات 
المقاومة والدول الداعمة والحاضنة لها بشكل عام، لما تشكله 

من حلف قادر على مواجهة المشروع المعادي الذي يعمل ليل 
نهار لحرف بوصلة المقاومة عن وجهتها الحقيقية.

وأكد على ضرورة التصدي بقوة وصالبة لكل أش����كال الحرب التي 
تشن علينا، وليس آخرها الحرب االقتصادية الشرسة، في محاولة 
لخنق المقاومة، وترويض حاضنتها العربية واإلس����المية، مشددًا 
عل����ى أهمية دور اإلعالم المقاوم ف����ي التركيز على جوهر الصراع 
مع المشروع الصهيوني الذي ال يستهدف فلسطين فحسب، بل 

األمة العربية والعالم اإلسالمي.

النخالة يستقبل وفدًا من منتدى الحوار الثقافي معزيًا بالدكتور شلح

خان يونس / االستقالل:
أعلنت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة أنها قررت 
إعفاء مستأجري محالت س���وق الخان من مبلغ )2,3( 
مليون شيكل تش���مل أقساط ومديونية وخدمات لم 
يقم مس���تأجرو تلك المحالت من تسديدها للبلدية 

منذ عشرين عامًا مضت.
وأكد رئي���س البلدية عالء الدين البط���ة في بيان له، 
أن قرار اإلعفاء جاء تماش���يًا مع الظروف العامة التي 
تعصف بأبناء الش���عب في ظ���ل الوضع االقتصادي 
الصع���ب، وكذلك لتغلي���ب المصلح���ة العامة التي 

تقتضي بإجراء تطوير كامل لسوق الخان.
وبين أنه قد تم في وقت س���ابق تش���كيل لجنة من 
المجل���س البلدي ودوائر البلدية ذات االختصاص من 
أجل البت في ملف سوق الخان وفتح قنوات التواصل 
مع مس���تأجري المحالت والبالغ���ة )15( محال تجاريًا 
قديمًا ذات مس���احات متفاوت���ة والذين امتنعوا عن 

تسديد األجرة ألكثر من )20( عامًا مضت.
وأش���ار إل���ى أن البلدية أق���رت كذل���ك مجموعة من 
التسهيالت والخصومات المالية واإلعفاءات الكاملة 
ش���ملت إس���قاط كافة الديون المتراكم���ة والبالغة 
)300( ألف ش���يكل نظير خدمات المياه والحرف عن 

مستأجري تلك المحالت وذلك مقابل اإلخالء الكامل.
وأوضح أن البلدية تمكن���ت من توفير منحة خارجية 
لتطوير الس���وق المذكور وذلك من خالل وزارة الزراعة 
الفلسطينية ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم 
المتح���دة )FAO( وقد ش���رعت بتنفيذ أعم���ال إزالة 
لبعض المراف���ق والمحال القديم���ة والتعديات في 
حرم السوق المذكور، وذلك ضمن مساعيها المبذولة 
لتحس���ين واقع الخدمة المقدمة من خالل األس���واق 

التابعة لها في ظل الظروف الحالية.
ولفت إلى أن المشروع سيشمل إضافة مرافق جديدة 
وثالجات زراعية جديدة وتهيئة مواقف الس���يارات 

باإلضافة إلى تزويد الس���وق بنظام الطاقة الشمسية 
تماشيًا مع أجندة التنمية المستدامة 2030.

وذك���رت البلدي���ة أنه���ا اعتم���دت مجموع���ة م���ن 
التسهيالت للحاالت اإلنسانية وكافة فئات المجتمع 
منذ مطلع العام ش���ملت إجراء خصم بنسبة )%50( 
ألسر الشهداء، و)100%( ألصحاب البيوت المهدمة، 
ومنح خصم )50%( ألسر األسرى، و)20%( للملتزمين 
بالدفع النقدي، و)60%( لذوي اإلعاقة، و)40%( لذمة 

المتوفي، و)10%( لرسوم البناء والتنظيم.
وزادت أنها اعتمدت خصم بنسبة )22%( على خدمة 
الس���داد اآللي، وأيض���ًا منح تس���هيالت للمواطنين 
شملت إجراء خصومات بنسب متفاوتة على خدمات 
البلدية األساسية ومن أبرزها المياه والصرف الصحي 
والنظاف���ة وكذلك لمس���اعدة الح���االت االجتماعية 
ولمساندة المواطنين في الوصول إلى حالة االستقرار 

االقتصادي.

بلدية خان يونس تعفي مستأجري محالت الخان من متأخراتهم المالية

لندن/ االستقالل:
أثار واجب مدرس���ي غريب أغضب أولياء أمور طالب 
مدرس���ة بريطانية، إذ تعين على الطلبة في الصف 
الثامن عمل مخطط لجنازاتهم، السيما بأنه في وقت 
غير مناسب، في ظل ازدياد أعداد الوفيات واإلصابات 

جراء فيروس كورونا.
وتلقى طالب مدرس���ة س���انت بول الكاثوليكية في 
مدينة ليس���تر البريطانية واجبًا مدرس���يا، عبارة عن 
تصور لشكل جنازاتهم تضمن عددًا من األسئلة، من 
ضمنها الموسيقى أو الترنيمة المفضلة لديهم أن 
تعزف أثناء العزاء واختيار لون ونوعية الزهور إلحياء 

