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رام الله/ االستقالل:
قال وزير الخارجية رياض المالكي االثنين، إن مجلس 
حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة اعتمد 3 قرارات 
في جلسته 43 التي استكملت اعمالها بعد انقطاع 
بس���بب جائحة كورون���ا. وأوضح المالك���ي أن أغلبية 
س���احقة صوتت للدول األعضاء على القرارات الثالثة 
كاآلت���ي: -1المس���توطنات اإلس���رائيلية في األرض 

الفلس���طينية المحتلة، بما فيها الق���دس 36 دولة 
لصالح، و9 امتن���اع، ودولتين ضد؛ -2 حق الش���عب 
الفلس���طيني في تقرير مصي���ره بتصويت 43 دولة 
لصالح القرار، وامتناع دولتان، ودولتان ضد،  -3 حالة 
حقوق االنس���ان في االرض الفلس���طينية المحتلة، 
بما فيها »القدس الش���رقية« حيث صوتت 42 دولة 

لصالح، امتناع 3 دول، وتصويت دولتين ضد.

اعتماد 3 قرارات لفلسطين 
في مجلس حقوق اإلنسان

 محافظات/ االستقالل:
أصيب مس���اء أمس االثنين تسعة مواطنين 
برصاص ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، فيما 
اعتقل م���ا ال يقل عن 18 مواطن���ًا آخرين في 

مواجه���ات واقتحام���ات متفرق���ة بالضف���ة 
الغربي���ة المحتل���ة، بينم���ا اقتحم عش���رات 
المستوطنين المسجد األقصى المبارك، وأدوا 
طقوس���ا تلمودية. فقد أصي���ب 8 مواطنين، 

مساء اإلثنين، خالل المواجهات التي اندلعت 
مع ق���وات االحتالل على حاجز الحمرا ش���مال 

الغربية  الضف���ة  ش���رق  أريح���ا 
المحتلة.ووفق���ا لله���الل األحمر، 

إصابات واعتقاالت خالل مواجهات واقتحامات بالضفة 
وعشرات المستوطنين يؤدون طقوسًا تلمودية باألقصى

جماهري غفرية من اأبناء �ضعبنا ت�ضارك يف املهرجان الوطني يف اأريحا رف�ضا خلطة ال�ضم         )وفا(

كيلة: تسجيل عشرات اإلصابات 
الجديدة بفيروس »كورونا« في الضفة

رام الله / االستقالل
أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، مس���اء أمس االثنين، عن تس���جيل 156 
إصابة جديدة بفي���روس كورونا في محافظات الضفة الغربية المحتلة، 
وبذلك ترتفع حصيلة اإلصابات ي���وم أمس إلى 156 إصابة، والحصيلة 
اإلجمالية لإلصابات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 1184 

عزام: مشروع »الضم« يصادر أي احتمال 
لوجود قوة ثالثة غربي نهر األردن

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي الشيخ نافذ عزام، 
االثنين، أن هدف وجوهر مشروع »الضم« اإلسرائيلي مصادرة أي احتمال 

لوجود ق���وة ثالثة غربي النهر غير »إس���رائيل«. وقال عزام، 
خالل ندوة نظمها االتحاد االس���المي في النقابات المهنية 

النائب الرجوب لـ »االستقالل«: خطوات 
السلطة ال ترقى لمستوى جريمة قرار »الضّم«

الخليل – غزة/ قاسم األغا: 
قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن 
حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( نايف الرجوب، 
إن السلطة الفلس���طينية »غير جاّدة« في مواجهة 

جريم���ة ض���ّم دولة االحت���الل لألغوار، ومس���احات 
واسعة من الضفة المحتلة.وأضاف النائب الرجوب 

في مقابل���ة مع صحيفة االس���تقالل 
أمس اإلثني���ن، أن خطوات الس���لطة 

الشيخ صبري محذرًا: بدأنا نفقد 
السيطرة على المسجد األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد األقصى، ورئيس الهيئة 
اإلس���المية العليا في مدينة القدس، أن دائرة األوقاف اإلسالمية، 
بدأت تفقد سيطرتها بشكل تدريجي على إدارة المسجد األقصى 

اعتداءات وعمليات سطو مسلح: 
الفلتان األمني يطل برأسه بالضفة

الضفة المحتلة/ خاص االستقالل:
ش���هدت محافظتا الخليل وس���لفيت جنوب 
وش���مال الضف���ة الغربي���ة المحتل���ة، أمس 
أمنيي���ن خطيرين، تمث���ل أحدهما  حادثين 

في إط���الق نار عل���ى منزل رئي���س المجلس 
التشريعي الفلسطيني عزيز دويك بمحافظة 

الخلي���ل )جنوب���ًا(، واآلخر، تعرض 
أحد مح���ال بيع الذه���ب في بلدة 

اشتية: اجتماع فلسطيني »رفيع« 

األربعاء في األغوار المهددة بالضم

»أمن السلطة« يكثف مالحقة 
معارضي اتفاقية »سيداو«

اللجنة المشتركة لالجئين تؤكد 
رفضها لـ »صفقة القرن« وقرار »الضم«
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غزة/ االستقالل:
أعلنت »أونروا« في غزة االثني����ن عن مكان وتاريخ انعقاد 
االمتح����ان الكتاب����ي لوظيف����ة معلم ف����ي التخصصات 
المختلفة، موضحة أّنها ستعلن الحًقا عن أرقام الجلوس 

والقاعات لكل متقدم.
وأّكدت »أونروا« عبر موقعها الرس����مي على المرش����حين 
لالمتحان بضرورة االلتزام بالتعليمات الخاصة والمرتبطة 
بانتشار جائحة »كورونا« وأخذها بجدية؛ لتجّنب أي عدوى 

محتملة.
ودعت »كل متقدم يش����عر أّنه متوعك صحًيا بإبالغ دائرة 
الموارد البش����رية قبل تاريخ انعقاد االمتحان وذلك ألخذ 

التدابير الالزمة كتخصيص لجنة منفصلة«.
وطالبت المتقدمين بإحضار كمامة خاصة ومناديل ورقية 
لالستخدام الخاص في حال العطاس أو السعال، باإلضافة 

لزجاج����ة مياه خاص����ة وأي أدوات خاص����ة باالمتحان، بما 
في ذلك أقالم وممحاة واآلالت الحاس����بة وفقا للتخصص 

ومتطلباته.
كما طالبتهم بالتواجد في المدرسة محل انعقاد االمتحان 
الس����اعة 8:30 صباحا، والتوجه فوًرا للقاعة وعدم االنتظار 
بالساحة لتجنب التجمهر، موضحة أّن تعليمات االمتحان 
للمتقدمين س����تقّدم في تمام الساعة التاسعة، وسيتم 

البدء في االمتحان الساعة 9:30.
وش����ّددت »أون����روا« على أّنه »لن يس����مح بأي ش����كل من 
األش����كال ألي متقدم بدخول قاعة االمتحان بعد الساعة 

العاشرة«.
ودعت كل متقدم لوضع بطاق����ة الهوية األصلية أو جواز 
الس����فر األصلي على حافة الطاولة الخاصة به؛ ليتس����نى 

للمراقب التحقق منها بسهولة.

غزة: »أونروا« تعلن عن مكان وتاريخ 
انعقاد امتحان وظيفة معلم

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصحة في قطاع غزة مس���اء االثنين عن عدم 
تس���جيلها أي إصابة جديدة بفيروس كورون���ا في القطاع، 

وذلك بعد إجراء 26 فحًصا، خالل 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدد الحاالت المؤكدة 
بإصابتها بفيروس كورونا بلغ 72 حالة، شفي منها 56 حالة، 

وتبقى 15 حالة نشطة، عدا عن حالة وفاة واحدة.
وتابعت »تم إجراء 26 عينة جديدة خالل 24 ساعة الماضية 
مع العلم أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة وقد بلغ إجمالي 
عدد العينات التي تم فحصها للحاالت المشتبهة 12،083 

عينة، منها 12،011 عينة سلبية، و72 عينة إيجابية.

»صحة غزة«: 
ال إصابات جديدة 
بفيروس كورونا

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد الش����يخ عكرمة صبري، خطيب المس����جد األقصى، 
ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة القدس، أن 
دائرة األوقاف اإلسالمية، بدأت تفقد سيطرتها بشكل 
تدريجي على إدارة المس����جد األقصى المبارك، وخاصة 

في المنطقة الشرقية، التي يقع فيها باب الرحمة.
وحذر صب����ري في تصريح صحفي م����ن خطورة الوضع 
باألقص����ى، محماًل ال����دول العربية المس����ؤولية؛ ألنها 
تخلت ع����ن القدس واألقصى، وش����ّجعت االحتالل من 

خالل التطبيع معه على مواصلة جرائمه.
وأوض����ح صبري، أن االحت����الل كان يخطط لتحويل باب 
الرحمة إلى كنيس يه����ودي، لكن إعادة فتحه قطعت 
الطري����ق على ذل����ك، وهو ما دف����ع االحت����الل إلبعاده 
ش����خصيًا عن األقص����ى، مع عش����رات المرابطين، الذي 
أصروا على إبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحًا للمسلمين.

وش����دد رئيس الهيئة اإلس����المية العليا، على أنه من 
واجب دائرة األوقاف، أن تم����ارس حقها، وتمنع قوات 
االحت����الل من تج����اوز حدوده����ا، معتب����رًا أن إجراءات 
االحتالل، عدوان س����افر على األقصى، وهي تؤكد على 

األطماع المبيتة لدى االحتالل ضد المسجد.
ون����ّوه صبري إلى أن االحتالل ي����رى أن الظروف مواتية 
ل����ه من أج����ل تنفي����ذ مخططات����ه، التي تس����تهدف 
األقصى، في ظل انشغال العالم العربي واإلسالمي في 
الصراع����ات الدموية والخالفات، إضافة إلى التطبيع مع 

االحتالل.
وتصاع����دت ف����ي األي����ام األخي����رة، عملي����ات اقتحام 
المس����توطنين للمس����جد األقص����ى، وخاص����ة الجهة 
الش����رقية منه المحيطة بمصلى ب����اب الرحمة، والذي 
يتعرض النتهاكات متواصلة وعمليات تدنيس ومنع 

الموانين من الصالة فيه.

الشيخ صبري محذرًا: بدأنا نفقد 
السيطرة على المسجد األقصى

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت الحكوم���ة الفلس���طينية، اإلثنين، عق���د اجتماع 
فلس���طيني رفيع غدا األربعاء في منطقة األغوار المهددة 

بمخطط الضم اإلسرائيلي.
وقال رئيس الوزراء، محمد اش���تية ف���ي بيان صدر عقب 
االجتماع األس���بوعي لمجلس الوزراء ف���ي مدينة رام الله 
أمس، إن االجتماع س���يضم أعض���اء اللجنتين التنفيذية 
لمنظمة التحرير والمركزية لحرك���ة التحرير الوطني فتح 

والحكومة.
وأكد مجلس الوزراء أن الرد الشعبي أساس الحراك الدولي 

الرافض لمخططات الضم.
وق���رر المجلس تكليف لجنة تض���م وزراء المالية والزراعة 
واالقتصاد لتقديم حزمة من الحوافز والمشاريع التطويرية 

لألغوار.
وأكد السماح بإقامة األفراح المحددة بمواعيد مسبقة حتى 
يوم األحد المقبل في المحافظات غير المغلقة، وفق شروط 
الس���المة الصحية التي حددها البروتوكول الخاص بوزارة 
الصحة، والذي يحصر عدد المحتفلين فيها بما ال يزيد عن 

خمسين شخصا.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن عملية تصحيح امتحان الثانوية 

العامة تسير بيسر وأن إعالن النتائج في منتصف تموز.
وشدد على أن خطط إجالء العالقين خارج فلسطين تسير 
وفق البرنامج المعد حيث سيتم إجالء العالقين في تركيا 
والواليات المتحدة وبريطانيا قبل نهاية الش���هر الجاري 

وصوال إلى إجالء جميع العالقين في أقرب وقت ممكن.
ولفت مجلس الوزراء إلى تش���كيل لجنة لدراسة الترقيات 
في جميع ال���وزارات، بما فيها الصح���ة، علما أن الترقيات 
العليا بحاجة إل���ى موافقة مجلس ال���وزراء والرئيس، وأن 
الترقي���ات عموما متوقف���ة بقرار من الرئي���س منذ العام 

الماضي جراء األزمة المالية التي تواجهها الحكومة.

اشتية: اجتماع فلسطيني »رفيع« األربعاء في األغوار المهددة بالضم

أريحا/ االستقالل:
قال المنس���ق الخاص لألمم المتحدة لعملية »الس���الم« في الش���رق األوس���ط 
نيكوالي ميالدينوف، مس���اء اإلثنين إن خطة الضم اإلس���رائيلية، ضد القانون 

الدولي وستقضي على حلم »السالم« وإقامة الدولة الفلسطينية.
ودعا ميالدينوف خالل مشاركته في المهرجان الوطني المركزي في أريحا، الذي 
دعت له حركة »فتح«، المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك وبذل كل ما هو متاح 

إلنقاذ عملية السالم عبر مفاوضات تفضي إلقامة الدولة الفلسطينية.
وق���ال: المجتمع الدولي عمل خالل 25 عاما من أجل إقامة الدولة الفلس���طينية، 
التي أسس لها ياسر عرفات، داعيا إلى ضرورة االستمرار في العمل حتى تحقيق 

الهدف العادل إلقامة الدولة الفلسطينية.
وش���دد ميالدينوف على ض���رورة تحقيق الوحدة التي يس���تحقها الش���عب 

الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس الشرقية.
وكان ميالدينوف، استهل كلمته بدعوة المشاركين إلى الوقوف دقيقة صمت 
على روح الش���هيد إياد الحالق، الذي أعدمته قوات االحتالل مؤخرا في القدس، 

وقال: »الشهيد الحالق يذكرنا بأهمية تحقيق السالم«.

ميالدينوف: خطة »الضم« 
ضد القانون الدولي

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصح���ة »اإلس���رائيلية«، اإلثنين، عن 
تس���جيل حالة وف���اة جديدة بفي���روس كورونا في 
الكيان »اإلس���رائيلي« لترف���ع حصيلة الوفيات منذ 
انتشار الوباء العالمي إلى 307، في حين سجلت 56 

إصابة جديدة لتبلغ الحصيلة النشطة إلى 4848.
ووفق���ا لمعطيات الصح���ة اإلس���رائيلية، فإن عدد 
اإلصابات التي س���جلت في »إسرائيل« منذ اإلعالن 
عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، بلغت 
20869 إصابة، علما أن 15714 من المصابين تماثلوا 

للشفاء.
ويرق���د ف���ي المستش���فيات أكث���ر م���ن 200 من 
المصابي���ن، وصف���ت حالته���م بي���ن الطفيف���ة 
والمتوسطة، فيما 46 حالة وصفت بالخطيرة بينها 
29 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس االصطناعي.

ارتفاع أعداد الوفيات واإلصابات بكورونا في الكيان

رام الله / االستقالل
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء االثنين،  بارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا 
في صفوف الجالية الفلس���طينية ح���ول العالم إلى 156 حالة، ف���ي حين وصل إجمالي 

اإلصابات إلى 2240 إصابة.
ففي الواليات المتحدة األمريكية، جرى تس���جيل 9 إصابات جديدة في والية نيوجرسي، 
ليرتفع عدد اإلصابات اإلجمالي ال���ى 904، ويبقى عدد الوفيات 63 وعدد حاالت التعافي 

.368
فيما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بتسجيل 3 حاالت وفاة 
جديدة بكورونا في صفوف الجالية، وهي للمواطنين: سليمان حسن حسين أبو مصطفى 
)72 عاما(، ومحمد حس���ن اليعقوبي )75 عاما(، وهانم فاي���ز فوجو )70 عاما(، ليرتفع عدد 
حاالت الوفاة إلى 35، وتسجيل 8 إصابات جديدة ليرتفع عدد اإلصابات اإلجمالي الى 97.

كما أكدت س���فارة دولة فلسطين لدى المانيا، أنه تم تسجيل 22 إصابة جديدة بين أبناء 
الجالية، ليرتفع عدد اإلصابات اإلجمالي الى 37، تعافى منها سابقا 15.

رام الله / االستقالل
أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، مس���اء أمس االثنين، عن تس���جيل 156 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية المحتلة، وبذلك ترتفع حصيلة اإلصابات 
يوم أمس إلى 156 إصابة، والحصيلة اإلجمالية لإلصابات منذ بدء رصد فيروس كورونا 

في فلسطين إلى 1184 إصابة.
وأوضحت أن محافظة الخليل ش���هدت أمس تس���جيل 74 إصاب���ة جديدة بالفيروس 
القات���ل، فيما تم تس���جيل ثالثة حاالت تعاٍف جديدة ف���ي قلقيلية، ما يرفع حصيلة 

حاالت التعافي إلى 597 حالة.
وقال���ت الوزيرة في بيان له���ا إنه »تم إج���راء فحوصات مخبرية للقادمي���ن اليوم من 
جمهورية مصر العربي���ة وعددهم 270 مواطنًا، وقد تم الحجر عليهم إلى حين ظهور 
نتائجهم، حيث أش���ارت الفحوصات المخبرية إلى أن جميع فحوصاتهم كانت سلبية، 

وقد غادروا جميعا إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا«.

