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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اصي���ب عدد من الش���بان بحاالت اختناق، مس���اء 
أمس الثالث���اء، خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي في بل���دة أبو ديس ش���رق القدس 
المحتل���ة، اندلعت عقب اإلعالن عن است�ش����هاد 
الش���اب أحمد عريق���ات. وأفاد ش���هود عيان بأن 
جنود االحتالل أطلقوا الرصاص المعدني المغلف 

بالمط���اط، وقنابل الغاز المس���يل للدموع، وقنابل 
الصوت، صوب الش���بان ما تسبب بإصابة العديد 
بحاالت اختناق. وكان الش���اب عريقات )28 عامًا( 
قد استش���هد جراء إط���الق الرص���اص عليه من 
قب���ل جن���ود االحت���الل المتواجدين عل���ى حاجز 
»الكونتين���ر«، أثناء توجهه إل���ى مدينة بيت لحم 

إلحضار شقيقته العروس.

إصابات باالختناق خالل مواجهات 
مع االحتالل في أبو ديس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
استشهد سائق مركبة فلسطينية  أمس الثالثاء جّراء إصابته 
بجراح بالغة برصاص جنود االحتالل اإلس���رائيلي المتمركزين 
على حاجز "الكونتينر" ش���رقي القدس المحتلة. وادعى موقع 
"واال" العبري أن سائق المركبة الفلسطينية حاول تنفيذ عملية 

دهس تج���اه مجموعة من جنود االحتالل، الفتًا 
إلى عدم وق���وع إصابات ف���ي صفوفهم. وبّين 

  العمادي: صرف المنحة 
القطرية مطلع األسبوع المقبل

الدوحة/ االستقالل: 
أعلن رئي���س اللجنة القطري���ة إلعادة إعمار غزة الس���فير محمد 
العم���ادي  أم���س الثالثاء أن اللجنة وبالتع���اون مع صندوق قطر 

هيئة: االحتالل ُيعطي 
أولوية لالستيطان بسلوان 

لقربه من األقصى
القدس المحتلة / االستقالل:

قال رئيس الهيئة المقدس���ية لمناهضة التهويد ناصر 
الهدمي إن االحتالل اإلس���رائيلي يعطي االستيطان في 

حي س���لوان أولوية وأهمية قصوى، ودعمًا 
من كافة أطر ومؤسس���ات االحتالل، لقربه 

مستوطنون يقتحمون األقصى.. 
االحتالل يهدم منزال في سلوان 
ويشن حملة اعتقاالت في الضفة

رام الله/ االستقالل: 
أعلن رئيس هيئة شؤون االس���رى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، 
أن زيارات االسرى في سجون االحتالل قد تستأنف الشهر المقبل 

هيئة األسرى: زيارات األسرى 
قد تستأنف الشهر المقبل

الضفة الغربية/ االستقالل:
واص���ل المس���توطنون المتطرفون أمس الثالث���اء اقتحاماتهم 
للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، وسط حماية مشددة 

من ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي.وأفادت دائرة 
األوقاف اإلس���المية بالق���دس المحتلة بأن 106 

ا�شت�شهاد �شاب بزعم حماولته تنفيذ عملية ده�س �شرقي القد�س املحتلة  

جنين/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد االسالمي خضر عدنان، إن 
الش���هيد أحمد عريقات ُأعدم بدم بارد وسادية احتاللية 
ال نظي���ر لها بالعالم. وأضاف عدنان في تصريح صحفي 

أمس الثالث���اء« دعوتي لجماهير ش���عبنا 
المراب���ط إلس���ناد ذوي الش���هيد عريقات 

عدنان: الشهيد عريقات 
أعدم بدم بارد وسادية 
احتاللية ال نظير لها 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان صادر عنها مساء 
أمس الثالثاء، عن تس���جيل 12 إصاب���ة جديدة بفيروس 

كورون���ا، بينها 11 إصابة في مدين���ة الخليل، وإصابة في 
نابلس، ما يرفع حصيلة اإلصابات أمس إلى 
179 إصاب���ة. وأوضح���ت الكيلة أن حصيلة 

خالل 24 ساعة : تسجيل عشرات 
اإلصابات الجديدة بـ »كورونا« في الضفة 

 مكان ��شت�شهاد �ل�شاب �أحمد عريقات على حاجز »�لكونتيرن« �شرق �لقد�س �ملحتلة �أم�س 

تحذير من مخططات االحتالل 
لتغيير الوضع التاريخي 

والقانوني باألقصى

رئيس الجمهورية التونسية األسبق
المنصف المرزوقي لـ »االستقالل«: مخطط 
»الضم« يهدد وجود الفلسطينيين على أرضهم

غزة – حاوره/ قاسم األغا:
حذر رئيس جمهورية تونس األس���بق د. محمد المنصف 
المرزوق���ي من خط���ورة تنفيذ »إس���رائيل« لمخطط ضّم 
األغوار، ومس���احات واس���عة م���ن الضفة الفلس���طينية 

المحتل���ة. وق���ال »المرزوق���ي« ف���ي ح���وار م���ع صحيفة 
»االس���تقالل« أم���س الثالثاء، إن »إس���رائيل« تندفع نحو 

تنفيذ مخططها الذي يهدد وجود الشعب 
الفلس���طيني عل���ى أرض���ه، عب���ر اغتن���ام 

الخارجية: جهودنا مستمرة إلجالء رعايانا العالقين في دول العالم

رام الله/ االستقالل: 
طالب رئيس الوزراء محمد اشتية  أمس الثالثاء باعتراف دولي 
بالدولة الفلسطينية »كإجراء احترازي«، داعًيا إلى فرض عقوبات 

اشتية: نريد اعترافًا دوليًا بالدولة 
الفلسطينية كإجراء احترازي
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الضفة الغربية/ االستقالل:
واصل المس���توطنون المتطرف���ون أمس الثالث���اء اقتحاماتهم 
للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، وسط حماية مشددة 

من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وأف���ادت دائرة األوقاف اإلس���المية بالق���دس المحتلة بأن 106 
مس���توطنين بينهم 30 طالًبا يهودًيا اقتحموا المسجد األقصى 

خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته.
وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم 
خالل اقتحامهم المسجد، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية.

وفرض���ت ش���رطة االحت���الل إج���راءات مش���ددة عل���ى دخول 
الفلسطينيين للمسجد األقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية 
عند بوابات���ه الخارجية، فيما واصلت إبعاد العش���رات منهم عن 

المسجد.
ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا )عدا يومي الجمعة والسبت( 
لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، بحيث يتخللها 

استفزازات للمصلين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد.
وفي السياق ذاته، هدمت آليات بلدية االحتالل اإلسرائيلي، أمس 
الثالثاء، منزل الشاب محمد فتحي الرجبي في حي البستان ببلدة 

سلوان في القدس المحتلة؛ بحجة البناء بدون ترخيص.
وأفاد محمد الرجبي صاحب المنزل "" بأن قوات االحتالل حاصرت 
حي البستان من جميع الجهات والمنزل، ومنعت العائلة والسكان 

االقتراب منه، وشرعت بهدمه باستخدام آليات خفيفة.
وأوض���ح أنه أخلى منزله قبل نحو أس���بوع، بع���د أن أنذرته بلدية 

االحتالل بإخالئه وهدمه ذاتًيا، إال أنه رفض هدمه بيده.
وبّين أنه يعيش في المنزل منذ نحو ش���هرين فقط؛ وس���لمته 
بلدي���ة االحتالل قرار الهدم قبل جائحة في���روس كورونا، فكّلف 
عدة محامين من أجل االس���تئناف على القرار وحماية المنزل من 

الهدم دون فائدة.
وأش���ار إلى أنه كان يعيش مع والده لمدة 10 س���نوات في منزل 

ضّيق يتكون من طابق أرضي فقط، ومنخفض عن مستوى األرض، 
فقرر البناء في حي البستان للتوسع.

ويعيش الش���اب الرجبي في المنزل مع زوجت���ه وأربعة أطفال، 
وتبلغ مس���احته 130 مترا مربعا، ومكون من ثالث غرف ومطبخ 

ودورة مياه.
وفي الس���ياق ذاته، هدمت ق���وات االحتالل االس���رائيلي، أمس 

الثالثاء، غرفة زراعية في منطقة واد األعور بمدينة الخليل.
وقال الناش���ط في لجان الحماية جن���وب الخليل فؤاد العمور ، إن 
ق���وات االحتالل اقتحمت بآلياتها الثقيلة واد األعور في المدينة، 
وهدمت غرف���ة زراعية تع���ود ملكيتها للمواطن ثائ���ر فرح عبد 
المطلب غيث، كما اس���تولت على "كرف���ان" ومعدات تجارية في 
منطقة زيف قرب مدخل الخليل الجنوبي تعود ملكيتها لمواطن 

من عائلة أبو رجب.

واعتقلت قوات اإلس���رائيلي، فجر أمس الثالثاء، عددًا من الشّبان 
من بلدة العيس���اوية في مدينة القدس، وبيت لحم بعد اقتحام 

منازلهم وتفتيشها.
وف���ي التفاصيل اقتحمت قوات االحت���الل منازل المواطنين في 

العيسوية، وقامت بتفتيشها واعتقلت عددًا من الشبان.
وُعرف من بي���ن المعتقلين: علي محمد عبي���د، أمجد علي عبيد، 
محمود ش���فيق عبيد، محمود رمضان عبيد، اياس حسين عبيد، 
تامر درويش، مجد مصطفى، محمد وليد عبيد، نايف وسيم عبيد، 

وعلوش نايف عبيد.
واقتحم جنود االحتالل منزل الش���اب محمد أيمن عبيد العتقاله، 

ولم يكن متواجدا في المنزل.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الثالثاء، ثالثة شبان 

من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأف���ادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت كال من: انس 
محمد يعقوب، واسماعيل ابو لطيفة، وعبد الله علقم، عقب دهم 

منازل ذويهم في المخيم.
واعتقل���ت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، س���يدة 
مقدس���ية وطفلها قرب باب حطة في القدس المحتلة، في حين 

اقتحمت بلدات في المدينة.
وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت زوجة المقدسي 
أحمد أبو غزالة وطفله البالغ من العمر )5 أشهر( من باب حطة في 
القدس المحتلة. يذكر أن المقدس���ي أحمد أبو غزالة أسير محرر، 

ومبعد عن المسجد األقصى المبارك.
وفي بيت لح���م اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، فجر امس، 

شابين بعد مداهمة منزل ذويهما.
وذكرت مصادر محلية، أن الشابين هما إبراهيم ماخر خميس )18 
عاما(، من حي وادي شاهين، ونضال إبراهيم أبو عاهور )41 عاما(، 

من منطقة شارع الصف وسط بيت لحم.
وف���ي نابل���س أصيب عدد من الش���بان وطفلة خ���الل مواجهات 

اندلعت في محيط قبر يوسف شرقي المدينة.
وأفادت مصادر محلية أن مئات المستوطنين اقتحموا محيط القبر 

وتحت حراسة عسكرية مشددة.
كم���ا عربد مس���توطنون على مدخل ح���وارة الش���مالي والطريق 
االلتفافي المحاذي لمستوطنة يتسهار، فيما ألقى شبان زجاجة 

حارقة صوب مركبة إسرائيلية في بلدة حوارة جنوب نابلس.
واعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي الثالثاء، أس���يرا محررا على 

مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن االحتالل اعتقل األس���ير المحرر وهبي 
الريم���اوي )30 عاما( من بلدة بي���ت ريما أثناء عودته من عمله في 
رام الله على حاجز عسكري مفاجئ نصب على مدخل النبي صالح.

وأش���ار إلى أن الريماوي اعتقل س���ابقا لمدة 17 شهرا، وأفرج عنه 
قبل عامين.

مستوطنون يقتحمون األقصى.. االحتالل يهدم منزال في سلوان ويشن حملة اعتقاالت في الضفة

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الصح���ة في قطاع غزة أم���س الثالثاء إجراء 
فحوص���ات ل�52 عينة جديدة خالل 24 س���اعة الماضية؛ 
للتأّكد من خلّوها من فيروس "كورونا" المس���تجد، معلنة 

عدم تسجيل إصابات جديدة.
وأوضحت ال���وزارة، خ���الل تقريرها اليوم���ي الذي وصل 
"االس���تقالل" نس���خة عنه، أن إجمالي عدد العينات التي 
تم فحصها للحاالت المش���تبهة بلغ 12.135عينة، منها 

12.063عينة سلبية و72 عينة إيجابية.

وأش���ار التقرير إلى أّن عدد الحاالت التي ُش���فيت بلغ 56 
حالة، فيما اس���تقرت ع���دد الحاالت النش���طة )الموجبة( 
عن���د 15 حالة. وكان رامي العبادل���ة مدير دائرة مكافحة 
العدوى في وزارة الصحة بغزة،  قال " إن التجربة الناجحة 
ف���ي مواجهة كورونا بالقطاع تعود إلى اإلجراءات التي لم 

يسبق لها مثيل في دول العالم.
ولف���ت العبادلة في تصريح صحفي الثالث���اء إلى التنبه 
المبك���ر م���ن قب���ل وزارة الصحة ف���ي قطاع غ���زة للخطر 
وتقديرها النتشاره في دول العالم، وتطويرها لإلجراءات 

بشكل مستمر لمواجهة الفيروس.
تطرق العبادلة النتش���ار موجة ثانية من كورونا في عدد 
من الدول قائاًل: "إن قطاع غزة لم يش���هد موجة أولى وأن 
الحاالت بقيت محصورة على القادمين من الخارج وداخل 

مراكز الحجر الصحي".
وأك���د المس���ؤول في صح���ة غزة، عل���ى ض���رورة التزام 
التعليمات المتبعة وارتداء الكمامات والبعد عن المناطق 
المزدحمة، مشيًرا إلى أن قطاع غزة ليس بمنأى عن الخطر 
في ظل انتشار الفيروس في دول ومناطق االقليم المجاور.

رام الله/ االستقالل: 
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تواصل وجهاز 
المخابرات العامة، بذل جهود مضنية وحثيثة لتأمين 
اجالء الرعايا الفلس���طينيين العالقين في جميع دول 
العالم، بدون اس���تثناء او تمييز، سواء المقيمين في 
قطاع غزة او الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس 

الشرقية.
وأكدت "الخارجية" في بيان صادر عنها أمس الثالثاء، 
االصرار الكبير على استكمال النجاح في حملة "عودة 
االحباب"، وذلك بالتنسيق والتعاون والشراكة الكاملة 
مع االش���قاء في جمهورية مصر العربية الش���قيقة، 
والمملكة األردنية الهاش���مية الشقيقة، فيما يشبه 
خلية األزمة المش���تركة بين ال���دول الثالث بوزاراتها 
وقطاعاتها وهيئاتها وسلطاتها المختصة وأجهزتها 

ذات العالقة كافة.

وأش���ارت الوزارة الى انها عملت وعلى مدار الساعة مع 
األشقاء في جمهورية مصر العربية وعبر سفارة دولة 
فلس���طين في القاه���رة إلجالء اعداد كبي���رة من أبناء 
ش���عبنا العالقين في مصر الى قطاع غزة، خاصة بعد 
ان قامت السلطات المصرية المختصة بفتح معبر رفح 
على مرحلتين ولمدة 3 أيام في كل منها، حيث دخل 
الى قطاع غزة في المرحلة األولى 1627 مواطنًا، و1161 

مواطنًا في المرحلة الثانية.
 ولفتت الى أنها أشرفت وعبر سفارة دولة فلسطين 
في الصين عل���ى تأمين وصول جمي���ع المواطنين 
الفلس���طينيين الذين كانوا يتواجدون في مناطق 
الوباء الى اس���رهم وذويهم ف���ي قطاع غزة والضفة 
الغربي���ة المحتلة، هذا باإلضاف���ة الى تأمين وصول 
اعداد كبيرة من العالقي���ن في األردن الى قطاع غزة 

عبر معبر الكرامة.

وأش���ارت الخارجية الى أن التنس���يق الفلس���طيني 
األردني المش���ترك إلعادة العالقي���ن الى ارض الوطن 
حقق تقدمًا كبيرًا يشمل اجراء الترتيبات الالزمة إلجالء 
العالقين من عديد الدول في اقرب وقت ممكن، بعد ان 
قدمت المملكة جميع التسهيالت والموافقات إلجالء 
الرعايا الفلسطينيين العالقين، وتأمين عودة صحية 

وآمنة ومريحة لهم.
في هذا االطار، أعلنت الوزارة أن العالقين في اس���بانيا 
والمغرب سيصلون فجر اليوم االربعاء الى مطار الملكة 
علي���اء الدولي، ويتوجهون مباش���رة الى معبر الكرامة 
ليدخلوا الى أرض الوطن، كما سيتم استقبال الدفعة 
الثالثة م���ن العالقين في مصر الش���قيقة وعددهم 
540 يوم غٍد الخميس، كما وس���يتم استقبال اعداد 
كبيرة من العالقين في الجمهورية التركية في نهاية 

الشهر الحالي وفقًا للمواعيد المعلنة.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن رئيس هيئة ش���ؤون االس���رى والمحررين اللواء قدري أب���و بكر، أن زيارات 
االس���رى في س���جون االحتالل قد تستأنف الش���هر المقبل حسب ما أبلغهم 

الصليب األحمر الدولي.
وفيما يتعلق بالخطوات التصعيدية التي سيقوم بها االسرى األسابيع المقبلة 
لتلبية طلباتهم أعرب أب���و بكر في تصريحات اذاعية أمس الثالثاء، عن أمله أن 
تستجيب إدارة السجون لمطالبهم وأال يقوموا باي خطوات من شأنها ان تصعد 

األوضاع في السجون.
وحول الوضع الصحي لألسير كمال أبو وعر أكد أبو بكر ان وضعه الصحي مستقر 
وانه يتلقى العالج الالزم مشيرا الى ان االسيرين محمد خرواط وحاتم القواسمة 

المعزولين منذ أكثر من 100 يوم سيتم االفراج عنهما قبل عيد األضحى.

الخارجية: جهودنا مستمرة إلجالء رعايانا العالقين في دول العالم

الصحة بغزة: فحص 52 عينة وال إصابات جديدة بـ »كورونا«

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مس���اء امس الثالث���اء عن ارتفاع عدد حاالت 
الوفاة في صفوف جالياتنا بالعالم بس���بب كورون���ا إلى 158حالة وفاة بعد وفاة 

مواطنين اثنين من السعودية.
وأضافت أن أعداد االصابات ارتفعت إلى 2246 إصابة بعد تس���جيل اصابة في 

جنوب افريقيا، و5 اصابات في الواليات المتحدة.
فيما ارتفعت اعداد حاالت التعافي إلى 1262.

