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غزة/ االستقالل:
أعلنت كتائب الش���هيد ع���ز الدين القس���ام الجناح 
العس���كري لحركة حماس مس���اء األربعاء، أن الناطق 
باس���مها »أبو عبيدة« س���يلقي اليوم الخميس كلمة 
»مقتضبة ومهمة في ذك���رى عملية الوهم المتبدد«. 
وكانت المقاومة الفلس���طينية أس���رت ي���وم 6-25-

2006، الجندي جلعاد شاليط من داخل دبابته بموقع 

عس���كري ش���رق رفح. وُقتل في العملية التي أطلقت 
عليها المقاومة اس���م »الوهم المتب���دد«، قائد الدبابة 
ومس���اعده وأصيب 6 آخرون بجراح، وش���كلت صفعة 
لجيش االحت���الل وأثارت خالفات بي���ن قادة الجيش 
واألمن بسبب الفشل االستخباري وقدرة المقاومة على 
تنفيذها واالحتفاظ بشاليط. وتبع ذلك إتمام صفقة 
وفاء األحرار واإلفراج عن )1027( أسيرًا على مرحلتين.

القسام: كلمة »مهمة« ألبو عبيدة 
بذكرى »الوهم المتبدد« اليوم

محلالن: تصاعد االعتداءات بالضفة والقدس 
محاولة لتمرير مخطط »الضم« بـ »هدوء«

غزة / محمد أبو هويدي:
يبدو أن س���لطات االحتالل »اإلسرائيلي«، تسابق 
الزمن في س���بيل تنفيذ مخططها االس���تيطاني 
الرامي إلى ضم أجزاء واس���عة من الضفة الغربية 

ومنطق���ة األغ���وار، ولذلك ال تتوان���ى عن تنفيذ 
مزيد من حمالت االعتقال بحق األسرى المحررين 

والنش���طاء، وكذل���ك الصحفيي���ن، 
ف���ي محاول���ة منها لكب���ح أي حراك 

»عنان نجيب«.. مقدسي أنهكته سياسات 
االحتالل وتجاهلته مؤسسات السلطة

القدس المحتلة- غزة/ دعاء الحطاب: 
وحيدًا يجلس داخل غرف���ة مظلمة باتت عليه 
أضيق من أنفاس���ه، يقّلب بعيونه الالمعة من 
ش���دة الحزن صورًا التقطها م���ن داخل باحات 

المس���جد األقص���ى المبارك، وأخ���رى تجمعه 
بأطفال���ه الثالث���ة، لعله���ا ُتخفف م���ن لوعة 

وُتعيد  البريئة  لضحكاتهم  شوقه 
ذكرياتهم الجميلة، وحينما يغلبه 

مستوطنون يقتحمون »األقصى« ويستولون 
على عشرات الدونمات في العيسوية

االحتالل يعلن اعتقال مواطن من 
غزة ويتهمه بإطالق الصواريخ

القدس- الضفة الغربية/ االستقالل:
صعدت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، 
أم���س األربع���اء، م���ن انتهاكاتها بحق 
أبناء شعبنا وممتلكاتهم، حيث أصابت 

العشرات باالختناق خالل مواجهات في 
بلدة أب���و ديس بالقدس، وقرية فصايل 
ش���مال أريحا، واعتقلت ما ال يقل عن 14 
واقتلعت  منازل،  مواطنا، وهدمت ثالثة 

عش���رات أش���جار الزيتون ف���ي الضفة، 
وذل���ك مع اقتراب موع���د تنفيذ جريمة 

خط���ة الضم االس���تيطانية 
لمناطق واس���عة من الضفة 

مع اقتراب تنفيذ جريمة »الضم« 

االحتالل ُيصعد بالضفة والقدس.. 
إصابات واعتقاالت وهدم منازل  

الإحتالل يهدم منزل قيد الإن�شاء يف بلدة بيتونيا غرب مدينة رام اهلل       )وفا(

اشتية يحذر من عملية ضم 
»متدرجة« الحتواء رد الفعل الدولي

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء محمد اش���تية األربعاء، إن مبدأ الضم مرفوض سواء 
كان لمساحة صغيرة أو كبيرة من أرضنا. وأكد اشتية خالل اجتماع مع 

مس���ؤولين دوليين في مكتبه بمدين���ة رام الله، أن على 
العال���م الحذر من إمكانية توجه »إس���رائيل« إلى عملية 

االحتالل يهدم 3 منازل 
بقرية بئر الحمام في النقب

 النقب المحتل/ االستقالل:
هدمت شرطة االحتالل »اإلسرائيلي«، أمس األربعاء، 3 منازل بقرية بئر 
الحمام في منطقة النقب المحتل. وقال رئيس اللجنة المحلية في بئر 

الحمام، حسين الرفايعة، إن »مواجهات واعتقاالت وقعت 
خالل هدم منزل تع���ود ملكيته لعائلة الرفايعة في بئر 

الصحة: تسجيل نحو 160 
إصابة جديدة بكورونا في الضفة

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مس���اء أمس األربعاء، عن ارتفاع أعداد 
المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة خالل الساعات 

األربع والعش���رين الماضية إلى 159 إصابة معظمها في 
محافظ���ة الخليل.وقالت الكيلة في أحدث تقرير بش���أن 

عباس: تنفيذ الضم سيترتب عليه تحمل 

االحتالل المسؤوليات عن األرض المحتلة
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غزة/ االستقالل:
أصدرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية بغزة، األربعاء، بيانًا أكدت فيه استمرار 
إقامة صلوات الجمعة في المساجد بقطاع غزة، في ظل تفشي فيروس كورونا 

عالميًا.
وأك����دت الوزارة في بيان لها، اس����تمرار فتح المس����اجد وإقام����ة الُجمع وصالة 
الجماعة في مساجد قطاع غزة، وذلك وفق الضوابط واإلجراءات الوقائية التي 
تم اإلعالن عنها سابًقا، المتمثلة بإحضار سجادة الصالة، والتزام التباعد، وعدم 

المصافحة.

»أوقاف غزة«: استمرار فتح 
المساجد وإقامة صلوات الجمعة

رام الله/ االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي العس���كرية 
األربعاء قراًرا بسجن المقاوم األسير عاصم البرغوثي 

أربعة مؤبدات.
وذكرت القناة الس���ابعة العبري���ة أن محكمة عوفر 
العس���كرية غربي رام الله أدانت األس���ير البرغوثي 
بقتل جنديين ومستوطن، باإلضافة إلصابة آخرين، 
خالل عمليتين منفصلتين ش���مالي مدينة رام الله 

نهاية عام 2018.
ونّفذ األسير عاصم البرغوثي عملية إطالق نار قرب 
مستوطنة »جفعات اساف« شرقي رام الله يوم 13 
ديس���مبر/ كانون األول 2018، أدت لمقتل جنديين 
إس���رائيليين وإصاب���ة آخرين، بعد ي���وم واحد من 
اغتيال جيش االحتالل شقيقه صالح في قرية سردا 

شمالي المحافظة.
واته���م االحتالل األس���ير عاصم أيًضا بمش���اركة 
ش���قيقه صالح بتنفيذ عملية إطالق ن���ار أدت إلى 
إصابة 10 إس���رائيليين، ُقتل أحده���م الحًقا، قرب 
مس���توطنة عوفرا ش���رقي رام الله، قبل أسبوع من 

اغتيال صالح.
واعتقل االحتالل األسير عاصم في قرية أبو شخيدم 
ش���مالي غرب رام الله بعد مطاردة استمرت شهًرا، 

وفي مارس/آذار 2019، هدم جيش االحتالل منزله.
وقب���ل اعتقاله األخي���ر، أمضى األس���ير عاصم 11 
عاًما في س���جون االحتالل بتهمة االنتماء لكتائب 
الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة 
المقاوم���ة اإلس���المية )حماس(، وخرج ف���ي أبريل/ 
نيس���ان 2018، أي قبل ثمانية أش���هر من تنفيذه 

العملية.

بدورها، وصفت حركة »حم���اس«، المؤبدات األربعة 
التي حكم بها االحتالل اإلسرائيلي األسير البرغوثي 
بأنها »نياش���ين فخر«، مؤكدة أنه���ا »مجّرد أرقام ال 

قيمة لها أمام وعد المقاومة بالحرية لألسرى«.
وأشادت حماس في بيان لها، بصمود األسير عاصم 
وعائلته، مضيفة أنها »لم تتوان عن تقديم الغالي 

والنفيس من أجل فلسطين«.

االحتالل يحكم بسجن األسير عاصم البرغوثي 4 مؤبدات

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة في كيان االحتالل »اإلس���رائيلي«، مساء األربعاء، عن ارتفاع 

إجمالي عدد اإلصابات بفيروس كورونا إلى 21,666، بينها 308 حاالت وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وس���ائل االعالم أن من بين عدد 
االصابات توجد 45 حالة خطيرة منهم 28 شخصا يستعينون بأجهزة التنفس 
االصطناع���ي، مضيفة أن 44 ش���خصا حالتهم متوس���طة، مش���يرة إلى ان عدد 

المرضى الحاليين )الفعليين( هو 5,460 حالة.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 188 مصابا يتلقى العالج بالمستشفيات، فيما 

يخضع 5,272 مصابا للعالج المنزلي والفنادق التي ُأعدت لمصابي كورونا.

ارتفاع أعداد اإلصابات والوفيات 
بكورونا في كيان االحتالل

جنين/ االستقالل:
ثبتت المحكمة العسكرية في عوفر بشكل غيابي، األربعاء، االعتقال 
االداري للمحامي األس���ير محمود سعيد سليمان السعدي، )41 عامًا(، 

لمدة 6 شهور منذ اعتقاله، رافضة طلب المحامي باإلفراج عنه .
وأفادت عائلة السعدي أن المحكمة العسكرية عقدت جلسة جديدة 
في عوفر بغياب األس���ير محمود القابع في سجن النقب الصحراوي، 
للنظر في االستئناف الذي قدمه ضد قرار تحويله لالعتقال االداري ، 
ورغم اعتراف المحكمة وقاضي االستئناف ب�«ضعف الملف السري« 
الذي قدمت���ه النيابة العام���ة، لكنها خضعت لضغ���وط المخابرات 

ورفضت إطالق سراحه أو تخفيض فترة اعتقاله.
ووصفت عائلة السعدي اعتقاله بأنه تعسفي وغير قانوني ، مطالبة 

بإطالق سراحه فورا.
وتع���رض محمود الس���عدي للمالحق���ة والمطاردة خ���الل انتفاضة 
االقصى، واعتقل خالل معركة مخيم جنين الش���هيرة في نيس���ان 
2002، وتع���رض لالعتقال مرة أخرى حيث قض���ى خلف القضبان 8 
س���نوات، كما واستشهد ش���قيقياه محمد وعثمان وأبناء شقيقته، 
وبعد تحرره تزوج ورزق ب� 7 أبناء وتخرج من الجامعة العربية األمريكية 

بشهادة القانون.

االحتالل يثبت اعتقال المحامي 

محمود السعدي إداريًا لـ 6 شهور

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس، إن تنفيذ مخططات الضم في 
األراضي الفلس���طينية المحتلة، خطوة غير شرعية س���يترتب عليها أن يتحمل 
االحتالل جميع المس���ؤوليات ع���ن األرض المحتلة وفق اتفاقي���ة جنيف الرابعة 

كقوة احتالل.
وجدد عباس في كلمته أمام الجلس���ة الختامية ل���دور االنعقاد الرابع من الفصل 
التش���ريعي الثاني للبرلم���ان العربي، التي عقدت افتراضيا )ع���ن بعد(، األربعاء، 
رفض ضم أي ش���بر واحد من األرض الفلس���طينية المحتلة إل���ى دولة االحتالل، 
كذلك ما يس���مى »صفقة القرن« وجميع المخططات األميركية- اإلس���رائيلية وما 

ينتج عنها.
وأضاف أن القرار الذي اتخذته القيادة الفلس���طينية في اجتماعها الذي شاركت 
فيه جميع فصائ���ل منظمة التحرير، بالتحلل من االتفاقي���ات مع دولة االحتالل، 
ال يعني أننا ال نريد الس���الم، بل أننا نمد أيدينا للس���الم وعلى استعداد للذهاب 
لمؤتمر دولي، والعمل من خالل آلية متعددة األطراف هي الرباعية الدولية لرعاية 

المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية.