الخارجية: 156حالة وفاة 
بصفوف جالياتنا بـ »كورونا«

كيلة: تسجيل عشرات اإلصابات 
الجديدة بفيروس »كورونا« في الضفة
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الخليل – غزة/ قاسم األغا: 
قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة 
المقاومة اإلس���امية )حماس( نايف الرجوب، إن السلطة 
الفلس���طينية »غير جاّدة« ف���ي مواجهة جريمة ضّم دولة 

االحتال لألغوار، ومساحات واسعة من الضفة المحتلة.
وأض���اف النائ���ب الرج���وب ف���ي مقابل���ة م���ع صحيفة 
»االس���تقال« أمس االثنين، أن خطوات السلطة المضادة 
من���ذ إعان االحتال عن الش���روع بمخطط »الضم« »فارغة 
المضم���ون وال ترق���ى إلى مس���توى ه���ذه الجريمة التي 

تستهدف الحاضر والمستقبل الفلسطيني«.
وقّلل من ج���دوى التحركات الش���عبية والدع���وات التي 
تطلقها الس���لطة ألبناء شعبنا بالضفة المحتلة للتجمهر 
ف���ي الميادي���ن؛ رفًض���ا للض���م، »فتل���ك مله���اة إللهاء 
الفلس���طينيين في خيارات ال تس���من وال تغني من جوع، 

حتى تمر المؤامرة«. وفق تعبيره.
وتابع »لو كانت السلطة جادة بالفعل، الّتجهت نحو إنهاء 
حالة االنقس���ام الداخل���ي، وأعلنت عن مصالحة ش���املة 
بين الفرقاء؛ لحش���د كل الطاقات ف���ي مواجهة المخاطر 
والمؤام���رات التي ترمي لتصفية القضية الفلس���طينية 

والمشروع الوطني«.
وش���ّدد على ض���رورة أن يلت���ف الفلس���طينيون جميًعا 
بمختلف ش���رائحهم وأطيافهم السياسية حول الوحدة 
الوطنية اس���تناًدا الس���تراتيجية مش���تركة بي���ن الكل 
الوطني؛ للحيلولة دون تنفيذ قرار الضم، ومحاوالت تمرير 

خطة ترمب-نتنياهو )صفقة القرن(.
وتشهد الساحة الفلسطينية منذ يونيو )حزيران( 2007، 
انقس���اًما بي���ن حركتي »فت���ح« و«حم���اس«، إذ لم تنجح 
وس���اطات واتفاقيات عدة على مدار هذه الس���نوات في 

تحقيق المصالحة بينها.

موقف خمٍز
وعل���ى صعيد المواقف الرس���مية العربية، م���ع بدء العد 
التنازل���ي لخط���وة الضم، وص���ف النائب ف���ي المجلس 
التش���ريعي تلك المواقف ب� »المخزية«، مؤكًدا أنه »إذا ما 
مررت األنظمة العربية هذه الجريمة فإنها لن تكون بمنأى 

عن تسديد فاتورتها«.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن الرهان على المواقف الدولية 
بأن تكون منحازة وداعمة للحقوق الفلسطينية المكفولة 
في القوانين واألعراف الدولية على وقع صراع القوى على 

المصالح والنفوذ »رهان خاسر«.  
وقال »راهن الفلسطينيون على الموقف الدولي منذ قرار 
تقسيم فلسطين سنة 1947 وحتى يومنا هذا، ولم يزدد 
الفلس���طينيون إال ضياًعا؛ ألن الدول المتنفذة في العالم 
داعمة لكيان االحتال وأطماعه، بل تكاد تكون تلك الدول 
ش���ريكة لاحتال ف���ي جريمته التي ما زالت تش���هدها 

فلسطين وقضيتها«.
ويعت���زم كيان االحتال البدء الفعلي بعملية الضّم مطلع 
يوليو )تموز( المقبل، اس���تناًدا التفاق تش���كيل حكومة 
االحتال الحالية بين رئيسها »بنيامين نتنياهو«، وزعيم 

حزب »أزرق أبيض« »بيني غانتس« نهاية أبريل )نيسان( 
المنصرم.

وردًا على ذلك، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عب���اس بمايو )أي���ار( الماض���ي، التحّلل م���ن االتفاقيات 
والتفاهم���ات مع الحكومتين األمريكية و«اإلس���رائيلية«، 
وما يترتب عليها من التزامات بما فيه التنس���يق األمني، 
واس���تكمال التوقيع على طلبات انضمام فلس���طين إلى 

المنظمات والمعاهدات الدولية غير المنضّمة لها.
وس���يطال مخط���ط الضم م���ا ال يقل 30 % من مس���احة 
الضفة المحتلة كما يقول »نتنياهو«. يأتي ذلك في وقت 
تواصل فيه لجنة مش���تركة بين »واشنطن« و«تل أبيب« 
منذ أسابيع رسم خرائط مزعومة لألراضي المعتزم ضّمها، 
تمهيدًا العت���راف أمريكي به���ا، وفق »صفق���ة القرن«، 

المعلنة في 28 يناير )كانون الثاني( المنصرم.

فلتان قائم 
في س���ياق منفصل، أّكد النائب ع���ن حركة »حماس« 
أن األحداث األمنية الداخلية التي تش���هدها مناطق 
الضفة الفلسطينية المحتلة في اآلونة األخيرة »دليل 
على حالة الفلتان األمني القائمة هناك منذ س���نوات 

طويلة«، وفق قوله.
وفي هذا الص���دد، لفت إلى ح���ادث الضحايا الثاثة 
الذين قتلوا نتيجة ش���جار عائلي تخلل���ه إطاق النار 
في بلدة حوارة قضاء مدينة نابلس خال ش���هر مايو 
)أي���ار( الماضي، س���بقه بنحو ش���هرين مقتل رئيس 
بلدية »النصارية« ش���رق المدينة برصاص مجهولين، 
وغير ذلك من الجرائم المشابهة التي شهدتها مدن 
ا هذه األحداث  ومناط���ق أخرى بالضفة المحتلة، ع���اّدً

»دليا دامغًا على انعدام األمن واألمان لشعبنا«.
وفج���ر اإلثني���ن، تع���رض من���زل رئي���س المجلس 
التش���ريعي عزيز دويك، الواقع في ح���ي »الجامعة« 
القريب من جامعة الخليل، إللق���اء قنبلة يدوية، دون 

وقوع إصابات.
وعّلق على تلك الحادثة قائًا »ما جرى للدكتور دويك 
أحد البراهين واألدلة على حال���ة الفلتان األمني التي 

يعيشها المواطن الفلسطيني بالضفة الغربية«.
وعن المستفيد من استمرار حالة الفلتان على حالها، 
بّي���ن أن »االحتال المس���تفيد األول م���ن إبقاء هذه 
الحالة، بل ويعمل على تغذية كل ظاهرة س���لبية في 

مجتمعنا الفلسطيني«. 
وألمح في الوقت ذاته إلى استفادة أقطاب في السلطة 
م���ن إبقاء الفلتان، خصوًصا في ض���وء الصراعات على 
خافة رئيس السلطة محمود عباس، وبالتالي المواطن 

هو من سيدفع الثمن«.
ويس���ود مدن ومناطق الضفة الفلس���طينية المحتلة 
منذ س���نوات تكرار لحوادث إطاق النار العش���وائي 
والسطو المسلح على بنوك ومحال تجارية؛ ما تسببت 
بوقوع قتلى وإصابات بي���ن المواطنين، إضافة إلى ما 

تسببه من قلق وإثارة للرعب.

الحتالل امل�ضتفيد الأول من اإبقاء حالة الفلتان الأمني بال�ضفة املحتلة

المواقف العربية »مخزية« والرهان على المواقف الدولية »خاسر« 

النائب الرجوب لـ »االستقالل«: خطوات السلطة ال ترقى لمستوى جريمة قرار »الضّم«

غزة/ االستقال:
أكد عض���و المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلسامي الش���يخ نافذ عزام، االثنين، أن هدف 
وجوهر مش���روع »الضم« اإلس���رائيلي مصادرة 
أي احتم���ال لوجود قوة ثالث���ة غربي النهر غير 

»إسرائيل«.
وقال عزام، خال ندوة نظمها االتحاد االسامي 
ف���ي النقاب���ات المهنية تحت عن���وان » قراءة 
سياس���ية حول خطة الضم وسبل مواجهتها«: 
»لم تكن »إس���رائيل« تج���رؤ للحديث والتلويح 
بضم أراٍض فلس���طينية ف���ي الضفة لو كانت 
تعرف أن هناك رد فعل من العرب والمسلمين 

ُيمثل رادعًا لها«.
وأضاف أن »الشأن الفلسطيني بالنسبة للعرب 
تراجع ونجد اليوم أن الساح يظهر في ساحات 
عديدة؛ لكن���ه يغيب إذا تعلق األم���ر بالدفاع 
عن فلس���طين«، مؤكًدا أن الفلس���طينيين لم 
يستس���لموا فه���م يقدمون الواج���ب رغم كل 

الظروف الصعبة.
وتاب���ع: »ال يوجد ما يمنع )إس���رائيل( من ضم 

األغوار فهي تتحكم بكل األرض الفلس���طينية 
بما فيه���ا األرض الت���ي تخضع للس���لطة في 
الضفة«، مؤكًدا أن مشروع »الضم« سيفشل، ان 
ضم أي أراٍض فلسطينية لن يغير في الحقائق 
ش���يئًا ولن يخضع ش���عبنا لاستسام حتى لو 
أعلنت )إس���رائيل( ذلك رس���ميًا، فاألجيال لن 

تفرط في حقها وأرضها على االطاق.
وأوضح عزام في معرض حديثة، ان )إسرائيل( 
تريد أن تعطى الش���رعية على سيطرتها على 
األراضي الفلسطينية، رغم أنها تسيطر وتحتل 
عمليا لكنها تري���د تكريس امر واقعاوجد قبل 

سبعين عاما عند اقامة هذا الكيان.
كما وأكد أن حركة الجهاد اإلس���امي ال تتأخر 
ف���ي القيام بالواج���ب والدفاع ع���ن المصالحة 
العامة طوال الس���نوات الماضية، وستظل على 
عهدها مع الش���هداء والش���عب واألم���ة، ولن 
تخ���ذل أحدًا ممن يراهن على صدقها وصوابية 

خياراتها.
وأش���ار إلى ان حركة الجهاد اإلسامي لن تدخر 
جه���دًا في الدف���اع عن القضية الفلس���طينية 

والحفاظ على المقدسات، وأنها ليست في محل 
اختبار في الدفاع عن حقوق شعبنا.

وأض���اف أن الجهاد اإلس���امي تمث���ل النهج 
المب���ارك ال���ذي يس���عى الس���تعادة حقوقنا 
الفلسطينية وستبقى مستمرة حتى تستعيد 

االمة دورها وتقوم بواجبها بغض النظر عن اي 
تحديات قائم���ة، وأن نهجها ل���ن يتراجع ولن 
تتخلى الحرك���ة عن دورها وال���ذي هو جزء من 

االمانة تجاه قضية فلسطين وقضايا األمة
وأوض���ح عزام، أن حركة الجه���اد بقيادة أمينها 
العام وكافة قياداتها تبذل كل الجهد من أجل 
الخفيف من معاناة الش���عب الفلسطيني على 

كافة المستويات.
وذكر أن الفصائ���ل الفلس���طينية كافة تقوم 
بدورها كل الوقت تجاه القضية الفلس���طينية 
والدفاع عنها؛ موضًحا ان القضية الفلسطينية 
قضية األمة الكبرى والمسؤولية ليست مقتصرة 

ومحصورة على الفلسطينيين وحدهم.
وقال: »ال يجوز أن ُيس���أل الفلسطينيون اليوم 
وحدهم عن رد الفعل ح���ول اجراءات االحتال 
الرامي���ة لضم أرٍض فلس���طينية فهم كل يوم 
يقدمون أنفس���هم ويقاومون من أجل بادهم 

منذ مائة عام«.
كما وأكد أن مش���روع الض���م ال يمكن ان يغير 
مس���ار التاري���خ أو يوق���ف مقاوم���ة الش���عب 

الفلس���طيني فنحن نخوض ص���راع بين الحق 
والباطل، وان هذه أرض رباط تحدث عنها القرآن 
الكريم وأحاطها بالبركة هذه هي الحقيقة التي 

ال يمكن أن تتغير.
وبخصوص خطوات الس���لطة الفلسطينية في 
رام الله اتجاه »الض���م«: قال عزام: »إنها مطالبة 
أكث���ر من غيره���ا باتخاذ ق���رارات صارمة وفك 
العاقة مع »إس���رائيل« نهائيًا ونفض أيديها 

مما يسمى مسيرة التسوية«.
وأض���اف أن على الرئي���س أبو م���ازن أن يدعو 
وبش���كٍل عاجل الجتماع قيادي على مس���توى 
األمناء العامين للفصائل باعتبارها خطوة لألمام 
م���ن اجل تعزي���ز الجبهة الداخلي���ة ومواجهة 
صفقة الق���رن واج���راءات الضم اإلس���رائيلية 
الجدي���دة، مع اتخ���اذ خطوات ج���ادة ومواقف 
حقيقي���ة بم���ا يتعلق بالش���أن الفلس���طيني 

الداخلي.
وأوضح عزام، أن الش���عب الفلسطيني ال يمكن 
أن يمل بالقيام بالواجب اتجاه قضيته فهو لم 

يتعب من النضال ألنه صاحب الحق.

»إسرائيل« تجرأت علينا لغياب الردع العربي
عزام: مشروع »الضم« يصادر أي احتمال لوجود قوة ثالثة غربي نهر األردن   
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 دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح خانيون�س
يف الطلب رقم 455 / 2020

يف الق�ضية رقم 1479 / 2019
المس���تدعون/1- إبراهيم سليمان سالم اصليح )أبو اصليح( حامل رقم وطني 
أردني 9411009105 2-موس���ى سليمان س���الم اصليح – حامل رقم أردني 
9531011666 بصفتهم الش���خصية وبصفتهم م���ن ضمن ورثة المرحوم/ 
سليمان سالم نصر اصليح بواسطة وكيلهم المحامي/ محمد صافي الدحدوح

المس���تدعى ضده���م/1- محمد على مس���لم المليطي باألصالة عن نفس���ه 
وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والدته المرحومة/ س���ليمة س���الم نصر اصليح 
)صليح( خانيونس طريق البيوك قاع الخرابة الشمالي للمنارة 2- محمد سليمان 
سالم  اصليح- خانيونس طريق البيوك قاع الخرابة الشمالي للمنارة 3-يوسف 
س���ليمان س���الم اصليح )أبو صليح(- خانيونس طريق البي���وك قاع الخرابة 
الش���مالي للمنارة 4-آمنة سليمان س���الم اصليح )صليح(- خانيونس طريق 
البيوك قاع الخرابة الش���مالي للمنارة 5-مريم سليمان سالم اصليح )صليح(- 
خانيونس طريق البيوك قاع الخرابة الشمالي للمنارة 6-زينب سليمان سالم 
اصليح )أبو صليح(- خانيونس طريق البيوك قاع الخرابة الش���مالي للمنارة 7- 
فاطمة سليمان سالم اصليح )أبو صليح(- خانيونس طريق البيوك قاع الخرابة 
الشمالي للمنارة 8-عائشة سليمان سالم اصليح )أبو صليح(- خانيونس طريق 
البيوك قاع الخرابة الشمالي للمنارة 9-آمنة علي مسلم المليطي باألصالة عن 
نفسها وبصفتها أحد ورثة والدتها/ سليمة سالم ناصر صليح سليمان سالم 

اصليح - خانيونس طريق البيوك قاع الخرابة الشمالي للمنارة 
نوع الدعوى: تقسيم أمول مشتركة »غير منقولة«     

قيمة الدعوى: تزيد عن عشرة آالف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل - في القضية الحقوقية 1479 / 2019

إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
)تقس���يم أموال مشتركة غير منقولة( استنادًا إلى ما يدعي في الئحة دعواه 
المرفق لك نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قل���م المحكمة لذلك يقتضي 
عليك الحضور إلى هذا المحكمة خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة، كما يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل 
خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علم���ًا أنه قد تحدد لها 
جلسة األحد 2020/7/12م لنظر الدعوى، ويكون معلومًا لديك أنك إذا تخلفت 
عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن يسير في دعواه حس���ب األصول. تحريرًا في 

2020/6/22م

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
فتحي ح�سني حم�سن

 دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح رفح

يف الق�ضية احلقوقية رقم 153 / 2020 
�ضلح رفح يف الطلب رقم 195 / 2020

المستدعية/ شركة الزلموط للتوزيع ويمثلها السيد/ جمال محمد روحي 
زلموط- غزة المنطقة الصناعية بديكو وكيالهما المحاميان/ عمرو معاوية 

الرملي ومحمود إبراهيم مهنا
المس���تدعى ضده/ طارق زهير عبد الله القططي – من رفح تل الس���لطان 

ومجهول محل اإلقامة 
نوع الدعوى: حقوق )مطالبة بدين تجاري(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 153 / 2020 صلح رفح

في الطلب رقم 195 / 2020
إلى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه، بما أن المستدعي قد أقام عليك 
دعوى حقوق اس���تنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لك نسخة 
منه���ا ومن مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة، لذلك يقتضي عليك الحضور 
إل���ى هذه المحكمة خالل عش���رة أيام من تاريخ تبليغ���ك بهذه المذكرة 
كم���ا يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة 
عشر يوماً من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة، علمًا أنه قد تحدد لها جلسة 
يوم 2020/9/6م لنظر الدع���وى، ويكون معلومًا لديكم أنكما إذا تخلفتم 
عن ذلك يجوز للمستدعي الس���ير في دعواه حسب األصول. تحريرًا في 

2020/6/21م

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
الأ�ستـــاذ/ اأكرم اأبو طعيمة

تعل���ن بلدية خانيونس بأن المواطنة/ عدالة س���عيد محمد الش���اعر قد 
تقدمت لبلدية خانيونس بطلب العتماد مخطط تقسيم ارض تقع ضمن 
ارض القسيمة رقم )8( قطعة رقم )65 ( من اراضي خان يونس قيزان ابو 
رشوان ومن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم بذلك لبلدية خانيونس 
مدعما موقفه في االعتراض بالمس���تندات الالزمة خالل مدة خمسة عشر 
يوما وفي خالل خمس���ة عش���ر يوما وفي خالل ع���دم تقديم أي اعتراض 

سيتم االستمرار في المعاملة حسب األصول .