158حالة وفاة و2246 إصابة 
بالجاليات الفلسطينة بالخارج 

هيئة األسرى: زيارات األسرى 
قد تستأنف الشهر المقبل
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جنين/ االستقالل: 
ق���ال القيادي ف���ي حركة الجهاد االس���المي خضر عدنان، إن الش���هيد أحمد 

عريقات أعدم بدم بارد وسادية احتاللية ال نظير لها بالعالم.
وأضاف عدنان ف���ي تصريح صحفي أمس الثالثاء" دعوتي لجماهير ش���عبنا 

المرابط إلسناد ذوي الشهيد عريقات وأهلنا في أبو ديس".
 وأش���ار الى أن حاجز الكونتين���ر حاجز قتل وإرهاب األول���ى التفكير والعمل 

فلسطينيا كيف نزيله ونقتلعه.
 وتابع: دعوتي ألن تس���تلهم كل جماهير ش���عبنا وسلطته وقواه ونخبه فعل 
األهل المقدس���يين والفلس���طينيين في ال48 بإزالة حواجز نتنياهو وبواباته 

االلكترونية على عتبات األقصى المبارك.
 واردف قائ���ال: العالم المتعاطف اليوم ض���د التمييز العرقي بأمريكا يتعامل 

صّما ُبكما مع جرائم االحتالل بحق شعبنا.
 ولفت الى أنه عندما يتعلق األمر بانحياز المنظومة الدولية لالحتالل 
المجرم يخرجون علينا بقرارات ملزمة ومكبلة لشعبنا وعندما يتعلق 
بحق ش���عبنا أكثر ما يفعلون���ه التظاهر معنا وكأن ال قرار وال قوة وال 

نفوذ لهم.

أما عن الفرصة الثانية، التي تدفع "إسرائيل" 
نح����و الض����م، هي انهي����ار وتف����كك النظام 
السياس����ي العربي، وموافقة بعض األنظمة 
على تمرير ه����ذا المخطط، تطبيًقا ل� "صفقة 

القرن"، وفق الرئيس التونسي األسبق.
وأض����اف "هنال����ك أنظم����ة عربي����ة ال تمثل 
ش����عوبها توافق على تطبي����ق الضم؛ ألنها 
تعتقد بأن وجودها مرهون بإرضاء إسرائيل، 

واإلدارة األمريكية".
في مقابل ذلك، فإنه يجب الرهان على صمود 
األمة  الفلسطيني، وقدرات وطاقات  الشعب 
العربية واإلسالمية، حتى إفشال قرار الضم، 
وإسقاط صفقة "ترمب-نتنياهو"، التي ولدت 
مّيتة، في ضوء الرفض الفلسطيني لها.      

مواجهة �سيا�سية
إضاف����ة إل����ى ذلك، بحس����ب المرزوق����ي، "ال 
ب����د أن تك����ون هنال����ك مواجهة سياس����ية، 
له����ذا المخط����ط الرامي لتصفي����ة القضية 
الفلسطينية، والعمل على تعرية "إسرائيل" 

دولًيا في ادعاء تأييدها لعملية السالم".
وتاب����ع "هم )دولة االحت����الل( بهذا المخطط، 
بصدد بناء دول����ة أبرتهايد، فرفضهم لخيار 

أنهم يتجهون  الدولتين، يعني  حل 
الواحدة،  الدول����ة  نح����و خي����ار ح����ل 
وه����ذا الخيار يعني دول����ة أبرتهايد، 
وبذل����ك يعي����دون تجرب����ة أفريقي����ا 
ف����ي خمس����ينيات الق����رن الماضي؛ 
الخيار األسوأ  أنه  ليكتش����فون الحًقا 

بالنسبة لهم".
مرحلة خطرية

وفلس����طينًيا على الساحة الميدانية، 
توّقع أن تش����هد األرض الفلسطينية 
المحتلة خالل المرحلة المقبلة مقاومة 
)لم يح����دد ش����كلها( لمخطط الضم، 
بم����وازاة مقاوم����ة أخرى ف����ي الوطن 

العرب����ي "بطيئة المفع����ول بداية ثم 
انفجارية في وقت من األوقات"، ضد األنظمة 
الداعمة والمؤيدة ل� "إسرائيل" ومخططاتها 

العنصرية.
وع����ّد رئي����س تون����س األس����بق أن المرحلة 
الخطي����رة الراهن����ة الت����ي تواج����ه القضية 
تاريخي����ة  فرص����ة  "تع����د  الفلس����طينية، 
للفلسطينيين، للذهاب نحو إتمام مصالحة 
داخلية وتش����كيل جبهة موح����دة ُتعزز من 

صمودهم وبقائهم على األرض". 
ومنذ يونيو )حزيران( 2007، تشهد الساحة 
الفلس����طينية انقس����اًما بين حركتي "فتح" 
و"حماس"، إذ لم تنجح وس����اطات واتفاقيات 

عدة حتى حينه في تحقيق المصالحة.
وق����ال "ربما هذه فرصة ب����أن وضع العدو من 
خالل مخططاته األطراف الفلس����طينية في 
الخندق ذاته، بما في ذلك من كانوا يراهنون 
على مكاس����ب عبر المفاوضات مع إسرائيل"، 

في إش����ارة من����ه إلى فريق الس����لطة 
الفلسطينية.  

وف����ي ه����ذا الص����دد، رأى أن "أوس����لو 
االحتالل  وماتت، بحكم رفض  انتهت 
قيام دولة فلس����طينية ذات س����يادة، 
وم����ن يريد أن يتمس����ك به����ا يخدع 
نفس����ه فقط". وتعتزم دولة االحتالل 
الب����دء الفعل����ي لعملية الض����ّم مطلع 
يوليو )تّموز( المقبل، اس����تناًدا التفاق 
تشكيل حكومة االحتالل الحالية بين 
وزعيم  نتنياهو"،  "بنيامين  رئيس����ها 
ح����زب "أزرق أبيض" "بين����ي غانتس" 

نهاية أبريل )نيسان( المنصرم.
وردًا عل����ى ذلك، أعلن رئيس الس����لطة 
الفلس����طينية محم����ود عباس بماي����و )أيار( 
الماضي، التحّلل من االتفاقيات والتفاهمات 
م����ع الحكومتين األمريكية و"اإلس����رائيلية"، 
وما يترت����ب عليها م����ن التزام����ات بما فيه 
التنسيق األمني، واس����تكمال التوقيع على 
إل����ى المنظمات  طلبات انضمام فلس����طين 

والمعاهدات الدولية غير المنضّمة لها.
وس����يطال مخطط الضم ما ال يقل 30 % من 

مساحة الضفة المحتلة كما يقول "نتنياهو"، 
في وق����ت تواصل فيه لجنة مش����تركة بين 
"واش����نطن" و"تل أبيب" منذ أس����ابيع رس����م 
خرائط مزعوم����ة لألراضي المعت����زم ضّمها، 
تمهيدًا العت����راف أمريكي بها، وفق "صفقة 
القرن"، المعلنة في 28 يناير )كانون الثاني( 

المنصرم.
وتضمن����ت الصفقة المرفوضة فلس����طينًيا 
بنودًا ع����دة، أبرزها أن تكون القدس المحتلة 
"عاصم����ة غي����ر مقس����مة" لدول����ة االحتالل، 
ورف����ض عودة الالجئين الفلس����طينيين إلى 
األراضي المحتلة س����نة 1948، واإلبقاء على 
غور  ومنطقة  المحتلة،  الضفة  مس����توطنات 
األردن وش����مال البحر الميت، تحت السيطرة 

الكاملة لالحتالل.
كما تش����ترط اعت����راف الفلس����طينيين بما 
ُتس����مى "يهودّية إس����رائيل"، ونزع س����الح 
المقاوم����ة ف����ي قطاع غ����زة، عل����ى أن ُينظر 
ح����ال تحقيق ذلك في إمكاني����ة إقامة دولة 
فلس����طينية "منزوعة السيادة"، على ما تبقى 
م����ن أراٍض بالضف����ة وغزة، تربطها جس����ور 

وأنفاق.

رئيس الجمهورية التونسية األسبق

المنصف المرزوقي لـ »االستقالل«: مخطط »الضم« يهدد وجود الفلسطينيين على أرضهم
غزة – حاوره/ قا�سم الأغا:

ح��ّذر رئي���س جمهوري��ة تون�س الأ�سب��ق د. حممد 
املن�س��ف املرزوقي م��ن خطورة تنفي��ذ »اإ�سرائيل« 
م��ن  ملخط��ط �س��ّم الأغ��وار، وم�ساح��ات وا�سع��ة 

ال�سف��ة الفل�سطيني��ة املحتل��ة. وق��ال »املرزوقي« 
يف حوار مع �سحيف��ة »ال�ستقالل« اأم�س الثالثاء، 
اإن »اإ�سرائي��ل« تندفع نح��و تنفيذ خمططها الذي 
يه��ّدد وجود ال�سعب الفل�سطيني عل��ى اأر�سه، عرب 

اغتن��ام فر�ست��ن، اأوله��ا دع��م الإدارة الأمريكية 
بزعام��ة دونال��د ترمب، وا�سًفا اإياه ب��� »املجنون«، 
ال��ذي تقوده مغامراته للدفع باملنطقة نحو نتائج 

مد عقباها.   ل تحُ

»اإ�سرائيل« اندفعت لتنفيذه 
اغتناًما لدعم »ترمب« 
وتفكك النظام العربي

»�سفقة القرن« ُولدت 
مّيتة ومن يتم�سك 

بـ»اأو�سلو« يخدع نف�سه

املرحلة الراهنة فر�سة 
تاريخية مل�ساحلة فل�سطينية 

وت�سكيل جبهة موحدة

رام الله/ االستقالل: 
طالب رئيس الوزراء محمد اشتية  أمس الثالثاء 
باعت���راف دولي بالدولة الفلس���طينية »كإجراء 
احترازي«، داعًيا إلى فرض عقوبات على الكيان 

اإلسرائيلي حال تنفيذ مخططات الضم.
وقال اشتية، خالل استقباله ممثل اليابان لدى 
فلسطين السفير ماس���ايوكي ماجوشي، »اآلن 
لدين���ا إجماع دولي يرفض الضم اإلس���رائيلي، 

ونريد اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية كإجراء 
احترازي، وفرض عقوبات على إس���رائيل إذا ما 

نفذت مخططاتها«.
وتس���ّلم رئيس الوزراء من الس���فير ماجوشي 
موقف اليابان الرسمي الرافض للضم، وضرورة 
التزام االحتالل اإلسرائيلي بالقانون والشرعية 

الدولية وقرارات األمم المتحدة.
وق���ال ماجوش���ي إّن تطبيق مخطط���ات الضم 

ف���رص تحقيق حل  اإلس���رائيلية »س���يحطم 
الدولتين، ويؤثر على جه���ود اليابان المبذولة 
في دعم عملية الس���الم ف���ي المنطقة، خاصة 

مبادرة ممر السالم واالزدهار«.
ب���دوره، ثّمن اش���تية موق���ف الياب���ان الداعم 
الش���عب  وحق���وق  الفلس���طينية  للقضي���ة 
الفلس���طيني المشروعة في الوصول الى دولته 

المستقلة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال وزي����ر جيش االحت����الل اإلس����رائيلي بيني 
غانتس أم����س الثالثاء إّن "إس����رائيل لن تنتظر 
الفلس����طينيين لألب����د طالم����ا واصلوا ق����ول ال"، 
الفت����ا ال����ى أن الضم ل����ن يغير من واق����ع حياة 
الفلسطينيين واإلسرائيليين شيئا� بغض النظر 

عن النطاق الذي سيشمله.
وبينما هاجم غانتس الفلس����طينيين لرفضهم 

سياسة الضم، إال أنه أبدى استعداده للتفاوض 
المباشر والفوري مع رئيس السلطة الفلسطينية 

محمود عباس.
ونقل موقع "واال" عن غانتس قوله إّنه ال يعرف ما 
الذي سيحصل بعد األول من يوليو/تمّوز القادم، 
وهو الموعد المحّدد لبدء حكومة االحتالل برئاسة 
بنيامين نتنياه����و تنفيذ إجراءات ضم أجزاء من 

الضفة الغربية المحتّلة للسيادة اإلسرائيلية.

وأّك����د غانت����س أّن عملية الضم لن تش����مل منح 
الفلس����طينيين "الجنس����ية اإلس����رائيلية"، وأّن 
خط����وات الض����م س����تتّم بالتنس����يق م����ع دول 

المنطقة.
وش����ّدد على أّنه "ل����ن يتم تعري����ض اتفاقيات 
الس����الم للخط����ر"، مضيًف����ا بأّنه س����يتم القيام 
بعمل منتظم بالتنسيق مع الجيش وأذرع األمن 

اإلسرائيلية ووفًقا لسياسة "الكابينت".

اشتية: نريد اعترافًا دوليًا بالدولة الفلسطينية كإجراء احترازي

غانتس: الضم لن يغير بالواقع شيئًا ولن ننتظر الفلسطينيين لألبد

عدنان: الشهيد عريقات 
أعدم بدم بارد وسادية 
احتاللية ال نظير لها 
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعل����ن وزارة الصح����ة – دائرة المش����تريات ع����ن طرح عطاء تبعًا للش����روط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
من أصحاب االختصاص المس����جلين رس����ميًا مراجع����ة وزارة الصحة – دائرة 
المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم االربع���اء الموافق 
2020/07/01 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بن���ك البريد أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق شهادة خلو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة 

عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

رق���م2829774–  هات���ف  عل���ى  التواص���ل  يرج���ى  لالستفس���ار   .8
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رقم العطاءاسم العطاء
ساعة فتح 
المظاريف

توفير قطع غيار لجهاز قياس 
أمالح الدم من نوع نوفا
في مستشفيات رفح

2020/58 11:00
صباحًا

دولة فل�سطني
لدى حمكمة �سلح خاني�ن�س امل�قرة

يف الق�سية احلق�قية رقم:  753 /2019   
يف الطلب رقم :  461 /2020

المستدع�ي/ ناصر فخري قاسم المجايدة بأصالته عن نفسه باإلضافة لباقي ورثة 
والده المرحوم/ فخري قاس���م المجايدة – من س���كان خانيونس –  البلد – مفترق 
السيقلي مع شارع المجايدة – بجوار حلويات قصر الندى - هوية )967625161(
 وكيله المحامي/ محمد عيسى أبو ميري – دير البلح – مفترق أبو عريف

المستدعى ضده / قاسم عبد الله خليل المجايدة –  من سكان خانيونس 
– شارع السيقلي - مجهولة محل اإلقامة 

نوع الدعوى / تقسيم أموال مشتركة غير منقولة 
قيمة الدعوى / تزيد عن مائة ألف دينار 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب رقم 461 /2020
في القضية رقم )753 /2019 ( 

- إلى المس���تدعى ضده المذكور بعالية بما أن المس���تدعي قد أقام عليك 
دعوى حقوقية يطالبك فيها) تقس���يم أموال مشتركة غير منقولة(  لذلك 
يقتض���ي عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة , علما أنه 
قد تم تحديد جلسة يوم األحد الموافق 2020/7/12م للنظر في الدعوى .

- وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير 

في دعواه حسب االصول .

- وتقبلوا فائق االحترام،،،، حرر بتاريخ: 2020/6/23 م 
رئي�س قلم حمكمة �سلح خاني�ن�س

اأ . فتحي ح�سني حم�سن 
      

                           

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )257/ 2020(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 

جهاد احمد شحادة شحادة
من سكان غزة هوية رقم 400714770 بصفته وكيال عن: ماجد وجميل واحمد 
ويوسف وس���هام وفاطمة وزكية وحكمت وحليمة أبناء علي صالح دبو وعلي 
صالح مصطفى دبو وشادي وجعفر ومصعب واحمد وشادية وآسيا أبناء علي 

خير العسلي ومحمود ومحمد وفاطمة أبناء مصباح محمد القانوع
بموجب وكالة رقم: 2019/2194 الصادرة عن عدل شمال غزة 2197+/2019 
عدل ش���مال غ���زة2200+/2019 عدل ش���مال غ���زة2844+/2019 عدل 
ش���مال غزة2845+/2019 عدل ش���مال غزة4134+/2019 عدل ش���مال 

غزة2149+/2019 عدل شمال غزة2150+/2019 عدل شمال غزة
  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 975 قسيمة 15 المدينة النزلة
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س����وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إش����كاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 23/ 6/ 2020م

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

رام الله / االستقالل:
نقل محامي هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين كريم 
عجوة يوم أمس، بعيد زيارته لألس����ير المريض معمر 
الصباح القابع فيما تسمى عيادة سجن الرملة تفاصيل 
تده����ور حالته الصحية خالل األيام الماضية وإهمالها 

المتعمد من قبل إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وروى األس����ير الصباح ما حصل معه منذ بداية تدهور 
وضعه الصحي قائال: »أثناء وجودي في س����جن النقب، 
عانيت من ارتفاع بالح����رارة وضيق بالتنفس على مدار 
خمسة أيام، وكنت أذهب إلى عيادة السجن في النقب 
دون اهتمام بحالتي المتردية، وفي الرابع من الش����هر 
الجاري ذهبت لعيادة الس����جن مرة أخرى بوضع خطير، 
وقام الطبيب هناك بتحويلي لمستشفى سوروكا في 
بئر الس����بع. وأضاف »بقيت هن����اك ثمانية أيام تحت 
أجهزة التنفس االصطناعي والتخدير في المستشفى، 

وبعدها اس����تعدت الوعي وتم إزال����ة أجهزة التنفس 
والتخدي����ر، إلى أن ج����رى نقلي إلى ما تس����مى بعيادة 
سجن الرملة »المسلخ« في الثالث عشر ولم يكن وضعي 
الصحي قد اس����تقر بعد، بذريعة البقاء تحت المراقبة 
والمتابعة، رغم إبالغه في المستشفى بأنه يعاني من 

مشاكل بالتنفس وفشل رئوي«.
وأوضح أنه حالًيا يش����عر بتحس����ن بحالت����ه الصحية، 
باس����تثناء معاناته ف����ي بعض األحيان م����ن صعوبة 
بالتنفس واخدرار في بعض أجزاء جس����مه، وال يعطى 
أية أدوية، وم����ن المتوقع أن تتم إعادته خالل أيام إلى 

سجن النقب.
واألس����ير الصب����اح )41 عامًا( من س����كان مدينة جنين 
معتقل منذ عام 2003، ودخل حديثًا عامه الثامن عشر 
على التوالي في سجون االحتالل وهو محكوم بالسجن 

لمدة 23 عامًا.

األسير معمر الصباح يروي تفاصيل تدهور صحته وإهماله المتعمد

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى؛ أن األسير المجاهد 
مهند محمود محمد أبو عيشة )40 عامًا(؛ من بلدة بيت وزن قضاء مدينة نابلس، 
أنهى ستة عشر عامًا على التوالي في األسر ودخل يوم أمس، عامه السابع عشر 

في سجون االحتالل الصهيوني.
وأوضحت مهج���ة القدس أن ق���وات االحت���الل الصهيوني اعتقلت���ه بتاريخ 
2004/06/23م؛ وأص���درت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالس���جن الفعلي 
)30( عامًا؛ بتهمة االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، والمشاركة في 
عمليات للمقاومة ضد قوات االحتالل. جدير بالذكر أن األس���ير مهند أبو عيشة 
ولد بتاري���خ 1980/05/25م؛ وهو أعزب؛ ويعتبر أحد قادة أس���رى حركة الجهاد 
اإلسالمي في سجون االحتالل الصهيوني وعضو الهيئة القيادية العليا ألسرى 

الحركة في السجون، ويقبع حاليًا في سجن ريمون.

مهجة القدس: األسير مهند أبو عيشة 
يدخل عامه الـ )17( في سجون االحتالل

رام الله / االستقالل:
أفاد محامي هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين سليمان 
ش���اهين يوم أم���س، بأن ما تس���مى بالمحكم���ة العليا 
اإلسرائيلية أصدرت مؤخًرا قراًرا بما يخص االلتماس الذي 
قدمته الهيئة باس���م األسيرات الفلسطينيات، واللواتي 
طالبن فيه، بفصل عمليات نقلهن »بالبوسطة« عن نقليات 

السجناء والسجينات االسرائيليين الجنائيين.