عباس: تنفيذ الضم سيترتب عليه تحمل 
االحتالل المسؤوليات عن األرض المحتلة

رام الله / االستقالل:
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، مس���اء أم���س األربعاء، 
عن ارتفاع أعداد المصابي���ن بفيروس كورونا في الضفة 
الغربي���ة المحتلة خ���الل الس���اعات األربع والعش���رين 

الماضية إلى 159 إصابة معظمها في محافظة الخليل.
وقالت الكيلة في أحدث تقرير بش���أن انتش���ار الوباء في 
فلس���طين، مساء أمس إنه تم تسجيل 17 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا«، بينها 16 في محافظة الخليل وواحدة 

في طولكرم.
وكان���ت الكيلة أعلنت في وقت س���ابق من يوم أمس عن 
تس���جيل 142 إصابة بفيروس كورونا، بينها 112 إصابة 
في محافظ���ة الخليل، و13 إصابة في كفر عقب ش���مال 
الق���دس، و11 إصاب���ة في بي���ت لح���م، و3 إصابات في 

سلفيت، و3 إصابات في نابلس.
وبين���ت الكيلة أن مجم���ل اإلصابات في فلس���طين بلغ 
1534، فيما بلغ���ت حاالت التعاف���ي 616، والوفيات 5، 

والحاالت النشطة 913 حالة.
من جانبه، قال مدير عام الرعاية الصحية األولية والناطق 
باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة إن التوقعات الطبية 
تشير إلى ارتفاع في عدد اإلصابات بفيروس كورونا خالل 

اليومين القادمين بس���بب المخالطة المباش���رة واألعداد 
الكبيرة التي حضرت األعراس ولم تلتزم بشروط السالمة 

العامة وإرشادات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس.
وأوض���ح الش���خرة في حدي���ث إلذاعة صوت فلس���طين 
أمس، أن غالبية اإلصابات الجديدة بش���كل أساسي هي 
لمشاركين في أعراس وحفالت، وذلك بعد تتبع الخارطة 

الوبائي���ة، وناتجة عن المخالطة المباش���رة لمصابين من 
عمال أو أطباء من الداخل المحتل.

وأش���ار الش���خرة إلى وجود ثالث حاالت خط���رة من بين 
المصابين بفي���روس كورونا وهي ف���ي العناية المركزة 
متوقعًا أن تكون هناك ح���االت بحاجة للعناية المكثفة 

والتنفس االصطناعي .

بينها ثالث خطيرة 
الصحة: تسجيل نحو 160 إصابة جديدة بكورونا في الضفة

االستقالل/ وكاالت:
قال المنس���ق الخاص لألمم المتحدة لعملية »الس���الم« في الش���رق األوس���ط 
نيكوالي ميالدينوف إنه ال يمكن أن نس���مح بأن تتم عملية الضم، مؤكًدا أنها 

انتهاك للقانون الدولي.
وأشار ميالدينوف خالل جلس���ة على مستوى عاٍل لمجلس األمن الدولي لبحث 
خطة »إس���رائيل« لضم أراض فلس���طينية، إلى أن الق���ادة األوربيين عّبروا عن 

رفضهم لخطة الضم اإلسرائيلية وأكدوا أنها انتهاك للقانون الدولي.
وأكد أن���ه يجب عدم تفويت فرص���ة دعوة األطراف للمفاوض���ات وإحقاق حق 

الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وحل الدولتين.
وش���دد على أن مثل هكذا قرار )الضم( س���يكون له تبعات كبيرة على مختلف 

أوجه الحياة الفلسطينية.

ميالدينوف: ال يمكن أن 
نسمح بأن تتم عملية الضم
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وش����نت ق����وات االحت����ال، أم����س، حمل����ة 
مداهم����ات واعتقاالت ف����ي مناطق متفرقة 
م����ن الضفة المحتلة، تخلله����ا اعتقال عدد 
م����ن المواطنين بينه����م الصحفي مجاهد 
السعدي مراس����ل فضائية فلسطين اليوم 

في جنين.
فيم����ا هدمت قوات االحت����ال أمس، ثاثة 

منازل تعود لفلسطينيين.
ففي الق����دس، هدمت قوات االحتال منزل 
المواطن ش����رحبيل علقم ف����ي منطقة تل 

الفول في بيت حنينا.
وف����ي مدين����ة رام الل����ه، هدم����ت جرافات 
االحتال منزاًل قيد اإلنش����اء يعود للمواطن 
عب����د العزيز ع����ودة الفروخ ال����ذي يقع على 

مساحة دونم في بلدة بيتونيا.
كما هدمت قوات االحت����ال منزل المواطن 
أحم����د أبو صفية  في بلدة بيت س����يرا غرب 
رام الله، والذي تس����لم إخطارًا بالهدم قبل 

عدة أيام.

حتطيم منعويات الفل�سطينيني
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي د. كمال 
عاون����ة أن ما تقوم به ق����وات االحتال في 
الضفة والقدس من عمليات اعتقال وهدم 
للمنازل، يأتي في س����ياق سياسة همجية 
مس����عورة قديمة متج����ددة؛ بدافع تحطيم 
معنويات الفلسطينيين في مواجهة خطة 

الضم. 
وأشار عاونة في حديثه ل�«االستقال«، إلى 

أن س����لطات االحتال ترمي م����ن وراء ذلك، 
لمنع أي عم����ل مقاوم أو أي حراك ش����عبي 

مناوئ للخطة اإلسرائيلية.
ولف����ت، إل����ى أن اله����دف م����ن عملي����ات 
إبقاء  المتصاع����دة،  واله����دم  االعتق����االت 
الفلس����طينيين ف����ي حال����ة إرب����اك وقلق 
واس����تنفار مس����تمر؛ لتمرير الخطة بهدوء 

وبأقل الخسائر »إسرائيليا«.
وأعل����ن رئيس وزراء االحتال اإلس����رائيلي، 

بنيامي����ن نتنياهو، في أكث����ر من تصريح، 
أن حكومت����ه تعتزم الش����روع بتنفيذ خطة 
»الضم« في أول يوليو/تم����وز المقبل، وأنه 

يريد »ضم« نصف المنطقة »ج«.
وتشكل المنطقة »ج« 61 بالمئة من مساحة 
الغربي����ة، وتخضع حاليا لس����يطرة  الضفة 
أمنية وإدارية إس����رائيلية، وف����ق اتفاقية 

أوسلو الثانية عام 1995.
وتش����مل الخطة اإلس����رائيلية ض����م أكثر 

م����ن 130 مس����توطنة في الضف����ة الغربية 
المحتلة وغور األردن، الذي يمتد بين بحيرة 
طبري����ا والبح����ر الميت، ويعي����ش في هذه 
المستوطنات التي يعتبرها الفلسطينيون 
والمجتم����ع الدولي غير قانوني����ة، أكثر من 

600 ألف إسرائيلي.

خطوة ا�ستباقية
ب����دوره رأى الكاتب والمحلل السياس����ي د. 
أحمد رفيق ع����وض، أن ما يقوم به االحتال 

اإلس����رائيلي من اعتقاالت وه����دم للمنازل 
وماحق����ات للكوادر التنظيمية والنش����طاء 
لرد  استباقية  يأتي كخطوة  الفلسطينيين 
الفعل الش����عبي الفلس����طيني على خطوة 

الضم.
وأك����د ع����وض ل����� »االس����تقال«، أن العدو 
اإلس����رائيلي، يري����د أن يوجه عدة رس����ائل 
إلى الشعب الفلسطيني من خال عمليات 
االعتق����ال واله����دم التي ينفذها بش����كل 
يومي، وكأنه يري����د أن يقول »إن أي تحرك 
فلس����طيني س����يقابل بقوة غاش����مة وغير 

مسبوقة من قبل »إسرائيل«.
وبّين المحلل السياس����ي، أن االحتال وضع 
عدة س����يناريوهات محتمل����ة النتفاضة أو 
لحراك شعبي فلسطيني في الضفة بمعنى 
أن الجي����ش اإلس����رائيلي يفت����رض اندالع 
حراك شعبي فلسطيني عارم يتدحرج إلى 

عمل فدائي مقاوم.
أم����ا بخص����وص قطاع غ����زة، فلف����ت إلى أن 
الس����يناريو الجماهيري المتوقع هناك، قد 
يك����ون مختلفًا عن الضف����ة، بمعنى أننا قد 
نش����هد عودة لمس����يرات العودة  واإلرباك 
الليل����ي وإط����اق بالون����ات حارق����ة تج����اه 
»مستوطنات الغاف«، في حين قد تتطور 
االم����ور في القط����اع على صعي����د فصائل 
المقاوم����ة، لتأخذ الش����كل العس����كري عبر 

إطاق الصواريخ وما إلى ذلك.
وأشار إلى أن س����لطات االحتال تأخذ تلك 

السيناريوهات على محمل الجد.

محلالن: تصاعد االعتداءات بالضفة والقدس محاولة لتمرير مخطط »الضم« بـ »هدوء«
غزة / حممد اأبو هويدي:

يبدو اأن �سلطات الحتللال »الإ�سرائيلي«، ت�سابق 
الزمللن يف �سبيللل تنفيللذ خمططهللا ال�ستيطللاين 
الرامي اإىل �سم اأجزاء وا�سعة من ال�سفة الغربية 
ومنطقللة الأغللوار، ولذلللك ل تتوانى عللن تنفيذ 

مزيد من حمات العتقال بحق الأ�سرى املحررين 
والن�سطللاء، وال�سحفيللني، يف حماولللة منهللا لكبح 
اأي حللراك اأو اأي رد فعللل مقللاوم لذلللك املخطللط 
الللذي ي�ستهللدف �سرقللة الأرا�سللي الفل�سطينيللة. 
ويف مللوازاة حملة العتقال اليومية التي تنفذها 

قللوات الحتللال، �سّعللدت الأخرية مللن جرائمها 
بحق منازل املواطنني حيث ت�سارعت موؤخرا وترية 
هدم وتدمري منازل منفللذي العمليات الفدائية اأو 
الأ�سرى، اأو بذريعة البناء دون تراخي�ص،  ل �سّيما 

يف مدينة القد�ص املحتلة.

االحتالل يهدم 3 منازل 
بقرية بئر الحمام في النقب

 النقب المحتل/ االستقال:
هدمت ش���رطة االحتال »اإلس���رائيلي«، أمس 
األربعاء، 3 منازل بقري���ة بئر الحمام في منطقة 

النقب المحتل.
وق���ال رئيس اللجن���ة المحلية في بئ���ر الحمام، 
حس���ين الرفايع���ة، إن »مواجه���ات واعتقاالت 
وقع���ت خال هدم منزل تع���ود ملكيته لعائلة 
الرفايع���ة في بئ���ر الحمام، بع���د أن تم تطويق 
القرية وإغاقها من قبل قوات الش���رطة، وهناك 
مواجه���ات واعت���داء عل���ى النس���اء واألطفال 

والشبان«.
وأش���ار إلى أن »قوات الشرطة أقدمت على هدم 
3 من���ازل، في عملي���ة إجرامي���ة وانتقامية من 
المواطنين في محاولة لكسر إرادتنا، لكننا نؤكد 
أن كل ه���ذه المحاوالت لن تثنين���ا عن مواقفنا 

تجاه أهلنا ووطننا«.
وتواصل الس���لطات اإلسرائيلية مخططها هدم 
عشرات القرى العربية مسلوبة االعتراف بالنقب، 

وتشريد سكانها، سعيا منها لمصادرة أراضيهم 
التي تقدر مس���احتها بمئ���ات آالف الدونمات، 

وذلك ضمن مخطط تهويد النقب.
ويعي���ش ف���ي صح���راء النقب نح���و 240 ألف 
فلس���طيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات 
س���كنية بعضها مقام منذ مئات الس���نين، وال 
تعت���رف المؤسس���ة اإلس���رائيلية بملكيتهم 
ألراض���ي تل���ك الق���رى والتجمع���ات، وترفض 
تزويده���ا بالخدم���ات األساس���ية مث���ل المياه 
والكهرباء، وتحاول بكل الطرق واألس���اليب دفع 
العرب إلى الي���أس واإلحباط م���ن أجل االقتاع 

والتهجير.
وش���هدت البلدات العربية ف���ي الباد تصعيدا 
ف���ي هدم المن���ازل والمحال التجاري���ة والورش 
الصناعية، بذريعة ع���دم الترخيص، كما حصل 
في بلدات الطيرة، وعين ماهل، ويافا، وشفا عمرو، 
وكفر قاسم، وقلنس���وة، وكفر ياسيف، وعرعرة، 

واللد، وبلدات عربية أخرى في منطقة النقب.

رام الله/ االستقال:
قال رئيس الوزراء محمد اش����تية األربع����اء، إن مبدأ الضم 

مرفوض سواء كان لمساحة صغيرة أو كبيرة من أرضنا.
وأكد اشتية خال اجتماع مع مسؤولين دوليين في مكتبه 
بمدين����ة رام الله، أن على العال����م الحذر من إمكانية توجه 
»إس����رائيل« إلى عملي����ة ضم متدرجة الحت����واء رد الفعل 

الدولي.
وبحث الوضع السياسي والصحي في فلسطين مع منسق 
األمم المتحدة اإلنس����اني لألرض الفلس����طينية المحتلة 

جيم����ي ماكغولدري����ك، ومدي����ر مكتب منظم����ة الصحة 
العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب.

وأطلع اشتية الضيفين على مستجدات اإلصابات بفيروس 
»كورونا« وإجراءات الحكومة للحد من تفشي الوباء.

واعتب����ر أن الموجة الجديدة جاءت أبك����ر مما كان متوقًعا، 
ولكن األمر ما زال تحت السيطرة.