 بلدية خان يون�س 
 الدائرة القانونية

اإعالن

اإعالن ت�ضجيل مركبة
أعلن أنا /جهاد عبد الله سالمة من سكان غزة و احمل هوية رقم )803630557( 
عن رغبتي بتس���جيل المركبة رق���م )3310102( من ن���وع مركبة خصوصية 
مزدوجة االستعمال وتحمل ش���اصي رقم)KNAD243225091764(ومحرك 
رقم)196617( والمس���جلة س���ابقًا باسم المواطن / مش���عل عوض ابراهيم 
ويحمل هوية رقم  )700125669( مجهول محل اإلقامة حيث إنني اشتريت 
المركبة سابقًا وأرغب بتسجيلها على أسمي لدى دائرة ترخيص غزة فمن لديه 
اعتراض على ذلك عليه أن يس���جل اعتراضه ل���دى الدائرة المذكورة التابعة 
لوزارة النقل والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة أيام من تاريخ هذا اإلعالن .

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / منير توفيق عبد القادر مخيمر  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )930790654( فعلى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل����ن ان����ا / محمد عيس����ى العبد المط����وق  من س����كان جباليا وأحمل 
هوي����ة رق����م )802384156( عن فقد الش����يكات الت����ي  تحمل االرقام  
 )30000006( )30000005 ( )30000004 ( )30000003( )10000003(
) 30000008( حساب رقم ) 2210469(والمسحوبة من البنك االسالمي 
الفلس����طيني   . فأرجو ممن يجده ان يس����لمه ألقرب مركز شرطة ,  وله 

جزيل الشكر والتقدير

اإعالن فقد �ضيك

غزة / االستقالل:
لالجئي����ن  المش����تركة  اللجن����ة  أك����دت 
الفلس����طينيين يوم أمس، رفضها لصفقة 
القرن وق����رار الضم الذي يس����عى االحتالل 

لتنفيذه الشهر المقبل.
جاء ذلك خالل وقف���ة نظمتها اللجنة أمام 
الغوث وتش���غيل  لوكالة  الرئي���س  المقر 
الالجئي���ن »أون���روا« بمدينة غ���زة، بحضور 
ومش���اركة ممثلين ع���ن الق���وى الوطنية 

واللجنة المشتركة لالجئين.
وقال القيادي في حركة حماس إس���ماعيل 
رض���وان في كلمة ممثلة عن اللجنة، إن يوم 
الالج���ئ العالمي يعتبر أكب���ر وأطول لجوء 
لش���عبنا، إذ أن االحت���الل تس���بب بلجوء 6 

ماليين الجئ فلسطيني.
وحّمل رض���وان االحتالل اإلس���رائيلي عن 
ه���ذه »الكارث���ة« أمام صم���ت العالم أجمع 
عل���ى جرائم االحتالل بحق ش���عبنا وأرضه 

ومقدساته.
ودع���ا الدول المانحة لتقدي���م الدعم الالزم 
لتمويل عمليات أون���روا بمناطقها الخمس 
والتي تضم 6 ماليين الجئ، مطالًبا المضيفة 
لالجئي����ن العم����ل عل����ى حل مش����اكلهم 
اإلنس����انية واالجتماعي����ة والحف����اظ عل����ى 

حياتهم الكريمة حتى عودتهم لفلسطين.
وشدد رضوان على موقف اللجنة المشتركة 
لالجئي����ن الرافض للتوطين والوطن البديل، 

مؤكًدا حق ش����عبنا بالع����ودة لديارهم التي 
اخرجوا منها.

وطال����ب األم����م المتح����دة بتطبي����ق ق����رار 

194 ال����ذي ن����ص عل����ى ع����ودة الالجئين 
الفلس����طينيين ألرضهم التي هّجروا منها 
والعمل على إنهاء االحت����الل، »حق العودة 

حق جماعي وفردي ال يس����قط بالتقادم وال 
إجراء االحتالل«.

ودع����ا الجتماع عاجل لإلط����ار قيادي مؤقت 
لمنظم����ة التحري����ر عل����ى مس����توى األمناء 
لتحقيق  الفلس����طينية  للفصائل  العامين 
المصالحة، وإعادة بن����اء منظمة التحرير بما 

يضمن مشاركة الجميع فيها.
عل����ى  التواف����ق  أهمي����ة  رض����وان  وأك����د 
استراتيجية وطنية شاملة إلسقاط صفقة 
الق����رن وقرارات االحتالل اإلس����رائيلي لضم 

أراٍض واسعة بالضفة المحتلة.
ودعا لتصعي����د المقاومة بكافة أش����كالها 
في الضفة المحتلة وجميع أماكن ش����عبنا، 
لمواجه����ة الصفقة وق����رار الض����م، مطالًبا 
السلطة إلنهاء اتفاقيات أوسلو مع االحتالل 

ووقف التنسيق األمني.
وطال����ب رض����وان الس����لطة الفلس����طينية 
ومنظمة التحرير لسحب االعتراف باالحتالل، 
وقطع كل االتصاالت معهم بما فيها لجنة 

التواصل مع االحتالل.
وتضم اللجنة المش����تركة لالجئين ممثلين 
الوطنية واإلس����المية، واللجان  الق����وى  عن 
الش����عبية الالجئين، ومجل����س أولياء األمور 

وجهات أخرى.

اللجنة المشتركة لالجئين تؤكد رفضها لـ »صفقة القرن« وقرار »الضم«

غزة/ االستقالل:
استهدفت قوات االحتالل »االسرائيلي«، يوم أمس، أراضي المواطنين شرق غزة 

دون التبليغ عن وقوع إصابات.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، أن قوات االحت���الل أطلقت النار وقناب���ل الغاز تجاه 

المزارعين شرقي مدينة غزة.
ويش���ار إلى أن قوات االحتالل تستهدف المزارعين بشكل يومي في المناطق 

الحدودية في خرق واضح لكافة االتفاقيات الموقعة مع المقاومة.

االحتالل يستهدف 
المزارعين شرق غزة

دعت لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / يحيى اس���ماعيل عب���د الكريم ابو 
سنيمة عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل 
رقم )400124475( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / س���امي عبد الس���تار موس���ى الفرا 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)952692390( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن /جبرين عبد القادر سليمان العبادلة  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801301540( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )253/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: فاطمه عايش 
العبد أبو طاقيه من سكان خانيونس هوية رقم 917755167 بصفته وكيال عن: محمد 
واحم���د وانس وايمان أبناء / يوس���ف محمد عبد الله أبو طاقية وش���فا صالح احمد أبو 

طاقية 
بموجب وكالة رقم: 858 / 2020 الصادرة عن رفح + 369 / 2020 الصادرة عن إسطنبول 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 89 قسيمة 3 المدينة خانيونس 

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات أو وفاة الموكل أو أح���د الموكلين يتحمل الوكيل 
المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي. التاريخ: 22 / 6/ 2020م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )251/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

-1عدلي حيدر يوسف شراب من سكان غزة هوية رقم 916990948
-2عالء حيدر يوسف شراب من سكان غزة هوية رقم 916990955

بصفته وكيال عن: حيدر يوسف احمد شراب 
بموجب وكالة رقم: 3776 / 2017 الصادرة عن غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2348 قسيمة 27 المدينة النصيرات 

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات أو وفاة الموكل أو أح���د الموكلين يتحمل الوكيل 
المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي. التاريخ: 6/22/ 2020م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )250 / 2020(
يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: خالد حس���ين احميدان كوارع من س���كان خانيونس هوية رقم 

800322562 بصفته وكيال عن: تحسين عيد حسين االغا
بموجب وكالة رقم: 3021 / 2020 الصادرة عن خانيونس 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 75 قسيمة 2 المدينة خانيونس 

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات أو وفاة الموكل أو أح���د الموكلين يتحمل الوكيل 
المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي. التاريخ: 22/ 6/ 2020م

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

ولم تكن حادثة السطو التي تمت صباح 
األح���د )19-1-2020( عل���ى ف���رع البنك 
الفلس���طيني في منطقة دار  اإلسالمي 
صالح في بيت لحم، وس���رقة 100 ألف 
ش���يقل )الدوالر = 3.5 ش���يقل(، سوى 

حلقة من ملف بات يكبر ويتضخم.
إذ شهدت الشهور األخيرة تسع حاالت 
سرقة لبنوك، إال أن أخطرها حادثة بيت 
لحم، حيث تمت العملية بالسطو المسلح 
في وضح النهار من خ���الل اقتحام مقر 
البنك وقت تواجد الموظفين وس���رقة ما 
بالصناديق تحت اإلكراه من خالل عصابة 

تتكون من ثالثة مسلحين ملثمين.
كما شهدت مدن الضفة مؤخرًا، عمليات 
س���طو على الصراف���ات اآللية في أوقات 
متأخ���رة م���ن اللي���ل، في كل م���ن بيت 
س���احور، كفر نعمة ف���ي رام الله، عتيل 
في طولكرم، قلقيلية، العوجا في أريحا، 

البيرة، الخليل، حوارة في نابلس.

اإهمال وتق�سري
الصواف،  مصطفى  السياس���ي  المحلل 
الس���رقة  ح���االت  تك���رار  أن  اعتب���ر 
شخصية،  ألغراض  الس���الح  واستخدام 
إضاف���ة لالعتداء على ش���خصيات بارزة 
في الضف���ة الغربي���ة المحتلة، يعكس 
مدى غياب المنظوم���ة األمنية التي من 
المفت���رض أنها وجدت لحماية المواطن 

الفلسطيني .
حديث���ه  خ���الل  الص���واف  وتوق���ع 
ل�«االس���تقالل« أن���ه في حال اس���تمرار 
الوضع بمدن الضف���ة على ذات الوتيرة، 
الس���ائد س���يكون فقدان  العنوان  فإن 
األمن الش���خصي والعام، ما يؤش���ر على 
حجم تقصير وإهم���ال األجهزة األمنية 

هناك.
وأك���د أن عدم قي���ام األجه���زة األمنية 

به���ا ومتابعة مهامها  المنوط  بواجبها 
على أكمل وجه، مدعاة للقلق، حيث بات 

أمن المواطن الفلسطيني مهددًا.
وأشار إلى أن انش���غال األجهزة األمنية 
بتقديم الخدم���ة لالحتالل الصهيوني، 
بدال من متابعة الحالة األمنية لمواطنيها 
، يؤس���س لمرحلة ضياع الضفة وفرصة 
للمحتل باستكمال مخططاته ومشاريعه 

التهويدية. وفق تعبيره.

ولف���ت إل���ى أن الحالة بالضف���ة تحتاج 
إلى تكاتف كل الجهود على المس���توى 
الرس���مي والش���عبي، خاص���ة بتفعيل 
دور األجه���زة األمنية والقض���اء، كي ال 
تتحول تلك الحوادث إلى ظواهر ويفقد 
المواط���ن أمنه وس���لمه ف���ي بيته وكل 

مكان يتواجد به.

اأ�سباب عدة 
ب���دوره، أرجع أس���تاذ العلوم السياس���ة 

واإلعالم بالضف���ة المحتلة، كمال عالونة 
والفلت���ان  الفوض���ى  ح���وادث  تك���رار 
األمن���ي بمدن الضف���ة الغربية المحتلة 
أجهزة  ألس���باب عدة، منه���ا تقصي���ر 
األمن الفلس���طينية، وكذل���ك االحتالل 

االسرائيلي.
وقال عالونة ل�«االس���تقالل« : » إن تكرار 
حوادث الس���رقة واالعت���داء في الضفة، 
يؤس���س لبداية الفلت���ان األمني، نظرًا 
المواطنون  يمارس���ها  التي  لالعتداءات 
عل���ى الصعي���د العش���ائري والحزب���ي 

والشخصي«.
وأضاف: أن »االنح���الل االخالقي لبعض 
المواطني���ن وتفش���ي البطالة بصفوف 
البع���ض اآلخ���ر، والمش���اكل القبيل���ة، 
والخالفات الحزبية والعائلية، تؤس���س 

لتلك الفوضى ».
وش���دد على أن تلك الح���وادث نجمت 
ف���ي ظ���ل انس���داد األفق السياس���ي 
واالقتص���ادي واالجتماع���ي ، كذل���ك 
االس���رائيلي  العس���كري  الحص���ار 
الفلسطينية  الس���لطة  المفروض على 
حس���ب  الجغراف���ي  والتقس���يم 
االتفاقيات، وغياب القضاء الفلسطيني 
وتوق���ف المحاك���م عن العم���ل مؤقتًا 
بس���بب »كورونا« ، وكذل���ك إطالة أمد 
الحك���م بالقضاي���ا، دفع���ت البع���ض  

السترداد حقه بنفسه.

اعتداءات وعمليات سطو مسلح: الفلتان األمني يطل برأسه بالضفة

 ال�سفة املحتلة/ خا�ص ال�ستقالل:
�سه��دت حمافظتا اخللي��ل و�سلفيت جن��وب و�سمال 
ال�سف��ة الغربي��ة املحتل��ة، اأم���ص حادث��ني اأمنيني 
خطريي��ن، متث��ل اأحدهما يف اإطالق ن��ار على منزل 
رئي�ص املجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني عزيز دويك 
مبحافظة اخلليل )جنوبًا(، والآخر، تعر�ص اأحد 

حم��ال بيع الذهب يف بل��دة بديا مبحافظة �سلفيت 
)�سم��اًل(، لعملي��ة �سط��و م�سل��ح طالت م��ا مقداره 
نح��و )8( كيلو غرامات من الذه��ب بعد العتداء 
عل��ى �ساحب املحل وتهديده بال�س��الح. ون�سر اأن�ص 
جن��ل رئي�ص املجل�ص الت�سريع��ي الفل�سطيني عزيز 
دوي��ك على ح�سابه ال�سخ�سي مبوقع الفي�ص بوك، 

تعر���ص منزله الواق��ع بحي اجلامع��ة القريب من 
جامع��ة اخللي��ل، لإلق��اء قنبلة يدوي��ة دون وقوع 
اإ�ساب��ات. فيم��ا اأعل��ن حماف��ظ حمافظ��ة �سلفيت 
عب��د اهلل كميل تعر�ص حم��ل لبيع الذهب يف بلدة 
بديا باملحافظة، لل�سطو امل�سلح ، و�سرقة 8 كغم من 

الذهب من داخله.
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والقدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت وس����ائل إعالم عبرية، عن عزم اإلدارة األمريكية 
االجتم����اع لبحث خطة ضم الضفة الغربية المحتلة وغور 
األردن، التي يعتزم رئيس حكومة االحتالل »اإلسرائيلي« 

بنيامين نتنياهو تنفيذها بداية الشهر المقبل.
ومن المنتظر، أن يعقد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب اجتماعين هذا األسبوع لمناقشة؛ 
»ما إذا سيمنح البيت األبيض »إسرائيل« الضوء األخضر، 
لفرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية«، بحسب 

ما أورده موقع »i24« اإلسرائيلي.
ونوه الموق����ع إلى أن »الحكومة اإلس����رائيلية، تعد لضم 
المس����توطنات اليهودية في الضف����ة الغربية وكذلك 
منطق����ة غ����ور األردن إلى الس����يادة االس����رائيلية، وهي 
إجراءات وردت في خطة الس����الم )صفق����ة القرن( التي 
عرضها ترامب في وقت س����ابق، وأثارت غضب الش����عب 

الفلسطيني«.
وسبق أن أعلن نتنياهو، أن »إجراءات عملية الضم ستبدأ 

في األول من تموز/ يوليو 2020«.
من جانبها، ذكرت القناة »13« العبرية، أنه »سيش����ارك 
في االجتماعين، كل م����ن وزير الخارجية األمريكي مايك 

بومبيو، ومستش����ار األم����ن القومي األمريكي ريتش����ارد 
أوبراين، مس����اعد الرئيس األمريك����ي والمندوب الخاص 
للمفاوض����ات الدولية في المنطقة، آف����ي بيركوفيتش، 
وكبير مستشاري ترامب وصهره جارد كوشنير، باإلضافة 

إلى الس����فير األمريكي المعتمد لدى إس����رائيل ديفيد 
فريدمان، الذي توجه إلى واشنطن من تل أبيب«.

ورأت القن����اة في تقريرها، أنه »م����ن الطبيعي أن ينضم 
ترامب إلى االجتماعات في مرحلة ما«.

ونّب����ه التقري����ر، إلى أن 3 م����ن كبار أعض����اء الكونغرس 
األمريكي عن الحزب الديمقراطي ممن يعتبرون »أصدقاء 
إلسرائيل«، ومنهم الس����ناتور تشاك شومر )نيويورك(، 
حذروا »تل أبيب« من المضي في عملية الضم، موضحين، 
أن »هذا اإلج����راء يعرض أهداف إس����رائيل للخطر على 
المدى البعيد، ويزيد من زعزعة اس����تقرار منطقة الشرق 

األوسط غير المستقرة أصال«.
وفي س����ياق متصل، طالب رئيس مجلس المستوطنات 
في الضفة الغربية المحتلة، دافيد الحياني، رئيس وزراء 
االحتالل ب�«عدم الرضوخ لليسار، وفرض السيادة األسبوع 

الجاري«، بحسب ما نقلته قناة »كان« العبرية الرسمية.
وأكد المجلس أنه سيس����تخدم »كل الوس����ائل المتاحة 
لمنع إقام����ة دولة فلس����طينية«، معتب����را أن »هذه أيام 

مصيرية لمستقبل الضفة الغربية وغور األردن«.
وكش����فت صحيفة »إس����رائيل الي����وم«، أن رئيس وزراء 
االحت����الل بالتن����اوب ووزير األمن بين����ي غانتس، يدعم 
فرض الس����يادة على أقل من 30 ف����ي المئة من األراضي 
المنصوص عليها في خطة ترام����ب، وقال إنه »في حال 
تم����ت هذه الخط����وة في غ����ور األردن، عليه����ا أن تتخذ 

بالتنسيق مع األردن«.