وأش���ار ش���اهين في بيان صحف���ي، إلى أن األس���يرات 
يتعرضن فيه للمضايقات واالعتداءات اللفظية، موضحًا 
أن المحكمة قررت رد االلتماس بحجة تحقق أحد المطالب 
األساسية فيه، إثر تعهد مصلحة السجون بفصل نقليات 
األس���يرات األمنيات إلى المحاكم العس���كرية تمامًا عن 

السجناء والسجينات الجنائيات.
وأضاف أن هذا تعهد يس���ري على األس���يرات األمنيات 

وحدهن، كما أشارت المحكمة إلى تعهد مصلحة السجون 
بدراس���ة إقامة نظام نقليات منفصل لكافة األس���يرات 

مستقباًل.
ورفض���ت المحكم���ة طلب األس���يرات الملتمس���ات عبر 
المحامي س���ليمان ش���اهين، بتوس���يع تعهد مصلحة 
الس���جون، ليشمل نقليات األس���يرات إلى كافة الجهات 

كالسجون ومراكز التوقيف والتحقيق.

نيويورك / االستقالل:
قال الس����فير الفلسطيني لدى بعثة دولة فلسطين المراقبة 
لدى األم����م المتح����دة، رياض منص����ور: إن وزي����ر الخارجية 
الفلسطيني رياض المالكي س����يلقي كلمة بالده في جلسة 
مجلس األمن الدورية اليوم األربعاء، والتي ستركز على مسألة 
قرار ضم 30% من األراضي الفلسطينية المحتلة ابتداء من 

األول من تم����وز/ يوليو القادم. وأوض����ح منصور في تصريح 
له، أن الجلسة س����تعقد على مستوى وزراي حيث سيشارك 
فيها عدد من الوزراء أو نواب الوزراء إلعطاء قضية الضم التي 
تنوي "إسرائيل" تنفيذها زخمًا أكبر. وأضاف أن قضية الضم 
تخال����ف القانون الدولي بطريقة فظيع����ة، وتنتهك قرارات 
مجل����س األمن الدول����ي والجمعية العام����ة واتفاقية جنيف 

الرابعة والرأي االستش����اري لمحكمة العدل الدولية المتعلق 
بجدار الفصل العنصري الصادر بتاريخ 9 تموز/ يوليو 2004.

وق����ال المتح����دث الرس����مي باس����م األمي����ن الع����ام لألمم 
المتحدة، س����تيفان دوجريك، أن منسق عملية التسوية في 
االراضي الفلس����طينية نيكوالي مالدينوف، س����يلقي كلمة 

األمم المتحدة.

مصلحة السجون تتعهد بفصل نقل األسيرات »بالبوسطة« عن السجناء »اإلسرائيليين«

اجتماع لمجلس األمن اليوم لمناقشة خطة الضم

رام الله/ االستقالل:
ُتواصل إدارة س���جون االحتالل اإلسرائيلي عزل األس���يرين محمد عمر خرواط، 

وحاتم القواسمة منذ أكثر من )100( يوم.
وأوضح نادي األسير في بيان له، أن األسير خرواط يقبع في عزل سجن »أيلون – 

الرملة«، فيما يقبع األسير القواسمة في عزل سجن »جلبوع«.
واألسير خرواط محكوم بالّسجن المؤبد ألربع مرات، وهو معتقل منذ عام 2002، 

واألسير القواسمة محكوم بالّسجن أربع مؤبدات، وهو معتقل منذ عام 2003.
وقال النادي: إن إدارة س���جون االحتالل تنتهج سياس���ة العزل االنفرادي بحق 
األس���رى، وُتش���كل أبرز أدواتها التنكيلية. وأضاف أنه وع���دا عن ظروف العزل 
القاسية التي يواجهها األسير، فإن إدارة سجون االحتالل تحرم األسير المعزول 

من حقه في الزيارة لتضعه في عزل مضاعف.
وأكد أن إجراءات إدارة السجون المرتبطة بانتشار وباء »كورونا«، فاقمت من معاناة 
األس���رى المعزولين، خاصة مع توقف زي���ارات المحامين خالل الفترة الماضية، 

والتي ُتشكل الوسيلة الوحيدة لألسير المعزول، للتواصل مع العالم الخارجي.

االحتالل ُيواصل عزل أسيرين 
منذ أكثر من 100 يوم
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دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س 

 يف الطلب رقم 2020/432
   يف الق�ضية رقم 2019/579

المس����تدعي / شركة محمود محمد ابو دقة و ش����ريكته للتجارة العامة و المقاوالت و 
يمثلها السيد محمود محمد محمود ابو دقة – بني سهيال الزنة – حارة ابو سلوت .

 وكيله المحامي / محمد خالد ابو جامع 
المس���تدعي ضده / رمضان س���لمان عيد ابو جام���ع – خانيونس – بني 

سهيال حارة ابو جامع بجوار نشر مسعود .
نوع الدعوى حقوق            تبليغ حكم بالنشر المستبدل 

 في القضية الحقوقية رقم 2019/579
الحكم     باسم الله العادل        ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني 

حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه -1 رمضان س���لمان عيد ابو جامع بدفع مبلغ وقدره 
)5910 شيكل( خمسة االف و تسعمائة وعشرة شيكل وبالزام المدعى عليه 2/ ابراهيم 
عب���د المجيد محمد عرفات بدفع مبلغ وقدره )1864 ش���يكال ( الف و ثمانمائة و اربعة و 
س���تون شيكل و بالزام المدعى عليه -3 بهاء محمد حماد الفجم يدفع مبلغ وقدره )760 
شيكال( سبعمائة و ستون ش���يكل و بالزام المدعى عليه -4 هاني محمود محمد البريم 
بدفع مبلغ وقدره )4732 ش���يكال( اربعة االف و سبعمئة و اثنين وثالثون شيكل لصالح 
المدعية / شركة محمود محمد ابو دقة  و شريكته للتجارة العامة و المقاوالت و يمثلها 
الس���يد محمود محمد محمود ابو دقة و تضمين المدعى عليهم بالرس���وم و المصاريف 

القانونية بنسبة الحق المحكوم به على كل واحد منهم و 100 شيكل اتعاب محاماة.
حكما صدر و أفهم علنا حال بتاريخ 2019/11/24

   قا�سي �سلح 
   اأ/ ح�سن نبهان 

 و�ضل تبليغ 
الى المدعى عليه رمضان س���لمان ابو جامع طبق���ا للحكم الصادر ضدك 
م���ن محكمة صلح خانيونس في الدعوى رقم 2019/579 لصالح المدعية 
/ ش���ركة محمود محمد ابو دقة و ش���ريكته للتجارة العامة و المقاوالت و 
يمثلها السيد محمود محمد محمود ابو دقة نبلغكم الحكم المشار اليه .

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

دولة فل�سطني
 املجل�س االأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
 قائمة �ضروط البيع 

بناء على قرار السيد قاضى التنفيذ وبعد االطالع على ملف القضية التنفيذية 2019/6542 
والمتكونة فيما بين طالبي التنفيذ / س���مير صالح عيد سلمى وآخرون والمنفذ ضده / نصر 
صالح عيد س���لمى والقضية المقامة لتنفيذ حكم محكمة بداية غزة في القضية الحقوقية 
رقم 2012/579 والقاضى بالزام المدعى عليهما / نصر صالح عيد س���لمى بدفع مبلغ وقدره 
)82984 شيكال ( للمدعى االول / سمير صالح عيد سلمى ودفع مبلغ وقدره )52381 شيكال( 
للمدعى الثاني / فضل صالح عيد سلمى ودفع مبلغ وقدره )52381 شيكال ( للمدعى الثالث 
وهم / اسراء واسالم ومجاهد وايمان وهند ابناء المرحوم الشهيد / عوض صالح عيد سلمى 
وكذل���ك الزام المدعى عليه بدف���ع مبلغ وقدره )1200 دوالر امريكي ( للمدعين بالتس���اوي 
فيما بينهم والزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف و200 شيكل بدل اتعاب محاماة 

بتاريخ 13/ 5/ 2019 تم اخطار المنفذ ضده بالحكم حسب األصول 
بتاريخ 2019/7/11م تم ايقاع الحجز التنفيذي على الطابق االول الواقع في العمارة 
المقام���ة على ارض القس���يمة رقم 7 من القطعة رقم 631 م���ن اراضي غزة الكائنة 
بالزيتون المسماة ام الليمون خلف مسجد صالح الدين حيث تبلغ مساحة كل شقة 
165مترًا وكل ش���قة مكونة من خمس غرف ومطبخ وحمامين والش���قتان احداهما 
شرقية تطل على 3 ش���وارع وهي مشطبة ومسكونة والش���قة الثانية الغربية تقع 

على شارعين وهي مشطبة ومسكونة ايضا وتحتاج لبعض االصالحات الداخلية .
بتاريخ 2020/2/3 تم وضع يد مأم����ور التنفيذ على الطابق االول الواقع في العمارة 
المقامة على ارض القس����يمة رقم 7 من القطعة رق����م 631 من اراضي غزة الكائنة 
بالزيتون المسماة ام اليمون خلف مسجد صالح الدين حيث تبلغ مساحة كل شقة 
165 مترًا وكل ش����قة مكونة من خمس غرف ومطبخ وحمامين والشقتان احداهما 
ش����رقية وتطل على 3 شوارع وهي مشطبة ومسكونة والشقة الثانية الغربية تطل 

على شارعين وهي مشطبة ومسكونة ايضا وتحتاج لبعض االصالحات الداخلية .
تم تثمين سعر الشقتين بمبلغ 50000 دوالر امريكي .

وتم تثمين س���عر الشقة الش���رقية الواقعة في الطابق االول ب 30000 
دوالر امريكي والشقة الثانية الغربية بقيمة 20000 دوالر امريكي .

وسيتم نظر أي اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك يوم االحد الموافق 2020/7/26م 
فعل����ى من لديه اي اعتراض على البيع ان يتقدم به لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام 
الرسمي حتى موعد اقصاه يوم الخميس الموافق 2020/7/23م حرر في 2020/6/23م

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطنة / ش���رين رياض رس���مي عفانة عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)400585030( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة / االستقالل:
قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة 
التهوي���د ناص���ر الهدم���ي إن االحتالل 
اإلس���رائيلي يعطي االستيطان في حي 
سلوان أولوية وأهمية قصوى، ودعًما من 
كافة أطر ومؤسسات االحتالل، لقربه من 

المسجد األقصى المبارك.
وش���دد الهدمي في تصريح له، على أن 
االس���تيطان يش���تد ويضع���ف أحياًنا، 
لكنه ال يتوقف، باعتباره "ترس���يخ لدولة 

االحتالل وفرض سيطرتها على األرض".
وأض���اف أن منطق���ة س���لوان تحظ���ى 
باهتمام االحتالل، ألنه يدعي أنها مدخٌل 
"للهي���كل األس���طوري المزع���وم الذين 

يدعون وجوده مكان األقصى".
وتابع "ال يمل االحتالل من تكرار محاوالت 
فرض مزيد من االس���تيطان عبر السرقة 
والتزوير واالبتزاز وبتنسيق كامل ما بين 
المستوطنين وش���رطة وجيش االحتالل 

والمحاكم".
وش���دد على أن محاكم االحتالل ذراع من 

أذرع س���لطات االحتالل، تحكم من أجل 
واالعتداءات، وتنفيذ  السيطرة  مزيد من 

سياسة االحتالل.
وأكد أن االحتالل يخترع ويس���ن قوانين 
بهدف مزيد من الس���يطرة على األرض، 
مش���يًرا إلى أن هذه المحاكم تضاف إلى 
وُتعطي  التهويدية،  االحتالل  سياسات 
ص���ورة خادع���ة بأنه���ا س���لطات تحكم 

بالعدل والقانون.
ودعا الهدم���ي أهالي س���لوان والقدس 
بش���كل عام لمزيد م���ن الصمود والثبات 
على األرض والتكاتف والُلحمة لمواجهة 

التحديات واالعتداءات اإلسرائيلية.
وأكد ضرورة أن يعمل المجتمع المقدسي 
على التكاتف االجتماعي وتثبيت بعضه 
البع���ض في وج���ه محاوالت االس���تيالء 

على العقارات والمس���اكن واألراضي عبر 
االبتزاز والتزوير.

وطالب الهدمي المقدسيين بإنشاء لجان 
تحكيم بين الناس، تغنيهم عن التوجه 
لمحاكم االحتالل الظالمة التي تبحث عن 
كل معلوم���ة تفيدها وتج���د من خاللها 
ثغرة لالستيالء على العقارات واألراضي 

في القدس.

هيئة: االحتالل ُيعطي أولوية لالستيطان بسلوان لقربه من األقصى

غزة/ االستقالل:
اعتبر مركز حماية لحقوق االنس���ان ارتفاع وتيرة االنتهاكات التي تمارس���ها 
س���لطات االحتالل تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة مقدمة لتنفيذ مخطط 

الضم في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوض���ح المركز في بي���ان صحفي، أن ارتفاع االنته���اكات يتزامن مع اقتراب 
الموع���د المعلن لبدء تنفي���ذ مخططات الضم، وذلك من خ���الل زيادة حمالت 
المداهم���ات واالعتقاالت واالقتحامات والهدم التي طالت عددًا من محافظات 

الضفة المحتلة.
وبين المركز، أن يوم أمس، ش���هد ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة انتهاكات قوات 
االحتالل بحق الفلسطينيين، حيث نفذت حملة اقتحامات واعتقاالت واسعة 
طالت 16 شاًبا من مختلف مناطق الضفة الغربية منهم 10من قرية العيسوية 

شمال شرق القدس المحتلة.
وجدد المركز إدانته لجرائم االحتالل المس���تمرة في األراضي الفلس���طينية 
المحتلة، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا التفاقيات جنيف وقرارات األمم المتحدة 

ومبادئ القانون الدولي اإلنساني.
واعتبر أن هذه الجرائم تندرج في إطار الجرائم التي ورد ذكرها في ميثاق روما 
الخ���اص بالمحكمة الجنائية الدولية، الفًتا إل���ى أنها تعد أيضًا جزءًا من خطة 

منظمة وممنهجة ضمن مساعي سلطات االحتالل لتنفيذ خطة الضم.
ودع���ا األمم المتح���دة واألطراف الس���امية المتعاقدة عل���ى اتفاقية جنيف 
الرابع���ة التخاذ م���ا يلزم من إجراءات لردع س���لطات االحتالل عن االس���تمرار 
ف���ي انتهاكاتها ألح���كام القانون الدولي، وقرارات األم���م المتحدة المتعلقة 

بالقضية الفلسطينية.
وطال���ب المركز، الس���لطة الفلس���طينية بالعمل على مالحق���ة االحتالل أمام 

المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

غزة / االستقالل:
دعت حرك���ة المقاومة اإلس���المية "حم���اس" جماهير 
ش���عبنا أمتنا، لتهب في ثورة جماهيرية عارمة في كل 

مكان، لمواجهة مؤامرة ضم الضفة الغربية المحتلة.
وقال���ت الحرك���ة ف���ي بي���ان جماهي���ري إن: "الع���دو 
الصهيوني الغادر وخلف���ه اإلدارة األمريكية المجرمة، 
وبعض العرب المتآمرين، يس���تعدون ليعلنوا مؤامرة 

جديدة من المؤامرات ضد فلسطين، وشعبها وأرضها، 
مؤامرة ضم األراضي، لتصبح به الضفة الغربية واألغوار 
أرًضا يهودية صهيونية ال حق وال وجود ألي فلسطيني 

بها".
وأضاف���ت أن هذه المؤامرة اس���تكمال لمؤامرة س���لب 
واغتصاب أرض فلسطين التي بدأت بنكبة عام 1948م، 
وتواصلت باتفاق أوسلو الكارثة، "وما لم يتحرك شعبنا 

الفلس���طيني المجاهد وأبناء األم���ة في كل مكان لصد 
هذه المؤام���رة فإن الخطر القادم كبير وكبير جًدا ليس 

على فلسطين فحسب، بل على المنطقة بأسرها".
وشددت على أن المشاركة الفاعلة والقوية في األنشطة 
والفعاليات كافة ضد قرار الضم واجب ديني وأخالقي 
ووطني، فكيف لفلسطيني وطني حر شريف أن يقبل 
السكون والجلوس أمام ضياع أرضه ومقدساته ووطنه.

حماس تدعو لثورة شعبية وتفعيل كل أدوات المقاومة لصد الضم

مركز حقوقي: ارتفاع انتهاكات 
االحتالل مقدمة لتنفيذ الضم

باريس/ االستقالل: 
وجه 120 برلمانيا فرنس���يا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ومن مختلف التيارات 
السياسية الفرنسية، رسالة الى الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون يطالبونه فيها 
باالعتراف بدولة فلسطين، ردا على خطة الضم التي تعتزم الحكومة اإلسرائيلية البدء 

بتنفيذها قريبا.
وع���ّدد البرلمانيون في رس���التهم مجمل ال���ردود الدولية الرافض���ة لخطة الضم 
اإلسرائيلية، مطالبين الحكومة الفرنسية بأن تتقدم الى األمام في سبيل الحفاظ 
على حل الدولتين كحل وحيد يوفر األمل لتحقيق س���الم دائم في المنطقة، وأن 
تكون الدولة الفلس���طينية دولة حقيقية وليس���ت مجرد "بانتوستانات" معزولة 

بعضها عن بعض.
وطالب البرلمانيون الموقعون على الرسالة بضرورة فرض عقوبات دولية على "إسرائيل" 
ف���ي حال قامت بتنفي���ذ مخطط الضم باعتباره يمثل انته���اكا صارخا للقانون الدولي 
ويشكل خطرا كبيرا على االمن والسلم في المنطقة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت الرس���الة الى اعتراف أوروبي مش���ترك بدولة فلس���طين تقوم ب���ه الدول ال�27 
األعضاء في االتحاد األوروبي، فإن تعذر االعتراف األوروبي يجب على فرنس���ا ان تقوم 

منفردة باالعتراف بدولة فلسطين.
كما أكدوا موقفهم الثابت من اعتبار االستيطان وتحت أي شكل كان هو عمل ينطوي 

على انتهاك لميثاق األمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي.
ون���وه البرلماني���ون الى أن الحكومة اإلس���رائيلية تحاول اس���تغالل انش���غال العالم 
بمواجهة وباء كورونا كي تمرر مخططاتها االس���تيطانية بدال من التعاون مع محيطها 
في مواجهة الوباء. وتأتي هذه الرس���الة ضمن حمل���ة أوروبية طالت العديد من الدول 
األوروبية، حيث أعلن فيها برلمانيون ومس���ؤولون رس���ميون ومنظمات مجتمع مدني 
ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني عن رفضهم لخطة الضم اإلسرائيلية ولجميع 
اإلجراءات االحتاللية اإلس���رائيلية التي سبقتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية 
منذ االحتالل عام 1967 والتي ترسخ نظام ابرتهايد عنصريا ضد الشعب الفلسطيني 

وحقوقه الوطنية المشروعة.