وناقش الطرف����ان دور منظمات األم����م المتحدة في دعم 
الحكومة لتخطي صعوبات انعكست على األمور الحياتية 

للناس عقب وقف التنسيق مع االحتال.

اشتية يحذر من عملية ضم 
»متدرجة« الحتواء رد الفعل الدولي

القدس المحتلة/ االستقال:
ق���ال وزير »إس���رائيلي«، األربعاء، إن ضم »إس���رائيل« أراضي 

بالضفة الغربية، يتطلب موافقة البيت األبيض.
وق���ال زئيف إلكي���ن، وزي���ر التعلي���م العالي، لهيئ���ة البث 
اإلس���رائيلية »طبق���ا التف���اق االئتاف الحكوم���ي يمكننا أن 
نمض���ي قدما في فرض الس���يادة، بش���رط مصادقة الواليات 

المتحدة األمريكية«.
وكان القي���ادي في حزب »الليك���ود« اليمين���ي، الذي يقوده 
رئيس وزراء االحتال بنيامين نتنياهو، يشير إلى اتفاق حزبي 

»الليكود« و«أزرق أبيض« برئاسة وزير الحرب بيني غانتس.
وج���اءت تصريحات إلكين ف���ي وقت قالت في���ه هيئة البث 
اإلس���رائيلية، إن البي���ت األبيض ش���رع الثاث���اء، بمداوالت 
بمش���اركة صهر الرئي���س األمريكي جاريد كوش���نير، ووزير 
الخارجية مايك بومبيو، والس���فير األمريكي في »إس���رائيل« 

ديفيد فريدمان، ومسؤولين آخرين حول مسألة الضم.
وتأتي المداوالت قبل أس���بوع واحد، م���ن الموعد الذي حدده 
نتنياهو للش���روع بعملية الضم، وه���و األول من يوليو/ تموز 

المقبل.

وزير »إسرائيلي«: تطبيق الضم يتطلب موافقة أمريكية
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ولم تكتِف محاوالت سلطات االحتالل باقتالع 
جذور »نجيب« من مسقط رأسه فحسب، ففي 
ع����ام 2010 وّجهت إليه تهمة قيادة »الحراك 
الش����بابي العني����ف« في الق����دس، واالنتماء 
لحركة الجهاد اإلس����المي، واعتقل على إثرها 
نحو خمسة أعوام داخل السجون اإلسرائيلية، 
وتم إبعاده عن مس����قط رأسه لخمسة أشهر 
ألحقتها مخابرات االحتالل بس����تة أخرى فور 

انتهائها.
توج����ه »نجيب« حينه����ا إلى بل����دة العيزرية 
ش����رقي القدس خلف الجدار العازل، وتمّنى 
أال تتكرر التجربة التي أنهكته وأسرته بسبب 
البعد القس����ري عنهم، لكنه يجد نفسه اآلن 
يكاب����د المعان����اة ذاتها والت����ي لطالما حاول 

دفنها بين ثنايا الذاكرة.

حياة الإبعاد 
بينما كان منهمكًا في إع����ادة ترتيب حياته 
اليومية التي بعثره����ا االحتالل، أجبره األخير 
على مغادرة القدس فور تس����لمه قرار اإلبعاد 
ولم يمهله أي فترة لترتيب احتياجاته الالزمة 
للمغ����ادرة، ي����روي معاناته ل�«االس����تقالل«:« 
االحت����الل يضرب حياة المقدس����ي من كافة 
النواحي ف����ي عقوبة اإلبعاد، وال يعطيه مهلة 
حت����ى لترتي����ب احتياجاته اليومي����ة الالزمة 
للمغادرة، أو تدبير منزل آخر ينتقل إليه بعد 

اإلبعاد«. 
ويعيش »نجيب« مع زوجته وأطفاله بالقدس 
في منزل مستأجر، واضطر اآلن الستئجار منزل 
آخر في بلدة العيزرية بسبب إبعاده، األمر الذي 
يثق����ل كاهله في ظل األوض����اع االقتصادية 

الصعبة.
ويتابع بغصة تعترض صوته: »خسرت مصدر 
رزق أطفالي، فأعمل في مجال اإلنتاج اإلعالمي 

من القدس وأبيع المواد اإلعالمية للفضائيات، 
وأن����ا اآلن مبعد خ����ارج الق����دس وال يمكنني 
العمل«، مس����تدركًا:« كما أنن����ي مضطر لدفع 
إيجار منزلين، ومبعد قسرا عن أبنائي الثالثة«.

وال يمكن لعائلة »نجي����ب« االنتقال للعيش 
معه في الضف����ة الغربية؛ ألن ذلك يعرضهم 
لس����حب الهويات بع����د مالحقة »مؤسس����ة 
التأمين الوطني« لهم وإثبات أن مركز حياتهم 
بات خارج القدس، كما ال يمكن لعنان الوصول 
للقدس طيلة فترة إبعاده وتم تسليمه خارطة 

مع اإلبع����اد تحدد له المس����ار ال����ذي يمكنه 
التحرك به حتى نهاية العام الجاري. 

»الحي����اة صعبة للغاي����ة فهي أش����به بحياة 
السجين، أنا أعيش في مكان وعائلتي وأبنائي 
في مكان آخر، ال أس����تطيع مش����اركتهم في 
أمور حياته����م، فقدت مصدر رزق����ي، عزاؤنا 
الوحيد إيماننا أن المقدس����ي يجب أن يدفع 
فاتورة انتمائه«، بتلك الكلمات حاول »نجيب« 

تلخيص حياته خارج القدس. 
ويفضل »األس����ير المح����رر« أن يقضي عقوبة 

اإلبعاد وحيدًا على أن تغادر أس����رته مدينته 
التي تس����ير كالدم في الوري����د، وأن يتحقق 
هدف االحتالل باقتالعه من القدس. حس����ب 

نجيب.  

اقتالع جذور املقاومة 
عدة جوالت من االس����تدعاء والتحقيق خضع 
لها »نجيب« قب����ل قرار إبعاده األخير، لكن مع 
عج����ز مخابرات االحت����الل تثبيت تهمة عليه 
وجدت »اإلبعاد« طريقًا سهاًل لمعاقبة »األسير 

المحرر«، وهو ما لم يك����ن يتوقعه هذه المرة، 
وفق قوله. 

ويعتقد »نجي����ب« أن قرار إبع����اده يأتي في 
إط����ار السياس����ية الت����ي يمارس����ها الكيان 
»اإلسرائيل����ي« من أجل إفراغ مدينة القدس 
من الش����خصيات والرموز المؤث����رة والفعالة 
على الساحة الفلس����طينية، تمهيدًا لتمرير 

مخططات تهويديه جديدة. 
وأكد أن االحتالل واهٌم في اعتقاده أن إبعاد 
المقدس����يين واعتقاله����م س����يقتلع جذور 
المقاوم����ة من مدين����ة القدس، ف����ال يمكن 
القض����اء على فك����ر المقاوم����ة بالقضاء على 

شخص. 

مهب الرياح 
ومنذ اللحظة األولى التي تلقى بها »نجيب« 
قرار اإلبعاد إلى الضفة الغربية، توقع أن يجد 
بالمنفى حاضنة من قبل مؤسسات السلطة 
الفلس����طينية أو من أبناء جلدته ُتعينه على 
ويالت العيش وقس����وة الحي����اة، لكنه ُترك 
في مهب الريح كمصير كافة المقدس����يين 

المبعدين. 
ويقول المقدسي المبعد: »األصل أنه حينما 
يتم إبعاد ش����خص يجب أن يج����د حاضنة 
ش����عبية أو حاضنة رسمية تخفف عنه أعباء 
الحياة، لكن لألسف »ال نجد ذلك وُنترك في 
مه����ب الريح، ألننا ال ننتم����ي للحزب الحاكم 

بالسلطة«.  
ووج����ه »نجي����ب« رس����الة إلى المؤسس����ات 
الس����لطة  الفلس����طينية وقيادة  الرس����مية 
الوطنية مفادها » أن المقدس����يين هم أبناء 
جلدتكم وعماد شعبكم، ال يجب أن تتركوهم 
فريس����ة لالحتالل و سياساته الظالمة، فهذا 

عار سيكتب في سجلكم«. 

يقضي حكمًا باإلبعاد عن المدينة المقدسة حتى نهاية العام

»عنان نجيب«.. مقدسي أنهكته سياسات االحتالل وتجاهلته مؤسسات السلطة
القد�س املحتلة- غزة/ دعاء احلطاب: 

وحي��دًا يجل�س داخل غرفة مظلمة باتت عليه 
اأ�سي��ق من اأنفا�سه، يقّل��ب بعينيه الالمعتني من 
�س��دة احل��زن �س��ورًا التقطها من داخ��ل باحات 
جتمع��ه  واأخ��رى  املب��ارك،  الأق�س��ى  امل�سج��د 
باأطفاله الثالثة، لعلها ُتخفف من لوعة �سوقه 

ل�سحكاتهم الربيئة وُتعيد ذكرياتهم اجلميلة، 
وحينم��ا يغلب��ه احلن��ني ي�س��ارع لاللتق��اء به��م 
عرب »ات�س��ال فيديو« ي�ستمر ل�ساع��اٍت طويلة، 
اأم��اًل بالنت�س��ار عل��ى ظل��م وقه��ر الحت��الل 
�سن��واٍت طويل��ة يتعم��د  الإ�سرائيل��ي.  فمن��ذ 
الحت��الل �سلخ ال�سحف��ي املقد�سي عنان جنيب 

)47عام��ا( عن حميطه الجتماع��ي، والبيئة 
الت��ي ول��د وترع��رع به��ا »بل��دة بي��ت حنين��ا«، 
باإ�سدار عدة قرارات جائرة بحقه، كان اآخرها 
ق��رارًا يف التا�س��ع م��ن ال�سه��ر اجل��اري يق�س��ي 
باإبع��اده ملدة �ستة اأ�سهر عن مدينة القد�س اإىل 

ال�سفة الغربية، للمرة الثالثة. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
س���محت الرقابة العسكرية »اإلس���رائيلية«، أمس بكشف النقاب 
عن اعتق���ال مواطن من غ���زة، زاعمة أنه أطل���ق الصواريخ باتجاه 
المس���توطنات اإلس���رائيلية المحاذي���ة للقطاع خ���الل موجات 

التصعيد.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، أن المعتقل فادي 
قداس، وهو كهربائي، وجهت له تهًما بالعمل العسكري على مدار 

ال�15 عاًما األخيرة، ومن بينها خالل حربي عامي 2012 و2014.
ووفًقا لزعم الئح���ة االتهام المقدمة ضده ف���ي محكمة االحتالل 
المركزية في بئر الس���بع؛ عمل المعتقل عضوًا في لجان المقاومة 

الشعبية.
كما اّدعت الئحة االتهام أنه »قدم خدمات لحركة »حماس« مقابل 
أجر، بينها تزويدها بلوحات إلكترونية للصواريخ، وتمديد شبكات 
كهربائية ألنفاق، وبرمجة لوحات إلكترونية للصواريخ لتطلق عن 

بعد«.
وزعمت أن »قداس اش���ترك في إطالق عشرات الصواريخ وقذائف 
الهاون خالل الحروب الس���ابقة، باإلضافة لحف���ر ُحفر للصواريخ، 
باإلضاف���ة إلى إط���الق صواريخ من عيار 107 وغ���راد؛ بعد اغتيال 
القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا بهدف التشويش على 

عمل القبة الحديدي«.
واّدعت أيًض���ا أن »قداس عمل على توفير األكس���جين للبالونات 

الحارقة المطلقة باتجاه الغالف في العام 2019«.
وذكرت أن »قداس أصيب في إحدى الغارات التي نفذتها طائرات 
االحت���الل رًدا على إطالق الصواريخ وحص���ل على تعويضات من 

حركة فتح«.
وقال���ت الصحيف���ة: إن نيابة االحتالل ترغب ف���ي »تقديم بينات 
سرية في الملف«، وبالتالي قّدمت طلًبا للمحكمة بإجراء الجلسات 

وراء األبواب المغلقة.

االحتالل يعلن اعتقال مواطن من 
غزة ويتهمه بإطالق الصواريخ

رام الله/ االستقالل:
ق���دم مرك���ز »حماية« لحقوق االنس���ان، يوم أم���س، بالغًا 
للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الس���يدة: فاتو 
بنس���ودا، بش���أن جريمة إعدام قوات االحت���الل المواطن 
الفلس���طيني، أحمد مصطفى عريقات )27 عامًا( من  بلدة 

أبوديس شرق مدينة القدس المحتلة.
وأوض���ح المركز ف���ي تفاصيل البالغ، أن ش���رطة االحتالل 
اإلس���رائيلي »ح���رس الح���دود« المتمرك���زة عل���ى حاجز 
)الكونتينر( أقدمت على إطالق النار وبش���كل متعمد تجاه 
المواط���ن عريق���ات، وتركته ينزف  عل���ى األرض ومنعت 

االقتراب منه حتى فارق الحياة.
وبّي���ن المركز أن قوات االحتالل قامت عقب إعدام المواطن 
عريقات، بإطالق قنابل الغاز المس���يل  للدموع في محيط 

حاجز)الكونتينر( وأغلقته أمام حركة المواطنين.