خالل األسبوع الحالي
إعالم العدو: إدارة ترامب تجتمع لبحث خطة »الضم اإلسرائيلية«

القدس المحتلة / االستقالل:
ذكر موق����ع »واال« العب����ري أن أكثر من 80 
ألف عامل فلس����طيني دخلوا »إس����رائيل« 
عل����ى  »اإلس����رائيلية«،  والمس����توطنات 
الرغم م����ن دعوات رئي����س وزراء الحكومة 
محمد اش����تية بعدم التوج����ه للعمل في 

المستوطنات.
وذك����ر »واال« يوم أمس، أن عش����رات آالف 
العم����ال فّضل����وا الع����ودة ألعمالهم، رغم 

دعوات اشتية بعدم العودة للعمل اليومي 
على مدار 14 يوًما.

وأش����ار إلى أن مس����ؤولي المس����توطنات 
بالضفة توجهوا باستفس����ار ل�«الشاباك« 
بخصوص تشغيل العمال الفلسطينيين 
مع ارتفاع نس����ب اإلصاب����ة بالفيروس في 
مناطق السلطة، موضًحا أنهم حصلوا على 
رد بأن العمل كالمعتاد عدا مناطق ارتفاع 

نسب اإلصابة.

خالفًا لدعوات اشتية 
عشرات اآلالف من عّمال الضفة 

يتوجهون للعمل في المستوطنات

رام الله / االستقالل:
اتهمت حركة »حماس«، اإلثنين، أجهزة أمن السلطة في الضفة 
الغربية المحتلة، بتصعيد حم���الت المالحقة واالعتقال بحق 
المواطنين والنش���طاء المعارضين لما يس���مى بقانون حماية 
األس���رة المنبثق عن اتفاقية »س���يداو« الت���ي تمس بتعاليم 

الدين اإلسالمي والعادات والتقاليد الفلسطينية.
وأوضحت »حماس« في بيان لها أمس، أن جهاز األمن الوقائي 
في مدينة جنين،  اعتقل مالك علي، بعد اقتحام منزله في بلدة 
صانور على خلفية معارضته التفاقية »سيداو« عبر منشورات 
على مواقع التواصل االجتماعي، في وقت تواصل فيه اعتقال 
خمسة ش���بان من بلدة قباطية منذ عدة أيام وهم مجد كميل، 
وأحمد صالح زكارنة، ويوس���ف عصاعصة، ومعتصم خزيمية، 

وطارق زكارنة.
وفي الخليل يواصل وقائي السلطة اعتقال األسير المحرر مالك 
الطيط منذ 6 أيام، والشاب محمد الطردة من بلدة تفوح منذ 14 

يوًم���ا إلى جانب مواصلة اعتقال 3 من كوادر حزب التحرير في 
قلقيلية منذ أيام، على خلفية منشوراتهم الرافضة التفاقية 

سيداو وهم حسام نبيل وعبد الحليم نصار ورمزي غانم.
 وفي طوباس اختط���ف جهاز األمن الوقائي األس���ير المحرر 
حكيم فقها لس���اعات قبل االفراج عنه في س���اعة متأخرة من 

الليل.
 ويواصل جهاز األمن الوقائي في نابلس، اعتقال الشاب غيث 
نصار، لليوم العاش���ر على التوالي، واألسير المحرر عيسى أبو 
عنتر منذ 13 يوم���ا، بتهمة قدح مقامات علي���ا، فيما يواصل 
وقائي الس���لطة في طولكرم اعتقال األسير المحرر الصحفي 
س���امي الس���اعي لليوم الخامس عش���ر على التوالي، في ظل 

تجاهل نقابة الصحفيين لقضيته بشكل كامل.
 وكان نواب في المجلس التش���ريعي وعلم���اء دين وحركات 
نس���وية قد حذروا الحكومة من تمرير ما يسمى بقانون حماية 
األسرة الذي يهدد السلم المجتمعي ويضرب األسرة المسلمة.

الناصرة المحتلة/ االستقالل:
كشفت وسائل إعالم عبرية النقاب، عن أن رئيس 
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، خّير شريكه 
في االئتالف رئيس ح���زب أزرق أبيض )كاحول 
الفان(، بيني غانتس، بين الموافقة على مخطط 
ضم أج���زاء من الضفة الغربية وغ���ور األردن إلى 

السيادة اإلسرائيلية، أو إجراء انتخابات رابعة.
وقال���ت صحيف���ة »يس���رائيل هي���وم« العبرية 
الصادرة، ي���وم أمس: إن »أس���بوعا حرجا ينتظر 
»إس���رائيل«، لي���س فقط بالنس���بة للمش���روع 
االس���تيطاني، ولكن للنظام السياس���ي، خاصًة 
إذا طالب األمريكي���ون بتعاون حزب أزرق أبيض، 
كش���رط للس���ماح بمبادرة الس���يادة، فستصبح 
الحكوم���ة على الفور أش���به بطنجرة مضغوطة«، 

وفق الصحيفة.

وأضاف���ت الصحيفة، أن���ه »خ���الل المفاوضات 
لتشكيل حكومة الوحدة، فوجئ نتنياهو، عندما 
علم بمعارضة غانتس وغابي أش���كنازي القوية، 
لخطة الض���م، وهو ما دعاه لطل���ب دعم أمريكي 
لتنفيذها، لكن األمريكان يشترطون وجود إجماع 

داخل الحكومة اإلسرائيلية على الخطة«.
وبحس���ب »يس���رائيل هيوم«، فإن نتنياهو أكد 
شرط الموافقة على تأييد مشروع فرض السيادة 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية، مبينا أنه ال يوجد 
حل وسط بين األمرين، وأنه إذا أصر غانتس على 
مواقفه، فإن ذلك يعن���ي الذهاب إلى انتخابات 

جديدة.
ونّبه���ت الصحيفة إل���ى أنه على الرغ���م من أن 
نتنياهو، يتمتع بأغلبية مضمونة في الحكومة، 
حتى بدون تصوي���ت أزرق وأبيض، إال أن عوامل 

أخ���رى غي���ر متوقع���ة يمك���ن أن تعرقل خطة 
الضم، ليس األمريكيين فقط، ولكن من اليمين 
اإلسرائيلي، بعد أن ألمح وزير الداخلية من حزب 
ش���اس الديني، أرييه درعي، إل���ى أن مثل هذه 
الخط���وة تحتاج إل���ى دعم غانتس وأش���كنازي 

وزمالئه في الحزب.
وأك���دت الصحيف���ة، أن »نتنياه���و مصمم على 
تطبيق خطة الس���يادة، ويعده���ا مهمة حياته، 

فلقد أصبح أطول رئيس للوزراء في إسرائيل«.
وتعتزم الحكومة اإلس���رائيلية بدء إجراءات ضم 
غور األردن، والمس���توطنات بالضفة الغربية في 

األول من يوليو/تموز المقبل.
وتش���ير تقديرات فلس���طينية، إل���ى أن الضم 
اإلسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من 

مساحة الضفة.

نتنياهو يهدد غانتس: 
إما »الضم« أو انتخابات رابعة

»أمن السلطة« يكثف مالحقة معارضي اتفاقية »سيداو«

رام الله/ االستقالل:
واصلت إدارة س���جون االحتالل »اإلس���رائيلي« أمس، عزل األسيرين محمد عمر 

خرواط، وحاتم القواسمة، منذ أكثر من )100( يوم.
وأوضح نادي األس���ير في بيان له االثنين، أن األسير خرواط يقبع في عزل سجن 
»أيلون – الرملة«، واألسير حاتم القواسمة يقبع في عزل سجن »جلبوع«، علمًا أن 
خرواط محكوم بالّسجن المؤبد ألربع مرات، وهو معتقل منذ عام 2002، واألسير 

القواسمة محكوم بالّسجن أربع مؤبدات، وهو معتقل منذ عام 2003.
وقال نادي األسير إن إدارة سجون االحتالل تنتهج سياسة العزل االنفرادي بحق 
األسرى، وُتشكل أبرز أدواتها التنكيلية، وإنه عدا عن ظروف العزل القاسية التي 
يواجهها األسير، فإن إدارة سجون االحتالل تحرم األسير المعزول من حقه في 

الزيارة لتضعه في عزل مضاعف.
وأضاف أن إجراءات إدارة الس���جون المرتبطة بانتش���ار وباء كورونا، فاقمت من 
معاناة األس���رى المعزولين، خاص���ة مع توقف زيارات المحامي���ن خالل الفترة 
الماضية، والتي ُتش���كل الوسيلة الوحيدة لألسير المعزول، للتواصل مع العالم 

الخارجي.

االحتالل يواصل عزل أسيرين 
منذ أكثر من )100( يوم
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انتش����ار الفيديوهات الخليجية التي تتنكر للقضية الفلسطينية وتصف الشعب الفلسطيني بأقذر 
العبارات, وخروج ش����خصيات اعالمية للهجوم على الفلس����طينيين, وانتش����ار فيديوهات للمدونين 
الخليجيين وتحديدا الس����عوديين لتش����ويه صورة الفلس����طينيين ودعوة بعض ه����ؤالء المدونين 
»اس����رائيل«  للتخلص منهم والتأييد المطلق للسياسة االسرائيلية االجرامية تجاه الفلسطينيين لم 
ت����أت اعتباطا او مصادفة, انما بأوامر من جهات عليا بغرض تغيير النظرة الخليجية إلس����رائيل, فقد 
س����بق أن ذكرت صحيفتا معاريف العبرية وول س����تريت جورنال األميركية أن ولي العهد السعودي 
محمد بن س����لمان أسند لمستشاره السابق س����عود القحطاني مهمة خاصة تمثلت في تجميل صورة 
»إسرائيل« لدى الرأي العام السعودي, وبحسب الصحيفة األميركية، فإن القحطاني -الذي كان يحمل 
صفة مستش����ار بالديوان الملكي برتب����ة وزير- أصدر توجيهات للصحافة الس����عودية بتغيير صورة 
»إسرائيل« في المملكة، والتي كانت توصف في السابق بالعدو الصهيوني وتحسين صورتها, والجل 
تجميل صورة »اسرائيل« امام الشعوب الخليجية وضعوا الرتوش على وجهها القبيح, وارادوا ان يخفوا 
بشاعة المشهد, فتغيرت المواقف الرسمية تجاه »اسرائيل« حتى أن رئيس مجلس الشورى السعودي 
اعترض خالل تالوة البيان الختامي لمؤتمر االتحاد البرلماني العربي في َعمان، على توصية جاء فيها أن 
) أهم خطوات دعم الفلسطينيين وقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل( , وعلى ما يبدو ان هذا جزء من 
الثمن الذي يجب ان تدفعه الس����عودية لحماية بن سلمان من المالحقة القانونية على خلفية  قضية 

الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي.
 مستش����ار االمن القومي االمريكي السابق جون بولتون قال في كتابه »الغرفة التي وقع فيها الحدث« 
أن الرئي����س األميركي تحدث مع ولي العهد الس����عودي ليخبره أن بي����ان االدارة االمريكية حول مقتل 
خاشقجي في طريقه للصدور، قائال له »لقد قمنا بعمل ضخم لمساندتك، سواء فعلتها أم لم تفعلها، 
نحن نقف مع السعودية«, فهل تعتقدون ان هذا الموقف لإلدارة االمريكية مجاني, ترامب ال يقدم أي 
ش����يء مجاني خاصة لدول الخليج التي يرى في ثرواتها االقتصادية واموالها كنزا استراتيجيا لإلدارة 
االمريكية يجب ان تستنزفه تماما لصالحها, مقابل حماية عروشهم وكراسيهم من الشعوب الغاضبة 
نتيجة سياس����تهم الدكتاتورية والرعناء, وحكام الخليج قبلوا وارتض����وا ان يكونوا عبيدا لدى ترامب 
يتحكم بهم ويديرهم كيفما يش����اء, وهذه التبعية العمياء لترامب ونتنياهو ستقود بالدهم إلقامة 
تحالفات مع »اس����رائيل« وتوطيد للعالقة بينهما على حس����اب القضية الفلسطينية, والخطوة االولى 
يجب ان تأتي عبر وس����ائل االعالم المختلفة, ومواقع التواصل االجتماعي والزيارات الس����رية والعلنية 
المتبادلة, واس����تخدام الدراما في المسلسالت الخليجية, لتحس����ين صورة »اسرائيل« وتشويه صورة 
الفلس����طينيين, وحتى صورة العرب في تعاملهم »العنصري« مع اليهود كما حدث في مسلسل »ام 
هارون« ومسلس����ل »مخرج7« وبات من الواضح ان تباعد المواقف الرسمية العربية مع مواقف الشعوب 
في المنطقة سيدفع اكثر بالحكام العرب الى التقارب اكثر مع امريكا و«اسرائيل« لحماية انفسهم من 
»ربيع عربي« اصبح هاجسا وكابوسا يهاجم الحكام العرب في منامهم ويقض مضاجعهم, فيحتمون 

بأمريكا و«اسرائيل«.
يكذبون حتى يجملوا وجه »اسرائيل« ويقدموا القضية الفلسطينية قربانا ألربابهم واولياء نعمتهم, 
ويظنون انهم يصنعون ألنفسهم مجدا تليدا يحفظ لهم عروشهم وكراسيهم مدى الحياة, لم يأخذوا 
العبرة ممن س����بقهم من الطغاة او الضعفاء الذين يتكلون على االعداء ليحموا انفس����هم, فوقفوا في 
وجه شعوبهم ونسجوا خيوط العداء بينهم وبين الشعب, حتى اصبحوا يخشوا من ان تبصرهم عين 
او يخالطهم جس����د, القوا بأنفسهم في جحيم »اسرائيل« معتقدين انها جنتهم, دشنوا مراحل من 
العالقة معها, كانت المرحلة االولى من العالقة مع هذا الكيان المجرم التوسط لهم عند امريكا لتقبل 
بهم عبيدا لديها, والثانية التطبيع الزيارات الس����رية للكيان الصهيوني, اما المرحلة الثالثة فتمثلت 
بخلق اعداء جدد والتهويل من الخطر االيراني واللعب على الوتر الطائفي وان ما يجمعهم »بإسرائيل« 
هى العالقة المش����تركة في العداء إليران, اما المرحلة الرابعة فهي التصريحات الرسمية لدول الخليج 
التي خرجت على لس����ان عادل الجبير وعبدالله بن زايد وانور قرقاش بخالف تصريحات ضاحي خلفان 
وانور عشقي, ويوسف العتيبة السفير االماراتي في واشنطن والذي قفز قفزة نوعية في التطبيع مع 
االحتالل الصهيوني, وتجاوز بوقاحة منقطعة النظير حد التطبيع بالدعوة للتحالف مع »اسرائيل« عبر 
مقال نش����ره مؤخرا في صحيفة يديعوت احرونوت العبرية, انهم يغيرون مالمحهم العربية ليجملوا 

وجه »اسرائيل« القبيح وما هو بجميل وزي مبيقول المثل » ايش تغير الماشطة في الوجه العكر«.    

يكذبون حتى تتجمل »إسرائيل«

رحيل األمين.. صرنا شبابًا في عهده وتربينا على فكرهرأي
بقلم / محمد أبو هويدي

»اآلن... وس����ابقًا« ب����دل »س����ابقًا... واآلن«، عن����وان اختارته مؤسس����ة تابعة لوزارة 
الخارجي����ة في كيان العدو، لمجلة أقرب الى »بروش����ور« ع����ن القدس. وهو تضمن 
ص����ورًا لبعض اآلثار وتصاميم لهيكل س����ليمان، وتم توزيعه باالنكليزية في كل 
دول العالم عبر س����فارات العدو. وتقوم فكرته عل����ى مراجعة في التاريخ تهدف 

إلى التأكيد أن القدس كانت عاصمة اليهود وستبقى كذلك الى أبد اآلبدين...
»الدكتور رمض����ان«، التعبير األكثر تداواًل في االش����ارة الى القائد الفلس����طيني 
الراح����ل رمض����ان عبد الله ش����لح، كان يهت����م بالرواية المض����ادة. كان يبحث عن 
س����بل تأريخ مش����ابه، ينفي الس����ردية الصهيونية حول تاري����خ القدس. وكان 
مهتمًا بعل����وم اآلثار التي تثبت الرواية المناقض����ة للرواية الصهيونية. لم تكن 
اهتمام����ات الدكتور رمضان، ذات البعد الثقافي والتأريخي، محصورة بما س����بق. 
ذات مرة، اس����تعاد أغنية ش����عبية راجت عن الصهاينة أواخر خمسينيات القرن 
الماضي، قدمتها مطربة »إس����رائيلية« ش����هيرة هي نعومي شيمير، تحكي فيها 
عن القدس »أورش����ليم من ذهب ومن نحاس ومن نور...«. وهي أغنية أعيد تعديل 
بع����ض كلماتها بعد احتالل الق����دس عام 1967، وتمثل ج����زءًا من الوجدان عند 

»االسرائيليين«، الى حّد ترش����يحها من قبل البعض لتكون نشيد )الكيان(. عمد 
الدكتور رمضان الى كتابة نص مقابل، وعلى قاعدة التماثل، نقض فيه االسطورة، 
وكان هاجس����ه وحلم����ه أن تغني في����روز تلك القصيدة. في الحقل نفس����ه، كان 
الدكتور رمضان، صاحب الكفاءات العلمي����ة واللغات المتنوعة، يهتم بتفاصيل 
كثيرة خارج إطار المواجهة السياسية والعسكرية مع العدو. فكرة االعالم والرواية 
والقصيدة والصناعة الرقمية كانت تأخ����ذ من تفكيره. وهو ممن أجادوا التعرف 
إلى العقل االس����تراتيجي للعدو، كما أجاد تحدي����د ماهية الصراع في العالم، من 
أجل تحرر يجعل اس����تعادة فلس����طين حلقة في عملية تس����تعيد فيها شعوب 
كثيرة في العالم حريتها ال أرضها حصرًا. نظرته الى فكرة المحور الش����امل الذي 
يض����م ق����وى المقاومة في كل المنطق����ة العربية، كانت تدفعه عل����ى الدوام الى 

تثبيت النظرة الى مركز هذا المحور وأذرعه.
لذل����ك، لم يكن يت����رك ألحد مجااًل لت����رف البحث عن جنس المالئك����ة في ما خص 
الخالفات الدينية والفقهية. كان تعّرفه على التجربة الخمينية أمرًا أساس����يًا. وهو 
من الذين تأثروا بالبعد الذي اختاره قائده الراحل الش����هيد فتحي الش����قاقي، يوم 

شرع االخير بعد عام 1979 في كتابة قراءة للثورة االيرانية، لمناقشة األمر داخل أطر 
»اإلخوان المس����لمين«، قبل أن ينتهي به األمر خارج تنظيم »اإلخوان«، ومسارعًا الى 

خطوات تأسيسية قادت الى قيام حركة الجهاد اإلسالمي.
بالنسبة إلى الدكتور رمضان، فكرة المقاومة الشاملة لالحتالل وداعميه والمتعاملين 
معه ال توجب أي خطوة غير عاقلة. لم يكن معجبًا على اإلطالق بالفكرة العدمية التي 
تنهي النقاش بالدعوة الى اس����تئصال مجموعة بش����رية. وحساسيته إزاء متطلبات 
وحدة مح����ور المقاومة وقواها، جعلته على الدوام يخلق إطارًا للنقاش����ات الخالفية، 
يترك����ه بعيدًا عن إطار التفاعل في ما خ����ص توفير كل دعم وجهد لقوى المقاومة. 
لم تكن مالحظاته قليلة على كثير من األمور، من بينها طريقة إدارة ملف فلسطين 
في إيران وس����وريا. لكنه أجاد دومًا التمييز بين النقاش الضروري في الوقت والزمان 
الضروريين، وهو ما جعله يحفظ برنامج األولويات األساس����ي بالنس����بة إلى معركة 
المقاوم����ة، لم يكن يترك أحدًا يج����ره الى نقاش غير منتج من ن����وع طبيعة الحكم 
القائم في هذه الدولة العربية أو تلك، بل كان يأخذ النقاش الى نصيب فلس����طين 

وقضيتها من هذا الحكم أو ذاك، وهذه الجماعة أو تلك.