120 برلمانيًا فرنسيًا يرفضون 
خطة الضم ويطالبون ماكرون 
باالعتراف بالدولة الفلسطينية
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إعالن 
فقد 
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أعل���ن أنا المواط���ن / حس���ن محمد علي مش���رف  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)404633406( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / مصطف���ى يونس خلي���ل القديم 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)401148440( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / لينا انور ابراهيم ابو زايد
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)402920193 ( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / لمي���اء عطية خليل ابو اس���حق 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802081117  ( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / عبير عطا عوف الفرا  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801915703( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواط���ن / نضال س���الم خضر ش���راب عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)801887522( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / آالء ياسين مقبل شراب
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)  407965409( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / احمد مروان حماد ابو دقة
    ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)409292273( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطنة / امل جهاد مس���عود الش���اعر عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)803122282( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
التأهي����ل  مراك����ز  موظف����و  نظ����م 
"أونروا"  م����ن  بالفصل  المهددي����ن 
احتجاج����ًا في مخيم����ات قطاع غزة 
رفضًا لق����رار فصلهم م����ن عملهم 
وحرم����ان مئ����ات الطالب م����ن ذوي 
االحتياج����ات الخاصة م����ن خدمات 

وكالة الغوث.
أولياء األمور  وتجمع العش����رات من 
وموظفي مراك����ز التأهيل التابعين 
لوكال����ة الغوث ف����ي مراكز التأهيل 
أمام إحدى م����دارس "أونروا" بمخيم 
النصيرات رافعين الالفتات المنددة 

بقرار فصلهم التعسفي.
وأكدت س����ماح الحلو مديرة مدرسة 
بيس����ان أن أكثر من )106( موظفين 
س����يفقدون عملهم وسيحرم 800 
طالب من ذوي االحتياجات الخاصة 
م����ن خدم����ات مراك����ز التأهيل بعد 
س����نوات طويلة م����ن عم����ل مراكز 

"أونروا".
أبلغتنا  وأضافت:" ف����ي 13 مايو 
بالقرار ونهاي����ة يونيو  األون����روا 
س����تكون نهاية عقود عملنا وقد 
أبلغن����ا من رئاس����ة أون����روا بقرار 
واس����تحالة  النهائي����ة  فصلن����ا 

تجديد عقود عملنا".
أما كمال أبو شاويش رئيس مجلس 
إدارة مرك����ز النصي����رات للتأهي����ل 
والتدريب، فأشار إلى أن االحتجاجات 
ستظل متواصلة ضد قرارات الفصل 
التعسفية التي تأخذ ُبعدًا سياسيًا 

بامتياز.
وتابع: "هذه ليس����ت الم����رة األولى، 
وربم����ا ل����ن تك����ون األخي����رة التي 
نق����ف فيها أمام أح����د مراكز أونروا 
لالحتجاج، ل����ن نكل ولن نمل فهذه 

قضية سياسية بامتياز".
بدوره، أوضح السيد أبو مروان بدوان 
أحد وجهاء مخيم دير البلح الناشط 
في مجال حقوق الالجئين أن أونروا 
مع  س����وقية"  "بطريق����ة  تعامل����ت 

الموظفين، على حد قوله.
وأضاف: "يجب إمهال الموظف فترة 
من الزمن حتى يعرف ما له وما عليه، 
أما أن يلقى هكذا عشرات الموظفين 
ومئ����ات الطالب في الش����ارع فهذه 

طريقة غير مقبولة".

من جهته، ش����دد فضل زقوت عضو 
هيئة المبادرة الفلس����طينية وسط 
القط����اع على أن أولياء األمور وأهالي 
غ����زة يتضامنون  بقطاع  المخيمات 
م����ع الموظفي����ن والطلبة م����ن ذوي 

االحتياجات الخاصة.
وتاب����ع: "توقي����ت الق����رار واضح أنه 
سياسي، فالموقف واإلجراء تعسفي 
الش����عب  الضغ����ط عل����ى  هدف����ه 
الفلس����طيني البت����زازه للتنازل عن 

حقوقه بشكل يخدم االحتالل".

الدوحة/ االستقالل: 
أعلن رئي���س اللجن���ة القطرية إلع���ادة إعمار 
غزة الس���فير محمد العمادي  أمس الثالثاء أّن 
اللجن���ة وبالتعاون مع صن���دوق قطر للتنمية 
ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية لألسر 
المتعففة في قطاع غزة مطلع األسبوع المقبل.

وأوضح الس���فير العم���ادي أّن عملية الصرف 

س���تتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع 
غ���زة ل� 100 ألف أس���رة، بواقع 100$ لألس���رة 

الواحدة.
وبّي���ن أّن عملية الصرف س���تتم بالتعاون مع 
الجهات الحكومي���ة المختصة، وضمن معايير 
السالمة للمستفيدين والمحافظة على مسافات 
كافية بينهم، وذلك ضمن اإلجراءات الوقائية 

المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".
وتصرف قط���ر منذ أكثر من ع���ام منحة مالية 
بمبل���غ 100 دوالر آلالف األس���ر المحتاجة في 
القطاع، في وقت ُيعاني فيه س���كان الشريط 
الساحلي من واقع اقتصادي ومعيشي غاية في 
التعقيد بس���بب الحصار اإلسرائيلي، وحديثًا 

جائحة كورونا.

احتجاجات بغزة منددة بفصل موظفي وطالب مراكز تأهيل أونروا

رام الله/ االستقالل: 
عقبت السلطة الفلسطينية على تصريحات السفير الفلسطيني 
في تركيا فائد مصطفى التي أعلن فيها اس���تعداد الس���لطة 
للتفاوض بشأن صفقة ترسيم حدود بحرية مع تركيا، والتعاون 

مع أنقرة في الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان "االس���تقالل" أمس 
الثالث���اء، إن تصريح���ات الس���فير مصطفى "ق���د ُأخرجت من 
س���ياقها، وَنسبت للس���فير ما لم يقصده في معرض رده على 

بعض األسئلة".
وكان السفير الفلسطيني في تركيا قال: إن السلطة الفلسطينية 
يمكن أن تتبع صفقة ترسيم الحدود البحرية التركية مع ليبيا، 

وتوّقع اتفاقها الخاص.
وأضاف "نحن منفتحون على كل فكرة تعمق عالقاتنا مع تركيا، 
وهذا يتضمن صفقة بش���أن المناط���ق االقتصادية الخالصة"، 

بحسب ما نشر موقع "تي آر تي عربي".
وتابع مصطفى "لدينا أيًضا حقوق في البحر األبيض المتوسط. 
لفلسطين أسهم في النفط والغاز تقع في شرق البحر األبيض 
المتوس���ط. نحن على اس���تعداد للتعاون في ه���ذه المجاالت 

والتوقيع على اتفاق".
لك���ّن وزارة الخارجي���ة والمغتربين نفت في بيانه���ا وجود أي 
اتفاقي���ات يجري حالًيا بحثها مع أٍي من دول البحر المتوس���ط، 
بما فيها اليونان وقبرص وتركيا، مؤّكدة حرص فلس���طين في 

الحفاظ على حسن تلك العالقات وتطويرها.

السلطة تعقب على 
تصريحات سفيرها في تركيا

المغازي / االستقالل:
باشرت بلدية المغازي وسط قطاع غزة، بتقليم 
األش���جار في المخي���م، ضمن مش���روع اعادة 
تأهيل مشروع التشجير في المغازي، بتمويل 
من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية 
– تش���غيل عمال، باش���راف دائرة الصحة في 

البلدية .

وأوضحت البلدية في بي���ان لها، أنه تم االختيار 
وفق معايير محددة واضحة وبش���فافية مطلقة 
حسب اإلعالن المعلن عنه سابقا من خالل صفحة 
البوابة الفلس���طينية للتش���غيل، وفق معايير 

صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.
وأش���ارت إلى أنه ستس���تمر هذه ال���دورة لمدة 
66 يوم���ا ، حي���ث ب���دأ العم���ل في ش���ارع عبد 

القادر الحس���يني بداية من دوار صدقي وحتى 
مستوصف شهداء المغازي شماال.

ويشمل العمل بهذا المشروع ، الذي يأتي ضمن 
جهود البلدية لتوفير بيئة جميلة ونظيفة، تقليم 
االشجار وزراعة أشجار جديدة في اماكن مختلفة 
من المخيم ، اضافة لرش االشجار لحمايتها من 

االفات والحشرات الضارة .

رفح / االستقالل:
باش���رت طواقم بلدية رفح بأعمال إنشاء أبراج إنقاذ جديدة وصيانة أبراج اإلنقاذ 
البحري على ش���اطئ بحر المدينة؛ لضمان تغطية ش���اطئ بحر المدينة بنقاط 
للمنقذين حفاظًا على سالمة المصطافين، ضمن مشروع تطوير أبراج المنقذين 
المدرج ببرنامج التش���غيل كثيف���ة العمال الممول من خ���الل صندوق تطوير 

وإقراض الهيئات المحلية.
وأوضح مدير دائرة تصميم المش���اريع ببلدية رفح م. محمد سرحان أن المشروع 
يشمل إنشاء خمسة أبراج إنقاذ جديدة في مناطق متفق عليها مع جهاز الدفاع 

المدني وصيانة أبراج اإلنقاذ القائمة.
وبين س���رحان أنه خالل المش���روع تم توفير )34( فرصة عمل للش���باب بنظام 

التشغيل المؤقت، بتكلفة إجمالية بلغت 47.000 دوالر أمريكي.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع البلدية بالحفاظ على نظافة الش���اطئ واألماكن 
العامة وااللتزام باإلرش���ادات والتوجيهات الصادرة عن البلدية واإلنقاذ البحري، 

متوقعًا أن ينتهي العمل بالمشروع منتصف شهر يوليو القادم.
وأكد سرحان أن البلدية تبذل قصاري جهدها لتطوير شاطئ بحر المدينة ضمن 
خطة متعددة الجوانب تستهدف تطوير وتحسين الخدمات في المرافق العامة 

وشاطئ بحر المدينة.

بدء العمل بمشروع صيانة 
أبراج المنقذين برفح

  العمادي: صرف المنحة القطرية مطلع األسبوع المقبل

بلدية المغازي تشرع بتقليم األشجار في المخيم



األربعاء 3 ذو القعدة 1441 هــ 24 يونيو 2020 م

ش���رعت العديد من الفصائل الفلس���طينية المقاومة بحملة تحريض ضد االحتالل الصهيوني س���واء 
بالتصريحات او البيانات او المواقف وذلك على خلفية مخطط الضم ألراضي االغوار وشمال البحر الميت 
والتوسع االستيطاني, وهناك حالة من التحشيد الجماهيري لمواجهة هذا المخطط, وهو التحشيد الذي 
يسبق التمهيد لمواجهة شعبية ممتدة مع هذا االحتالل الصهيوني البغيض, فقد دعا عضو المكتب 
السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، الدكتور وليد القططي، إلى »توحيد طاقات الشعب الفلسطيني في 
مواجهة المخططات الصهيونية التصفوية، مطالبا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة المفاهيم 
والترتيبات التي بنيت عليها مش���اريع التس���وية, وق���ال القططي، في ندوة سياس���ية بعنوان »قراءة 
سياسية حول فكرة الضم وسبل مواجهتها«، إن حركته ترفض وجود االحتالل اإلسرائيلي وال تعترف 
بش���رعيته على أرض فلسطين. وشدد على رفض حركة الجهاد مخططات االحتالل الرامية إلى تصفية 
القضية الفلسطينية، ومنها خطة ضم الضفة الغربية واألغوار«, وهو ما يوحي باستعداد الحركة لموجة 
جديدة من المواجهة مع االحتالل الصهيوني عبر عنها بش���كل واضح القيادي في الجهاد االس���المي 
احمد المدلل فقال »نعول أوال وأخيرًا على إرادة وقوة شعبنا في مواجهة جريمة الضم وغيرها من جرائم 
االحتالل من خالل انتفاضة جماهيرية تشعل األرض تحت أقدام االحتالل جنودا ومستوطنين في كل 
فلس���طين وخصوصا في الضفة الغربية بؤرة الصراع الحقيقية في األيام القادمة ، ونحن نعيش الحالة 
التي س���بقت انتفاضة الحجارة عام ال�87 وانتفاضة عام 2000 الذي أبدع فيها الش���عب الفلس���طيني 

بمقاومة االحتالل« وبات خيار الجهاد واضحا.
ف���ي المقابل دعت حركة حماس امس الثالثاء، جماهير ش���عبنا الفلس���طيني وجماهير األمة العربية 
واإلس���المية إلى ثورة جماهيرية غاضبة في كل مكان رفضًا لسياس���ة االحتالل اإلسرائيلي بضم أجزاء 
من الضفة الغربية المحتلة. وقالت الحركة في بيان لها: » فلنهب يا شعبنا ويا أمتنا، ولتكن هبتنا ثورة 
، وفي األمة أبطاالاً سيحمون  جماهيرية عارمة في كل مكان، ليعلم العدو ومن خلفه أن في فلسطين رجاالاً
األرض واإلنسان والمقدسات، رجال قادرون على لجم هذا العدو وصده حماية للتاريخ والقضية واألرض 
والش���عب«, وحماس تملك رصيدا شعبيا كبيرا في الساحة الفلسطينية, وتستطيع ان تفجر انتفاضة 
عارم���ة في وجه االحتالل, وهي دعت الجماهير للثورة قائلة: »ليكتب التاريخ أن هذا الجيل من ش���عب 
فلسطين وشعوب األمة قد حمى أرضه ومقدس���اته، وأفشل العدوان والمؤامرات مهما بلغت األثمان«, 
ان هذه اللغة الحادة المباش���رة لحركة حماس في مواجهة مخطط الضم يعني انه ال خيار امامها سوى 
خيار المواجهة, وهي رسالة واضحة موجهة لالحتالل انه يخوض مغامرة غير محسوبة النتائج وعليه ان 
يدفع ثمنها, وبيان حماس موجهة لشعبنا وامتنا العربية واالسالمية, الن مخطط الضم الذي هو جزء من 
ا ليس على فلسطين فحسب، بل على المنطقة بأسرها«  صفقة القرن , »وألن الخطر القادم كبير وكبير جداً
ا لسياسة االحتالل الصهيوني  حسب بيان حماس, انها دعوة لثورة جماهيرية غاضبة في كل مكان رفضاً
بض���م أجزاء من الضفة الغربية المحتلة, وهذا يوحى بمدى خط���ورة الضم وتبعاته التي قد تؤدي الى 

استيالء االحتالل الصهيوني على »يهودا والسامرة« استجابة لمطالب اليمين الصهيوني المتطرف.
اننا نحذر من الركون الى ما أعلن عنه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات 
امس ان لدى الفلسطينيين ائتالفا دوليا يضم 192 دولة ضد خطة »اسرائيل« ضم اجزاء من الضفة 
الغربية المحتل���ة, وان “االئتالف يضم المجموعة العربية أوال ومجموعة عدم االنحياز والمجموعة 
االفريقية واالوروبية”, فهذه المواقف ال يمكن الرهان عليها طويال, وال يمكن ان نضمن استمرار 
مواجهة هذه الدول لقرار الضم, كما ال يمكننا أن نركن الى مثل هذه التصريحات, فالتجربة علمتنا 
ان هذه المواقف تبقى شكلية وال ترتقي الى اتخاذ أي خطوات عملية لمواجهة سياسة االحتالل 
الصهيوني, لذلك يجب ان نعول على انفسنا وعلى شعبنا الفلسطيني إلحباط هذا المخطط, وان 
كانت الس���لطة جادة في معارضتها لمخطط الضم, فعليها ان تضغط على االحتالل الصهيوني 
بالحراك الجماهيري, الن ما يخش���اه االحت���الل ويحذر منه غانت���س والمعارضة الصهيونية هو 
انفجار شعبي فلس���طيني في وجه االحتالل, وتصعيد عسكري في وقت صعب وحساس تمر به 
»اسرائيل«, وعدم الرهان مطلقا على تماسك الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني, في حال اندالع 
مواجهة عس���كرية مع قطاع غزة, فالضمانة االولى الناجعة النفجار الشارع الفلسطيني, هو قناعة 
الس���لطة وتحركها باتجاه هذا الخيار, وهي الوس���يلة االنجع إلفشال مخطط الضم بحراك شعبي 
جماهيري داخليا وخارجيا وعلى كافة المس���تويات, يجب ان تتوافق الس���لطة مع الفصائل على 

خيارات المواجهة, كي تضمن نتائج حقيقية إلفشال مخطط الضم.     
 

تحشيد يسبق التمهيد 

رأي

»محم���ود هو الف���ارس الذي جع���ل المخيم الفقير يش���كل تهديدًا 
اس���تراتيجيًا« به���ذه الكلم���ات تحدث مؤس���س الحرك���ة الدكتور 
فتحي الش���قاقي عن مؤس���س جهازها العس���كري محم���ود. صدق 
الش���قاقي، فقليل���ون هم الذين يس���تطيعون أن ُيغي���روا معادالت 
منطق الرياضيات عند أرباب عالم االس���تكبار الذي يرتبط بحس���ابات 
الق���وة المادية، ونادرون أولئك الذي���ن يتغلبون على قوانين الفيزياء 
السياسية التي ُتروض العقول لتقبل بواقعية األحجام، والعظماء هم 
أولئك الذين يجبرون التاري���خ أن يتوقف عند كل محطة من محطات 
حياتهم ليتَذُخر ببطوالتهم فيواصل مسيرته قويًا يواجه من يحاول 
عرقلته أو ايقاف���ه، ويتطهر ببركة صنيعهم مما لحق به من تدنيٍس 
وتدليٍس وعاٍر على أيدي م���زوري التاريخ وأعداء الحقيقة. محمود من 
أولئك القليلين النادرين العظماء، فقد جعل مخيم الش���اطئ  الفقير 
المتواض���ع والمهجر أهل���ه، يتفوق في الميزان السياس���ي وفي قوة 
اإلرادة على دول تمتلك جيوش���ًا عرمرم، وترس���انة أس���لحة ضخمة، 
فالمخيم يعاند ويبادر ويقاتل فيما هذه الدول تقف عاجزة يائس���ة 

مستس���لمة أمام الكيان الصهيوني، لقد أجبر اإلستشهاديون الذين 
كان يجهزهم ويرس���لهم محمود ليتوزعوا ش���ظايا من نوٍر ونار على 
امتداد الوطن وفي مفترقاته قربان���ًا للحق والعدل والحرية والكرامة، 
أجبروا رعاة الكيان الصهيون���ي المجرم وزعماء اإلرهاب في العالم أن 
يجتمعوا صاغرين في ش���رم الش���يخ لُينقذوا »اس���رائيل« ويمسحوا 
دموع قادته���ا، ويعيدوا توازن دولة الكي���ان التي ترنحت وتصدعت 
وتزلزلت من قوة االنفجارات التي مزقت أجس���اد الجنود القتلة، والتي 
أرهق مستوطنوها مواكب الجنائز يومًا تلو اآلخر، محمود جاء في زمن 
الهرول���ة العربي والتيه والضياع وانح���راف البوصلة ليكون الخريطة 
ف���ي أطلس الذاهبين إل���ى القدس، ودليل الحيارى ف���ي الطريق إلى 
األندل���س، هذا هو حجم محمود الذي يج���ب أن تعرفوه، وتعرفه كل 

األمة، ويعرفه رفاقه وأهله.
 وفي زماننا اليوم يتكرر المش����هد، بل تزداد وتي����رة الهرولة، ويصبح 
التطبي����ع مع القتلة ض����رورة يفرضه����ا األمر الواق����ع، ويتخبط بعض 
»الثورجية« في تحديد البوصلة، وتتقطع فلس����طين »األرض المباركة« 

إربًا إربًا على مائدة »أوس����لو«، ولسان حال الوطن المنكوب يصرخ »أال من 
شرم شيٍخ جديد!« يذرف فيه المجتمعون الدمع على أشالء الصهاينة 
النجس����ة وهي تتطاير كي����وم بيت ليد المش����هود، وتعتصر قلوبهم 
القاسية ألمًا على مشاهد جنود النخبة وهي تصرخ »إيما إيما شيلي!«.