وأش���ار إلى أن الضحية »عريقات«، كان على موعد مع  فرح 
شقيقته، حيث استقل سيارته وتوجه إلى مدينة بيت لحم 
الصطح���اب أمه وأهله من صال���ون »التجميل« إلى بلدة أبو 
ديس المحتلة حيث االنتظار البهيج للفرح، وعند محاولته 
عب���ور حاجز االحتالل )الكونتينر( عن���د مخرج البلدة باغته 
جنود االحتالل بإطالق الرصاص عليه، فاصطدمت سيارته 
بالمكعبات الخرس���انية التي يتحصن به���ا عناصر قوات 
االحت���الل، علمًا أنه كان يرتدي بدلة الفرح، ولم تظهر عليه 

أي عالمات أخرى غير حالة الفرح.
كما ذكر المركز في بالغه مجموعة من الوقائع المادية التي 
تثبت ارتكاب ش���رطة  االحتالل لجريم���ة وفقًا لنظام روما 
والتي تصلح كأساس لفتح تحقيق بهذه  الجريمة، حيث 
عمد المركز إلى تس���ليط الضوء على جريمة القتل العمد 

والتي صنفها نظام روما بأنها جريمة حرب.

مركز حقوقي يقدم بالغًا لـ »الجنائية 
الدولية« بشأن جريمة إعدام »عريقات«
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إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / عزات يوس���ف ع���زات ضبان  عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)400270476( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية الإبتدائية

 اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية  
تقدم لمحكمة شرق خانيونس الشرعية مضبطة موقعة من مختار عائلة 
اب���و دراز مؤرخة في 2020/6/24م تتضمن ان حس���ن محمد ابو عامر من 
عبس���ان الكبيرة قد توفى سنة 1950م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
في زوجته س���راري بنت عبد العزيز بن حس���ن زعرب المش���هورة ابو طير 
وف���ي بناته منه وهن صفيه وخضرة وامنة وفي ابنه محمد المتولد له من 
زوجته خضرة عبد الرحمن محمد ابو طير ثم بتاريخ 1981/9/19م توفيت 
سراري المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في بناتها المتولدات 
لها م���ن زوجه���ا المتوفى قبلها حس���ن المذكور وه���ن صفية وخضرة 
وامن���ة وفي جمع من االخوة االش���قاء الذكور وهم حس���ين وعودة وعواد 
وصبحية ثم بتاري���خ 1997/10/27م توفيت صفي���ة المذكورة وانحصر 
ارثها الشرعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفى 
قبلها ابراهيم خليل ابو طير الذك���ور وهم محمود وعبد اللطيف واالناث 
وهي رقيه ث���م بتاريخ 2006/8/17م توفى محمود المذكور وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في زوجته جميلة محمد سلمان ابو طير وفي اوالده 
المتولدين له منها وهم الذكور خليل ومحمد واحمد ورأفت واالناث وهن 
فردوس ومنال وخولة وزهر وسعاد وعبير واسماء فقط وال وارث للمتوفين 
المذكورين س���وى من ذكر وليس لهم وصية واجبة او اختيارية وال اوالد 
كب���ار توفوا حال حياته���م وتركوا ورثة فمن له ح���ق االعتراض مراجعة 
محكمة ش���رق خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر 

هذا االعالن وحرر في يوم 3 ذو القعدة لسنة 1441 وفق 2020/6/24م .

قا�سي غزة ال�سرعي
ال�سيخ/ عبادة الرقب

دولة فل�سطني 
املجل�س العلى للق�ساء 

لدى املحكمة العليا بغزة املوقرة- 
ب�سفتها حمكمة نق�س 

يف الطعن املدين رقم 363 / 2020    يف الطلب املدين 
رقم 421 / 2020 ن�شر م�شتبدل

المستدعي/ إبراهيم محمد موسى الحس���اينة- من سكان غزة الصبرة قرب 
مسجد اإليمان وكيله المحامي/ حسن محمد الجبالي

المستدعى ضدهم/ -1صبحية أحمد أبو دف باألصالة عن نفسها وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والدتها المرحومة/  نزهة حس���ين صالح أبو دف -2بسام 
عبد الكريم حس���ين أبو دف بصفته الش���خصية وبصفت���ه أحد ورثة والده 
المرحوم/ عبد الكريم حس���ين صالح أب���و دف باإلضافة لتركته -3عاهد عبد 
الكريم حسين أبو دف بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة والده المرحوم/ 
عبد الكريم حس���ين صالح أبو دف باإلضافة لتركت���ه -4منيف عبد الكريم 
حسين أبو دف بصفته الش���خصية وبصفته أحد ورثة والده المرحوم/ عبد 
الكريم حس���ين صالح أبو دف باإلضافة لتركته -5نجوى عبد الكريم حسين 
أبو دف بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة والدها المرحوم/ عبد الكريم 
حس���ين صالح أبو دف باإلضافة لتركته -6فدوى عبد الكريم حسين أبو دف 
بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة والدها المرحوم/ عبد الكريم حسين 
صالح أبو دف باإلضافة لتركته -7أسماء عبد الكريم حسين أبو دف بصفتها 
الشخصية وبصفتها أحد ورثة والدها المرحوم/ عبد الكريم حسين صالح أبو 
دف باإلضافة لتركته- جميعهم آخ���ر محل إقامة لهم غزة الزيتون ضريبة 
أبو دف قرب مضخة المجاري B7 بجانب منزل الس���يد/ عبد المعطي أبو دف 

مقيمين حاليًا في المملكة العربية السعودية 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المطعون ضده���م المذكورين أعاله بما أن الطاعن قد تقدم بالطعن 
رق���م 363 / 2020 أمام المحكمة العليا بغ���زة بصفتها محكمة النقض 
للطعن في الحكم الصادر عن محكمة االس���تئناف بغزة في االستئناف 
رق���م 590 / 2016 اس���تنادًا إلى ما يدعيه في الئح���ة الطعن المحفوظ 
لديكم نسخة عنه، ونظرًا ألنكم مسافرون خارج البالد وعمال بنص المادة 
20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
وبناًء على قرار األس���تاذ قاضي المحكم���ة العليا في الطلب 421 / 2020 
بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول، 
لذلك يقتضى عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ النش���ر وليكن معلومًا لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك فسينظر 

في الطعن باعتباركم حاضرين حرر في 2020/6/22م

  رئي�س قلم حمكمة العليا بغزة 
   الأ�ستاذ/ ب�سام الع�سي 

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم )259/ 2020(
يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: حس���ام عبد العزيز محمد أبو شريعة من س���كان غزة هوية رقم 

922036066 بصفته وكيال عن: وسام اكرم حرب الرمالوي
 بموجب وكالة رقم: 2018/13393 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 628 قسيمة 1 + 2 المدينة غزة الزيتون 

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

األراضي.  التاريخ: 24/ 6/ 2020م

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

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين يوم أمس، باحات 
المس���جد األقص���ى المب���ارك، بقيادة أح���د كبار 
حاخامات االحتالل، فيما أقدم آخرون على االستيالء 
على عش���رات الدونمات من أراضي بلدة العيسوية 

المقدسية.
وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين 
اقتحمت باحات المسجد األقصى من باب المغاربة، 
وقاموا بجولة اس���تفزازية وأداء طقوس دينية في 

المنطقة الشرقية من المسجد األقصى.
وأشارت المصادر إلى أن الحاخام »اريال شليتا« من 
كب���ار الحاخامات بدولة االحت���الل، كان في مقدمة 
المقتحمين للمس���جد األقصى، والذي ينفذ تحت 

حماية شرطة االحتالل.
واقتحم المستوطنون منطقة باب الرحمة بالمسجد 
األقصى المبارك، والتي شهدت اعتداءات متكررة 

في األيام الماضية.
ويواصل المس���توطنون اقتحام المسجد األقصى 
المبارك، تحت حماية وتس���هيل ق���وات االحتالل، 
مقابل سلس���لة من االنتهاكات بح���ق المرابطين 

وحراس المسجد األقصى بين االعتقال واإلبعاد.

إلى ذلك، استولى مستوطنون أمس، على عشرات 
الدونم���ات من أراضي العيس���وية ش���مال ش���رق 

القدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن مس���توطنين باش���روا 
بوضع سياج حول عش���رات الدونمات من األراضي 
المزروع���ة بالزيتون تع���ود لمواطنين م���ن الطور 

والعيسوية.
وكان تقرير لمنظمة »بتسيلم« اإلسرائيلية، بعنوان 

»هنا الق���دس: نهٌب وُعنٌف في العيس���وّية« حلل 
الّسياس���ة التي تطّبقها »إسرائيل« في الحي منذ 
ضمت���ه إلى حدودها، وهي سياس���ة قوامها نهب 
األراض���ي واإلهمال المتعّمد وغي���اب التخطيط – 
وُعنف الش���رطة المطّبق بتطّرف وحش���ّي، ونهب 
نحو 90% من أراضي العيسوية، التي كانت تمتد 
آنذاك على مساحة نحو 10 آالف دونم وتسخيرها 

الحتياجات المستوطنين.

مستوطنون يقتحمون »األقصى« ويستولون 
على عشرات الدونمات في العيسوية

االستقالل/ وكاالت:
ح���ذر المفوض الع���ام لوكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
)أونروا(، فيليب الزاريني، األربعاء، من أن الفجوة التمويلية الرئيس���ة لعام 
2020 تقف عند مستوى 400 مليون دوالر، مشددًا »إننا ال نزال في الظالم 

وال نعرف إذا ما كانت عملياتنا ستستمر حتى نهاية العام«.
وأش���ار الزاريني ف���ي تصريحات صحفية أمس، إلى أنه س���نة بعد أخرى، 
وشهرًا بعد آخر، فإن »أونروا« على حافة انهيار مالي وتدفق نقدي على حد 
سواء، مؤكدًا: »إن هذا ال يمكن له أن يستمر« موضًحا »إننا ندخل في فترة 
م���ن انعدام يقين متجدد جراء التهديد بض���م الضفة الغربية و القدس 
الش���رقية، وجراء أس���وأ هبوط اقتصادي في تاريخ لبنان الحديث والنزاع 

الذي ال ينتهي في سوريا«.
وأض���اف: »ومن بين التهديدات الجديدة تب���رز جائحة كوفيد19-. فبعد 
التفش���ي الصحي، نواجه اآلن جائحة الفق���ر المدقع. إن الغضب واليأس 
وفقدان األمل تنمو في أوساط مجتمع الجئي فلسطين. وهم إما يقومون 
باللج���وء إلينا للمزيد من المس���اعدة أو يطلبون أن يتم إلغاء تس���جيلهم 

بهدف تجربة حظهم بشكل أفضل من خالل طرق الهجرة القاتلة«.
وأكد أن الوكالة هي »المزود الرئيس لخدمات ش���به حكومية لما مجموعه 
5,6 ماليين الجئ من فلس���طين« مش���دًدا على أّن »التحدي األعظم« هو 
االس���تقرار المالي، ذاكرًا أن الوكالة تعمل بطاقته���ا الكاملة وبموارد غير 

كافية.

مفّوض »أونروا«: ال نعرف إذا 
ما كانت عملياتنا ستستمر 

حتى نهاية 2020

االستقالل/ وكاالت:
عق���د مجلس األم���ن الدولي، األربعاء، اجتماعا على مس���توى 
ع���اٍل، لبحث خطة كي���ان االحتالل »اإلس���رائيلي« ضم أراض 

فلسطينية، وبشأن الشرق األوسط.
وقال األمين العام لألم���م المتحدة أنطونيو غوتيريش »نحن 
حالي���ا في لحظة حاس���مة في ظل تهديد »إس���رائيل« بضم 
جزء م���ن الضفة الغربي���ة المحتلة«، موضح���ا أن ذلك يقلق 

الفلس���طينيين وعددًا من اإلس���رائيليين وجزءًا من المجتمع 
الدولي.

وأكد غوتيريش أنه »إذا نفذت »إس���رائيل« مخططها بالضم، 
فهذا يعد خرقا للقانون الدولي ويقوض عملية »السالم« على 
أساس حل الدولتين، وأي مفاوضات محتملة«، داعيا الحكومة 

اإلسرائيلية الى التخلي عن مشاريعها وخططها للضم.
ولفت إلى الوضع االقتصادي الصعب الذي تعانيه الس���لطة 

الفلسطينية والمخاطر المالية التي تواجهها بسبب جائحة 
كورونا وخفض دعم الدول المانحة واقتطاع »إسرائيل« ألجزاء 

من أموال المقاصة الفلسطينية.
وج���دد غوتيري���ش التزام���ه التام بدع���م الفلس���طينيين 
واإلسرائيليين لحل الصراع وإنهاء االحتالل بموجب القانون 
الدولي وقرارات األمم المتحدة واالتفاقيات الثنائية، بهدف 

تحقيق رؤية الدولتين.