ولذل����ك، كان تمايزه واضحًا م����ع حركة »حماس« حول الموقف م����ن التطورات التي 
ش����هدها العالم العربي بعد عام 2011. ورغ����م تحفظاته الكثيرة والكبيرة على أداء 
دول وق����وى تس����ّببت في األذية لس����وريا ولقوى المقاومة، إال أنه ل����م يرد يومًا قطع 
التواصل مع من كان يعرف أنهم متصلون بشكل او بآخر مع القضية الفلسطينية. 
تحّمل »عتب« دمش����ق عليه، وفّضل االبتعاد عن النقاش المباش����ر بش����أن ما يجري 
في س����وريا. ولذلك، لم يقط����ع اتصاالته أبدًا مع مصر )مع تب����ّدل الحاكمين فيها(، 
ولم يقطع التواصل مع تركيا وقطر، ولم يترك س����وريا، وظل على عالقة تفاعلية مع 
قوى المقاومة في لبنان والعراق. وبدأ التعرف جيدًا على ما يجري في اليمن وتجربة 
أنصار الله هناك. وفي باله دائمًا أن معركة تحرير فلس����طين تتطلب جهودًا بحجم 
األم����ة كله����ا، وال يمكن إغالق أي باب يس����اعد في هذه المعرك����ة. حتى عالقته مع 
السلطة الفلسطينية لم يتركها رهينة مزاجية بعض أقطاب السلطة من سياسيين 
أو أمنيي����ن. لم يكن متواضعًا حيال نقد كل تعاون مع العدو، لكنه كان حاس����مًا في 
رف����ض أي تحرك يمكن أن يؤدي الى احتراب أهلي فلس����طيني. وهو ما حرص عليه 

على الدوام في قطاع غزة، رغم ارتفاع منسوب التوتر لفترة معينة مع »حماس«.

بقلم: ابراهيم الأمني ا/2رمضان عبد الله: القائد المفكر والمناضل الواقعي

تعج���ز الكلمات عن وصف ه���ذا الرجل الذي 
أس���ر العقول والقلوب رجل ملك محبة الناس 
ونال احترام الجميع ل���م يختلف عليه اثنان، 
واضح المنهج واألفكار صاحب شخصية قوية 
وبالغة وطالقة في اللسان يقنع من أمامه من 
خالل ما يملكه من علم وحجة ال تجده يتلعثم 
في الكالم، كيف ال وهو صاحب األمين ورفيق 
الدرب د. فتحي الش���قاقي رج���ال تربوا على 
موائد القرآن والس���ير النبوي���ة نهلوا من كل 
العلوم جيل فريد أس���س حرك���ة كانت فكرة 
وحلم وبفعله���م وجهدهم اصبح���ت واقعًا 
وحقيق���ة,  ورقم���ا صعبًا في تاري���خ النضال 
الوطني الفلس���طيني، ش���باب ل���م يتجاوزوا 
العش���رين عاما, درس���وا في جامعات مصر, 
وضمتهم جامع���ة الزقازيق, ه���ذه الجامعة 
التي حضن���ت الفكرة وأنبتت بعد ذلك حركة 
قوي���ة مجاهدة ش���قت طريقها ب���روح هؤالء 

الرجال.
فالش���قاقي كان ملهمًا صاحب فكر متجدد, 
نهل منه هؤالء الش���باب و س���رعان ما التفوا 
حوله وح���ول أفكاره وعملوا عل���ى تطبيقها, 
فكان الشقاقي ينظر إلى فلسطين من منظور 
آخر يحمل قدرة واس���عة عل���ى الفهم وقراءة 
طبيعة الصراع مع هذا االحتالل, فكان حضور 
اإلس���الميين ضعيفا, فجاء الش���قاقي ليغير 
المفاهي���م وليقلب الموازين وليعيد البوصلة 
إلى فلس���طين من منظور آخر وهو اإلس���الم 
وأن األقصى وأرض فلس���طين جزء من عقيدة 
المسلم وسورة وآية من القرآن الكريم متمثلة 

بسورة »اإلسراء«.
وعل���ى ضوء تلك األفكار أعجب هذا الش���باب 
الواعي والمثقف بالفكر االس���المي المتجدد 
للدكت���ور الش���قاقي, وكان عل���ى رأس هذا 
الش���باب الدكتور رمضان ش���لح, ذاك الشاب 
الياف���ع المل���يء بالطاقة والحيوي���ة صاحب 
العق���ل الراجح والش���خصية الذكية فتعرف 
الدكت���ور رمض���ان ش���لح عل���ى رفي���ق دربه 
وصديقه الدكتور فتحي الش���قاقي من خالل 
ن���دوات األدب والثقاف���ة الت���ي كانت تنظم 
في جامعة الزقازيق, ف���كان الدكتور رمضان 
متذوقًا لألدب والشعر كما رفيقه أبي إبراهيم 
فأعج���ب كل منه���م باآلخر ومن هنا نش���أت 
العالقة بينهما, وقد كان في وقتهما يعرف 
األصدقاء من خالل العل���م واألدب والمواقف 
الوطنية من القضية الفلسطينية فكان جيال 

قارئًا تربى على العلم والمعرفة.
من هنا بدأت رحلة التأس���يس إلنشاء حركة 

صلبة تجمع بين البندقية واإلس���الم وتحمل 
أف���كارًا جدي���دة برؤي���ة سياس���ية واضحة، 
وبالفعل خرجت الحركة ال���ى النور وانطلقت 
في بداي���ة الثمانينيات من الق���رن الماضي 
لتقود المش���روع اإلس���المي التحرري ولتبدأ 
صفحة جدي���دة من الصراع مع ه���ذا الكيان 

وبشكل غير معهود.
 )الش���قاقي وش���لح( بقيا عل���ى العهد حتى 
افترقا فالشقاقي المؤسس استشهد بعملية 
اغتي���ال جبانة في مالطا عام 1995 كما تمنى 
وحلم بالش���هادة, وليحمل الراي���ة واللواء من 
بع���ده رفيقه الدكتور رمضان ش���لح الذي لم 
يتج���اوز عمره حينها ال���� 37 عامًا, وكان إرث 
الشقاقي كبيرًا وثقيال, ولكن رفيق دربه كان 
على قدر المسؤولية واألمانة, فنهض بحركته 
وخ���اض بها وس���ط أمواج البح���ار المتالطمة 

حتى وصل بها إلى بر األمان.
من هن���ا انطلق األمين الع���ام لحركة الجهاد 
اإلسالمي د. رمضان عبد الله شلح, وكان رجل 
مبدع في كل مج���االت العلم, فتج���ده أديبًا 
وكاتبًا وش���اعرًا, تجده خطيبًا مفوهًا فقيهًا ال 
تعجزه المسائل الفقية في الدين اإلسالمي، 
سياس���ي محنك يحب أن يكنى باسم )محمد 
الفات���ح( وصاحب عامود ثاب���ت في صحيفة 
المقاوم���ة األولى )صحيفة االس���تقالل( التي 
كتب فيه���ا تحت زاوية مراي���ا, عددًا ال بأس 
به من المقاالت وق���د أعادت الصحيفة مؤخرا 
نش���ر كتاباته  عقب رحيله، كما تجده قائدًا 
عس���كريا يضع الخطط ويهتم بالمجاهدين 
ويحدد توقيت العمل الجهادي في فلسطين 
وبصماته في ذل���ك المجال واضحة وتعرفها 
جيدًا قيادة حركة الجهاد وسراياها المظفرة.

من عاشوا مع الدكتور رمضان  يعرفونه جيدًا 
يقول عنه صديقه االستاذ نصر هويدي: »إن 
الدكتور رمضان صاحب لمحة صوفية جميلة 
وازنة, كان يحب أن يختلي بنفس���ه س���اعات 
طويلة ليصل���ي ويقرأ القرآن وكان يبكي وهو 
يبتهل الى الل���ه بالدعاء، ودائما ما يتلو علينا 
س���ورة غافر ويداوم على قراءتها في صالته 
، كان د. رمض���ان  صاحب رؤي���ة ثاقبة يحلل 
الواق���ع بش���كل دقي���ق ويتنبأ بالمس���تقبل 
السياس���ي للقضية الفلسطينية, رجل فريد 
م���ن نوعه هو ورفي���ق دربه الدكت���ور فتحي 

الشقاقي«.
الحديث عن شخصية وسيرة الدكتور رمضان 
ش���لح يصع���ب حصره���ا, فس���يرته مليئة 
باألحداث والذكريات وقد تأثرنا نحن الشباب 

بش���خصية الدكتور رمض���ان دون أن نلتقيه 
ولكن كنا نش���اهده عبر إطالالته التلفزيونية 
والخطابات ف���ي المناس���بات الوطنية فنحن 
أجي���ال الثمانيني���ات والتس���عينيات كبرنا 
وتربينا على تلك األفكار وعش���قنا خط حركة 
الجهاد اإلسالمي بس���بب ذلك النهج والفكر 
الذي رس���خه الدكتور رمضان ورفاقه من بعد 
ما استشهد المؤسس األول فتحي الشقاقي 
وأت���ى المج���دد األمين رمضان ش���لح ليصل 
بالحركة إلى ما وصلت إليه اآلن ولتأخذ مكانتها 
بين أبرز الحركات الوطنية واإلسالمية ولتكون 
ثال���ث أكبر فصيل فلس���طيني في الس���احة 
الداخلية الفلس���طينية, ومن أب���رز الحركات 
التي يخش���اها الع���دو الصهيون���ي واإلدارة 
األمريكية وفي س���بيل ذل���ك وضعت امريكا 
رأس األمي���ن العام على قائم���ة المطلوبين ل� 
CIA ولترص���د مقاب���ل رأس الدكتور رمضان 

شلح خمسة ماليين دوالر.
استطاع الدكتور رمضان شلح أن يحفظ حركة 
الجهاد اإلسالمي من االنزالق واالنخراط بالدم 
الفلس���طيني والدخول في منعطفات تحرف 
بوصل���ة وخط حرك���ة الجهاد عن مش���روعها 
المركزي وهو تحرير فلس���طين  وهنا يسجل 
للدكت���ور رمض���ان ولقي���ادة الحرك���ة أنه���ا 
اس���تطاعت أن تنأى بنفس���ها عن االنخراط 
بأي صراعات داخلي���ة, ووقفت موقفا حياديا 
من االنقس���ام الفلس���طيني مع ب���ذل جهود 
ومح���اوالت لتقري���ب وجهات النظ���ر وحقن 

الدماء .
عشنا في زمن أبي عبد الله وكنا نسير برؤيته 
ونظرته المس���تقبلية لألح���داث فهذا الرجل 
يمل���ك رؤية واضحة ونظرة ثاقبة لمس���تقبل 
الصراع مع االحتالل، رحم���ك الله  أبا عبد الله 
رحلت عنا بجس���دك ,ولم ترح���ل بفكرك من 
عقولن���ا وقلوبنا ألنك تربعت يا س���يدي في 
الصدور والقلوب. فمثلك يا س���يدي ال يموت 
بل يعيش ويخل���ده التاريخ ويكتب اس���مه 
بمداد من نور, فس���يرتك عطرة ومس���يرتك 
حافلة بالعطاء والتضحيات, رحمك الله أبا عبد 
الله يا )محمد الفات���ح(. رحمك الله يا صاحب 
المبدأ وأنت الذي كنت خير خلف لخير سلف, 
نودع���ك لتلق���ى رفيق درب���ك وصاحبك أبي 
ابراهيم لتقول له بقينا على العهد والوصية 
.. وعزاؤنا أنك تركت خلفك رجال أمينًا مؤتمنًا 
على األمانة وهو رفيق دربكما األخ القائد زياد 
النخالة )أبو ط���ارق( عاقد ل���واء الجهاد الذي 

سيكمل مسيرة التحرير إن شاء الله.
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غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة النقل والمواصالت استمرار العمل بقرار 
منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية بأنواعها كافة 

من المعابر والمنافذ الحدودية حتى إشعار آخر.
وقال����ت الوزارة، في بيان لها، إن القرار يأتي في إطار 
س����عيها للحفاظ على قواعد الس����المة ومقتضيات 

المصلحة العامة؛ ومن أجل تنظيم العمل وتطويره.
وأكدت أن الق����رار يهدف أيًضا لضبط وتحريز قطع 
الغيار المدخلة؛ تمهيًدا التخاذ المقتضى القانوني 
بشأنها نحو مصادرتها وإتالفها، وحرًصا منها على 
تخفيف حوادث الطرق التي ازداد معدلها في اآلونة 

األخيرة، خاص����ة أن الدراجات النارية تس����ببت في 
العديد من هذه الحوادث، وفق الوزارة.

وفي سياق متصل، ذكرت »المواصالت« أنه سيجري 
إلغ����اء رخصة المواص����الت للتج����ار المخالفين من 
س����جالت التجار المعتمدين لديها، وحرمانهم من 
إجراء تنسيقات إلدخال قطع الغيار لجميع المركبات 

والدراجات.
وأوضحت أنه س����يجري إش����عار جمعية تجار قطع 
الغي����ار والمعدات الثقيلة بالق����رار؛ لتتولى تعميم 
بنوده على أعضاء الجمعية العمومية المنتس����بين 

لها.

رام الله / االستقالل:
أظهرت دراس����ة حديثة صادرة عن مجلة ش����ؤون 
فلس����طينية، أن قائمة بأعلى 8 س����لع يستوردها 
الفلس����طينيون من إس����رائيل، بلغت قيمتها 3.2 

مليارات دوالر.
وجاء في الدراسة بعنوان »تنويع مصادر الواردات 
- خيار االقتصاد الفلس����طيني االستراتيجي«، أن 
الوقود يتصدر من حيث القيمة واردات فلسطين 
من إسرائيل ب� 1.49 مليار دوالر، تشكل 39% من 

إجمالي الوارادات في 2018.
وفي 2018، بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية 
من إس����رائيل، نح����و 3.3 ملي����ارات دوالر أمريكي، 
تش����كل نس����بتها قرابة 50% م����ن إجمالي قيمة 

الواردات.
وجاءت منتجات األغذية المس����توردة من إسرائيل 
لألراضي الفلس����طينية، في المرتبة الثانية بقيمة 
555 مليون دوالر، تش����كل نس����بتها 15.3% من 
إجمالي قيمة الواردات، فيما جاءت منتجات نباتية 
المستوردة من إسرائيل لألراضي الفلسطينية، في 
المرتب����ة الثالثة بقيمة 344 مليون دوالر، تش����كل 

نسبتها 9.5% من إجمالي قيمة الواردات.
وتأتي في المرتبة الرابع����ة اآلالت واألجهزة اآللية 
المستوردة من إس����رائيل لألراضي الفلسطينية، 
بقيمة 263 مليون دوالر، تشكل نسبتها 7.3% من 
إجمالي قيمة الواردات، فيما جاءت الحيوانات الحية 

المستوردة من إسرائيل لألراضي الفلسطينية، في 
المرتبة الخامس����ة بقيمة 260 مليون دوالر، تشكل 

نسبتها 7.2% من إجمالي قيمة الواردات.
وجاءت منتجات الصناعات الكيميائية المستوردة 
من إسرائيل لألراضي الفلس����طينية، في المرتبة 
السادسة بقيمة 200 مليون دوالر، تشكل نسبتها 
5.5% م����ن إجمالي قيمة ال����واردات، اما المعادن 

المستوردة من إس����رائيل لألراضي الفلسطينية، 
تأتي في المرتبة السابعة بقيمة 126 مليون دوالر، 
تشكل نسبتها 3.6% من إجمالي قيمة الواردات، 
والخش����ب ومصنوعاته المس����تورد من إس����رائيل 
لألراضي الفلس����طينية، يأتي في المرتبة الثامنة 
بقيمة 107 ماليين دوالر، وتشكل نسبتها 3% من 

إجمالي قيمة الواردات.