لم يمت ش���مس فلس���طين الذي تشرق س���يرته نورًا في قلوبنا ألن 
النعش ال يتسع للش���مس، ولم ينتِه زمن محمود، ولم ُيغّيبه رصاص 
القتل���ة الذين اعترفوا أخيرًا بغدره وقتله، فال زالت أصوات االنفجارات 
تدوي في »تل أبيب« بفعل صواريخ السرايا والقسام، وال زالت أوصال 
الكيان الصهيوني ترتعد من تهديٍد ُمتوج بالعمامة الس���وداء يأتي 
من الش���مال ليحاصر أحالمه���م عنوانه »لقد أنجز األم���ر«، وال زال في 

المحور رجاٌل أشداء ال يضرهم من خالفهم.
محم���ود غبت جس���دًا ولكنك كما قال عن���ك القائد الوطن���ي الكبير  
الفقيد د. رمضان شلح تطل يا محمود من دمنا المقاتل، تجيء من زرد 
السالس���ل، في ضحكة األطفال في حزن األرامل. فقّر عينًا أبا عرفات، 

وفي الجنة الملتقى إن شاء الله.

ثالثا - السياسى : بدأ الدكتور رمضان العمل السياسي في اللحظة التي 
التحق فيها بركب المؤسس����ين لحركة الجهاد اإلس����المي وعلى رأسهم 
د فتحي الش����قاقي - رحمه الله- في مص����ر ، وبعد االنتقال الى غزة بدأت 
االنطالقة الفعلية للحركة في س����احة الفعل واالشتباك داخل  فلسطين 
بنش����اط منقطع النظير للتعري����ف بحركة الجهاد اإلس����المي ) رموزها، 
مبادئها، فكرها ، مواقفها السياس����ية( لذا من الطبيعي أن يتم مالحقة 
د. رمض����ان والذى يمثل  حضوره بين جموع الطلبة مدرس����ا في الجامعة 
االس����المية خطرًا على االحتالل مما دفع الحاكم العس����كري الصهيوني  
بفرض االقامة الجبرية عليه كعقوبة كانت َتَطال الكثير من السياسيين 
الفلس����طينيين حينذاك ... وعلى مدار أكثر من خمس����ة عشر عاما عمل 
فيها د رمض����ان منظرا ومحاضرا اكاديميا وكاتبا في السياس����ة ومطلعا 
ومتابعا لكل ما يحدث من تغيرات سياسية في العالم واالقليم والقضية 
الفلس����طينية منحته الحكمة والدراية بعد تولي����ه األمانة العامة لحركة 
الجهاد اإلسالمي للحفاظ على قوة الحركة وحضورها ونهجها السياسي 
الثابت والمتزن وخطها المقاوم ... وقد ش����هدت القضية الفلسطينية ما 
بين عامي)199٥-2018(  -فترة تولى د رمضان األمانة العامة - تعقيدات 

سياسية ال تزال آثارها حاضرة حيث مرت بثالث مراحل :
أوال - بداي����ات تطبيق اتفاقية أوس����لو وافرازاتها خصوصا التنس����يق 
األمن����ي ومحاوالت الس����لطة الناش����ئة للتضييق عل����ى المقاومة ورأس 
حربته����ا الجهاد وحم����اس وقد تضاعف العمل الجه����ادى المقاوم في 
فلس����طين واحتل����ت حركة الجهاد اإلس����المي حّيزا كبي����را فيه وكان د 
رمضان حريصا على استمرار العمليات العسكرية النوعية ضد االحتالل 
مع حرصه المطلق على عدم الصدام مع اجهزة الس����لطة االمنية ، والتي 
مارس����ت نفس االساليب التي اس����تخدمتها اجهزة األمن الصهيونية 
ضد قيادات وكوادر الجهاد اإلس����المي من القت����ل واالغتيال كما حدث 
مع الش����هيدين الرزاينة واالعرج الى ممارسة  االعتقاالت والزج بهم في 
أقبية التحقيق والتعذيب والمطاردة  لكل من ينتمى للجهاد اإلسالمي، 

وبالرغم من ذلك كان د رمضان حريصا على عدم انحراف بندقية الجهاد 
اإلسالمي عن مسارها الحقيقي باتجاه العدو الصهيوني .

ثانيا - انتفاضة االقصى: في أعقاب اقتحام شارون والجيش الصهيوني 
للمس����جد األقصى اش����تدت المواجهة الشعبية والعس����كرية مع العدو 
الصهيوني والحظ المتابعون تعاظم قدرات س����رايا القدس التي نفذت 
أق����وى العملي����ات النوعية والجريئ����ة في غزة والضف����ة والقدس وال٤8 
وبع����ض العمليات كانت ُتنفذ بمش����اركة االجنحة العس����كرية لحركات 
المقاومة األخ����رى. في هذه المرحلة حدثت معرك����ة مخيم جنين والذي 
كان منبع  االستش����هاديين الذين نفذوا أكب����ر العمليات داخل اراضينا 
في ال٤8 ضد العدو الصهيوني واعتبره����ا المتابعون اليهود واالجانب 
ملحمة س����طرتها المقاومة الفلسطينية بقيادة الجنرال الشهيد محمود 
طوالبة قائد س����رايا القدس بمش����اركة كتائب القسام وشهداء األقصى 
وق����د كان على تواصل م����ع د رمضان حتى لحظات استش����هاده .  ومن 
أه����م العمليات التي نفذتها   س����رايا القدس في ه����ذه المرحلة عملية 
»زقاق الموت« في وادي النصارى وس����ط مدينة الخليل في 2002/11/1٥ 
وُقتل فيها الحاكم العسكري الصهيوني لمدينة الخليل »درور فينبرغ« 
و1٣ من الضباط والجنود الصهاينة وقد تميزت العملية بمنتهى الدقة 
ف����ي التخطيط والتنفيذ والتوقيت . ولن ينس����ى التاريخ الفلس����طيني 
اندحار ش����ارون رئي����س وزراء الكيان عن قطاع غزة بع����د التكلفة العالية 
التي دفعها  االحتالل الصهيوني نتيجة العمليات العس����كرية القوية 
التي اس����تنزفت االحتالل جنودا ومستوطنين وقد نفذت سرايا القدس 
أخطر العمليات العسكرية ان كانت اقتحام مستوطنات او قنص جنود او 
تدمير دبابات الميركفاة والجرافات الصهيونية بعبوات ناسفة  وبعض 
العمليات نفذتها السرايا بمشاركة أجنحة المقاومة العسكرية في غزة .

 لقد كان الدكتور رمضان حريصا على  تقوية س����رايا القدس وإمدادها بكل 
ما تحتاج إليه من مال وامكانيات وترتيب عملها بإشرافه المباشر مع الدائرة 
العسكرية للحركة واستقبال المجاهدين الذين يتلقون التدريبات القتالية 

خارج فلس����طين ومش����اركته لهم في ميادين التدريب وهو الذي كان يتابع 
المعارك التي خاضتها س����رايا القدس مع كتائب القسام وحركات المقاومة 
في غزة في كل جولة قتالية بدءًا باألعمال المسلحة والتفجيرات التي كانت 
تنفذها الس����رايا على الحدود مث����ل عمليات تدمير دباب����ات الميركفاه في 
رفح وحي الزيت����ون وليس انتهاءاً بالصواريخ التي دك����ت تل أبيب والعمق 
االس����تراتيجي الصهيوني فى اراضينا المحتلة عام ٤8 وحضوره السياسي 
كان مؤث����را في اتفاقيات وقف اطالق النار في القاهرة مع العدو الصهيوني 
الى جانب قيادة حماس السياس����ية، وقد تابع لحظة بلحظة أحداث انتفاضة 
القدس والتي منعت تقس����يم االقصى والتي فّجرها الشهيد البطل مهند 
حلبى في 201٥/10/٣ الطالب في جامعة القدس وينتمى للرابطة االسالمية 
الذراع الطالبي لحركة الجهاد اإلس����المي فأبهر د رمضان فعله وجرأته وهو 
يهاج����م  الجنود المدججين بالس����الح ليقتل منهم ثالث����ة ويصيب ثالثة 

فأنشد له د رمضان قصيدة طويلة بعنوان » قمر الثائرين«.          
ثالثا- االنقس����ام : والذى اعتبره الدكتور رمض����ان الضرر االكبر على القضية 
الفلس����طينية  وح����اول بما يمتلكه م����ن ملكات القبول ل����دى فتح وحماس 
التدخل إلنهاء االنقسام . وهو الذي رفض ان تتلبس الحركة بأي من افرازات 
اوس����لو وظهرت صوابيته المطلقة في عدم خوض االنتخابات التش����ريعية 
عام 200٦، وكان همه إعادة االعتبار للمش����روع الوطن����ي التحررى، وحنكته 
السباس����ية كانت حاضرة في معظم جلس����ات  المصالحة بين فتح وحماس 
ولمس����اته واضحة فيما نتج عنها من اتفاقيات ، وبعد ان وصلت المصالحة 
الى طريق مس����دود وضع شهادته امام الش����عب الفلسطيني في االنطالقة 
الجهادية لحركة الجهاد اإلس����المي عام201٦ بمبادرته ذات العش����ر نقاط 
كمخرج حقيقي من المأزق الفلس����طيني وانهاء معاناة ش����عبنا وقد تميزت 
بفلسطينيتها وواقعيتها وجديتها ووضوحها، وكل المبادرات التي قدمت 
إلنهاء االنقسام بعد ذلك اعتمدت على ما قدمته مبادرة د رمضان من رؤى .

ه����ذا هو جهدُ. وه����مُّ وإرث د رمض����ان ... أمانٌة في أعناقن����ا جميعا ... فهال 
حملناها بإيمان وإخالص وصدق ووعي حتى نلقى الله وهو راٍض عنا ...

هذا هو حجم محمود الخواجة

د. رمضان : الداعية، المفكر ، السياسي..

شريف الحلبي

 بقلم : أحمد المدلل  الجزء- 3 - واألخير ..

الح����وارات مع الدكتور رمضان لها طقوس����ها ووقته����ا المفتوح. وهو تميز 
باس����تعداد دائم للنقاش. كان يحرص على طبيعة من التواصل المباشر، ما 
يجعل الحديث يتجاوز الوقائع السياسية الحارة. وكان يهتم بمتابعة أخبار 

وأنشطة وإنتاج المثقفين الفلسطينيين والعرب المنتشرين في العالم.
له قصة خاصة مع الراحلين محمود درويش وإدوارد س����عيد. عرف الدكتور 
رمضان أنهما زارا س����رًا االمين العام لحزب الله الس����يد حسن نصر الله بعد 
تحري����ر العام 2000. كان متابعًا لحوارات مرم����زة بين االثنين حول فكرة أن 
»المستحيل« - أي تحرير فلسطين - بات ممكنًا»ولو بعد جيل«، وهي عبارات 
وردت في نصوص لم تش����رح للعموم. وهو ظل شديد اإلعجاب بالسيد نصر 

الله وبطريقة عرضه لفكرة المقاومة ودفاعه عن حتمية إزالة اسرائيل.
، كان الدكت����ور يردد أمام غالبي����ة من عملوا معه ورافق����وه ما قاله له   أص����الاً
الشهيد الشقاقي عن السيد نصر الله، بعد توليه منصب األمين العام خلفًا 

للشهيد السيد عباس الموسوي، أن »هذا القيادي الشاب خميني العرب«!
ارتب����ط الدكت����ور رمضان بعالقة خاصة مع الش����هيد الراح����ل عماد مغنية. 
ربما كان من القالئل الذين كانوا يعرف����ون الهوية الحقيقية للحاج رضوان 
قبل استش����هاده. وكان دائم التواصل معه. بعد تحرير العام 2000، أخذه 
الشهيد رضوان الى الجنوب، وس����ار معه على الحدود مباشرة مع فلسطين. 
وفت����ح له الباب أمام مرحلة االس����تعداد للعبور نحو فلس����طين. وتعاونا في 
مرحل����ة الحقة على إدخ����ال مجموعة من عناصر الجه����اد لتنفيذ عملية في 
مستوطنات شمال فلسطين المحتلة. عالقتهما كانت تتجاوز التشاور حول 
أبعاد سياس����ية وعس����كرية وأمنية للصراع مع العدو. كانا يشاهدان األفالم 

ويستمعان إلى األناشيد معًا، ويتحدثان في أمور كثيرة.
قب���ل يوم من عملي���ة 12 تم���وز 2006، كان »الحاج« في دمش���ق. زار الدكتور 
رمض���ان، وقّرر ليالاً المغ���ادرة، فدعاه األخير للبقاء الى الغ���د. لكن رضوان أصّر 

عل���ى العودة. لم يقل له ش���يئًا. في اليوم التالي، عندم���ا وقعت العملية، وتم 
أس���ر الجنديين، تواصل الرجالن من جديد. يومها اقترح الدكتور رمضان على 
»الحاج« إطالق اس���م »الوعد الصادق« على العملية، قائالاً إنه »أقل الوفاء للسيد 
حسن الذي أدخل ثقافة جديدة على جيل القادة، إذ لم يحصل أن أخلف بوعد«.

عانت حركة الجهاد من مشكالت تنظيمية مختلفة. دخل اليها وخرج منها 
كوادر وقيادات. وظلت على الدوام محل نقاشات داخلية متنوعة. لكنها مع 
الدكت����ور رمضان، احتلت مكانة متقدمة في الص����راع مع العدو. كان الرجل، 
مثل غالبية القيادات في الحركة، يعي جيدًا أنهم ليس����وا تنظيمًا سلطويًا، 
وال ينافس����ون اآلخرين على الحشود ألجل الحش����د يوم االنتخابات. لكنهم 

كانوا يهتمون بتطوير البنى التحتية للجسم العسكري واألمني للحركة.
وكان الدكتور رمضان يثق بش����ريكه ورفيقه أبو طارق )األمين العام الحالي 
للحركة زياد نخالة(. كثيرون قالوا إن نخالة كان يفهم عقل الدكتور رمضان 

ويجيد ترجمته الى أفكار عمالنية على االرض. حتى إنه كان يلجأ اليه مرات 
كثيرة، إلطالق مواقف أو إفهام اآلخرين موقفًا مباش����رًا حيث تخس����ر اللغة 
الدبلوماس����ية. وهو ما يعرفه غالبية المحاورين للجهاد، من حكومات وقوى 

وأجهزة أمنية عربية وإقليمية ودولية.
عندم����ا أصيب الدكتور رمضان باألزمة القلبية، ج����رت محاوالت طبية كثيرة 
إلنقاذه في بيروت وإيران. وتمت االس����تعانة بخب����راء آخرين، وجرى تحقيق 
دقيق في ما إذا كان قد تعرض لعملية تسميم من قبل العدو. ويومها حسم 
الخب����راء واألطباء بأن البحث العلمي لم يصل ال����ى هذه الخالصة، وأن الرجل 
فقد قدرته على التفاعل، ليدخل بعدها في غيبوبة طالت حتى أعلنت وفاته 
قبل أيام. رمضان عبد الله من عينة القادة المفكرين والمناضلين الواقعيين. 
هو من قلة نجحت في المزج بين الدورين، وس����يكون له أثره وإرثه في حرب 

ستقود حتمًا الى استعادة فلسطين!

بقلم: إبراهيم األمين 2/2رمضان عبد الله: القائد المفكر والمناضل الواقعي
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رام الله/ االستقالل:
قالت الحكومة الفلس���طينية، إن 
مجلس الوزراء أقر تش���كيل لجنة 
اختيار مدير عام البنك الحكومي، 

المرتقب تأسيسه محليا.
وج���اء في بي���ان أعق���ب اجتماعا 
لمجلس ال���وزراء، إن���ه )المجلس( 
اتخ���ذ ق���رارا يقضي بتش���كيل 
لجن���ة اختي���ار مدير ع���ام البنك 
تأسيس���ه  يأتي  الذي  الحكومي، 
لح���ل أزم���ة مخصصات األس���رى 
وذوي الش���هداء. يأتي ذلك، بعد 
أس���ابيع قليلة من إعالن الحكومة 
نيتها إنشاء بنك حكومي لتقديم 
خدمات مصرفي���ة لكافة الفئات، 
وقروض صغيرة ومتناهية الصغر 

لألفراد والشركات.
وتواج���ه البن���وك العامل���ة ف���ي 
السوق الفلس���طينية، ضغوطات 
بعقوبات  وتلميحات  إس���رائيلية 
حسابات  بش���أن  مدنية،  ودعاوى 
مصرفية تعود ألس���رى ومحررين 

وذوي الشهداء.
الحكوم���ة  تعل���ن  ل���م  وبينم���ا 
الفلس���طينية، ش���مول المصرف 
حس���ابات  مهام صرف  المرتقب 
األس���رى وذوي الش���هداء، إال أن 
ومصرف���ي  مصدري���ن حكوم���ي 

محلي، ق���اال في وقت س���ابق، إن 
أه���م وظائف البن���ك هي صرف 

مخصصاتهم.
والش���هر الماضي، نف���ذت بنوك 
الفلسطينية،  الس���وق  عاملة في 
عملي���ة غل���ق أحادي���ة الجان���ب 
لحسابات أس���رى ومحررين وذوي 
ش���هداء، عق���ب انته���اء أج���ل 
أطلقها  إس���رائيلية  تهدي���دات 
الحاكم العسكري اإلسرائيلي في 

فبراير/ شباط الماضي.

وطل���ب الحاك���م العس���كري من 
البنوك حينها، بغلق الحس���ابات، 
قبل تاريخ 10 ماي���و/ أيار 2020، 
مه���ددا البن���وك غي���ر الملتزمة 
بتعري���ض موظفيه���ا لالعتقال، 
ودع���اوى مدني���ة بش���أن تمويل 

اإلرهاب.
ع���ن  تراجع���ت  البن���وك  أن  إال 
غل���ق الحس���ابات، بع���د تدخ���ل 
حكومي فلس���طيني لدى الجانب 
اإلسرائيلي، إلى حين التوصل إلى 

آلية صرف للمخصصات.
ووف���ق بيانات رس���مية حكومية، 
يبلغ إجمالي عدد حسابات األسرى 
وذوي الش���هداء المصرفية، قرابة 

25 ألف حساب.
الفلسطينية،  السوق  في  ويعمل 
14 بن���كا محليا وواف���دا، منها 7 
بنوك محلية )أربعة تجارية وثالثة 
تعم���ل وفق أح���كام الش���ريعة 
اإلس���المية(، و7 بنوك وافدة منها 

6 أردنية ومصرف مصري واحد. 

الحكومة الفلسطينية تبحث عن مدير عام لبنكها المرتقب

رام الله / االستقالل:
صادقت اللجنة المالية التابعة ل� )كنيس����ت( على تمدي����د أمر إعفاء الوقود 
الداخل إلى غزة، لغرض تشغيل محطة الطاقة في القطاع من ضريبة القيمة 

المضافة. 
وأوضح موقع )غلوبس( اإلسرائيلي، أن هذا الوقود، يدخل إلى غزة من إسرائيل 
عن طريق شركة خاصة تابعة لألمم المتحدة، حيث تم إعفاء هذه الشركة من 
ضريب����ة القيمة المضافة، بينما تم فرض هذه الضريبة على باقي المنظمات 

اإلنسانية العاملة داخل القطاع.