مجلس األمن الدولي يعقد اجتماعا لبحث خطة الضم
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / فوزي���ة عالء محمد اب���و الصادق  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)408822492( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطنة / س���ها رجب حس���ن الحداد عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)401762133( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / حس���ين حس���ين موسى البهتيني 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
) 922506316( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / رش���ا فتحي احميدان عاش���ور عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800789026( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
املحكمة ال�سرعية يف غزة 

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

الى المدعى عليه/ عبد الله هش���ام محمد جودة من غزة وس���كان الزهراء 
برج الظافر 3 الطابق الثالث سابقا وفي دولة بلجيكا حاليا ومجهول محل 
اإلقام���ة فيها يقتضى حضورك الى هذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 
2020/7/29م الساعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 
2020/568 وموضوعه���ا تابع مهر معجل )عفش بيت( والمرفوعة عليك 
من قب���ل زوجتك المدعية/ ري���م محمد إبراهيم حميد من غزة وس���كان 
شارع الوحدة وكيلها المحامي/ فادي القصاص وان لم تحضر في الوقت 
المعين او ترس���ل وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مش���روعة سيجري 
بحقك المقتضى الش���رعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 

2020/6/24م التاريخ: 2020/6/24م 

قا�سي غزة ال�سرعي
ال�سيخ/ عبادة الرقب

غزة/ االستقالل:
استنكر التجمع اإلعالمي الفلسطيني إقدام سلطات 
االحت���الل »اإلس���رائيلي« عل���ى اختط���اف الزميل 
الصحفي مجاهد الس���عدي من منزله بمخيم جنين 

فجر األربعاء.
وأدان التجم���ع اإلعالم���ي ف���ي بي���ان ل���ه تلق���ت 
»االس���تقالل« نس���خة عنه أمس، عملية االختطاف 
الت���ي وثقتها كامي���رات المراقب���ة، والتي أظهرت 
عنجهية قوات االحتالل وغطرس���تهم في التعامل 

مع الزميل السعدي خالل عملية اختطافه الهمجية.
وندد بتواصل ممارس���ات االحتالل العدوانية بحق 
الصحفيين الفلس���طينيين، والت���ي تعد انتهاكا 
واضحًا وصريحًا لكافة القواني���ن واألعراف الدولية 

التي تكفل حرية العمل الصحفي.
وطال���ب التجمع اإلعالمي المؤسس���ات التي تعنى 
بحق���وق الصحفيين بالتدخل لدى االحتالل لإلفراج 
ع���ن الصحفي المختطف مجاهد الس���عدي وكافة 
الصحفيين المعتقلين داخل السجون اإلسرائيلية.

كما ناشد التجمع المنظمات الحقوقية واإلنسانية 
بإلزام االحتالل بقواع���د القانون الدولي التي تنص 

على حرية الرأي والتعبير للصحافيين.
وأك���د على ضرورة اس���تنهاض كافة المؤسس���ات 
القانونية الدولية من أج���ل حماية الصحفيين من 
بطش االحتالل وانتهاكات���ه المتصاعدة بحقهم، 
والعمل على اإلف���راج الفوري عن الزمالء الصحفيين 
المعتقلين والبالغ عددهم نحو س���بعَة عشَر ) 1٧( 

صحفيًا.

رام الله / االستقالل:
قال المختص بش���ؤون األس���رى والمحررين، عبد 
الناصر فروانة: إن التعذيب في س���جون االحتالل 
»اإلس���رائيلي« شّكل سياسة إس���رائيلية رسمية، 
وممارس���ًة مؤسس���يًة، وأضح���ى نهجًا أساس���يًا 
وج���زءًا ثابتًا في المعامل���ة اليومية مع المعتقلين 
الفلسطينيين والعرب، بهدف بث الرعب والخوف 
وتدمير اإلنس���ان الفلسطيني، جس���ديًا ومعنويًا، 
وتحطيم شخصيته وتغيير سلوكه ونمط تفكيره 

وحياته ومعتقداته السياسية.
وأضاف: »إن كيان االحتالل اإلس���رائيلي يش���كل 
حالة فريدة وش���اذة في ممارس���ة التعذيب بحق 
المعتقلي���ن، وهو الوحيد في العالم الذي ش���رعن 
التعذيب قانونًا، ومنح مقترفيه الحماية القانونية 
والحصان���ة القضائي���ة، تحت ذرائ���ع مختلفة من 
بينها: انتزاع االعترافات والحفاظ على أمن وسالمة 

المواطنين أو القضاء على »القنابل الموقوتة«.
وأكد فروان���ة على أن هذا الوضع الش���اذ، في ظل 
غياب المحاسبة والمالحقة وقوة الردع الدولية، عزز 
لدى اإلس���رائيليين، وخاصة العاملين في األجهزة 
األمنية ومصلحة السجون بمن فيهم األطباء، ثقافة 
»اإلفالت من العقاب«، وش���جعهم على االستمرار 
في تعذيب المعتقلين الفلس���طينيين، واقتراف 
مزيد من جرائم التعذيب، الجس���دي والنفس���ي، 

وإلحاق الضرر بهم.

وأوضح فروانة أن التعذيب ال ُيمارس فقط في فترة 
التحقي���ق، أو من قبل المحققي���ن فقط، كما يظن 
البعض، أو أنه ُيقترف بحق فئة عمرية أو ش���ريحة 

اجتماعية دون غيرها، فالحقيقة تقول: إن التعذيب 
قد ُمورس وُيمارس بأش���كال عدة في التحقيق وما 
بع���د التحقيق، وفي كل األوق���ات واألزمنة، وبحق 

الجميع دون استثناء أو مراعاة للجنس و العمر، أو 
طبيعة العمل والمكانة االجتماعية واألكاديمية 

والسياسية.
 وشدد على وجود تالزم مقيت وقاٍس، بين االعتقال 
والتعذي���ب، وفقا لما ورد ف���ي اتفاقية مناهضة 
التعذيب، واستنادا لشهادات المعتقلين، بحيث 
يمكن القول: بأن جميع من مروا بتجربة االعتقال، 
من الفلسطينيين، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، قد 
تعرضوا - على األقل - إلى واحد من أحد أش���كال 
التعذيب النفسي أو الجسدي أو اإلهانة واإليذاء 

المعنوي.
وأش���ار فروانة إلى أن التعذيب تضاعف بشكل 
الفت خالل الس���نوات األخيرة، وتصاعد بش���كل 
خطي���ر من حي���ث إطالة مدة تعذي���ب المعتقل 
من جانب، وقس���وة التعذيب وبش���اعته وتعدد 
األشكال المستخدمة مع الشخص من جانب آخر، 
وشهادات كثير من األس���رى واألسيرات ما زالت 

ماثلة أمامنا.
ورأى فروانة أن المحاكم العس���كرية اإلسرائيلية 
هي أيضا ش���ريكة في الجريم���ة، حيث تعتمد 
االعترافات كمس���تندات إدانة وم���ن ثم تصدر 
أحكامه���ا الجائرة بحق المعتقلي���ن بمن فيهم 
األطفال، رغ���م علمها وتأكيد الضحاي���ا، بأن تلك 
»االعتراف���ات« انتزعت بالقوة تحت وطأة التعذيب 

والضغط والترهيب واالبتزاز.

فروانة: التعذيب نهج أساسي وثابت مع األسرى في سجون االحتالل

»التجمع اإلعالمي« يستنكر اختطاف االحتالل الصحفي مجاهد السعدي

غزة / االستقالل:
دعت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين 
إلى ضرورة تش���كيل قيادة وطنية ميدانية 
موحدة في مختلف مناطق الضفة والقدس 
للتص���دي لجرائ���م االحت���الل، وإلدارة حالة 

االشتباك اليومية معه.
وأك���دت الجبهة، في بي���ان له���ا، رًدا على 
استشهاد أحمد عريقات برصاص االحتالل 
في بي���ت لحم الثالث���اء، أن جريم���ة إعدام 
عريقات، تمثل حرًبا صهيونية جديدة ولن 
تزيد شعبنا إال صموًدا وإصراًرا على استمرار 

النضال حتى تحقيق أهدافنا الوطنية.

وح���ذر البيان، من أن اس���تمرار سياس���ات 
االنتظار والمراوحة في المكان دون حس���م 
مسألة سحب االعتراف بالكيان الصهيوني، 
والتحل���ل م���ن اتفاقيات أوس���لو، بإجراءات 
عملّية، »سيفتح شهية االحتالل للمزيد من 
جرائ���م القتل بحق ش���عبنا، وإجراءاته على 
األرض من اس���تيطان وتهوي���د ومصادرة 

أراضي وهدم بيوت ومالحقة واعتقال«.
وأضافت أن االحتالل يريد اس���تمرار الحالة 
مخططاته  الستكمال  الراهنة  الفلسطينية 
في إنهاء القضية الفلسطينية، ما يستوجب 
الرافض  الفلس���طيني  الموق���ف  تحوي���ل 

لمخطط���ات االحت���الل وجرائمه إل���ى حالة 
مقاومة مستمرة واستنزاف دائم لالحتالل.

كما أكدت أن تصاعد جرائم القتل االحتاللية 
»بحق ش���بابنا والتي كان آخرها جريمة قتل 
الش���اب من ذوي االحتياجات الخاصة إياد 
الحالق، والش���اب أحمد عريقات تستوجب 
تش���كيل لجنة وطني���ة وقانوني���ة عاجلة 
مهمتها إع���داد ملف متكامل يوثق جرائم 
االحتالل بحق ش���عبنا«. وأشارت إلى ضرورة 
إحال���ة هذه الجرائم إل���ى المحافل الدولية، 
وف���ي المقدم���ة منه���ا محكم���ة الجنائية 

الدولية«.

»الشعبية« تدعو للتصعيد وتشكيل قيادة ميدانية موحدة

رام الله / االستقالل:
ق���ال رئيس نادي األس���ير قدورة ف���ارس، إن األوضاع داخل س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي بالغة التعقيد والصعوبة، وإدارة الس���جون تتمادى بوحش���يتها 

وعدوانها بحق األسرى خاصة المرضى.
وعّبر فارس في تصريح صحفي األربعاء، عن قلقه الش���ديد من انتشار فيروس 
كورونا بين األس���رى، في ظل عدم توفر وس���ائل النظافة والتعقيم واالكتظاظ 
والتواصل المباش���ر بين األس���رى ووجود المرضى منهم، مؤكدًا عدم انتش���ار 

الفيروس حتى اللحظة.
وبشأن مسألة زيارات ذوي األسرى، أشار إلى أن المنظمات الدولية رغم مناشدتها 
بالتدخل للتأثير على حكومة االحتالل بالسماح لذوي األسرى بزيارة أبنائهم، ال 

تزال ترواح بمواقفها.
ولف���ت إلى موقف المنظمات األهلية والحقوقية الصارم الرامي إلنهاء االحتالل 

واإلفراج عن كافة األسرى.

نادي األسير: األوضاع في 
السجون بالغة التعقيد



الخميس 4 ذو القعدة 1441 هــ 25 يونيو 2020 م

كمائن الموت المنتش����رة في مدينة الق����دس والضفة الغربية المحتلة 
والتي تزيد عن 700 حاجزًا عسكريًا لها وظيفة اساسية وهى استهداف 
الفلس����طينيين باإلذالل أو القتل او االعتقال, فأول من امس استش����هد 
شاب فلسطيني برصاص قوات االحتالل الصهيوني عند حاجز الكونتينر 
شمال ش����رقي مدينة بيت لحم، وزعمت شرطة االحتالل أن الشاب حاول 
تنفيذ عملية دهس ضد جنود االحتالل، وهو ما نفته مصادر فلسطينية 
وذكرت أن الشهيد أحمد مصطفى عريقات )٢7 عاما(، من بلدة أبو ديس 
ش����رقي القدس المحتلة استشهد برصاص جنود االحتالل, حيث أطلق 
الجن����ود الموجودون بالمكان النار على س����يارته وأصابوه بجروح خطيرة، 
توفي على إثرها في وقت الحق, وأكدت مصادر فلس����طينية أن ما جرى 
على الحاجز لم يك����ن محاولة دهس، بل ارتطام بحافة الجزيرة المحاذية 
للغرف����ة الزجاجية التي يتواجد بها الجن����ود، وهو ما دفع جنود االحتالل 
إلطالق نار كثيف نحو السيارة, وترك الشهيد عريقات ينزف حتى فارق 
الحي����اة, فحواجز الموت المقامة في الضف����ة والقدس مهمتها تصفية 
الفلس����طينيين واعتقالهم واذاللهم بغرض تفريغ االرض من سكانها 
االصليين وافراغها للمستوطنين الصهاينة ليعيشوا فوقها بأمن وأمان 
حت����ى لو كان ذلك عل����ى جماجم الفلس����طينيين وحقوقهم فاالحتالل 
يمارس سياس����ة التهجير الممنهج للفلس����طينيين, ويس����تخدم كل 