بقيادة الوقود.. قائمة أعلى 8 سلع يستوردها الفلسطينيون من الكيان

رام الله/ االستقالل:
كش����فت نتائج تقري����ر حديث، أن نص����ف المؤسس����ات الصناعية في 

فلسطين، باعت منتجاتها بطريقة المفرق » التجزئة« في 2019.
وحس����ب تقرير الجهاز المركزي لالحصاء، فأن 50.6% من المؤسس����ات 
الصناعية في فلسطين، قامت ببيع منتجاتها العام الماضي بالمفرق على 

حساب الجملة.
وأفادت البيانات، أن 43.9% من المؤسس����ات الصناعية الفلس����طينية، 

باعت منتجاتها العام المنصرم بالجملة.
وبلغ عدد المؤسسات الصناعية » 5 عاملين وأكثر » في فلسطين، 3742 

مؤسسة، معظمها تعمل في مجال الصناعات التحويلية.
وبالرغم من انتش����ار التجارة اإللكترونية عالميًا ومحلي����ًا، اال أن البيع عبر 
اإلنترنت في المؤسس����ات الصناعية الفلس����طينية ما زال ضعيفًا، حيث 

بلغت أقل من واحد بالمئة ) %0.1(.
وأشارت األرقام، أن البيع عن طريق وكالء التابعين للمؤسسات الصناعية 

في فلسطين،  بلغ 1.3% فقط.
وبلغ عدد العاملين في المؤسسات الصناعية » 5 عاملين وأكثر »  حوالي 

58 ألف عامل.
وفيم����ا يتعلق بمبيعات المؤسس����ات الصناعية في فلس����طين، حوالي 
75.7% ف����ي الضف����ة وغ����زة، 22.4% م����ن إنتاجه����ا يباع في الس����وق 

اإلسرائيلية.

نصف مصانع فلسطين 
تبيع منتجاتها بالمفرق

غزة: استمرار منع إدخال 
قطع غيار الدراجات النارية

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع���ت أس���عار الذهب خالل تعام���الت يوم أمس، 
بدعم ارتفاع قياسي لمعدل اإلصابة اليومي بالفيروس 

العالمي حول العالم.
واس���تفاد المعدن األصفر باعتباره م���الذا آمنا بعد أن 
أعلنت منظمة الصحة العالمية تس���جيل عدد حاالت 
إصابة قياسي بفيروس كورونا بلغ 183 ألف حالة أمس 

األحد.
وأبلغت الواليات المتحدة عن زيادة عدد حاالت اإلصابة 
بالوب���اء بأكثر من 30 ألف حالة خالل يومين فقط وهو 

أعلى معدل إصابة يومي منذ أوائل الشهر الماضي.

وأدى تصاع���د أزمة الموجة الثاني���ة للوباء إلى تكالب 
المستثمرين على حيازة المعدن النفيس وسط تراجع 

آمال حدوث تعافي اقتصادي سريع.
وارتفع سعر العقود اآلجلة لمعدن الذهب تسليم شهر 
أغسطس/آب بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1756.70 
دوالر لألوقية. كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن 
األصفر بنسبة مماثلة مسجاًل 1747.93 دوالر لألوقية.

وخالل نفس الفترة، تراجع المؤش���ر الرئيسي للدوالر 
األمريك����ي وال����ذي يتب����ع أداء الورقة الخض����راء أمام 
ست عمالت رئيس����ية بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 

.97.397

الذهب يرتفع عالميًا مع تصاعد 
مخاوف الموجة الثانية للوباء

غزة/ االستقالل:
قال نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، إنه 
من المرجح أن يكون هناك ص����رف لرواتب الموظفين في األيام القريبة 

جدا.
وأش����ار أبو جراد في تصريح له، أن نس����ب الصرف ستتراوح بين 40 إلي 

50% ومن المتوقع أن تصرف للموظفين مرة واحدة كل خمسين يومًا.
ولف����ت أبو جراد إلى أن الموظفين يعان����ون من ضائقة مالية ويمرون في 
ظرف صعبة جدا، مضيفا: »نأمل من الحكومة الفلسطينية إيجاد الحلول 

المناسبة لصرف رواتب الموظفين«.
أما فيما يتعلق بالفعاليات االحتجاجية  للنقابة، فتابع أبو جراد » الوضع 
السياس����ي والصحي ألبناء شعبنا ال يس����مح بالخروج إلى الشارع ، ولكن 

اتصاالتنا مع الحكومة مستمرة وباقي قطاعات شعبنا الفلسطيني«.
وأردف »نحن باالتفاق مع مجلس نقابة الموظفين تم االتفاق على تأجيل 

الفعاليات االحتجاجية نظرا للظروف الصعبة التي نمر بها«.

أبو جراد: نرجح أن تصرف رواتب موظفي 
السلطة كل خمسين يومًا بنسبة 50 %

خانيونس/ االستقالل:
بدأت ش���ركة توزيع الكهرباء، بالتنس���يق مع وزارة الزراعة 
)إدارة المحررات( وس���لطة الطاقة، بتنفيذ مش���روع تطوير 
ش���بكة الكهرباء بمح���ررة عي���ن جالوت غرب���ي محافظة 
خانيونس جنوب قطاع غزة، بتكلفة مالية تقدر ب� 500 ألف 

شيكل.
وذكرت إدارة المحررات، أنه خالل هذا المش���روع، س���يتم 
إعادة هيكلة وتأهيل الشبكة بشكل كامل، مما يساهم في 
توفير خدمة التيار الكهربائي بشكل أفضل في المنطقة 

المذكورة، مما يشكل دعمًا للقطاع الزراعي بكافة أنواعه.
تج���در اإلش���ارة إلى أنه ت���م إدراج إعادة تأهيل ش���بكات 
الكهرب���اء في كافة مناطق المحررات، ضم���ن خطة الوزارة 

لعام 2020م وسيتم تنفيذها على عدة مراحل.

البدء بمشروع تطوير شبكة الكهرباء 
بمحررة عين جالوت بخانيونس

غزة/ االستقالل:
ش���رعت اإلدارة العامة لهندس���ة المركبات بوزارة النقل والمواصالت 
يوم أمس، بحملة تنظيم عمل الورش الفنية والكراجات في مختلف 

محافظات قطاع غزة.
وأفاد نائب مدير عام اإلدارة فضل حمودة في بيان له، بأن الهدف من 
هذه الحملة هو التأكيد على التزام أصحاب الورش الفنية والكراجات 
بمعايير السالمة واألمان الصادرة عن الوزارة لما لها من أهمية كبيرة 

تعود على المواطنين وأصحاب المنشآت.
وأوضح أن الوزارة أصدرت تعليماتها لكافة هذه المنش���آت بضرورة 
التعامل ضمن معايير الوقاية والس���المة الصحي���ة في ظل جائحة 

كورونا.
ودعا أصحاب المنش���آت إلى ضرورة تسوية أوضاعها وتسجيلها في 

الدوائر الحكومية المختصة.

الشروع بتنظيم عمل الورش 
الفنية والكراجات بغزة
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طرابلس/ االستقالل:
ال ت����زال تصريحات الرئي����س المصري عبد 
الفتاح السيسي، بشأن تهديداته بالتدخل 
العسكري المباشر في ليبيا، تلقي بظاللها 
على المش����هد الليب����ي، في الوق����ت الذي 
أكدت فيه مصادر رفيع����ة رغبة دولية في 
التقليل من التوتر الذي أنتجته تصريحات 
السيس����ي، كاش����فة ع����ن مقت����رح يقضي 

بتحييد سرت عن الصراع.
وكش����فت مصادر ليبية رفيع����ة مقربة من 
طرابل����س وطب����رق يوم أمس، دخ����ول دولة 
أوروبية على خط التوتر المتصاعد للتقليل 
من حدت����ه باقتراحه����ا أن تك����ون منطقة 
س����رت �� الجفرة منطقة خالي����ة من القوات 

العسكرية.
وأك����دت المص����ادر، وأحده����ا دبلوماس����ي 
بالس����فارة الليبية في روما، ه����ذا المقترح، 
مش����يرة إلى أن المقترح في أساسه إيطالي 
المتحدة تب����دو على ميل واضح  لكن األمم 
لواقعيته في ما يبدو أنه طوق نجاة للجانب 
المص����ري الذي بات محرج����ًا من تصريحات 

السيسي.
الدبلوماس����ي، كواليس االقتراح،  ويكشف 
قائاًل إن »نتائج االتصاالت غير المباشرة بين 

مصر وروس����يا من جانب وتركيا وحليفتها 
حكومة الوفاق من جانب آخر، أظهرت قبواًل 
مبدئيًا«، مش����يرًا إل����ى أن »الطرف المصري 

ب����دا أكثر ترحيبًا بأن تكون منطقة س����رت � 
الجفرة خالية من سالح أي من الطرفين«.

وبينما لم تظهر أي مواقف رس����مية بشأن 

إمكانية تفاه����م أو تقارب بي����ن المواقف 
المصري����ة الروس����ية م����ن جان����ب والليبية 
التركية من جانب آخر، يرجح الباحث الليبي 

في العالقات الدولي����ة، مصطفى البرق، أن 
يوكل التفاهم حول خلق منطقة خالية من 
السالح في س����رت �� الجفرة لألمم المتحدة، 
عبر بعثتها في ليبيا التي س����بق أن أعلنت 
عن اتصالها باألطراف الليبية الس����تئناف 

محادثات اللجنة العسكرية.
وب����دا قط����اع ليبي����ا األوس����ط، من س����رت 
ش����مااًل وحتى الجفرة جنوب����ًا، على أهمية 
لألطراف  بالنس����بة  كبي����رة  اس����تراتيجية 
اإلقليمي����ة والدولية المتدخل����ة في ليبيا، 
فبع����د تراجع ال����دور البريطاني ف����ي ليبيا 
وال����ذي كان يش����كل قطاع س����رت أهمية 
كبي����رة بالنس����بة له، بس����بب عق����ود الغاز 
الت����ي كان من المنتظر أن تديرها ش����ركة 
British Petroleum ع����ام 2010، يب����دو 
أن المنطق����ة تحولت إلى مح����ل صراع بين 
المتنافس����ين على موارد الطاقة الليبية، ال 
س����يما تركيا المرتبطة م����ع حكومة الوفاق 
باتفاقات بحرية تتيح لها االس����تفادة من 
موارد الطاقة، بحسب الحدود المائية التي 
يحدده����ا االتف����اق، فضاًل ع����ن مصر التي 
تطمح في حصة في موارد الطاقة عبر اللواء 
والقبائل  المتقاعد خليف����ة حفتر س����ابقًا 

الليبية حاليًا.

مقترح أوروبي للتهدئة في ليبيا: سرت منطقة آمنة

الخرطوم/ االستقالل:
قال وزير الري والموارد المائية الس���ودانية ياسر عباس، 
إن »الس���ودان م���ا زال يتمس���ك بموقفه الثاب���ت من أن 
المفاوض���ات هي أنجح الس���بل للتوصل إل���ى تفاهمات 

بشأن قضية سد النهضة اإلثيوبي«.
وأكد ياس���ر عباس، أن »الجانب الس���وداني بذل مجهودا 
بإخالص ول���م ييأس في التوصل إل���ى اتفاق بين الدول 
الثالث«، مش���يرا إلى أن »الس���ودان لجأ إلى أن يرفع األمر 
لرؤساء الدول بعد أن شعر بعدم وجود تقدم في النواحي 
القانونية على مستوى وزراء المياه، والتي قال إنها تحتاج 

لقرار سياسي«، وذلك حسب وكالة األنباء السودانية.
وجدد عباس تمسك السودان بالتوقيع على اتفاق كشرط 
أساس���ي قبل البدء في ملء السد اإلثيوبي، وذلك لضمان 
سالمة وتشغيل س���د الروصيرص«، مؤكدا أن »السودان 

متحسب لكل السيناريوهات لضمان حقوقه«.

وكان وزير الدولة في الخارجية السودانية عمر قمر الدين، 
قال إن الس���ودان لن يدخل في مواجه���ة مع إثيوبيا في 

حال أقدمت على خطوة ملء خزان السد دون اتفاق.
وأض���اف قمر الدي���ن في مقابل���ة مع »بي بي س���ي«، أن 
»الخرطوم س���تتعامل مع األمر الواق���ع وتبحث عن حلول 
عبر الحوار«، مشيرا إلى أن »الخرطوم ترفض أيضا تصعيد 
القاهرة لقضية س���د النهضة ولجوءها إلى مجلس األمن 

الدولي«.
وأعل���ن وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاش���يو، أن بالده 
ماضية قدما في ملء س���د النهضة الشهر المقبل، سواء 
باالتفاق مع مصر أو دونه، فيما ردت مصر وقررت رس���ميا 
تقديم طل���ب إلى مجلس األمن للتدخ���ل من أجل تأكيد 
أهمية مواصل���ة الدول الثالث مصر وإثيوبيا والس���ودان 
التفاوض بحس���ن نية تنفي���ذا اللتزاماته���ا وفق قواعد 

القانون الدولي.

السودان يضع شرطًا أساسيًا 
قبل ملء »سد النهضة« واشنطن/ االستقالل:

اعتبر مستشار األمن القومي األميركي السابق جون بولتون، 
ف���ي حديث مع ش���بكة »أي بي س���ي« ني���وز األميركية، أن 
رئاسة دونالد ترامب مدّمرة بشكل خطير للواليات المتحدة 
األميركية، مش���يرًا إل���ى أن انتخابات ع���ام 2020 هي آخر 

»حاجز« لحماية البالد منه.
وتأت���ي مقابلة بولتون قبل يومين على نش���ر كتابه »ذا روم 
وير إت هابند«، والذي يروي مذّكراته خالل 17 شهرًا قضاها 

داخل البيت األبيض. 
وأمل في المقابل���ة أن يتذّكر التاريخ ترامب كرئيس لوالية 
واح���دة، لم يغرق البالد بال رجعة في دوامة انحدار ال يمكننا 
النهوض منها. وأش���ار بولتون إلى أن اس���تنتاجه بعد 17 
ش���هرًا أمضاها مستش���ارًا لألمن القومي، ه���و أن ترامب ال 

ينبغي أن يكون رئيسًا.
ويقول بولتون إن ترامب غير مّطلع على األمور بش���كل كبير، 
وهو يّتخ���ذ قرارات خاطئ���ة وغير عقالنية، وه���و غير قادر 
على فصل مصالحه الخاصة والسياس���ية عن مصالح البالد، 

ويمكن التالعب به من قبل الخصوم األجانب.

وإذ أكد أن���ه لن يصّوت له ف���ي االنتخابات الرئاس���ية في 
نوفمبر/تش���رين الثاني المقبل، ش���ّدد على أّنه لن يصّوت 
كذل���ك للمرش���ح الديمقراطي ج���و بايدن، قائاًل: »س���أجد 

جمهوريًا محافظًا ألصّوت له«.
وتحّدث بولتون عن كتابه الذي سُينش���ر اليوم، بعد رفض 
ق���اٍض فدرالي، الطلب العاج���ل الذي قّدمت���ه وزارة العدل 
األميركية لحظر نشره، مشيرًا إلى أن ترامب ال يخشى قراءة 
الحكومات األجنبية لكتابه، بل يخش���ى ق���راءة المواطنين 
األميركيين له، الفتًا إلى أنه كان يقظًا جدًا لتفادي تضمين 
كتاب���ه معلومات مصّنفة س���رّية، لكّن الش���عب األميركي 

يحتاج إلى سماع الحقيقة، على حّد قوله. 
ورأى مستشار األمن القومي الس���ابق أّن من واجبه أن يخبر 
الش���عب األميركي كيف هو الحال ف���ي البيت األبيض، وما 

الذي يفعله زعيمهم.
ورّد بولتون على االتهامات بأّن قصصه س���تضعف موقف 
ترامب على الس���احة الدولي���ة، قائاًل إن���ه ال يخبر الرئيس 
الروس���ي فالديمير بوتين ش���يئًا ال يعرفه أصاًل، وأنه يخبر 

األميركيين بأمر قد ال يكونون على علم به.

رة ويمكن التالعب به بولتون: رئاسة ترامب مدمِّ

لندن / االستقالل:
ذك���ر تحقيق أجرت���ه منظمة العف���و الدولية 
االس���تقصائي  الصحاف���ي  أّن  )أمنس���تي( 
المغربي، عمر الراضي، اسُتهدف 3 مرات وتم 
التجس���س عليه بعد إصابة هاتف���ه ببرنامج 
»بيغاس���وس« Pegasus الذي طورته ش���ركة 
الهايِتك والبرمجية اإلس���رائيلية »إن إس أو« 

.NSO
واآللي���ة المس���تخدمة الس���تهداف الراضي 
تس���مى »هج���وم حق���ن الش���بكة«، إذ يمكن 
نشرها دون أن ينقر الضحية على رابط خبيث، 
ويعتق���د أنه تم اس���تخدامه ض���د صحافي 

مغربي آخر أيضًا.
وفيم���ا ال تنش���ر »إن إس أو« قائمة بعمالئها 
الحكوميين، حدد تحقيق سابق أجراه باحثون 

ف���ي »س���يتيزين الب« Citizen Lab المغرب 
كإحدى 45 دولة نشطت فيها برامج التجسس 
الخاصة بالشركة. وكان 7 ناشطين مغاربة قد 
نوفمبر/تشرين  بالدهم في  س���لطات  اتهموا 
بالتجس���س عليهم بنفس  الماض���ي  الثاني 

البرمجية.
وقال���ت »منظم���ة العفو الدولي���ة« إن توقيت 
الهجمات المزعومة في المغرب يشير إلى أنها 
وقعت بعد أن نش���رت NSO »سياسة جديدة 
لحقوق اإلنس���ان« في س���بتمبر/أيلول 2019. 
وبموجب السياسة، وعدت NSO بالتحقيق في 
أي تقرير ذي أس���اس جيد يش���رح بالتفصيل 
إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل عمالئها، 
قائل���ًة إنه س���يتم إنهاء وص���ول العميل إلى 
تقنيته���ا إذا لزم األمر إذا وجدت الش���ركة أن 

التكنولوجيا قد تمت إساءة استخدامها.
وقالت، نائبة مدير منظمة العفو الدولية، دانا 
إنغلتون: »لدى NSO أسئلة جدية لإلجابة عن 
اإلجراءات التي اتخذتها عند تقديم أدلة على 
استخدام تقنيتها الرتكاب انتهاكات لحقوق 
اإلنس���ان في المغرب«. وقالت »إن إس إو« في 
بيان لها، إنها »تش���عر بقلق عميق« برس���الة 
تلقتها من منظمة العفو تحتوي على المزاعم.