»إسرائيل« تقرر تمديد إعفاء وقود 
تشغيل محطة طاقة غزة من الضرائب

رام الله / االستقالل:
 )BDS( اعتبر عضو س����كرتاريا حرك����ة المقاطعة
صالح الخواجا، ق����رار صندوق التقاعد الهولندي، 
س����حب اس����تثماراته من البنوك اإلس����رائيلية، 
انتصارًا جديدًا لحركة المقاطعة ولعدالة القضية 

الفلسطينية.

وأشار الخواجا في تصريح له، إلى تعاون المستوى 
الرس���مي، خاص���ة وزارة العدل ف���ي محاولة اتخاذ 
إجراءات قانونية لمالحقة الش���ركات العالمية التي 
تعمل ف���ي المس���توطنات على كل المس���تويات 
والمحاكم الدولية، مثل محكمة الجنايات والمحاكم 
اإلقليمية لالتحادي���ن األوروبي أو األفريقي في ظل 

االتفاق���ات الموجودة بين هذه ال���دول، إضافة إلى 
محاكم تلك الدول.

وأوضح الخواجا، أن لدى حركة المقاطعة خططًا أخرى 
لتكبيد االقتصاد اإلس���رائيلي الخس���ائر بمليارات 
الدوالرات، وأن هناك تطورات كثيرة بحاجة إلى البناء 

عليها، حتى تصبح استراتيجية وطنية.

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن وزير الزراعة رياض عطاري ،عن صرف مبلغ 7٣1 ألف دوالر ل� 62 مزارعا من 
قطاع غزة ، من متضرري الحرب التي ش���نها االحتالل اإلس���رائيلي على القطاع 

عام 200٨– 200٩.
وأشار عطاري، في بيان صحفي  إلى أن استكمال صرف المساعدات للمزارعين 
المتضررين من اعتداءات االحتالل اإلس���رائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ستستمر في الفترة القادمة ضمن مشروع تعزيز صمود المزارعين الممول من 

االتحاد األوروبي، والذي تنفذه الوزارة وصندوق درء المخاطر.
وأك���د عطاري ح���رص الحكومة عل���ى دعم التنمي���ة الزراعية كج���زء مهم من 

استراتيجية االنفكاك عن االحتالل االسرائيلي.

وزير الزراعة يعلن صرف 731 
ألف دوالر لـ 62 مزارعًا من غزة

رام الله / االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
ووزارة النق���ل والمواص���الت، ف���ي بي���ان 
صحفي مش���ترك، أصدراه، يوم أمس، إن 
خسائر قطاع النقل والمواصالت المباشرة 
واألنش���طة المتعلقة بالنقل بشكل غير 
مباش���ر في الضفة الغربية، جراء جائحة 
)كورونا( أسبوعيًا، تقدر بحوالي 11 مليون 

دوالر أميركي.
وأوضح البيان، أنه على إثر حالة الطوارئ 
المعلن����ة من����ذ تاري����خ 2020/٣/5 جراء 
جائح����ة )كورون����ا(، التي منع����ت كليا 
مركبات النقل العام للركاب من التنقل 
بي����ن المحافظ����ات وبين مراك����ز المدن 
والبلدات والق����رى التابعة له����ا، والتي 
عادت لتسمح جزئيًا أو كليًا بالحركة منذ 
منتصف أيار، أدى إلى خسائر في قطاع 
النق����ل والمواصالت في الضفة الغربية 
بشكل مباش����ر تقدر بحوالي 4 ماليين 
دوالر أميركي أس����بوعيًا، أما األنش����طة 
المتعلقة بالنقل بش����كل غير مباش����ر 
مثل بيع قطع الغيار، وتأجير المركبات، 

وصيانة وإصالح المركبات وغيرها، فقد 
بلغت خس����ائرها حوالي 7 ماليين دوالر 

أميركي أسبوعيًا.
ويش����كل قطاع النقل والمواصالت في 
فلسطين ما نس����بته 1.7% من الناتج 
المحل����ي اإلجمالي بقيمة مضافة بلغت 
2٨6 ملي����ون دوالر أميركي للعام 201٩ 
بمعدل نم����و بلغ 1٨% عن العام 201٨، 

وتتشكل القيمة المضافة لقطاع النقل 
والمواص����الت من مكونين رئيس����يين 
وهما قطاع النقل داخل المنشآت، والذي 
يش����مل النقل البري لل����ركاب والبضائع 
التابع لمنشآت ذات عنوان ثابت، والنقل 
خارج المنش����آت، والذي يش����مل النقل 
الب����ري للركاب والبضائ����ع التابع لألفراد 

وليس لمنشأة ذات عنوان ثابت.

وتعتب����ر وح����دة النش����اط االقتصادي 
ضمن قطاع النقل داخل المنشآت هي 
"المنش����أة" حيث بلغ عدد المنشآت في 
قط����اع النقل 756 منش����أة، فيما تعتبر 
"المركبة" هي وحدة النشاط االقتصادي 
ضمن قطاع النقل خارج المنشآت حيث 
بل����غ عدد المركب����ات العامل����ة ٩7٩,10  

مركبة.

11 مليــون دوالر خسائــر قطــاع النقــل
 والمواصالت جراء جائحة )كورونا( أسبوعيًا

غزة / االستقالل:
أص���درت وزارة االقتص���اد الوطني يوم أمس، بياًنا لتوضيح أس���باب 

السماح بإدخال المالبس المستخدمة »البالة« إلى قطاع غزة.
وبينت اإلدارة العام���ة لإلعالم والعالقات العامة بالوزارة في بيان لها، 
أن قرار الس���ماح بإدخال المالبس المستعملة سيكون مؤقتًا، ولعدم 
تكبي���د التجار الذين اس���توردوا هذه المالبس مزيدًا من الخس���ائر 
المادية، كونها محجوزة في المعابر منذ فترة بسبب جائحة »كورونا« 

وثمنها مدفوع.
وأشارت إلى أن القرار سيتم تقييمه بشكل دوري ودائم، الفتة إلى أنه 

يأتي دعًما للنشاط االقتصادي في قطاع غزة.
 وش���ددت الوزارة على ض���رورة الت���زام التجار بالمتطلب���ات الفنية 

واإلجراءات الوقائية واالحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.
وتن���ص اإلجراءات على أن يتم حجز المالبس المس���تخدمة لمدة 4٨ 
ساعة وغس���لها قبل عرضها للبيع حسب البروتوكول المعد من وزارة 
الصحة، إضافة الرتداء العمال كفات شديدة التحمل، ومراييل واقية 

وكمامات أثناء تفريغ البضاعة من الحاويات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت وسائل إعالم إس���رائيلية، إن وزارة جيش االحتالل اإلسرائيلي 
وقعت عقود تصدير وس���ائل دفاعية خالل ع���ام 201٩ بحوالي 7.2 

مليار دوالر.
وبحسب القناة 7 العبرية، قال الجنرال احتياط في الجيش يائير 
كولز: »اتسم عام 201٩ بزيادة كبيرة في عدد المعامالت الموقعة، 
ولقد تمكنا من الحفاظ على إسرائيل من بين أكبر 10 دول مصدرة 
لصناع���ات األمن في العالم، بحصة س���وقية تزيد عن 7 مليارات 

دوالر«. 

 )BDS( تنتصر.. صندوق التقاعد الهولندي يسحب استثماراته من البنوك »اإلسرائيلية«

»إسرائيل« جنت 7.2 مليار دوالر من 
صادراتها الدفاعية خالل 2019

االقتصاد توضح أسباب السماح 
بإدخال المالبس المستخدمة لغزة
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أثينا/ االستقالل:
وقع خمس����ة نواب من حزب تحالف 
اليسار الجذري "سيريزا" / التحالف 
بالبرلم����ان  اليونان����ي  التقدم����ي 
األوروب����ي، و٤٧ آخرين م����ن أعضاء 
البرلمان األوروب����ي من دول أوروبية 
أخ����رى وأطياف يس����ارية مختلفة، 
على مذكرة يطالب����ون فيها بفرض 
العقوبات على "إسرائيل" إذا نفذت 
إج����راءات ضم مناطق فلس����طينية 

وفق إعالن حكومة االحتالل.
وطالب����ت المذكرة الت����ي تم رفعها 
إل����ى نائ����ب رئي����س المفوضي����ة 
األوروبية والممثل األعلى للسياسة 
الخارجي����ة واألمن لالتحاد األوروبي، 
جوزي����ف بوري����ل، ال����دول األعضاء 
االعتراف  ال����ى  األوروبي  باالتح����اد 
القانون  وف����ق  فلس����طين  بدول����ة 
المتحدة،  األم����م  وق����رارات  الدولي 
المستوطنات  بضائع  حظر  وكذلك 

باألسواق األوروبية.
واش����ار الموقع����ون ال����ى ض����رورة 
األوروبية  باالتفاقي����ة  العمل  وقف 
اإلسرائيلية، وحظر تصدير السالح 
الي "إس����رائيل"، واس����تثناءها من 
كافة مشاريع التمويل األوروبية في 
إجراءات  تنفي����ذ  أقدمت على  حال 

الضم المعلنة.
ولفتوا إلى أهمية الدور الذي يمكن 
أن يلعب����ه االتح����اد األوروب����ي من 

خالل دوره في تحميل "إس����رائيل" 
مس����ؤولياتها ف����ي انتهاك حقوق 
اإلنس����ان والقان����ون الدولي، والذي 
ل����م يقم ب����ه االتحاد خ����الل الفترة 

الماضية بالشكل المطلوب.
ومن جهة أخرى، قال س����فير دولة 
فلس����طين ل����دى اليون����ان م����روان 
البرلم����ان  أعض����اء  إن  طوباس����ي 
الح����زب  ممثل����ي  م����ن  األوروب����ي 
مع  وباالشتراك  اليوناني  الشيوعي 
أعض����اء كتلة المبادرة الش����يوعية 
 Kostas األوروبية بالبرلمان برئاسة
Papadakis وجهوا وخالل جلسات 
البرلمان انتقادات عنيفة للسياسة 
التي لم تتخذ اإلجراءات  األوروبية، 

الدولي بحق  القان����ون  الالزمة وفق 
االحتالل، وطلب����وا بفرض العقوبات 
عليه����ا، كما فعل االتح����اد مع دول 

أخرى.
وطالبوا الدول التي لم تعترف بعد 
بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، 
لالعتراف ف����وًرا بالدولة لحماية حل 
تنفيذ  إل����ى  والوصول  الدولتي����ن، 
حقوق الش����عب الفلسطيني الغير 
قابل����ة للتصرف وإنه����اء االحتالل 

الممتد منذ ٥٣ عاًما.
ب����دوره، وج����ه الس����فير طوباس����ي 
رس����ائل تحي����ة وتقدي����ر ألعضاء 
األوروب����ي  بالبرلم����ان  الكتلتي����ن 
من ن����واب اليونان عل����ى موقفهم 

المبدئي والثاب����ت في دعم قضية 
الشعب الفلس����طيني، وفي معاداة 
السياس����ات اإلس����رائيلية التي لن 
تجلب إال مزيًدا من عدم االس����تقرار 
وتبع����د أي فرص للس����الم العادل 
االحتالل  اس����تدامة  عل����ى  وتعمل 

الكولنيالي.
وقال في رس����الته له����م: إن" األمر 
األس����اس يجب أن يتركز في انهاء 
االحت����الل، ألن مواضي����ع توس����يع 
المس����توطنات والضم هي إفرازات 
تعبر عن جوه����ر االحتالل كجريمة 
الكراهي����ة  وسياس����ات  مس����تمرة 
العنصري����ة الت����ي تتبعها حكومة 

االحتالل".

نواب يونانيون وأوروبيون ُيطالبون بفرض عقوبات على »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال ممثل االتحاد األوروبي سفين كون فون بورجسدورف: إن عالقات االتحاد 

مع »إسرائيل« ستتأثر في حال تنفيذها مخطط الضم ألراض فلسطينية.
وأكد بورجس���دورف على رفض االتحاد األوروبي لمخطط الضم، وأنه ال يعترف 

بأي سيادة إسرائيلية على األراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.
وأض���اف خالل مهرجان أقيم في مدينة أريحا في الضفة الغربية، إن »أي ضم 
من ش���أنه أن يش���كل انتهاًكا خطيًرا للقانون الدول���ي، وأن يقوض آفاق حل 

الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا«.
وتاب���ع إن »أي عملية ضم وخطوات أحادية الجانب س���تخلق تبعات ال يمكن 

إصالحها، وتقويضًا مباشرًا لحل الدولتين القائم على المفاوضات«.
وأش���ار إلى أن االتح���اد األوروبي يراق���ب عن كثب تبعات ه���ذه المخططات، 
ويؤكد أنه في حال تنفيذ أي ضم فس���يكون هناك رد من االتحاد يتناس���ب 
مع هذه التبعات، ويرى أن ذلك س���تكون له نتائج على العالقات بين االتحاد 

و »إسرائيل«.
وشدد بورجسدورف أن االتحاد ملتزم التزامًا طويل األمد حيال رؤية قيام دولة 
فلسطينية مس���تقلة وذات سيادة، تحيا في س���الم وأمان جنًبا إلى جنب مع 

»إسرائيل«.
وطالب ممثل االتحاد األوروبي »إسرائيل« باالمتثال للقانون الدولي، وأن تعمل 
على إنهاء كافة األنشطة االستيطانية في األرض المحتلة، وكافة االنتهاكات 
من هدم بيوت وترحيل قس���ري وتقييد حرية الحركة والوصول وتدمير حتى 

مشاريع ممولة من االتحاد.
وحذر من أن النش���اط االس���تيطاني في القدس المحتلة يعمل على تمزيقها 
جغرافًيا ويعزلها عن س���ائر مدن الضفة، ويق���ّوض إمكانية أن تكون القدس 

عاصمة لدولتين.

االتحاد األوروبي: عالقتنا 
مع »إسرائيل« ستتأثر حال 

ضمها ألراٍض فلسطينية

جنيف/ االستقالل:
وجهت األمم المتحدة يوم أمس، رسالة مهمة إلى 
جمهورية مصر وإثيوبيا والسودان بشأن الصراع 
حول سد النهضة والمشروع الكهرمائي العمالق 

ألديس أبابا.
وتشرع إثيوبيا إلنشاء المش����روع على نهر النيل 
مما س����يؤثر على كمية المي����اه الواصلة إلى مصر 
والسودان وقد انتشرت مخاوف كبيرة في الفترة 

الماضية من تصاعد التوترات بين الدول الثالث.
س����تيفان دوجاري����ك المتح����دث باس����م األمين 
العام لألمم المتحدة ق����ال: "نحض مصر وإثيوبيا 
والس����ودان على العمل معًا لتكثيف الجهود من 

أجل حّل الخالفات القائمة بالوسائل السلمية".

وأضاف "م����ن المهّم التأكيد عل����ى أهمية إعالن 
المبادئ لعام 2015 بش����أن الس����د، وقد أكد هذا 
اإلع����الن عل����ى التع����اون القائ����م عل����ى التفاهم 
النّية  المش����ترك والمنفع����ة المتبادلة وحس����ن 

والكسب المتبادل ومبادئ القانون الدولي".
وبع����د تصاع����د التوت����ر اعالمًيا أحيل ملف س����د 
النهضة إلى مجل����س األمن الدولي، بطلب مصري 
من أج����ل التدّخل والتأكيد عل����ى أهمية مواصلة 
الدول الثالث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض 
بحس����ن نّي����ة، تنفي����ذًا اللتزاماتها وف����ق قواعد 
القان����ون الدولي من أجل التوص����ل إلى حل عادل 

ومتوازن لقضّية سّد النهضة اإلثيوبي".
وكانت الخرطوم دعت األحد إلى تجنب التصعيد 

ف����ي هذه القضية، مش����ددة على ض����رورة توقيع 
اّتف����اق بين الدول الثالث قبل ش����روع إثيوبيا في 
ملء بحيرة السد وهو أمر تعتزم أديس أبابا القيام 

به في األول من تموز/ يوليو المقبل.
وتقول إثيوبي����ا إن الكهرباء المتوّقع توليدها من 
س����د النهضة الذي تبنيه عل����ى النيل األزرق لها 
أهمي����ة حيوية من أجل الدفع بمش����اريع تنموية 
في البلد البالغ عدد س����كانه أكثر من 100 مليون 

نسمة.
لكن مصر تقول: إن السد يهّدد تدّفق مياه النيل 
الت����ي ينبع معظمها من الني����ل األزرق وقد تكون 
تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية 

والغذائية.

صنعاء/ االستقالل:
ش���نت جماعة أنصار الله اليمنية يوم أمس، عملية عسكرية واسعة في عمق 
المملكة العربية السعودية دون أن تعلن المملكة عن أضرار أو خسائر بشرية 

أو مادية في األرواح.
وكان المتحدث باسم أنصار الله يحيى سريع قال: "إن الجماعة نفذت "عملية 

واسعة في العمق السعودي".
وفي الس���ياق ذاته أعلن التحالف الس���عودي اإلماراتي ع���ن تمكن قواته من 
اعت���راض وتدمير صاروخ باليس���تي أطلقته "أنصار الله" م���ن صنعاء باتجاه 

العاصمة السعودية الرياض.
وزعم المتحدث باسم التحالف السعودي االماراتي "تركي المالكي" أن أنصار 
الله تواصل اس���تهداف المدنيين واألعيان المدنية المحمية بموجب القانون 
الدولي اإلنس���اني، بإطالق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار بطريقة 

متعمدة وممنهجة".

األمم المتحدة توجه رسالة مهمة إلى مصر 
وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

»أنصار الله« تعلن تنفيذ »عملية 
واسعة« بالعمق السعودي

واشنطن/ االستقالل:
أعلن  لمستش���اريه،  مناقضة  بتصريحات 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن االتفاق 
التجاري مع الصين "ما يزال قائما"، مشيرًا 
ال���ى انه يأمل ان تواص���ل الصين االلتزام 

بشروط االتفاق”.
وكان���ت تصريحات س���ابقة لمستش���اره 
التجاري بيتر ناف���ارو قال فيها إن االتفاق 

“انتهى” قبل أن يتراجع عنها الحقا.
وما كان من نافارو بع���د تغريدة ترامب إال 
أن تراجع عن تصريحه قائال إنه اقُتطع من 

سياقه، مضيفا أن االتفاق ما يزال ساريا.
وق���ال ناف���ارو: إن "نقطة التح���ول" جاءت 
عندما لم تعلم الواليات المتحدة بانتشار 
فيروس كورونا إال بعد مغادرة وفد صيني 
واشنطن في أعقاب توقيع المرحلة األولى 

من االتفاق في 15 يناير كانون الثاني.
وأض���اف نافارو “لقد ح���دث ذلك )توقيع 
االتف���اق( في وقت كانوا قد أرس���لوا مئات 
اآلالف من األش���خاص إلى هذا البلد لنشر 
ذلك الفيروس، ولم نعل���م بهذه الجائحة 
إال بع���د دقائق فقط من إقالع تلك الطائرة 

)التي كانت تقل الوفد الصيني(”.
وتراجعت األسواق المالية بعد تصريحاته 
لتع���ود لالنتعاش بعد إص���داره بيانا قال 
فيه إنها “اقتطعت من س���ياقها إلى حد 

بعيد”.
وق���ال "ال عالق���ة لها بالمرحل���ة األولى من 
االتف���اق التجاري، التي تظل س���ارية. إنما 
كنت أتحدث فق���ط عن نقص ثقتنا حاليا 
في الحزب الشيوعي الصيني بعدما كذب 
بش���أن أصل الفي���روس الصين���ي وابتلى 

العالم بالجائحة".