الوسائل والطرق من اجل تحقيق هذا الهدف.
امعان االحتالل في سياس����ة القتل وتصفية الفلسطينيين جاء نتيجة 
المواقف الفلسطينية الضعيفة في التصدي لهذه السياسة االجرامية, 
فعمليات القتل للفلس����طينيين اصبحت س����لوكا يوميا معتادا للجنود 
الصهاين����ة وقطعان المس����توطنين وطالما ان المواقف الفلس����طينية 
الرس����مية بقيت صامتة ام����ام هذا االجرام الصهيون����ي, وطالما التزمت 
الفصائل الفلس����طينية الصمت تجاه جرائ����م االحتالل الممنهجة, فان 
مسلسل القتل وتصفية الفلسطينيين سيمضي الى ما ال نهاية, يجب 
وق����ف جرائم القتل والتصفية التي يرتكبها االحتالل الصهيوني بحق 
الفلسطينيين, ففي ظرف أسابيع قليلة، قتلت »إسرائيل« فلسطينيين 
من حمل����ة »الهوّية الزرق����اء« وهم: مصطفى يونس م����ن قرية عارة في 
الداخل الفلسطيني، وهو مريض بالصرع، وإياد الحالق من القدس، وهو 
م����ن ذوي االحتياج����ات الخاصة، ويعاني من بطٍء ف����ي النمو, واول امس 
قتلوا احمد عريقات لمجرد الشبهة, وكل هذه الجرائم الصهيونية مرت 
دون رد, وارتفاع نس����بة الضحايا الفلسطينيين على الحواجز العسكرية 
الصهيونية وفي نقاط التماس يأتي مع تطبيق االحتالل لسياسة »القتل 
لمجّرد االش����تباه« فإسرائيل« تمارس سياس����ات عنصرية في مواجهة 
الفلسطينيين لدرجة أنها توصف وفق االتفاقية الدولية لمناهضة نظام 
الفص����ل العنصري بأنها األكثر انتهاكًا لقوانين هذه االتفاقية, ولديها 

جرأة في تحدي المجتمع الدولي وانتهاك القوانين بأريحية كبيرة .
االتفاقية الدولية لمناهضة نظام الفصل العنصري«األبارتايد« وضعت 
1٢ ش����كال من أش����كال العنصرية، وتنتهكها »إس����رائيل« كلها, وهذا 
ا لديه����م، وهذه العقلية  يؤك����د أن ثقاف����ة العنصرية باتت متجذرة جًدّ
العنصرية اإلسرائيلية تنعكس على سلوك الجنود اإلسرائيليين الذين 
يستس����هلون قتل الفلس����طينيين بدم بارد, كما ان هناك تشريعات 
ا على الفلس����طينيين، وتطبق  وقواني����ن تفرض عقوبات ش����ديدة ج����ًدّ
منظومة قانونية تنتهك انس����انية الفلسطينيين بشكل فج, والغرض 
منها دفعهم للهجرة قس����رًا م����ن اماكن س����كناهم, فالقتل ليس هو 
الوسيلة الوحيدة التي يرتكبها االحتالل, هناك تمييز كبير في التعامل 
مع الفلس����طينيين من اهلنا داخ����ل االراضي المحتلة عام 48م حتى في 
ادق تفاصي����ل حياتهم, وفي منهاهجه����م التعليمية وفي اوضاعهم 
الصحي����ة وازماتهم االقتصادية, لذلك يجب ان يعلم االحتالل ان القتل 
له ثمن والتميز له ثمن والتهجير القس����ري له ثم����ن, امريكا انتفضت 
عن بك����رة ابيها امام عملية قتل ارتكبها ش����رطي امريكي ضد المواطن 
االمريك����ي من اصول افريقية جورج فلويد, وبات دونالد ترامب في موقع 
ال يحسد عليه, فالمش����اهد التي تحدث في فلسطين اشد ايالما وفتكا 
بأبناء ش����عبنا الفلس����طيني, ومن الضروري ان ننتف����ض لمواجهة هذه 
السياسة العنصرية, فنحن اصحاب حق, ونقاتل من اجل ارضنا وشعبنا, 
ونضحى ألجل ان ننتزع حريتنا من هذا االحتالل المجرم, يجب ان يدفع 
االحت����الل ثمن جرائمه, ويدرك ان تنامي عنصريته الى حد القتل العمد 
للفلسطينيين سيكون له ثمن مؤلم, واال فان مسلسل القتل لن ينتهي 
وستتزايد جرائم الجنود والمستوطنين الصهاينة بحق الفلسطينيين, 
فمعادلة الدم بالدم والموت بالم����وت يجب ان تبقى قائمة حتى يرتدع 

االحتالل ويتوقف عن ارتكاب مثل هذه الجرائم .

عنصرية االحتالل 
وسياسة القتل الممنهج

رأي
ارتح���ل األمين العام الس���ابق لحرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين، الدكتور رمضان عبدالله ش���ّلح، يوم الس���ادس من 
حزي���ران عن62 عام���ًا. ش���ّلح الذي مّث���ل أيقونة ف���ي النضال 
الفلس���طيني ورأس اله���رم في حركة الجهاد االس���المي، )أحد 
أجنحة المقاومة الفلسطينية(، على مدى 23 عامًا. تولى شّلح � أو 
أبو عبدالله كما كان معروفًا � قيادة حركة الجهاد اإلس���المي عام 
1995م، بعد اغتيال اسرائيل للدكتور فتحي الشقاقي، مؤسس 
الحرك���ة, أدار باقتدار دفة الحركة في مواجهة أنواء عاتية حتى 
عجز عن المتابعة بع���د مرض ألّم به عام 2018م. مثلما قال عنه 
إدوارد س���عيد – ويوافق���ه الرأي األكثرية من الفلس���طينيين � 
كان رجال من خارج الزم���ان والمكان: ولد في غزة، تعّلم في مصر 
والمملك���ة المتحدة، دّرس ف���ي الواليات المتح���دة، منفيًا إلى 
سورية، ومقيدًا إلى س���رير المرض في بيروت، لُيدفن أخيرًا في 

مخيم لالجئين في دمشق.
التقيت ش���لح في س���وريا عام 2008م، كديبلوماسي من العالم 
الثالث أعمل في دمشق، لقد حظيت بامتياز الوصول إلى معظم 
الفصائ���ل الفلس���طينية المعارضة التفاقية أوس���لو، الموّقعة 
بين اس���رائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993م، 
وكذلك اس���تقررت ف���ي بلد متحالف م���ع مح���ور المقاومة. برز 
الدكتور شلح ليس فقط من خالل الجاذبية الشخصية )كاريزما(، 
ولكن من خ���الل ذكائه الح���اد، ومع الوقت تعّرف���ت على روحه 
الحساس���ة الذواقة لمش���ارب الثقافة المختلفة. بالمقارنة، فإن 
الجهاد االس���المي تنظيم ليس كبيرًا جدًا، ولكن مع قيادة شّلح 
له فقد تمّتع بتأثير كبير. كان صوتًا مقّدرًا في اللجان المشتركة 
لفصائل المقاومة، وكان الوس���يط  الذي ُيلجأ له عندما نش���ب 
الصراع بين إخوة الس���الح. لعب دورا رئيسيًا في تسهيل الحوار 
بين فت���ح و حماس - وهما أكبر الفصائل الفلس���طينية - لكنه 

تمكن من الحفاظ على مسافة نقدية من كليهما.
كثيرا ما كنت أسأله عن تحليله للمشهد السياسي الفلسطيني 
الُمعّقد وكانت قراءات���ه دائما ثاقبة وعميقة. على الرغم من أنه 
كان يتنقل باس���تمرار في حقل ألغام السياسة الحزبية، إال أنه 
على المس���توى الشخصي كان يمقت االقتتال الداخلي، مشدًدا 
على أن النضال الفلس���طيني ال يزال في مرحلة التحرر، وبالتالي 

يتطلب وحدة الموقف لتحقيق الهدف المركزي.
وراء الصورة النمطية

بالنسبة لشّلح ، كان حصر القدرات كما هي مجسدة في السلطة 
الفلس���طينية أكبر تهديد للتحرر الوطني. لقد اعتبر الس���لطة 
الفلس���طينية مجرد أداة إس���رائيلية تجبر الفلسطينيين على 
إدارة اضطهادهم. إن التفاوت بين الصورة النمطية عن الجهاد 
اإلس���المي كمنظمة إرهابية عنيفة، والفهم المتطور والمتقدم 
لقائدها يبرز دائًما أمامي ، لذلك س���ألت شّلح مرة عما إذا كانت 
هناك أي دراس���ات نقدية جادة للحرك���ة تقدم صورة عنها. ورد 
بأن الدراس���ة الوحيدة حتى اآلن كانت »اإلس���الم والخالص في 
فلس���طين« للعالم اإلسرائيلي مئير حطينة في فلسطين: حركة 
الجهاد اإلس���المي ، ُنش���ر ع���ام 2001. تذهب دراس���ة حطينة 
إلى حد ما لتكش���ف الس���ياق االجتماعي السياس���ي الذي أدى 
إلى ظهور الجهاد اإلس���المي ويبحث أيديولوجية الحركة. على 

سبيل المثال ، يشير حطينة بذكاء إلى أن الشعار األيديولوجي 
للحركة تحت قيادة ش���ّلح كان »النضال المباشر ضد االحتالل«. 
ومع ذلك ، فإن دراس���ة مائير  حطينة معيبة في نهاية المطاف 
ألنها تس���تند حصرًيا إلى مص���ادر ثانوية للمعرف���ة ولم يكن 
لديه وصول مباش���ر إلى اراء الق���ادة المركزيين للحركة. كذلك ، 
مقدمة الكتاب - التي كتبها مارتن كرامر ، مدير مركز موش���يه 
ديان لدراس���ات الشرق األوسط وأفريقيا في ذلك الوقت – تضع 
الجهاد اإلسالمي بش���كل غير مفيد باللونين األبيض واألسود ، 
وبش���كل ثنائي األبعاد دون عمق. وعليه، فقد رّحب شّلح بفرصة 
إجراء فحص نقدي محايد لمنظمته ، لكنه اعتبرها مهمة تحتاج 

لباحث محترف.
من وجهة نظري ، كان ش���ّلح مؤهاًل تمامًا لمثل هذا المش���روع، 
فالبعد األكاديمي ُوِجد دائًما داخله ، وتمّلك التعبير في خطابه 
وكان ُمِلّمًا بمف���ردات األدبيات الحديثة )متمكنًا بناصية اللغة(. 
حتى أننا ناقش���نا المؤرخين اإلس���رائيليين التعديلين الجدد: 
مثال إيالن بابيه في كتابه »التطهير العرقي لفلس���طين« وهي 
دراسة حازت على الثناء من الدكتور رمضان شّلح. ومع ذلك، فإن 
انشغاله األوحد الذي كان ش���اغله هو النضال من أجل التحرير، 
وبالتالي فإن الحاجة إلى فحص ش���امل لألس���س السياس���ية 
واأليديولوجية للجهاد اإلس���المي ال تزال قائم���ة. إن مثل هذا 
المشروع أصبح أكثر إلحاًحا منذ هجمات 11 سبتمبر وما أعقبها 
من ضبابية في الخط الفاصل بين الكفاح المسلح من أجل التحرر 

الوطني واإلرهاب الُمنقاد عبر أيديولوجية غير منطقية.
على المحك

دت بوضوح سياس���ات الجهاد اإلسالمي  المواقف المبدئية َحدَّ
تحت قيادة ش���ّلح: تحرير كل فلس���طين ، وحق العودة لالجئين 
غير مش���روط، والقدس عاصمة فلس���طين. لكن مبادئ شّلح لم 
تقتصر فقط على النضال الفلسطيني. كان لديه تعاطف كبير 
مع قضي���ة المظلومين ف���ي كل مكان وكان مّطلع���ًا جيدًا على 

النضال ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا أيضًا.
م���ع بزوغ الربيع العرب���ي، تم وضع مبادئ ش���ّلح وتعاطفه تحت 

االختبار.
بحلول آذار / مارس 2011 ، انتش���رت الع���دوى الثورية ووصلت 
س���وريا ، وهذا ما وضع الفصائل الفلسطينية في دمشق تحت 
ضغط شديد لدعم حكومة الرئيس بشار األسد، ومع دعم معظم 
هذه الفصائل للنظام وإصدار البيانات المؤيدة له. كانت حماس 
والجهاد اإلس���المي من االس���تثناءات البارزة. لم ينجّر شّلح إلى 
إعالن دعم غير مشروط للحكومة السورية على الرغم من الضغط 
الهائل الذي مارس���ته على منظمته إيران ، داعمها الرئيس���ي. 
ومع ذلك ، كان على اس���تعداد للتوس���ط بي���ن الحكومة وحركة 
االحتجاج الس���ورية، وأنا على دراية شخصية، بموقف واحد على 
األقل، حيث تدخل ش���ّلح ش���خصيًا لضمان إطالق س���راح زعيم 
إسالمي سوري كان يجري اس���تجوابه من قبل جهاز المخابرات 
الس���ورية س���يئ الس���معة. وكان الش���خص المعني قد ُسجن 
للمرة الثالث���ة بحلول ذلك الوقت. كان هن���اك العديد من فروع 
المخابرات العاملة في دمش���ق ، كل واحد منها غير مدرك تماًما 
للعمليات التي يجريها اآلخرون. التقيت شّلح بعد فترة من فرار 

الش���خص المعني إلى المنفى وس���ألته إذا كان قد سمع األخبار 
عن فرار الش���خص المعني، فضحك وأخبرني أنه تدخل لتأمين 

اإلفراج عنه وفّر!
أبعد من السياسة

عندما تعرفت على ش���ّلح اكتش���فت أن السياسة لم تحده. فقد 
تج���اوزت اهتمامات���ه إلى األدب والش���عر والثقافة الش���عبية 
والتراث اإلس���المي التقليدي.  لقد كان من محبي الكتب الذين 
احتفظ���وا بمكتبة مثيرة لإلعجاب في حال���ة نقية. نادرا ما كنت 
خالل زياراتي له، ال أجد فيها كومة من الكتب الجديدة مكّدسة 
عل���ى مكتبه. كل ما ل���م يتمكن من الحصول عليه في دمش���ق 
بس���بب الرقابة ، كان يحصل عليه من بي���روت. لقد وجدته ذات 
م���رة وهو يتصفح في رواية عالء األس���واني » ش���يكاغو« ، التي 
تتناول العنصرية والصراع بي���ن الثقافة العربية والغربية بعد 
11 س���بتمبر. س���ألته عن رأيه في الرواية، فاس���تحضر مشهًدا 
من الكتاب حيث يقوم أحد المس���ؤولين العرب باستدعاء فتاة 
لش���هوته ، وشعر بخيبة أمل عندما وجد امرأة سوداء تطرق على 
بابه. لم يصدم فقط باالس���تجابة العنصرية للشخصية ، ولكن 
من الواضح أن مشاعره اإلسالمية استفزت بسبب هذا المحتوى.