وعمر الراض���ي هو صحافي وناش���ط حقوقي 
مغرب���ي، أص���درت المحكم���ة االبتدائية في 
مدينة الدار البيضاء المغربية، في مارس/آذار 
الماضي، حكمًا بس���جنه أربعة أشهر موقوفة 
التنفي���ذ وتغريمه 500 دره���م، على خلفية 
تغري���دة عل���ى »تويتر« انتقد فيه���ا األحكام 

القضائية الصادرة في حق معتقلي الريف. 

واعتق���ل الصحافي والناش���ط الحقوقي )33 
عامًا(، في 26 ديس���مبر/ كانون األول الماضي، 
عل���ى خلفي���ة التغريدة، ما أث���ار موجة غضب 
داخل المغرب وخارج���ه، دفعت أكثر من 500 
ش���خصية إلى إطالق عريضة تطالب بحريته، 
نش���رتها صحيفة »لوموند« الفرنسية و«أخبار 
اليوم« المغربية بالتزامن. بعد ذلك، تّم إطالق 

سراحه واستمرار مالحقته قضائيًا.
وانتقدت منظمة »العف���و« الدولية، في تقرير 
لها في فبراير/شباط الماضي، ما اعتبرته »حملة 
قمع« في المغرب بحق ناش���طين، النتقادهم 
الملك أو مؤسسات أو مسؤولين رسميين، في 
اآلونة األخيرة، مسجلة اعتقاالت شملت عشرة 
أشخاص على األقل، وطالبت السلطات باإلفراج 

عنهم.

»أمنستي«: التجسس على الصحافي المغربي عمر الراضي تم ببرمجية »إسرائيلية«
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الضفة الغربية/االستقالل:
خطف فري����ق نادي طوباس بطاقة التأهل 
الثانية ل����دوري المحترفين، بعد فوزه على 
العيسوية بسباعية نظيفة، في اللقاء الذي 
أقيم على استاد الشهيد فيصل الحسيني 
بضاحية الرام، لحساب الجولة األخيرة من 
دوري الدرجة األولى، حيث اس����تقر رصيد 
طوباس في مرك����ز الوصافة عند 43 نقطة 
بفارق نقطتين عن المتص����در الظاهرية، 
بينما تجمد العيس����وية متذيل الترتيب 

والهابط إلى الدرجة الثانية عند 6 نقاط.
وبسط طوباس سيطرته منذ البداية، وشن 
الطلع����ات الهجومي����ة التي أس����فرت عن 

ه����دف جاء في الدقيقة 14 عن طريق عبد 
الله أبو محسن الذي انفرد بحارس المرمى، 

ونجح بإيداع الكرة في الشباك.
وترجم طوباس أفضليته إلى هدف ثاٍن في 
الدقيقة 20 بتسديدة من نديم البرغوثي.

وعزز محم����د دراغمة تقدم طوباس بهدٍف 
ثال����ٍث في الدقيقة 33، ع����ن طريق محمد 
دراغمة الذي اس����تلم ك����رة داخل منطقة 

الجزاء وأودعها في المرمى.
وجاء الهدف الرابع لطوباس عند الدقيقة 
43 بأقدام محمد دراغمة الذي سدد كرة من 
خارج الصندوق، ولم تمض سوى دقيقتين 
ليعود دراغمة ويضاعف النتيجة لطوباس 

بهدٍف خامس.
وفي الدقيق����ة 52، وقع محم����د نزال على 
س����ادس أهداف طوباس ف����ي اللقاء، بعد 
أن استلم الكرة وراوغ الدفاع وسدد باتجاه 

المرمى.
وواصل طوباس س����يطرته على الكرة في 
الش����وط الثاني، دون أن ينزع إلى الهجوم 
في أغلب األوق����ات، واكتفى بنقل الكرات 
بين العبي����ه، وقبل نهاي����ة اللقاء بخمس 
دقائ����ق، اختت����م أحمد دراغم����ة مهرجان 
األهداف بعد ان اس����تلم الكرة عند الزاوية 
وتوغل بها داخل الصندوق وس����دد باتجاه 

المرمى.

طوباس يخطف بطاقة التأهل الثانية لدوري المحترفين

غزة/ االستقالل:
انتهى عقد المهاجم حازم شكش���ك م���ع فريقه هالل غزة, 
عقب خسارته أمام غزة الرياضي )0-1(, ضمن منافسات دور 

الثمانية من كأس غزة.
وبات شكش���ك العبا حرا هذه الفترة, بعدما قّدم مستويات 
رائع���ة برفقة الهالل, ما جعله يحص���د لقب هداف الدرجة 

الممتازة هذا الموسم برصيد 13 هدفا.
وتلقى الالعب عدة عروض في الفترة الماضية, دون أن يحدد 
وجهت���ه الجديدة, إال أن بعض المص���ادر تؤكد اقترابه من 
الصداقة ما لم يحدث أي جديد على صعيد العروض األخرى.

هذا وأعلن نادي التفاح ع���ن تجديد عقد العبين جديدين, 
تمهيدا للبقاء مع الفريق الموس���م المقبل في دوري الدرجة 

الممتازة.
وأكد التفاح, أن الحارس محمد الدالي س���يلعب مع الفريق 
الموس���م القادم, بينما سيبقى خميس حمودة في صفوف 

النادي 3 مواسم أخرى.
وق���ّدم الدالي وحم���ودة عروضا جيدة مع التف���اح في دوري 
األولى هذا الموسم, الذي حّل فيه الفريق متصدرا للمسابقة 

برصيد 40 نقطة.
يشار إلى أن التفاح جدد عقد فادي عوض الله مؤخرا, وأعاد 
يوس���ف لولو لصفوفه, كما تعاقد مع بالل النمنم, والمعتز 

القططي, وحسن جودة.

شكشك يرحل عن »هالل غزة«.. 
والتفاح يجدد عقد العبين جديدين

مدريد/ االستقالل:
س���جل اإلس���باني س���يرجيو راموس، قائد 
ري���ال مدريد، هدًفا في االنتص���ار على ريال 

سوسيداد، ضمن مباريات الجولة 30 لليجا.
وبحسب شبكة »س���كواكا« لإلحصائيات، فإن هذا 
الهدف يحمل رقم 68 لراموس في تاريخ مشاركاته 
ف���ي الليجا، متفوًقا بهدف عل���ى الهولندي رونالد 
كوم���ان، مدافع برش���لونة الس���ابق، ليصبح أفضل 

مدافع هداف في تاريخ الدوري اإلسباني.
ويحت���ل كوم���ان المركز الثاني برصي���د 67 هدًفا، 
ويأتي فيرناندو هييرو ف���ي المركز الثالث برصيد 
60 هدًفا، وبيري في المركز الرابع برصيد 52 هدًفا، 
بينما يحتل روبرتو كارلوس المركز الخامس برصيد 

46 هدًفا.

االستقالل/ وكاالت:
جدد ن���ادي إنتر مي���الن اإليطال���ي، اهتمامه 
بالحصول عل���ى خدمات أحد نج���وم المنتخب 
الجزائ���ري، خالل فت���رة االنتق���االت الصيفية 

المقبلة.
وذكر الصحف���ي اإليطالي » ألفري���دو بيدوال«، 
أن نادي إنتر بدأ في مراجعة حس���اباته بش���أن 
التعاقد م���ع المدافع الجزائ���ري محمد فارس، 

العب سبال.
وأشار إلى أن النيراتزوري يريد أن يتعمق أكثر 
في الصفقة، إذا كانت نهاية الموسم سعيدة 

بالنسبة لفارس.
وأكد بيدوال أن نادي إنتر كان قريبا من التعاقد 
م���ع الالعب خالل فت���رة االنتق���االت الصيفية 
الماضية، بنحو 12 مليون يورو، قبل أن تتوقف 
المفاوضات، بعد تعرض���ه إلصابة خطيرة على 

مستوى الرباط الصليبي.
وأضاف الصحفي الش���هير، أن مس���ؤولي إنتر 
يثقون في مهارات ف���ارس، إال أنهم يفضلون 
متابعته حت���ى نهاية الموس���م، قبل التقدم 

بعرض رسمي.
ولفت بيدوال إلى أن ف���ارس، ال يحظى باهتمام 
إنتر مي���الن فقط، ب���ل يتواجد ضم���ن قائمة 
المطلوبين لدى عدة أندي���ة إيطالية، على غرار 

تورينو، وفيورنتينا.

»إنتر« يراجع حساباته بشأن نجم الجزائر

راموس ينتزع تاج 
أسطورة برشلونة

لندن/االستقالل
كش���ف يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن س���بب وضعه محمد 
صالح نجم الفري���ق على مقاعد البدالء في مب���اراة الديربي أمام 

إيفرتون ، ضمن منافسات الدوري اإلنجليزي.
وقال كلوب، في تصريحات قبل المباراة: »نمر بفترة استثنائية 
بعد 4 أسابيع من التحضير واإلعداد، ال يمكن تجاهل أننا سنلعب 

مباراة أخرى غد األربعاء«.
وأض���اف الم���درب األلماني: »مب���اراة إيفرتون ليس���ت األخيرة 
في الموس���م، لذل���ك كان يجب عل���ي التفكير قلي���ال في األمر 
خاصة أن بعض الالعبين ل���م ينتظموا في التدريبات الجماعية 
األس���بوع الماضي، بل اكتفوا بأداء تدريبات منفردة، مثل صالح 
وروبرتسون، ولكن هذا الثنائي شارك في التدريب وظهر بحالة 

جيدة«.
وتابع: »لهذا السبب تواجد صالح في قائمة المباراة، أما روبرتسون 

سيكون جاهزا لمواجهة األربعاء ضد كريستال باالس«.
واستطرد: »وضع صالح على مقاعد البدالء كان القرار األنسب، أما 

روبرتسون كان بحاجة لحصة تدريبية لتجهيزه بشكل أفضل«.
وأت���م: »لقد تفاجأت بالحالة الرائع���ة لمينامينو ونابي كيتا في 

التدريبات، لذا دفعت بهما في التشكيل األساسي«.

كلوب: سببان لوضع صالح على مقاعد البدالء في الديربي
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

املو�شوع: تبليغات �شرعية
الى المدعى عليه : عبد الرحمن نبهان عوض ابو دقة من خانيونس 
وس���كانها س���ابقا وحاليا في بلجيكا ومجهول محل االقامة فيها  
يقتض���ى حضورك ال���ى محكمة خانيونس الش���رعية يوم االحد 
الموافق 26/7/2020 الساعة الثامنة والنصف صباحا وذلك للنظر 
في الدعوى اس���اس 464/2020 وموضوعها نفقة زوجة والمقامة 
عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي المدعية 
_ مريم كرامة محمد احمد ابو دقة من خانيونس وكيلها المحاميان 
الش���رعيان شحدة ش���راب وصالح النجار وان لم تحضر في الوقت 
المعين او تبد للمحكمة معذرة مشروعة او ترسل وكيال عنك يجر 
بحقك االيجاب الش���رعي لذلك صار تبليغك حسب االصول زحرر 

في االول من ذو القعدة لسنة 1441 ه وفق 22/6/2020 

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
  حممد مو�سى كريزم

غزة/ االستقالل:
دع����ت الجبهة الش����عبية لتحرير فلس����طين، 
اإلثنين، إلى توجيه كل الطاقات والجهود في 
خندق مواجهة االحتالل ومخططات التصفية، 
بما يؤدي إلى فتح س����احة اشتباك وانتفاضة 
ش����عبية عارمة على امتداد مناط����ق التماس 

ومواقع االحتالل والمستوطنين.
كما دعت إلى االس����تمرار في الضغط للتنفيذ 
الجدي والحقيقي للقرارات الوطنية المتعلقة 
بس����حب االعت����راف باالحتالل، وإنه����اء اتفاق 
أوس����لو وكل ارتباطات����ه السياس����ية واألمنية 
التنس����يق  المقدمة منها  واالقتصادية، وفي 

األمني وبروتوكول باريس االقتصادي.
وش����ددت الجبهة ف����ي بيان له����ا أمس، على 
ضرورة المشاركة الواسعة من جماهير شعبنا 
في الوطن والش����تات، وأمتن����ا العربية وأحرار 
العال����م، في األنش����طة والفعالي����ات الرافضة 
الضفة  الصهيونية ألراضي  الضم  لمخططات 
وخاص����ة في المناط����ق المهددة ف����ي األغوار 

وأريحا.

وأكدت الجبهة أن اللحظة السياسية الخطيرة 
الراهنة تس����تدعي وحدة المواق����ف الوطنية 
والقومية واألممية، من أجل إفش����ال المشاريع 

األمريكية والصهيونية التصفوية.
كم����ا دعت أح����رار العال����م وحرك����ة التضامن 

والمقاطعة الدولية إلى أوس����ع مش����اركة في 
الفعاليات الدولية التي س����ُتنظم في عواصم 
وم����دن رئيس����ية ح����ول العال����م، وخاصة في 
الواليات المتحدة وكندا وأوروبا، رفًضا لمشروع 

الضم.

»الشعبية« تدعو النتفاضة شعبية عارمة
 ضد االحتالل والمستوطنين

 غزة/ االستقالل:
دخل يوم أمس س���بعة أس���رى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أعوامًا 

جديدة داخل سجون االحتالل، بينهم خمسة محكومون بالمؤبد.
وأفادت إذاعة صوت األس���رى في غزة، أن األس���رى هم األس���ير رائد عيسى 
محمد الحروب )35 عاًما( المحكوم بالس���جن المؤبد مدى الحياة باإلضافة إلى 
60 عاًما، واألسير محمد جبر عودة الحروب )37 عاًما( المحكوم بالسجن المؤبد 
مدى الحياة باإلضافة إلى 45 عاًما، األس���ير بهاء الدين علي حسن العدم )34 
عاًما( المحكوم بالس���جن المؤبد مدى الحياة باإلضافة إلى 25 عاًمًا ، واألس���ير 
محمد إس���ماعيل حس���ين الحروب )35 عاًما( المحكوم بالسجن المؤبد مدى 
الحياة باإلضافة إلى 20 عاًما، واألس���ير علي يون���س عبد الجواد الحروب )46 
عاًما( المحكوم بالسجن 25 عاًما وهم معتقلون منذ عام 2010، وأمضوا عشرة 

أعوام في سجون االحتالل، وجميعهم من مدينة الخليل.
أما من قطاع غزة، فقد دخل األس���ير عالء أحم���د عبد المنعم صالح )46 عاًما( 
عامًا جديدًا في سجون االحتالل، وهو من مخيم جباليا شمال القطاع ومحكوم 
بالس���جن المؤبد مدى الحي���اة، قضى منه 16 عاًما بع���د اعتقاله عام 2004، 
باإلضاف���ة إلى األس���ير بهاء الدين محم���د القصاص )39 عام���ا( من مدينة 
خانيون���س جنوب قطاع غ���زة، المعتقل منذ عام 2002؛ خ���الل كمين أثناء 
توجهه إلى مدينة قلقيلية بالضفة الغربية؛ ويقضي حكمًا بالسجن الفعلي 
)23عام���ًا( بتهمة االنتماء والعضوية في س���رايا القدس الجناح العس���كري 
لحرك���ة الجهاد اإلس���المي والمش���اركة ف���ي عمليات للمقاوم���ة ضد قوات 

االحتالل، أمضى منه 18 عاًما على التوالي.

سبعة أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة داخل سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل:
أكد المتحدث باس����م هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
حس����ن عبد ربه، عل����ى وجود تقصير وغي����اب كبير من 
قب����ل الصليب األحمر منذ مطل����ع أذار/ مارس الماضي، 
ف����ي تقديم مهام����ه األساس����ية المتمثل����ة بتنظيم 
زيارات أهالي األس����رى ألبنائهم في السجون، وزيارته 
لألس����رى خالل فترة التحقيق، ومتابعة أوضاع األسرى، 

وظروفهم الصحية.
وأوض����ح عب����د ربه ف����ي تصريح ل����ه اإلثني����ن، أنه في 
حال اس����تمر الصلي����ب األحمر بالتقاع����س في القيام 
بمس����ؤولياته، فإن ذلك من ش����أنه أن يض����ع عالمات 
اس����تفهام حول ال����دور الحقيقي للمنظم����ة الدولية 

للصليب األحمر، وس����ُيدخل األمور في منحنى سياسي 
وقانوني.