طهران/ االستقالل:
أعل���ن وزير الدفاع اإليراني العميد أمير حاتم���ي، توطين نحو %70 من أجزاء كبيرة من صناعة 

الطائرات والمروحيات ايرانية الصنع.
ووفًق���ا لوكال���ة فارس االيرانية، فإن النائب أبو الفضل أبو ترابي أش���ار إلى أن وزير الدفاع قّدم 
لنواب مجلس الش���ورى اإلس���المي، تقريرا عن ق���درات البالد الدفاعية ف���ي مختلف المجاالت 

الدفاعية.
وأض���اف: "وزير الدفاع صرح بأنه في ظل الجهود المبذولة على مدى األعوام األربعين الماضية، 
فقد بلغن���ا اليوم نقطة بحيث يتم إنتاج أكثر من %70 من أجزاء الطائرات والمروحيات داخل 

البالد".
وحس���ب وزير الدفاع، فنجاح إيران في تصنيع وإنتاج أجزاء الطائ���رات "يأتي في الوقت الذي 

تمتلك فيه إيران العديد من أنواعها".

إيران تعلن نجاحها في توطين 70 % 
من تصنيع الطائرات والمروحيات

ترامب يتراجع عن تصريحاته 
بشأن االتفاق التجاري مع الصين
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غزة/االستقالل:
تنتظ����ر جماهير كرة القدم الغزية، مواجهة مرتقبة 
ف����ي نصف نهائ����ي كأس غزة الي����وم األربعاء بين 
المدربين رأفت خليفة وسامي س����الم، مدربا شباب 

رفح والصداقة على التوالي.
وعمل سالم مساعدا لخليفة عندما كان مدربا لنادي 
الصداقة قبل موسمين، قبل أن يذهب األول لتدريب 

الزعيم الرفحي، والثاني لخدمات البريج.
وتعي����د مواجهتهما في نصف نهائي البطولة إلى 
األذهان، مواجهة زين الدين زيدان ألس����تاذه كارلو 

انشيلوتي في دوري أبطال أوروبا موسم 2017.
فقد لعب زيدان تحت قيادة أنش����يلوتي عندما كان 
المدرب اإليطالي مديرًا فنيًا ليوفنتوس عام 1999، 
وبعد س����نوات طويلة، تولى أنش����يلوتي مسؤولية 
تدري����ب ري����ال مدريد، واخت����ار زي����دان لكي يكون 
مس����اعدًا له، خلفًا للبرتغالي جوزي����ه مورينيو، الذي 

رحل عن ملعب سانتياغو برنابيو صيف  2013.
وتفوق التلميذ زيدان على أس����تاذه عندما فاز ريال 
مدريد بقيادته، على بايرن ميونخ أنشيلوتي بخمسة 
أه����داف مقابل ثالثة في مجم����وع مباراتي الذهاب 

واإلياب.

فهل يتمك����ن "التلميذ" س����الم م����ن التفوق على 
أس����تاذه خليفة، في مواجهة ال تقبل القسمة على 
إثنين، أم أن األس����تاذ قادر على إطفاء حماسة سالم 

مع الصداقة.

وتعتبر المباراة هي األقوى في هذا الدور, ال س����يما 
أنها تجمع بين فريقين من الدرجة الممتازة, بعكس 
اللقاء اآلخر بي����ن غزة الرياضي ال����ذي هبط لألولى, 

ونماء المتواجد في األولى.

ولك����ن تاريخيا عند التدقيق ف����ي نتائج مواجهات 
الطرفين منذ انتظام البط����والت عام 2010, نجد أن 
الزعيم الرفحاوي يتفوق على المدفعجية بتحقيقه 
االنتصار في 10 مباريات ، بينما انتصر الصداقة في 

3 مناسبات فقط, أما التعادل فكان حاضرًا 8 مرات.
وفي اليوم الثاني يلتق����ي فريق نماء مع نظيره غزة 

الرياضي.
وج����اءت مفاجأة نم����اء بوصول����ه للمرب����ع الذهبي, 
بعدما تخطى في طريقه خدمات الش����اطئ وشباب 
خانيونس في دور ال�16 وال�8 تواليا, ليكون "الحصان 

األسود" للبطولة.
وأعاد التأهل التاريخ����ي لنماء, إلى األذهان ما فعله 
المشتل في كأس غزة 2012, حينما وصل النهائي, 

لكنه خسر أمام شباب رفح )2-0(.
ويبدو أن نماء عاقد العزم على تكرار إنجاز المشتل, 
الذي لم يكن يتوقعه أحد, لكن ذلك لن يكون سهال, 
ال س����يما أن غ����زة الرياضي هو اآلخر س����يكون حذرًا 
للغاية هذه المرة, خوفا من مواجهة مصير الشاطئ 
وش����باب خانيونس ، و عينه على تعويض سقوطه 
للدرجة األول����ى و التأهل للنهائي ثم الحصول على 

لقب الكأس.

مواجهة مرتقبة بين »األستاذ« و »التلميذ« ونماء يتطلع لمواصلة المفاجآت واإلطاحة بالكبار 

مدريد/ االستقالل: 
أكد الفرنس���ي زين الدين زيدان م���درب فريق ريال 
مدري���د اإلس���باني بأنه يصب كام���ل تركيزه فقط 
على الريال، مش���يرًا إلى أن المرينجي ينتظره مباراة 

نهائية مساء اليوم أمام ريال مايوركا.
وسيس���تضيف فريق ريال مدريد منافسه مايوركا 
مس���اء اليوم األربعاء، ضمن فعاليات الجولة 31 من 

عمر مسابقة الدوري اإلسباني هذا الموسم.
ويتص���در فريق ريال مدريد ج���دول ترتيب الدوري 
اإلس���باني برصيد 65 نقطة، مناصفًة مع برش���لونة، 
حيث يتبقى 8 ج���والت مثيرة على انته���اء الليجا، 
ويأمل الري���ال في الفوز بجميع اللقاءات القادمة من 

أجل التتويج باللقب.
الليج���ا أصبحت على صفيح س���اخن بع���د الحاالت 
التحكيمية الجدلية ف���ي مباراة ريال مدريد األخيرة، 
وقي���ام المرينجي بإبداء اعتراض���ه على فترة الراحة 
بي���ن الجولتين 33، و34 مقارنًة بفت���رة الراحة التي 

سيحصل عليها البرسا.
وتحدث زيدان في مؤتمره الصحفي قبل لقاء مايوركا 
قائ���اًل “الجميع يقوم���ون بعملهم هن���ا، وأنا أقوم 
بعملي، يومًا ما الحدي���ث يكون عن الجداول، واليوم 

اآلخر عن الحكام، هناك دائمًا شيء”.
وتاب���ع “إن عملي معقد بالفع���ل، ومخاوفي هي من 
مباراة اليوم ، إنها مب���اراة نهائية، هناك 8 مباريات 

يجب أن تخوضها، وهي مهمة جدًا، هذا ما يهمني 
اآلن”.

وبس���ؤاله عن أهمية حصول الفريق على فترة راحة 
بين المباريات، رد قائاًل “جدول المباريات لن يتغير، 
والمباريات لن تتغير، وما علينا القيام به هو التفكير 
في فترة الراحة، فنحن س���نلعب 11 مباراة في وقٍت 

قصير، وعلينا االهتمام بهذه التفاصيل”.
وحين س���ئل عن م���دى جاهزية س���يرجيو راموس 
وهازارد لمباراة اليوم ، رد قائاًل “سنرى اليوم ، هناك 
الكثير م���ن المباريات في الفترة المقبلة، ومس���ألة 
التعافي بش���كٍل نهائي تعتبر مهمة، لذلك سنرى 

ما الذي سيحدث ”.

زيدان يرفض الرد أو انتقاد أحد: أهتم بمباريات ريال مدريد فقط

لندن/ االستقالل: 
ُمب���اراة  ُيكم���ل  أن  أجوي���رو  س���يرجيو  يتمك���ن  ل���م 
بُخماس���ية  انته���ت  س���يتي التي  فريقه مانشس���تر 
للس���يتي على حس���اب بيرنلي في إطار ُمباريات الدوري 

اإلنجليزي بعد شعوره بآالم في نهاية الشوط األول.
وكشف ُمدربه بيب جوارديوال عن أن إصابة هداف فريقه 
قد ُتبعده لعدة ُمباريات في الدوري اإلنجليزي، ُمشيرًا إلى 
أن الفحوصات س���ُتحدد المدة التي سيغيبها الُمهاجم 

األرجنتيني.
وقال جوارديوال، في تصريحات نقلتها صحيفة ستاندارد 
البريطانية :”اإلصاب���ة ال تب���دو جيدة، س���نرى ذلك عند 
الفحص ، هو كان ُيعاني من مش���كلة في الركبة الشهر 

الماضي، واآلن هو شعر بشيٍء ما، واألمر اليبدو جيدًا”.
وأضاف الُمدرب اإلسباني قائاًل :” سنرى وسنعلم بالضبط 
م���اذا لديه، الطبيب ق���ال إن األمر س���يأخذ وقتًا”، وتابع 
:”بالتأكيد س���يغيب بعض الُمباري���ات، ولكن ربما تأتي 

الفحوصات بأخبار جيدة”.
وحقق الس���يتي عودة قوية إلى أجواء الدوري اإلنجليزي 
بعد فترة توقف طويلة، حيث فاز بخمسة أهداف دون رد 
على ضيفه بيرنلي، سجل ُخماسية السيتي بيل فودين 
“هدفي���ن”، ورياض مح���رز “هدفين”، وس���جل ديفيد 

سيلفا هدفًا.

جوارديوال يكشف إصابة أجويرو ومدة 
غيابه المتوقعة عن مانشستر سيتي

لشبونة/ االستقالل: 
بعدما تنفست جماهير كرة القدم، الصعداء باقتراب عودة دوري 
أبطال أوروبا، باتت هذه المنافس���ة مهددة بالتأجيل مرة أخرى، أو 

بنقل مبارياتها إلى بلد آخر غير البرتغال.
وكان االتح���اد األوروبي لك���رة القدم، قد قرر إقام���ة مباريات ربع 
النهائي ونصف النهائي والنهائي في دولة البرتغال، وبالتحديد 
في مدينة لش���بونة، وذلك حتى تتجنب األندية عناء السفر في 

ظل تفشي فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة “توتو سبورت” اإليطالية، فإن حكومة البرتغال 

تستعد لوضع مدينة لشبونة في حجر صحي مع تشديد القيود في 
بع����ض دوائرها البلدية، وذلك بعدما ظهرت فيها عدة بؤر جديدة 
لفيروس كورونا. وش����هدت البرتغال تسجيل 259 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا يوم االثنين الماضي جلها بمدينة لشبونة، ليصل 
إجمالي عدد الحاالت اإليجابية في البالد إلى 12 ألف و310 حاالت. 
ومن بين التدابير التي ستلجأ إليها الحكومة البرتغالية في مدينة 
لشبونة، نجد أنها ستفرض غرامات على األشخاص الذي يشاركون 
في تجمعات تفوق العدد المس����موح به )10 أش����خاص(، كما أنها 

سوف تغلق المتاجر في تلك المناطق بحلول الثامنة مساء.

دوري أبطال أوروبا في خطر.. 
كورونا يتفشى في لشبونة
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صفوفه���م. وبّي���ن الموق���ع أّن الس���ائق أصيب بج���راح بالغ���ة الخط���ورة، فيما أغلق 
جن���ود االحت���ال الحاجز الذي يربط ش���مال الضفة بجنوبها. والحًق���ا، أعلنت صحيفة 

"يديعوت أحرونوت" العبرية استشهاد السائق الفلسطيني متأثًرا بإصابته الخطيرة
وفي وقت الحق أبلغ الصليب األحمر الدولي باستشهاد الشاب أحمد مصطفى عريقات 
)24 عاًما( من سكان بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة؛ جّراء إصابته برصاص جنود 
االحتال على حاجز "الكونتينر". وأف���ادت مصادر من العائلة أنه كان من المقرر إقامة 
زفاف ش���قيقته أمس، حيث كان في طريقه الى بيت لحم لنقل والدته وشقيقاته من 
إح���دى صالونات التجميل في المدينة. وأكدت المص���ادر العائلية أنه كان من المقرر 

إقامة حفل زفاف الشهيد أيضا خال فترة قريبة جدا.

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

مذكرة حلف ميني
�شادرة عن حمكمة دير البلح ال�شرعية 

الى المدعى عليه / حمدي احمد شحاته عزب من جمهورية مصر العربية وسكانها ومجهول 
مح���ل االقامة فيه���ا اآلن يقتضى حضورك ال���ى محكمة دير البلح الش���رعية يوم االثنين 
الموافق 27/7/2020 الس���اعة 8 صباحا وذلك لحلف اليمين الش���رعية ونصها االتي " والله 
العظيم انه ال صحة لما ادعته زوجتي بصحيح العقد الش���رعي غير الداخل بها وال المختلي 
بها سها سعيد حسن الصعيدي من انني طلقتها بتاريخ 4/8/2019 الساعة الحادية عشر 
والنص���ف ليا وذلك من خال اتصالي بها باس���تخدام برنامج االيمو عبر الجوال بقولي لها 
وبصوت���ي المعهود انتي طالق طالق طالق بلفظ واحد وبزمن واحد وانا بكامل قواي العقلية 
غي���ر مكروه وال مدهوش وواع لما اقول وما طلقته���ا طاقا رجعيا وال بائنا بينونة صغرى وال 
كب���رى وال طاقا معلقا على ش���رط وال منج���زا وال اى نوع من انواع الط���اق وال تزال الزوجية 
الصحيحة الشرعية قائمة بيني وبينها حتى االن " وان لم تحضر في الوقت المعين لحلف 
اليمين الش���رعية المذكورة تعتبر ناكا عن اليمين اى مقرا بدعوى المدعية ويجرى بحقك 
المقتضى الش���رعي لذلك صار تبليغك حس���ب االصول واجلت الجلس���ة الى يوم االثنين 

الموافق 27/7/2020 الساعة 8 صباحا فهم ذلك لوكيلة المدعية وحرر في 15/6/2020

قا�سى دير البلح ال�سرعي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح رفح
يف الق�سية احلقوقية رقم 126/2020 �سلح رفح

يف الطلب رقم 257/2020
 المستدعي / ابراهيم احمد عليان بارود وكيله المحامي / مصعب ابو شكيان وانور ابو نصر 

المس���تدعى ضده / امين رمضان عيس���ى حس���ين من رفح _هوية رقم 
٩٧٣٧٨٧٤٤٣ ومجهول محل االقامة 

نوع الدعوى / حقوق ) مطالبة مالية (   
 قيمة الدعوى /) 1500 شيكل ( ألف وخمسمائة شيكل 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية رقم 2020/ 126 صلح رفح    في الطلب رقم 257/2020 
الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى حقوق 
استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لك نسخة منها ومن مرفقاتها لدى 
قل���م المحكمة لذل���ك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خال عش���رة ايام 
م���ن تاريخ تبليغ���ك بهذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قل���م هذه المحكمة ردك 
التحريري خال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد 
لها جلسة يوم 13/7/2020 لنظر الدعوى وليكن معلوما لديكم أنكم اذا تخلفتم عن 

ذلك يجوز للمستدعى السير في دعواه حسب االصول . تحريرا في 23/6/2020م

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواط���ن / م���روان صابر حس���ين اطواحينه 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802286807   ( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

ا�ست�سهاد �ساب.. 

خالل 24 �ساعة .. 
اإلصاب���ات اإلجمالي���ة ترتفع بتس���جيل االصاب���ات الجديدة إل���ى 1375، وحصيلة 
اإلصابات النش���طة ترتفع إلى 754، وحصيلة حاالت التعافي ترتفع إلى 616، بينما 
بلغت حصيلة حاالت الوفاة 5 حاالت. وأش���ارت الكيل���ة في بيانها، الى أنه تم إجراء 
2472 فحصًا لعينات مشتبه بإصابتها خال ال�24 ساعة الماضية، وكانت نتائجها 
سلبية باستثناء الحاالت التي تم اإلعان عن إصابتها اليوم ) أمس (. كما تم سحب 
حوالي 2500 عينة لفحصه���ا من مخالطي المصابين أمس من مختلف المحافظات 
وس���تصدر نتائجها خال الس���اعات القادمة. وتش���هد مدن الضفة الغربية تزايدا 
ملحوظا في أع���داد اإلصابات بالفيروس وخصوصا في منطقة الخليل، وذلك بعد أن 

قررت الحكومة تخفيف اإلجراءات االحترازية والوقائية. 

النصيرات/ االستقال:
أجرت بلدي���ة النصيرات ، ضخ���ًا تجريبيًا لبئر مياه 
"النقي���ب" الذي تم حفره بمنطقة الس���وق القديم 

"بلوك K"، بتمويل من فاعل خير.
وأشار رئيس قسم المياه والصرف الصحي م. نعيم 

قوش، إلى أن البئر س���يعمل بقدرة إنتاجية حوالي 
20 كوبًا في الساعة، وسيخدم ما يقارب 100 عائلة 
تس���كن في المنطقة، كانت تعاني م���ن أزمة مياه 
خال فصل الصيف، خاصة وأنها منطقة س���كنية 

مرتفعة.

ن البلدية من تنفيذ  وأوضح أنه وبس���بب عدم تمكُّ
خط ناق���ل لتغذية المنطقة المرتفعة بالمياه، فقد 
لجأت إلى حفر بئر مياه يخدم سكان المنطقة، مبينًا 
أنه سيتم تنفيذ وتركيب محطة تحلية للمياه خال 

الفترة القادمة.

بلدية النصيرات تجري ضخًا تجريبيًا لبئر مياه »النقيب«

الضفة الغربية/ االستقال: 
اعتدى مستوطنون، أمس الثاثاء، على ثاثة مواطنين من عائلة واحدة في قرية راس 
كركر غ���رب مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية، أن عددا من مس���توطني "نحلئيل" 
المقامة عل���ى أراضي البلدة اعتدوا بالضرب على المواط���ن راتب أبو فخيدة )62 عاما(، 
ونجل���ه عثمان )28 عاما(، وحفي���ده مهيب )18 عاما(، أثناء عمله���م في أرضهم قرب 
القري���ة. وذك���رت أن المواطني���ن الثاثة أصيبوا برض���وض متفاوتة، وج���رى نقلهم 
للمستش���فى، لتلقي الع���اج. ويواصل المس���توطنون اعتداءاتهم عل���ى المواطنين 
وأراضيهم ومزارعهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط حماية قوات االحتال.

وفي الس���ياق، اعتدت قوات االحتال على الشابين منير س���يوري ومعتصم قواسمة 
بالضرب المبرح، أثناء تواجدهما قرب مدخل الخليل الش���مالي. وأفادت مصادر محلية، 
ب���أن قوات االحتال نصبت حواجز على مداخل مدينة الخليل الش���مالية، ومدخل بلدة 
بني نعيم، وحلحول وإذنا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتش���تها ودققت في بطاقات 
راكبيها. واقتحمت ق���وات االحتال، الثاثاء، منطقة المس���عودية التاريخية التابعة 

ألراضي برقة شمالي نابلس. 
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مالي الضفة، غس���ان دغلس، إن "قوات االحتال 
اقتحمت منطقة المس���عودية التاريخية والس���ياحية، برفقة أفراد من ممثلي شركات 

إسرائيلية، وقاموا بأخذ قياسات للمباني العثمانية في المنطقة".