في مناس���بة أخرى ، سألته عن فيلمه المفضل ودون تردد أجاب 
أن���ه فيلم المخرج إدوارد زوي���ك »The Last Samurai« ، بطولة 
ت���وم كروز. ثم تحدث ع���ن كيفية معرفت���ه بالفيلم: حيث كان 
ش���ّلح مع القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية يجريان نقاشًا 
معمقًا في مكتبه، الذي سأله فجأة عما إذا كان قد شاهد الفيلم. 
رد أنه لم يفعل ذلك ، لذا وعد مغنية بإحضار نس���خة منه وفي 

المرة التالية التي زاره فيها شاهدا الفيلم مًعا.
فيما يتعلق بالشعر ، كان شّلح وطنيا بدون أدنى شك، كان يتلو 
من س���طور الذاكرة للشاعر الوطني الفلسطيني محمود درويش 
الكثير مما يحفظ. هذا ليس مفاجًئا ، ألنه لم يكن هناك ش���اعر 
آخر ق���ادًرا على التق���اط آالم المنفى مثل دروي���ش، معبرًا عنه 
بأفضل أس���لوب في قصيدته :«األرض تغل���ق علينا«  في هذه 

الصورة المتحركة للمنفى يسأل الشاعر:
� أين يجب أن نذهب بعد الحدود األخيرة؟

� أين يجب أن تطير الطيور بعد السماء األخيرة؟
ومع ذلك ، فإن اللجوء ليس س���وى مظهر جس���دي للنفي. على 
الرغم من أن ش���لح اضطر إلى النضال من أجل قضية شعبه من 
خ���ارج الوط���ن ، إال أنه لم ير ه���ذا على أن���ه رادع أو عائق. فهم 
ش���ّلح مثله مثل اإلصالحي اإلس���المي في القرن الرابع عشر إبن 
تيمية ، المدفون أيًضا في دمش���ق ، أن���ه عندما يرتفع المنفى 
إل���ى حالة روحية ، فإنه يع���زز عزم المرء للوص���ول إلى العدالة. 
كان ش���ّلح يعرف جي���دًا ما يعنيه ابن تيمي���ة عند التفكير في 
حالته الوجودية بهذه الكلمات المؤثرة حين قال: »ماذا سيفعل 
أعدائ���ي معي؟ حديقت���ي وجنتي في قلبي، س���جني هو عزلة 
وتعبد، إقصائي ونفيي س���ياحة، قتلي استش���هاد ». لقد فقد 
الشعب الفلس���طيني قائدًا عظيمًا ، ولكن ليس لدي أدنى شك 
في أن رفاقه وأصدقاءه س���يجدون العزاء وهم يعلمون أن شّلح 
اآلن برفقة مواله الخالق – في الرفيق األعلى . ارقد بسالم أبا عبد 

الله ؛ سيستمر نضالك!

رمضان شلح.. الرجل الذي كرس حياته لفلسطين
بقلم: أسلم فاروق علي

أعرف���ه كما يعرفه الجميع، وباختصار ش���ديد، كان الدكتور 
رمضان رحمه الله من القلة القيادي���ة النادرة التي امتلكت 
زم���ام العمل السياس���ي في أرقى مس���توياته ف���ي الوقت 
الذي تمتع ب���ه بقدرات فكرية بالغة العمق، عدا عن الثقافة 
المتعددة الجوان���ب والمواهب، لق���د كان الدكتور رمضان 

نسيج وحده بحق، فريد بكل معنى الكلمة.
ولم يكن الدكتور رحمة الله عليه قائدًا فلسطينيًا فقط، كما 
لم يكن مفكرًا عربيًا إس���الميًا فقط، بل كان في عمق تفكيره 
ذا بعد عالمي ال مراء فيه، لقد كان مسكونًا بفلسطين وأهلها 
وبالعروبة ودورها وباإلس���الم وأهله ودوره والعالم بإنس���انه 
المرهق، وكانت نقطة تركيزه البالغ الحدة، والتي تجمع هذه 

األبعاد في بوتقة واحدة، وعلى مستوى التفاصيل الملموسة 
هي فلسطين خاصة والقدس باألخص.

ولعل مراجعة س���ريعة لكتاباته ولقاءاته وكلماته وما صاغه 
م���ن وثائق فكرية وسياس���ية بل وتنظيمي���ة، ذات الطابع 
النوعي لحركة الجهاد اإلس���المي تعكس مزايا أفكاره هذه 
وأبعادها. لقد خلف الدكتور رمضان ألبناء الجهاد والشعب 
الفلس���طيني واألم���ة جمعاء إرث���ًا فكريًا عميقًا وأساس���يًا 
وضروريًا س���يكون ل���ه تأثيره المؤكد في ق���ادم األيام على 

مجرى الصراع التاريخي على فلسطين ومصير القدس.
فقد أدرك الدكتور رحمه الل���ه التداخل العميق بل العالقة 
العضوية ألضالع المعادلة الثالثية، ما بين العمل على تحرير 

فلسطين والقدس وما بين تحرر شعوب األمة الذاتي ووحدة 
إرادتها، وما بين أهليتها للقيام بدورها العالمي المناط بها، 
وهو دور ضروري لصالح اإلنس���انية القلقة الممزقة، فالعالم 
بحاجة ماسة إلى قدر من السكينة والطمأنينة والسالم، وهو 

ما يقدمه اإلسالم للعالم وما تقدمه األمة للعالم.
نع���م، لق���د كان الدكتور الفقي���د يدرك تم���ام اإلدراك أن 
المدخل التاريخي لألمة لنوال حريتها الحقة، وقدرتها على 
القي���ام بدورها العالمي، الذي ال غنى عنه للعالم وال بديل له 
هو العمل على تحرير فلس���طين تمامًا واس���تعادة األقصى 
لحضن األمة، وكان���ت هذه البؤرة مجال عمله ومحط تركيزه. 

رحمه الله سبحانه رحمة واسعة.

»شلح« كان مسكونًا بفلسطين وأهلها 
وبالعروبة ودورها وباإلسالم وأهله ودوره

بقلم: عبد العزيز امليناوي
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غزة/ االستقالل:
قال خبير اقتصادي إن تراجعًا كبيرًا طرأ على كمية 
البضائع المصدرة من قطاع غزة منذ بدء اإلجراءات 
المصاحبة »لجائحة كورونا« في فلسطين، أوائل 

شهر آذار الماضي.
وق����ال محمد س����كيك، المتخصص ف����ي مراقبة 
أداء المعابر، ان صادرات القطاع تراجعت بنس����بة 
40%، خصوصًا ألس����واق الضف����ة الغربية، وعزا 
ذلك لتراجع القدرة الشرائية في عموم فلسطين، 
وبالتالي تأثر األسواق، وهذا أدى النخفاض مؤشر 
االستهالك وصاحبه تراجع في حجم الصادرات، 
وايضا لعدم وجود مواس����م تصدي����ر، مثل البلح 
والفراولة والجوافة، وهي س����لع يكثر تصديرها 

للضفة.
وأوضح س����كيك ف����ي تصريح ل����ه، أن صعوبات 
التصدير، واإلج����راءات المش����ددة التي ينفذها 
االحتالل على معبر كرم أبو سالم، تجعل الكميات 

الصادرة محدودة، وتعرقل األمور.
وأشار إلى أن بعض األنواع قد تتلف خالل عملية 
تصديرها أو انتظارها على المعبر، أو خالل عملية 
النقل التي تستغرق وقتًا، وال تكون وفق ما يرام، 
وه����ذا دفع الكثي����ر من التج����ار لتجنب تصدير 
بضائعهم، وتفضيل تس����ويقها في األس����واق 

المحلية.
وأوض����ح أنه حاليًا يتم تصدي����ر كميات محدودة 
من المنتوجات الزراعية بكافة أنواعها، وبعضها 
يتم تصديره ل����دول الخليج، مثل البطاطا، إضافة 

لتصدير أثاث منزلي بين الفينة واألخرى، متوقعًا 
اس����تمرار الركود وتراجع عمليات التصدير خالل 

الفترة المقبلة.
وأوضح أن المواد الغذائية واالس����تهالكية التي 
تص����ل القط����اع من خ����الل معبر كرم أبو س����الم، 
انخفضت بصورة ملحوظة خالل الفترة الماضية، 
وهذا يعود لعاملين، األول الكساد التجاري الذي 
يسود األس����واق وتراجع القدرة الش����رائية لدى 
األف����راد، إضافة لوجود منفذ آخر إلدخال البضائع 
م����ن مصر، حي����ث بات كثي����ر م����ن البدائل وفي 

مقدمتها الوقود تصل من معبر رفح البري.

كما تواصل س����لطات االحتالل منع إدخال قائمة 
طويلة من السلع، خاصة المواد الخام التي تدخل 
في صناع����ات مختلفة، بحجة أنها مواد »مزدوجة 
االستخدام«، وهذا أثر على قطاع الصناعة، وأوقف 

عمل مصانع كثيرة.
يذكر أن س����لطات االحتالل كان����ت أغلقت كافة 
المعابر التجارية مع قطاع غزة، بما في ذلك معبر 
المنطار »كارني«، ومعبري »صوفاه« و«وناحل عوز«، 
واقتصرت على إدخال السلع والبضائع على معبر 
كرم أبو س����الم فقط، وهو موقع عسكري في حلة 

معبر تجاري.

انخفاض حاد في صادرات قطاع غزة خالل أزمة »كورونا«

غزة/ االستقالل:
كش����فت ش����ركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، عن تركيب نماذج عدادات 
ذكية تمد المتنفعين بالتيار الكهربائي على مدار الس����اعة، مشيرة إلى أن 
تلك العدادات حققت نتائج إيجابية، فيما تس����عى الشركة لتركيب اآلالف 

منها.
وقال محمد ثابت، مسؤول العالقات العامة واإلعالم بشركة توزيع كهرباء غزة، 
إن الشركة تسعى لتركيب 7 آالف عداد ذكي من شأنه أن يمد المنتفعين 
بتيار كهربائي على مدار الس����اعة، مبينًا أن الشركة ركبت نحو )1000( عداد 

في عدة مناطق بمحافظات قطاع غزة وحققت نتائج إيجابية.
وأضاف ثابت »أن ش����ركة توزيع الكهرباء تجري مش����اريع تجريبية في إطار 
الخطة االس����تراتيجية ومن ضمن تلك التجارب تركيب عدادات ذكية، من 
أجل الوصول بش����بكة كهرب����اء ذكية من المصدر إلى المش����ترك النهائي، 
حيث ركبت الشركة نماذج من تلك العدادات تقدر ب�� 1000 عداد، في عدة 
مناطق بالقطاع كأبراج العودة، وأبراج الكرامة شمال القطاع، وفي مدينة حمد 

السكنية جنوب القطاع، وعند مفترق الطيران بمدينة غزة«.
وتابع: »إنه بفضل تلك العدادات تمكنت الشركة من تمكين المستهلكين 
من الحصول على تيار كهربائي على مدار الس����اعة بقوة )2( امبير، يستطيع 
خاللها المستهلك االنارة وتشغيل بعض األجهزة البسيطة فضاًل عن أخذ 
حصته من الجدول المخصص 8 ساعات وصل والذي به يمكنه تشغيل كل 

األجهزة التي يحتاج إليها.