ذكرى وفاتهم.
األمر الذي ش���كل قلقًا وانزعاجًا ش���ديدًا لدى اآلباء 
واألمه���ات، ودف���ع أحدهم بنش���ر ص���ورة للواجب 
المدرس���ي عبر فيس بوك، ال���ذي تضمن »أين تريد 
أن تدفن جثتك؟«، باإلضافة إلى أسئلة أخرى غريبة، 
تشمل األش���خاص الذين يتم دعوتهم للعزاء ونوع 
المالبس التي يت���م ارتداؤها، وما إذا كانوا يفضلون 
الدفن أم الحرق، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل 

البريطانية.
وتفاع���ل أولياء األمور هناك مع منش���ور األم »جيما 
مارستون« الذين أبدوا غضبهم، وشعروا أن األطفال 

في سن ال�13 عامًا ال ينبغي إعطاؤهم هذا النوع من 
الواجبات المدرسية، السيما خالل جائحة كورونا، فما 
ش���عور أحد الطالب الذي فقد أحد أفراد أسرته جراء 

هذا الوباء.
وأعرب مدرس ليس من المدرسة عبر فيس بوك عن 
انزعاجه من الطلب، مش���يرًا إلى أن هذا األمر قد يثير 

أفكارًا سوداوية ومشاعر سلبية لدى الطالب.
فيم���ا رد أب ب���أن اليافعين في هذه الس���ن ينبغي 
عليهم بدء فهم الموت والوفاة، لكن ليس على هذا 
النحو، ب���ل ينبغي أوال التحدث في���ه في المنزل مع 

الوالدين.

مدرسة تطلب من طالبها عمل تصور لجنازاتهم

مرايا..

أخي محمود ..
يا شمس فلسطين تجري لمستقرها العربي األغر

يا قمر »الجهاد« في منازل العاشقين 
يا جمال طار للفردوس في قنوت الفجر 

يا سيف » عز الدين« يا سرب الجياد المقبلة 
تتلو على موج الجماهير نشيد الزلزلة :

» أيها القاتل المجنون صبرك 
دمي المسفوح لن يكتب نصرك 

انه يحفر فوق الصخر .. ميالدي وقبرك«
اخي محمود ..

حين س���ألني الناس عن حدود أصابعك على خريطة الجهاد 
وفي تضاريس الشهادة 

كان اسمك يقدح ش���ررا فوق شفاهي , وكانت حروفه تفرقع 
بين أصابعي ! فتشتعل أنشودة النور والنار في موسم العار , 

ويعلو صباح الخميس هتاف الصغار :
محمود أنت المسدس .. أنت القلم 

أنت الخريطة .. أنت العلم 
أنت فلسطين .. كل فلسطين

وأنت مع الله دوما » قسم«
أبا عرفات ..

في موكب الفاتحين كنت أنت بوصلة القلب , وكنت الجهات األربع 
كنت تهيئ للذاهبين الى جنة الخلد مواعيدهم ..

وكنت تلملم شعث الجماهير في شطط الدرب وسط الزوبعة 
كنت الخريطة في أطلس الذاهبين الى القدس 
وكنت دليل الحيارى في الطريق الى األندلس 

كنت فلسطين من النهر الى البحر 
عمرية اللون أبد الدهر ..

على جبهتك السمراء تنمو رياحين عكا وحنطة مرج بن عامر 
وعلى صدرك تستريح جبال الخليل وتهب الصغار رصاص المحاجر 

في عينيك تلمع فضة المتوسط ووهجه المتجدد
والقدس تغفو على زندك المقطوع من بلوط يعبد

أخي محمود ..
اآلن تشرق صورتك .. في القدس , في مكة في المدينة المنورة 

واآلن تسقط في الوحل كل الوجوه المزورة 
في زمن الغاصبين كم مرة راودتك المنايا ؟

كم مرة أسلمك السجن للسجين؟ 
واآلن يصطادك الرصاص األخرس في وطن ملطخ بالجواسيس 

وبالخطايا .
لم تكن بعنادك القادم من كربالء تهاب الكالب

وللنفاذ الى دمك المتمرد كان على » الثورة« أن تهدي فريسة 
للذئاب .

نعم كان على الثورة أن تغازل الحيات والثعالب 
كان عليها أن تفتح للسماسرة المكاتب 

وتوزع في مأتم الوطن الحقائب .
نعم .. في غزة الفرس���ان .. الموت بالمجان . والقهر لإلنس���ان 

والمجد للسلطان !
أخي محمود ..

يا ابن رصاصة » السل« ويا ابن » حمامة« الحرب
هل هذه نهاياتنا في اول الدرب . درب البراق 
أم هذه بداياتنا مع الحب والشمس واالنعتاق؟

إن لنا موعدا ننثر فيه على شاهد القبر ورد الخالص 
ونعلن من » كاتم الصوت« هذا زمان القصاص 

فقر عينا أبا عرفات ..
وابسط أخي راحتيك لصافنات الثأر معبر 

»قسمًا« برب الجرح والرمح
سنحيل ملح الشاطئ المغدور » سكر«

وتجيئ يا محمود .. تطلع من بقايا الروح واألشالء 
تحمل لوعة الفقراء 

تنسج من دم الشهداء ثوب العز لألحياء
وتسيل يا محمود من دمع المخيم 
وتطل يا محمود من دمنا المقاتل 

من عطش السجن وجوعه , وتجيئ يا محمود من زرد السالسل 
في ضحكة األطفال .. في حزن األرامل ..

ستجيئ يا محمود ..
*محمد الفاتح: االسم الحركي للراحل الكبير الدكتور رمضان 

عبد الله شلح.

كتبها: حممد الفاحت
بتاريخ 1995/6/30

محمود الخواجا