الدوحة/ االستقال: 
التقى وفد قيادي برئاس���ة رئي���س المكتب 
السياس���ي لحركة حماس إس���ماعيل هنّية، 
مس���اء أمس الثاثاء، ف���ي العاصمة القطرية، 
الممث���ل الخاص للرئيس الروس���ي لش���ؤون 
الش���رق األوس���ط وبلدان إفريقيا، نائب وزير 
الخارجي���ة ميخائي���ل بوغدانوف، والس���فير 

الروسي لدى الدوحة نور محمد خولوف.
ووضع وف���د الحرك���ة بوغدانوف ف���ي صورة 

المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية، 
وعل���ى وج���ه الخص���وص خط���ط االحت���ال 

اإلسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأّكد الوفد رفض حماس وكل مكونات شعبنا 
الفلس���طيني لهذا االنتهاك الص���ارخ، وأنها 
ستعمل مع الكل الفلس���طيني وأحرار العالم 
إلحباط هذه المخططات وغيرها من المشاريع 
اإلس���رائيلية، حت���ى الوص���ول إل���ى التحرير 
والعودة، وحقنا في إقامة الدولة الفلسطينية 

المستّقلة بكامل سيادتها على جّوها وبحرها 
وبرها وعاصمتها القدس.

كما ش���رح الوفد الجهود التي تبذلها الحركة 
مع الكل الوطني لتحقيق المصالحة، وتوحيد 
الجه���ود الوطني���ة ف���ي مواجه���ة االحتال 

ومخططاته.
واتف���ق الطرف���ان على اس���تمرار التنس���يق 
الفلسطينية  والتشاور فيما يتعلق بقضيتنا 

وتطوراتها المتاحقة.

مستوطنون يعتدون على 3 
مواطنين برام الله واالحتالل يقتحم 

منطقة المسعودية بنابلس

وفد من حماس برئاسة هنية يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

القدس المحتلة/ االستقال: 
ح���ذرت مؤسس���ة الق���دس الدولي���ة، أم���س الثاثاء، 
من مخطط���ات االحت���ال الهادفة إل���ى تغيير الوضع 
التاريخ���ي والقانون���ي القائم في األقص���ى ومحاوالته 
لفرض السيادة اإلس���رائيلية الكاملة عليه، مشددة في 
الوقت ذاته على حصرية إدارة شؤون المسجد األقصى 
لألوقاف اإلس���امية بالق���دس المحتلة )تابع���ة لوزارة 

األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسامية األردنية(.
وقالت المؤسس���ة، في بيان لها: "في الوقت الذي تتجه 
في���ه األنظار والمواقف والفعالي���ات نحو رفض مخطط 
االحتال اإلسرائيلّي لس���لِب مناطق واسعة من الضفة 
الغربية المحتلة، تس���تفرُد سلطات االحتال بالمسجِد 

األقصى المبارك في جولة جديدة من االستهدافات".
وأشارت في هذا الصدد إلى إصدار سلطات االحتال في 
األيام القليلة الماضية عش���رات قرارات اإلبعاد الجائرة 
 ش���خصيات مقدس���ية بارزة، على رأس���ها "أمين 

ّ
بحق

المنبر" الش���يخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة اإلسامية 
العليا، إضافة إلى ثل���ٍة من المرابطين والمرابطات ورّواد 

المسجد.
إال أن أخطر ما اقترفه االحتال -بحس���ب مؤسس���ة 
الق���دس- سلس���لة االعت���داءات الت���ي نّفذها في 
المنطقة الش���رقية بالمس���جد األقصى، وخاصة في 

مصلى "باب الرحمة".
وبّينت أن االحتال يس���عى من وراء تل���ك االعتداءات، 
إل���ى نزع صف���ة "المصلى" ع���ن مصلى "ب���اب الرحمة"، 
ومحاولة إعادة إغاقه لم���ا للمصلى ومحيطه من أهمية 
للمس���توطنين الذي يقتحمون األقص���ى ويقفون في 
تلك المنطقة ألداء الطقوس الدينية. وحذت مؤسس���ة 
القدس الدولية من جملة االعتداءات اإلسرائيلية التي 
ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في 
األقص���ى، واألطماع المبّيتة لاحت���ال، ومن احتمال أْن 
ا، وخاصة  تفقد األوقاف سيطرتها على المسجد تدريجّيً

في المنطقة الشرقية. 
ودعت إل���ى بذل كل الجه���ود لتثبي���ت حصرية إدارة 
األوقاف اإلس���امية للمس���جد األقصى، وحددت سقف 
موقفه���ا وموقف األمة جمعاء مم���ا يخطط له االحتال 
ف���ي األقصى؛ م���ن أن المس���جد األقصى هو مس���جد 
للمس���لمين وحدهم، ال يقبل القسمة، وال الشراكة، ومن 
 أي مسلم القدوم للصاة والتعبد في أي مكان داخل 

ّ
حق

مساحته البالغة 144 دونًما.
كم���ا دعت المؤسس���ة إلى مقاربة ش���املة لكّل جبهات 
الصراع مع االحتال اإلس���رائيلي في فلس���طين؛ لمنع 
االستفراد بدائرة األوقاف اإلسامية ودفعها إلى الوراء، 
وتثبيت نفس���ه مرجعية إدارية للمس���جد األقصى في 

سياق نس���ف الوضع التاريخي القائم الذي ينّص على 
حصرية اإلدارة اإلسامية للمسجد، بحسب البيان.

وشددت على موقف القيادة األردنية الرافض لمخططات 
الس���لب في الضفة الغربية، ولمحاوالت االحتال تغيير 
الوضع القائم في األقصى، مطالبة الحكومات والهيئات 
العربية واإلس���امية بصون الوصاية األردنية اإلسامية 

على المسجد األقصى؛ فهي شأن يخّص األمة كلها.
ودعت إلى إطاق هبة ش���املة في وجه االحتال، لمنعه 
من فرض مخططاته التهويدية في المس���جد األقصى، 
ا واحًدا للحفاظ  وكل فلسطين، ونهيب بهم ليقفوا صّفً
على مكتس���بات هبة الرحم���ة، والتص���دي العتداءات 
االحتال المتزايدة عل���ى مصلى باب الرحمة، والمنطقة 

الشرقية من المسجد. 
وتح���ّول محيط مصل���ى "ب���اب الرحمة"، ف���ي الناحية 
الشرقية للمسجد األقصى، إلى ساحة صراع شبه يومية 
بين الفلس���طينيين من جهة والمس���توطنين اليهود 

وعناصر الشرطة اإلسرائيلية من جهة أخرى.
ومنذ أن افتتحت دائرة األوقاف اإلس���امية في مدينة 
القدس المصلى في فبراير/ شباط الماضي، بالتعاون مع 
المصلين، بعد إغاق من شرطة االحتال استمر 16 عاما، 
تواصل األخيرة اعتقاالتها لمصلين وحراس "األقصى" 

بالتزامن مع االقتحامات الشرطية المتتالية للمسجد.

تحذير من مخططات االحتالل لتغيير الوضع التاريخي والقانوني باألقصى

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

 اإعالن خ�شوم  �شادر عن حمكمة دير البلح ال�شرعية 
إلى المدعى عليها / جاكلين صالح خليل أبو طعيمة من فجة وس���كان رفح 
س���ابقًا والمقيمة حاليًا في دولة بلجيكا ومجهولة محل اإلقامة فيها، اآلن 
يقتض���ي حضورك إلى محكمة دير البلح الش���رعية ي���وم الثاثاء الموافق 
2020/7/28 م الساعة 8 صباحًا وذلك للنظر في الدعوى أساس 2019/760 
وموضوعه���ا قطع نفقة زوج���ة المرفوعة ضدك من قب���ل زوجك المدعي/ 
نادر يوس���ف س���لمان أبو غرابة، لذلك صار تبليغك حس���ب األصول وحرر 
في الثاني من شهر ذو القعدة لسنة 1441هجري الموافق 2020/6/23م. 

قا�سي دير البلح ال�سرعي 



األربعاء 3 ذو القعدة 1441 هــ 24 يونيو 2020 م

مرايا..

ف����ي الكتابة عن قام����ة كبيرة كأبي عبد الله، سأس����تهّل 
المحاول����ة به����ذا المقطع الش����عرّي، لواحدة من ش����عراء 

المقاومة في لبنان:
» في سدرة العشق ، تتلو وجهه الصحف   

                                      بأّي سر ترى آالءه أصف ؟!
لي ُبحة الناي، مسَّ الضرُّ قصَبته   

                           وكلما صحت ) يا موالَي ( ينكِشُف
له الليالي و ما أوتين من وجع     

                                شفٌع ووتٌر وغاٌر فيه أعتكف«
من ذا الذي في حياته تتعاظم المواقف، وفي موته حياة 

وانبعاث؟
لم يدهش����ني هذا الحضور المكّثف لصوته بعدما ووري 
الثرى، كما لم يفاجئني ه����ذا االنفعال الكبير مع رحيله؛ 
فالعظم����اء تصقل س����يوفهم م����ع كّل معركة يخوضها 
األحرار، وتغدو مواقفهم البوصل����َة األصدَق نحو القدس 
والكرام����ة، وتغدو بحة صوتهم الفصاح����َة التي تقضي 
على كّل الثرثرات العابثة، واللغات التي تبيعنا األوهام، 

وتسرق مّنا أحالمنا وبنادقنا
ها نحن اليوم نقف بكّل ما أوتينا من خشوٍع أمام حضوره 
اآلس����ر، نس����تلهم من عينيه معالم الطريق، ونتزّود من 
بس����الته خبًزا نظيفا في زمن الجوع الكافر والجبان، ونأوي 
إلى مدارات روحه كّلما ضاقت في وجهنا ُسبُل السياسة، 

وجهالة السياسّيين.
لطالما كانت قامته أطوَل من المس����كونين باألنا، ولطالما 
كان����ت مواقفه أكثر حكم����ًة وأصدق قي����ال، ولهذا صرخ 
بكل ما أوتي من بصيرة وعزيم����ة بضرورة االلتفاف حول 
البندقّية خياًرا آمنًا في مواجهة الطغاة، وس����بياًل وحيًدا 
السترداد الحق المغتصب، وسياًجا منيعًا يمنع القطعاَن 
المتوحش����ة من النيل من كرامة الفلسطيني، ومن ترابه 

المقدس.
لقد كانت المس����يرة مضنيًة، وجراحها نازفة، لكن حينما 
يكون الهدف فلس����طين، تهون الصعاب، وُتبذُل المهج 
عن يقين وطيب خاطر...أليس هذا ما ش����هدت به مسيرة 
أب����ي عبد الل����ه، الممتدة من وض����وح الفكرة إلى بس����الة 

البندقّية، ومن طهارة الموقف، إلى طهارة الغايات؟
لطالما ضاقت في وجه الفلسطيني عواصم الخنوع العربي، 
ليجد بعدها لذة الولوج إلى رحاب الله، والتمّس����ك بحبله 
المتين، فظلت فلسطين الحلم الُمقّدم على كل شيء، كما 

ظّلت طريقها معّبدة بسيوف الصادقين ودمائهم.
كان رضوان الله عليه مس����تيقنًا أن أروقة الفنادق ال ُتطّل 
على مخّيمات الفقر والصفي����ح، وأن البنادق وحدها التي 
ستسد جوع الفلسطينّيين للنصر، لهذا لم ُيسلم فكرته 
ا كان هذا  للمانحين، ولم يرهن س����الحه إلمالءات أحٍد، أّيً
األحد؛ ففلسطين ال تقبل الشروط، وال تبيع ثوابتها بالمال، 

كما ال يمكنها أن تقايض بندقّيتها بالعروض.
في زمٍن تساقطت فيه بعض الحركات والدويالت سهًوا 
 أبو عبد الله يقبض على يقينه، 

َّ
أو عن سابق انهيار، ظل

وحمل الهّم اإلسالمّي في قلبه المتعب... أه من قدرة هذا 
القلب على احتمال األوجاع...أوجاع الوطن الذي تقضمه 
الجرافات، واالتفاق���ات، والخيانات... أوجاع الفكرة التي 
تتآكل بفع���ل الضغط الذي يعانيه اآلخ���رون... أوجاع 
المس���لمين وقد خرج من بين ظهرانيهم من يس���فك 
الدماء البريئة باسم الدين، وينادي إلقامة مملكة الرعب 
على أنقاض المقهورين... أوجاع األمة التي تنخر عظم 
الم���روءة، وتمضغ كبده���ا، وتلقي بأش���الئها في عراء 

العروبة الدامي!
وف����ي هذا الوقت الذي تزحف في����ه دبابات الغزاة على ما 
تبقى من أرضنا كالجراد، وفي هذا الوضع الملّبد بالضباب، 
ُتصبح حاجتنا لصوت أبي عبد الله ماّس����ة؛ ليفّك لنا رموز 
المش����هد، وينير لنا طريق الصعود إلى س����درة الحقيقة، 
وليأخذ بأيدينا نحو فلس����طين كاملة من بحرها لنهرها، 

دون أن نسقط من ترابها ذّرًة واحدة، وال من مائها قطرًة.
عزاؤن����ا في دكتورنا الكبير أنه لم يرتحل قبل أن يترك لنا 
إرثًا عظيمًا، ُيحصننا من الزلل السياسّي، ويفتح لنا الدروب 
الطاهرة إلى القدس، لندخلها كما دخل أجدادنا أّول مّرة، 

ونتّبر ما عال األوغاد تتبيرا.

عبداهلل ال�شاعر

لله دّرك ما أنبلك

) APA images (   مزارع من خانيون�س يطور اآلة حل�شاد القمح وفرزه رغم احل�شار 

غزة/ االستقالل:
أصدرت محكمة اس����رائيلية حكمًا مخففًا وشكليًا على 
ضابط اسرائيلي قتل صيادًا فلسطينيًا عام 2018 تمثل 
بالحبس مدة 45 يومًا، حس����بما أكد مركز الميزان لحقوق 

اإلنسان.
ودرجت المحاكم اإلسرائيلية على إصدار أحكام ال تكاد 
تذك����ر ضد الجنود اإلس����رائيليين في ح����ال ارتكابهم 
جرائم ضد الفلس����طينيين، حيث كانت قضت بالسجن 
)30( يومًا )عن طريق الش����غل العسكري( بحق عسكري 
اس����رائيلي آخر متهم بقتل الطفل عثمان رامي حلس 

)14 عامًا(.
وذك����ر مرك����ز الميزان في بي����ان صحف����ي أن المحكمة 
العس����كرية اإلس����رائيلية في اللد أصدرت في الخامس 

عش����ر من الش����هر الج����اري، حكًما مخفًف����ا بحق ضابط 
إسرائيلي متهم بقتل الصياد الفلسطيني نواف أحمد 
العطار )23 عاًما(، من سكان بيت الهيا شمال قطاع غزة، 
بعيار ناري في البطن أثناء ممارس����ته مهنة الصيد في 
الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين ثاني 2018 على شاطئ 

منطقة السودانية.
وقال المركز »إن القضاء اإلس����رائيلي ماض في محاوالت 
تحصين الجنود اإلسرائيليين من المسائلة والمحاسبة 
المناس����بة، وعدم إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم، وفي 
محاولة االلتف����اف على مبدأ الوالي����ة التكاملية للقضاء 
الدولي، من خالل فتح تحقيقات وإجراء ُمحاكمات صورية 
تسعى إلى وقف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

ولفت إلى أن اس����تمرار قوات االحتالل في اس����تهداف 

المدنيين ُيشكل انتهاكًا جسيمًا لجوهر الحماية التي 
وفرها القانون الدولي لألف����راد دون تمييز، كما تنطوي 
األح����كام القضائي����ة لدول����ة االحت����الل وتوجهها نحو 
تخفي����ف العقوبة عن مرتكبي انتهاكات واضحة، دليال 
إضافي����ًا على فش����لها كمنظومة في الوف����اء بالمعايير 

الدولية الستقالل القضاء.
ودعا المي����زان المجتمع الدولي إلى تحمل مس����ئولياته 
القانونية واألخالقية تجاه سكان األراضي الفلسطينية 
المحتلة، وإلى التدخ����ل العاجل لوقف انتهاكات قوات 
االحت����الل الخطيرة للمعايير الدولية لحقوق اإلنس����ان، 
وقواع����د القانون الدولي اإلنس����اني، وتوفي����ر الحماية 
للمدنيين الفلس����طينيين، وتفعيل أدوات المس����ائلة 

والمحاسبة في األراضي الفلسطينية الُمحتلة.

الجزائر/ االستقالل:
بعد تأجيل افتتاحه بس���بب فيروس كورونا، رفع ألول 
مرة صوت اآلذان بالمسجد األعظم بالعاصمة الجزائرية.

وجاء رفع اآلذان في المسجد رغم انتظار تدشينه رسميا 
كمعلم ديني بارز في الجزائ���ر، وفق ما نقلت صحيفة 

»الشروق«.
وس���بق أن أعلن الرئيس الجزائري عب���د المجيد تبون، 

في رسالة عشية شهر رمضان، أنه كان يتمنى افتتاح 
المس���جد بمناس���بة الش���هر الفضيل لك���ن الظروف 

المرتبطة بوباء كورونا حالت دون ذلك.
و«المسجد الكبير« أو »األعظم« انطلقت أعمال بنائه عام 
2012، ويعد ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين 
الشريفين في السعودية، ويتسع ألكثر من 120 ألف 

مصل.

ويضم المس���جد 3 طوابق تحت األرض مساحتها 180 
ألف مت���ر مربع، مخصص���ة ألكثر من 6 آالف س���يارة، 
وقاعتين للمحاضرات مس���احتهما 16 ألف و100 متر 
مرب���ع، واحدة تضم 1500 مقع���د والثانية 300 مقعد، 
وس���يضم مكتبة من ألفي مقعد مس���احتها 21 ألف 
و800 مت���ر مربع، وفق م���ا أوردت صحيفة »الش���روق« 

الجزائرية.

السجن 45 يومًا فقط عقوبة ضابط »إسرائيلي« قتل صيادًا فلسطينيًا

رفــع أول آذان فــي المسجــد األعظــم بالجزائــر

الرياض/ االستقالل:
أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن قرار 
الحج من الداخل هذا العام جاء للحفاظ على سالمة 

المسلمين.
وقال في مؤتمر صحفي مش���ترك، مع وزير الحج 
السعودي الدكتور محمد صالح، إن الحج هذا العام 

س���يكون لمن هم أقل من 65 عامًا وال يعانون من 
أي أمراض مزمنة.

وأوض���ح وزير الصح���ة أن الحجاج س���يخضعون 
لفحوص كورونا قبل الحج، وبعد الحج سيخضعون 

لحجر صحي لمدة 14 يوما.
وذكر أن فيروس كورونا يواصل التفشي وبلغ عدد 

المصابين أكثر من 8 ماليين على مستوى العالم.
وش���دد وزير الصحة الس���عودي عن وضع »خطة 

صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام«.
وق���ال: إن العاملي���ن بالحج س���يخضعون أيضا 
لفح���وص كورون���ا، وس���تجري متابعتهم خالل 

المناسك.

السعودية: الحج لهذا العام لمن هم أقل من 65 عامًا