وأش����ار عبد ربه، إل����ى أن زيارات أهالي أس����رى القدس 
ألبنائهم التي بدأت، وس����تتواصل خالل األيام المقبلة 
تت����م بالترتيب المباش����ر م����ا بين لجنة أهالي أس����رى 
القدس، ومصلحة س����جون االحتالل، دون أي تدخل من 

الصليب األحمر.
وفيما يتعلق بزيارات أهالي األسرى في الضفة وقطاع 
غ����زة، قال عبد رب����ه: إن هذه الزيارات ال ت����زال متوقفة 
بقرار من حكومة االحتالل، بذريعة جائحة )كورونا( في 
إمعان واضح لزيادة معاناة األس����رى، رغم االنفراجة في 

زيارة المحامين لعدد من السجون.

»هيئة«: الصليب األحمر يتقاعس 
بتقديم مهامه األساسية تجاه األسرى

النقب المحتل/ االستقالل:
ش���ارك المئات من أهالي النقب والمجتم���ع العربي في 
الداخ���ل المحتل، في مظاهرة غاضبة أمام مكاتب حكومة 
االحت���الل في بئر الس���بع، ض���د عمليات اله���دم وأوامر 
اإلخالء والترحيل واالس���تيالء على األراضي وتحريش���ها 
م���ن الصندوق الدائ���م ل�«إس���رائيل« )كي���رن كييمت(، 

والممارسات العنصرية.
ورف���ع المتظاهرون خ���الل احتجاجهم، الفت���ات منددة 
بالسياس���ة الممنهجة التي تس���تهدف وجود أصحاب 
األرض األصليي���ن في النقب، إذ كت���ب على بعض منها 
»مطالبنا ش���رعية.. اعتراف وملكية«، »ال ترحيل ال تهجير 
عن أراضينا ما بنحيد«، »ال ركوع ال ركوع أرضنا حق مشروع«.

وكان من بين المش���اركين، قيادات سياسية من مختلف 
أنح���اء المجتمع العرب���ي ونواب عن القائمة المش���تركة 

ولجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات 
المحلية العربية.

وكانت قد انطلقت قافلة س���يارات من قرية خربة الوطن، 
مس���لوبة االعتراف، وبل���دات أخرى في منطق���ة النقب، 
جنوبي فلس���طين المحتلة، وهي تق���ل عددا من األهالي 

للتظاهر قبالة المكاتب الحكومية في بئر السبع.
ونظم���ت المظاهرة بدعوة من »لجنة التوجيه العليا لعرب 
النقب«، مؤكدة أن »المش���اركة ف���ي المظاهرة هي واجب 

وطني وأخالقي ودعم وتعزيز لصمود أهلنا«.
وتواصل السلطات اإلس���رائيلية مخططها هدم عشرات 
الق���رى العربية مس���لوبة االعت���راف بالنقب، وتش���ريد 
س���كانها، س���عيا منها لمصادرة أراضيه���م التي تقدر 
مس���احتها بمئات آالف الدونم���ات، وذلك ضمن مخطط 

تهويد النقب.

مسيرة سيارات وتظاهرة غاضبة 
بالنقب ضد عمليات الهدم والترحيل

.ووفق���ا للهالل األحم���ر، فقد أصيب 4 مواطني���ن بالرصاص 
المطاطي، و4 آخرون بالغاز المس���يل للدموع، وجميعهم تم 

عالجهم ميدانًيا.
وكان���ت قوات االحت���الل أغلقت في وقت س���ابق أمس حاجز 
الحمرا وجميع مداخل مدينة أريح���ا، لمنع وصول المواطنين 
إلى الفعالية الرافضة لضم األغوار، ما أدى الحتجاز عش���رات 

الحافالت.
وأعلنت حكوم���ة االحتالل بزعامة بنيامي���ن نتنياهو، نهاية 
أبري���ل الماضي، ع���ن قرار ببدء عملية ضم أجزاء واس���عة من 
الضفة الغربية، أول يوليو المقبل، وتشمل غور األردن وجميع 

المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية.
كما أصيب ش���اب برصاص قوات االحتالل، مساء أمس، قرب 

قرية عابود شمال غرب رام الله وسط الضفة المحتلة.
وأفادت جمعي���ة الهالل األحمر الفلس���طيني، بأن طواقمها 
نقلت الش���اب ال���ذي أصيب بالرصاص الحي ف���ي قدمه، إلى 

مستشفى رام الله.
إلى ذل���ك، اعتقلت ق���وات االحتالل 18 مواطن���ا من مناطق 

متفرقة بالضفة المحتلة.
ففي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل س���تة مواطنين، وهم: 
ممدوح الرمحي، ومعاذ سفيان الرمحي، وأحمد محمد زيد من 
مخيم الجلزون، وباس���ل البرغوثي ونجله محمد من قرية كوبر، 

ومحمد زاهي أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم شماال.

وف���ي جني���ن، اعتقلت ق���وات االحتالل ثالثة ش���بان، وهم: 
الش���قيقين أحمد ومحمد إبراهيم الش���يخ، والش���اب وسيم 
جه���اد نزال بعد اقتح���ام المدينة ومداهم���ة منازل ذويهم 

وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. 
وفي طوباس، اعتقل���ت قوات االحتالل ثالث���ة مواطنين من 
قرية تياس���ير ش���رق طوباس، وهم: إياد مثقال أبو محسن، 

ودحام فايز دبك، وزاهي أحمد أبو علي.
وفي بيت لح���م، اعتقلت قوات االحتالل علي أبو س���رور )25 
عام���ا(، من قرية واد رحال، ومحمد أكرم طقاطقة )27 عاما( من 

بل���دة بي���ت فج���ار جنوب���ا.
ف���ي الخليل، اعتقلت قوات االحت���الل مواطنين، وهما: مهند 
الرجب���ي وعماد األط���رش على حاجز  »الكونتين���ر« في البلدة 

القديمة وسط الخليل.
كما نصب���ت قوات االحت���الل حواجز عس���كرية على مداخل 
الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، 
وأوقفت مركبات المواطنين وفتش���تها، ودققت في بطاقات 

ركابها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل، الش���ابين: مؤمن سليم 
حن���ون )24 عاما( من بلدة عنبتا ش���رق طولك���رم، وبدر مازن 
س���عيد احمد )23 عاما( من بلدة زيتا ش���مال المحافظة، بعد 

أن داهمت منزليهما.
اقتحام األقصى

في س���ياق آخر، اقتحم عشرات المس���توطنين بقيادة عضو 
»الكنيس���ت« السابق »يهودا غليك« باحات المسجد األقصى 

المبارك صباح أمس، بحماية مشددة من قوات االحتالل.
وأدى المس���توطنون رقصات اس���تفزازية أمام باب السلسلة 
في الجهة الغربية من المس���جد األقصى، ثم امتد مسيرهم 
وصواًل للمنطقة الشرقية، التي تجولوا فيها وجلسوا يتلقون 
ش���روحات من أحد الحاخامات، كما أدوا طقوًسا تلمودية في 

المكان.
وحذرت المرابطة المقدس���ية خديج���ة خويص، من أن تزايد 
ا لما يحاك للمسجد  عربدة االحتالل يحمل مؤش���ًرا خطيًرا جّدً
األقصى بش���كل عام، وخاص���ة المنطقة الش���رقية ومحيط 

مصّلى باب الرحمة.
وكان جن���ود االحتالل اقتحموا بأحذيتهم مصلى باب الرحمة 
يوم أمس، واعتقلوا خمس فتيات وحارس���ا للمسجد األقصى 

بعد االعتداء عليهم.
وب���دأت مطامع االحتالل في مصلى ب���اب الرحمة منذ احتالل 
المدينة المقدس���ة عام 1967، وُتوجت بإصدار أمر عس���كري 
عام 2003 بإغالقه بعد حظر جمعية »لجنة التراث اإلسالمي« 
الت���ي كان لها مكتب بالمصلى حت���ى مطلع عام 2019 حيث 
نجح المصلون والمرابطون بفتح مصلى باب الرحمة بعد إزالة 
السالسل الحديدية التي وضعها االحتالل على بوابة مؤدية 

إليه، حيث أعادوا إعماره بالصالة والرباط.

اإ�سابات واعتقالت..
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نابلس/االستقالل:
ألقت الشرطة يوم أمس، القبض على شخص فار من وجه العدالة منذ 4 سنوات متهم بتسريب 

أراض لالحتالل اإلسرائيلي بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة في بيان لها، أن الشرطة القضائية ألقت القبض 

على شخص من محافظة نابلس صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات قبل أربعة أعوام.
وأضافت أن الشرطة تلقت الحكم عن طريق النيابة العامة لتنفيذه حسب األصول، وبعد البحث 
والتحري المس���تمر من الشرطة لتنفيذ الحكم، تمكنت من إلقاء القبض عليه، وقامت بإيداعه 

بمركز اإلصالح والتأهيل تنفيذا للحكم الصادر بحقه حسب األصول.

رام الله: السجن 3 
أشهر لموظف تهاون 
بأداء واجباته الوظيفية

)apaimages (            اإنتاج الآي�س كرمي خالل مو�صم ال�صيف يف م�صنع  للمثلجات مبدينة غزة

رام الله / االستقالل:
حكمت محكمة جرائم الفس���اد في مدينة رام الله يوم أمس، على المتهم )أ. ز(، 
الذي يعمل بوزارة العدل، بالس���جن الفعلي لمدة ثالثة أش���هر، وإلزامه بنفقات 

المحكمة بقيمة 500 دينار أردني.
وادان���ت المحكمة المتهم )أ. ز( بجريمة التهاون ف���ي أداء الواجبات الوظيفية 

خالًفا ألحكام المادة )183( من قانون العقوبات لسنة 1960.
وقررت براءته م���ن جريمة االختالس خالًفا ألحكام الم���ادة )174( الفقرة 1 من 

قانون العقوبات لسنة 1960م لعدم كفاية األدلة.
وجاء الحكم خالل جلسة ُعقدت برئاسة القاضي عادل أبو صالحة، وعضوية كل 
من القاضيين رامز جمهور محمد رس���ول، وبن���اًء على التحقيقات التي أجرتها 
نيابة جرائم الفس���اد، والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة س���فيان بو 

زهيرة.
وأوضحت المحكمة أن قرار اإلدانة بحق المدان جاء في أعقاب قرار اإلحالة من قبل 

هيئة مكافحة الفساد بعد إجراء التحريات وجمع االستدالالت بشأن الواقعة.

طوكيو/االستقالل:
 طور علماء يابانيون طريقة جديدة لزراعة 
النباتات، حيث بدأوا باستخدام فقاعات 
الصاب����ون بدال م����ن النحل ف����ي عملية 

التلقيح.
ووفقا للعلم����اء، فإن الطريق����ة الجديدة 
تس����اعد في حالة انخفاض عدد النحل. 
وألداء ه����ذه الوظيف����ة الهام����ة، يقوم 
العلماء بتغطية الفقاعات بحبوب اللقاح، 
مؤكدي����ن أن هذه الطريق����ة أفضل من 

الكثير من البدائل األخرى.

ويش����ار إلى أن التقنية الجديدة اجتازت 
اختب����ار تلقي����ح أزهار الكمث����رى بنجاح، 
حيث أطلق العلماء، بمس����اعدة مسدس 
مائي، حوالي 10 فقاعات على كل زهرة، 
حيث كانت الفقاعات تحوي أيضا عناصر 

مغذية.
واتض����ح أن اإلخصاب ح����دث عند %95 
من النبات����ات. ووفقا للعلم����اء، فإن هذه 
نتيج����ة مذهلة وتش����به إلى ح����د كبير 
التلقيح اليدوي، مشيرين إلى أن التقنية 
الجديدة ال تتطلب جهدا كبيرا وأقل ضررا 

على النباتات.
أما بالنسبة لبعض النباتات األخرى، فإن 
نس����بة التلقيح كانت أقل قليال، ويعود 
السبب إلى االختالف في بنية النباتات، 

.»iScience« وفق المجلة العلمية
ويش����ار إل����ى أن اس����تخدام المبي����دات 
الحش����رية أدى إلى انخفاض عدد النحل 
بش����كل ح����اد، وبالتالي فإن ابت����كار أي 
طريق����ة تلقي����ح جدي����دة وثورية تكون 
ضروري����ة لتنمية الزراع����ة ولتجنب أزمة 

غذاء عالمية.

اليابان تلجأ إلى فقاعات الصابون لتلقيح النباتات القبض على متهم بتسريب 
أراٍض لالحتالل بنابلس

االستقالل/ وكاالت:
أطلقت ش���ركة »أريف���ال« المتخصص���ة في صناع���ة الحافالت 
الكهربائي���ة، حافلة جديدة تالئم األوضاع بعد تفش���ي فيروس 
»كورون���ا« المس���تجد، وتوفر العديد من الخي���ارات المهمة لمنع 

انتقال العدوى.
وأعلنت الش���ركة أن الحافلة توفر مقاع���د يمكن إزالتها لتطبيق 
مبدأ التباعد الجس���دي، إضافة إلى مقاعد معلقة وأسطح داخلية 
ملساء خالية من الوصالت بين الجدران واألرضيات، تجعل عملية 

التنظيف سهلة، إلى جانب جرس يعمل دون حاجة للمس.
وقال���ت المتحدثة باس���م الش���ركة، إن ه���ذه المقاعد، تس���مح 
للمش���غلين بتغيير توزيعها لزيادة أو تقليص العدد تماشيًا مع 
حجم الطلب وتوجيهات السلطات خاصة في األوقات المشابهة 

للظروف الحالية.
كما تتيح الش���احنة دخول الضوء الطبيع���ي، حيث تم تزويدها 
بسقف بانورامي، ونوافذ عريضة، عالوة على شاشات المعلومات 
خارج الحافلة وداخلها والتي تظهر عدد المقاعد الشاغرة، وبيانات 
الطرق، ويمكن للركاب طل���ب الحافلة عن بعد من خالل الهواتف 

الذكية.
يذكر أن الطراز الصغير من هذه الحافالت يصنع بطول 10.5 أمتار 
فيما يبلغ طول الطراز األكبر 15 متًرا وتصل سعته القصوى ل� 125 
راكًبا، ويصنعان من مكونات خفيفة الوزن ورخيصة الثمن يمكن 

أن تماثل أسعار الحافالت الموجودة باألسواق حالًيا.

االستقالل/ وكاالت:
رصدت مجموعة دولية من العلماء ألول مرة إشارات 
راديوية متكررة من الفضاء، والتي ال يزال مصدرها 

مجهول.
ووفق����ا لمجلة » Nature« العلمية، فإن مصدر هذه 
.180916 FRB« اإلشارات، والتي حصلت على اسم
J0158+65« على مسافة 500 مليون سنة ضوئية 

من األرض ويقع على مشارف مجرة   حلزونية ضخمة.
ووفًقا للبيانات التي تم الحصول عليها باستخدام 
تلسكوب »CHIME« في كندا، فإن اإلشارات تتكرر 
كل 16 يوما، وهي مس����تمرة من����ذ 500 يوم، حيث 
يتم رصد اإلش����ارات في أول 4 أيام، وينقطع لمدة 

12 يوما.
وقدم العلم����اء ثالث فرضيات  لم����ا يحدث. ووفقا 

إلحداها، فإنه يمكن أن تنشأ اإلشارات بسبب جسم 
صغير ي����دور بالقرب من نج����م نيوتروني، أو نجم 
نيوترون����ي يدور حول آخر أو حول ثقب أس����ود. أما 
الفرضي����ة الثالثة تقول إن المصدر يدور حول نجم 

مركزي يبعث سحابة غازية بشكل دوري.
ووفقا للعلماء، فإنه هذه أول مرة يتم رصد مثل هذه 

اإلشارات الفضائية الغامضة.

حافالت كهربائية تحقق 
شروط السالمة من كورونا

رصد إشارات فضائية غامضة تتكرر كل 16 يومًا

برلين/ االستقالل:
قضت محكمة فرانكينت����ال في والية راينالد بفال����س األلمانية، لصالح 
حص����ان بعد تعرض س����ائق دراجة هوائية إلى ركل����ة منه لدى محاولته 

تجاوزه.
وف����ي التفاصيل، وصلت القضية بين الس����ائق وصاح����ب الحصان إلى 
المحكم����ة التي قضت لصالح الحصان جزئيًا رغم تضرر س����ائق الدراجة، 
وأّكدت وجوب حفاظ راكبي الدراجات الهوائية على مس����افة أمان كافية 

عند تجاوز حصان على الطريق، وذلك حفاظا على السالمة العامة.
وأصيب السائق إثر سقوطه بعد ركله من قبل حصان كان يقطع الطريق، 
لكن المحكمة أّكدت إن سائق الدراجة تقع عليه المسؤولية بشكل جزئي 
عن الحادثة بالرغم من تعرضه للرفس ألنه ابتعد بمسافة 40 سنتيمترًا 

فقط.

محكمة ألمانية تحكم لصالح 
حصان تسبب بحادث سير

سلفيت/ االستقالل:
س���طا مسلحون ملثمون على محّل للمجوهرات في بلدة بديا غربي سلفيت شمال 

الضفة الغربية المحتلة.
وقالت إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة، في بيان لها االثنين، »إن بالًغا وصل 
لغرفة العمليات في شرطة سلفيت حول إقدام أربعة أشخاص ملثمين على السطو 
المسلح على محل للمجوهرات في بلدة بديا«. وأضافت الشرطة أن الملثمين اعتدوا 

على صاحب المحل، ونهبوا موجوداته من المجوهرات ثم الذوا بالفرار.
وأفاد محافظ سلفيت عبد الله كميل أن المسلحين استولوا على 8 كغم من الذهب، 
واس���تخدموا مركبة من طراز »سكودا« تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية للفرار بعد 
ارتكاب جريمتهم. وأكدت الش���رطة أن قوة ش���رطية من مركز بديا تحركت على 
الفور، وأّمنت مس���رح الجريمة لحين وصول قوة من ف���رع المباحث العامة واألدلة 

الجنائية، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا في الجريمة، للوقوف على مالبساتها.

سرقة 8 كليو غرام من الذهب 
في عملية سطو بسلفيت