كهرباء غزة: مشروع لتركيب 
عدادات ذكية إليصال 

الكهرباء على مدار الساعة

رام الله/ االستقالل:
قال تقرير لجهاز االحصاء المركزي، أن محافظة الخليل، تصدرت قائمة 
أكثر محافظات الضفة من حيث عدد المؤسسات الصناعية العاملة في 

فلسطين.
وحس���ب البيانات الرسمية لإلحصاء، بلغ عدد المؤسسات الصناعية في 
الخلي���ل، حوالي 748 مصنعًا عاملة بانتظام، فيما جاءت محافظة نابلس 
في المرتبة الثانية، ب��618 مصنعًا، خلفها مباشرة محافظة رام الله والبيرة 

ب��339 مصنعًا.
وبش���كل عام، بلغ عدد المؤسس���ات الصناعية العاملة في فلسطين » 5 

عاملين فأكثر » العام الماضي، 3508 مؤسسة منتظمة في العمل.
وذكر التقرير، أن عدد المؤسس���ات الصناعية العاملة في الضفة، 2787 

مؤسسة، مقابل 721 مؤسسة صناعية في قطاع غزة.
وفي المركز الرابع، جاءت محافظة غزة، حيث يوجد فيها 319 مؤسس���ة 
صناعية، وخامسًا، المؤسسات الصناعية في محافظة بيت لحم، حيث بلغ 

عددها 286 مؤسسة، يليها محافظة جنين 285 مؤسسة.
وبلغ عدد العاملين في المؤسسات الصناعية الفلسطينية حتى نهاية 

2019، حوالي 58 ألف عامل.

االحصاء: عدد المصانع 
العاملة في فلسطين 3508

الخليل/ االستقالل:
أغلقت الش���رطة الفلسطينية واألجهزة األمنية يوم أمس، 
55 محال تجاريًا لعدم التزام أصحابها بقرار االغالق الصادر 
عن محافظ محافظة الخليل في عدة مناطق من المحافظة .   
وذك���رت إدارة العالق����ات العامة واالعالم بالش���رطة، بأنه 
وتطبيقا لقرار االغالق الصادر عن محافظ محافظة الخليل 
والذي يهدف للحد من انتشار فايروس كورونا, فقد قامت 
الش���رطة واألجهزة األمنية بإغالق 55 محل تجاري في عدة 

مناطق بالمحافظة لعدم التزام أصحابها بقرار االغالق. 
وأضافت, بان الشرطة واألجهزة األمنية قامت بإغالق هذه 
المح���ال المخالفة واتخاذ كافة اإلج���راءات القانونية بحق 

أصحابها حسب األصول .
وأكدت اس���تمرار الجه���ود المبذولة في حص���ر والحد من 
انتشار الفايروس بهدف الحفاظ على سالمة المواطنين, 
مطالبين االخ���وة المواطني���ن بااللتزام الت���ام باإلجراءات 

الصحية من اجل المحافظة على حياتهم.

الخليل: إغالق 55 محال تجاريًا 
رام الله/ االستقالل:لعدم التزام أصحابها بقرار اإلغالق

بحث حسام أبو الرب، وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية، 
ورئيس هيئ���ة مقاومة الج���دار واالس���تيطان، الوزير وليد 
عس���اف، س���بل تنمية األراضي الوقفية في محافظة أريحا 
واألغوار، في ظل خطط االحتالل الداعية لضم هذه المناطق، 
في خطوة تهدف إلى االستيالء على المنطقة الزراعية األكثر 
خصوبة في فلسطين، داعين القطاع الخاص لوضع جهوده 
بعملي���ة التنمية في هذه المنطق���ة التي تتعرض لهجمة 

تعتبر األكثر خطورة.
وق���ال أبو الرب، خالل اللقاء الذي عقد بمقر وزارة األوقاف، إنه 
استنادًا إلى الرؤية االستراتيجية، التي تنطلق منها الحكومة 

الفلسطينية في عملها لدعم المواطنين في هذه المنطقة، 
يجب بذل كافة الجهود من أجل دعم هذه المنطقة وتنميتها 
س���واء من خالل رجال األعمال أو من خ���الل الجمعيات، التي 

تحمل عبئًا كبيرًا في المحافظة على هذه األراضي.
بدوره، أوضح عّس���اف طبيعة الخطط اإلس���رائيلية الداعية 
للضم، وخاصة في منطقة األغ���وار، مؤكدًا أن هذه المنطقة 
تعتبر خ���ط المواجهة األول مع االحتالل الذي يعمل بكل ما 

أوتي من قوة للسيطرة عليها.
واعتبر عس���اف، أن تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه، 
يأتي من خ���الل دعمه في عملية التنمي���ة لهذه المنطقة، 

خاصة في القطاع الزراعي.

دعوة للقطاع الخاص للشراكة بتنمية أراضي األغوار

رام الله/ االستقالل:
ك���ّرم محافظ س���لطة النق���د، رئي���س مجل���س إدارة المعهد 
المصرفي عزام الش���وا، مدير المعهد المصرفي الفلسطيني د. 
إياد جيوس���ي، لحصول المعهد على اعتم���اد الرخصة الدولية 
لقيادة الذكاء االصطناعي IAIDL من المنظمة العالمية للذكاء 
االصطناعي٬ كأول معهد مصرفي على مستوى الشرق األوسط 

يحصل على اعتماد هذه الرخصة الدولية.
 وأش���اد المحافظ بالمعهد وحصوله على هذه الرخصة، مؤكدًا 
على أهميتها في تسريع عملية التطوير في األعمال المصرفية 

المختلفة، وتحسين الس���معة المؤسسية من خالل النهوض 
بأداء المؤسس���ات المصرفي���ة وإنتاجيتها ع���ن طريق أتمتة 
العمليات أو المهام التي تتطلب القوة البشرية، وأثر ذلك على 
تطوير عمل المؤسس���ات المصرفية الفلس���طينية وتوفيرها 

للوقت والجهد والتكلفة.
من جانبه أشار د. إياد جيوسي أن حصول المعهد المصرفي على 
ه���ذه الرخصة جاء بعد التزام المعهد بمعايير اعتماد الرخصة 
الدولية لقي���ادة الذكاء االصطناعي وأدوات إدارة المس���تقبل، 
والتي من خاللها استطاع توفير مختبر ذكاء اصطناعي مجهز 

طبقًا لمعايير الرخصة الدولية، موضحًا أنه سيتم توفير االختبار 
الدول���ي للرخصة في مقر المعهد المصرفي الفلس���طيني عن 
طريق المنصة الذكية ومركز اختبارات الذكي الوحيد واألول من 

نوعه في فلسطين.
وس���تمكن هذه الرخصة الباحثين عن العمل من إيجاد فرص 
عمل له���م في فلس���طين ودول العالم المختلف���ة، فضاًل عن 
تمكين المؤسسات المصرفية من تحسين العمليات الداخلية 
وتحقيق األهداف االستراتيجية أو األهداف االستشرافية لها 
عن طريق استخدام الذكاء االصطناعي وأدوات إدارة المستقبل.

النقد تكرم المعهد المصرفي لحصوله على 
اعتماد الرخصة الدولية لقيادة الذكاء االصطناعي

غزة/ االستقالل:
قال���ت المتحدث���ة باس���م وزارة التنمي���ة 
االجتماعي���ة في قطاع غزة، عزيزة الكحلوت، 
إن المنحة القطرية وصلت إلى القطاع بقيمة 
10 ماليين دوالر، سيتم صرفها ل�100 ألف 

أسرة فقيرة.
وأوضح���ت الكحلوت في تصري���ح لها، أنه 
يجري الترتي���ب بين اللج���ان الثالث وهي 
مجتمع���ة االن ممثلة ب�«اللجن���ة القطرية، 
ووزارة التنمي���ة، والبري���د« لوض���ع معايير 

واالليات الصرف.
وبين���ت الكحلوت أنه ف���ور االنتهاء من كل 
االليات س���يتم االعالن عنها عبر المنصات 
الرسمية للوزارة، الفًتة إلى أنه من المحتمل 

أن يكون الصرف بداية األسبوع المقبل.

التنمية بغزة: 10 مليون دوالر سيتم صرفها لـ 100 الف أسرة فقيرة
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لندن / االستقالل:
وقع أكثر من ألف برلماني من مختلف أنحاء أوروبا 
على رس���الة تعارض بشدة خطط »إسرائيل« لضم 

أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وتثير الرسالة “مخاوف جدية” بشأن المقترحات 

وتدعو إلى اتخاذ ردود مناسبة.
ومن بي���ن الموقعين على الرس���الة أكثر من 240 
نائبًا بريطانيًا، ويأتي نشرها في صحف عدة قبل 

أسبوع من بدء عملية الضم.
وحذرت الرس���الة المرس���لة إلى وزارات الخارجية 
ب���دول أوروبا من أّن الضّم أح���ادي الجانب ألراضي 
الضف���ة الغربية ق���د يكون »قاتاًل آلفاق الس���الم 
اإلسرائيلي الفلسطيني ويتحدى أبسط المعايير 

التي توجه العالقات الدولية«.
وتحّذر الرس���الة التي وقعه���ا 1080 برلمانيًا من 
25 دولة م���ن “احتماالت زعزعة االس���تقرار” في 

المنطقة.
وم���ن بين الموقعي���ن البريطانيي���ن عليها، زعيم 
حزب المحافظين الس���ابق اللورد هوارد والمفوض 
الس���ابق لالتح���اد األوروبي اللورد بات���ن والبارونة 
بولين نيفيل جونز وه���ي وزيرة مكافحة اإلرهاب 
الس���ابقة التي كانت ترأس سابًقًا لجنة المخابرات 

المشتركة في المملكة المتحدة.
كم���ا تّم التوقي���ع عليها من 35 عض���وًا من حزب 
العم���ال، بما في ذل���ك وزيرة خارجي���ة الظل ليزا 

ناندي.

ومن بي���ن الموقعي���ن أيضًا زعيم ح���زب العمال 
السابق اللورد كينوك، وكذلك وزير الدفاع السابق 
ورئيس الناتو الل���ورد روبرتس���ون، باإلضافة إلى 
النائ���ب التابعة لح���زب العم���ال مارغريت هودج 
التي كانت قامت بحملة ضد معاداة الس���امية في 

الحزب.
وتش���مل األس���ماء األوروبية في القائمة رئيسة 
اللجنة الفرعية األمنية الفرنس���ية ناتالي لويسو 
ونائب رئي���س البرلمان األوروبي فابيو ماس���يمو 
كاس���تالدو ورئيس وزراء أيرلن���دا المقبل مايكل 

مارتن.
وأعد الرسالة الرئيس السابق للبرلمان اإلسرائيلي 
أفراهام ب���ورغ، إلى جانب ثالث ش���خصيات عامة 
أخرى في »إس���رائيل« وهم من الداعمين س���ابًقا 

لحّل الدولتين.
وتق���ول الرس���الة »إن خطة الرئي���س ترمب تعزز 
سيطرة إسرائيل الدائمة بشكل فعال على منطقة 
فلس���طينية مجزأة، تاركة الفلسطينيين من دون 
س���يادة وتعطي الضوء األخضر إلس���رائيل لضم 

أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من جانب واحد”.
وتحّذر الرس���الة من أّن السماح للضّم بأن يمر “من 
دون الطعن به من ش���أنه أن يشجع الدول األخرى 
التي لديها مطالبات إقليمية على تجاهل المبادئ 

األساسية للقانون الدولي”.
ولم يصل المسؤولون في الرسالة إلى حد المطالبة 
صراحة بفرض عقوبات على »إس���رائيل« في حالة 

قيامها بهذه الخطوة.
وم���ن المق���رر أن يتم ط���رح ضم أراض���ي الضفة 
للتصوي���ت اعتب���ارًا م���ن 1 يوليو / تم���وز، ويقود 
المش���روع رئي���س ال���وزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياه���و ال���ذي يس���عى إلى بس���ط الس���يادة 
اإلس���رائيلية على أجزاء من الضف���ة الغربية مقام 

عليها مستوطنات.
ترم���ب  دونال���د  األمريك���ي  الرئي���س  وأعط���ى 
ل�«إس���رائيل« الضوء األخضر لضم المس���توطنات 

بموجب رؤيته للتسوية »صفقة القرن«.

1080 برلمانيًا أوروبيًا يوقعون رسالة تعارض الضم بشدة

القاهرة/ االستقالل:
يتس���ارع الحراك الدبلوماس���ي الخ���اص بأزمة 
س���د النهضة ف���ي مجلس األمن وبي���ن الدول 
األعض���اء بالجمعي���ة العام���ة لألم���م المتحدة 
وممثل���ي المنظم���ات اإلقليمي���ة والدولية في 
نيويورك، الس���يما بعد عقد اجتماع غير رسمي 
برئاس���ة فرنس���ا للدول أعضاء مجل���س األمن 
مؤخرًا لمناقش���ة الخطابين المرسلين من مصر 
وإثيوبيا، ورغم أن االجتماع لم يسفر عن اتخاذ 
قرارات، إال أن مصر استطاعت دفع مشروع قرار 
إلى طاولة التفاوض عبر الواليات المتحدة ودول 
أخرى بالمجلس من غير الدول دائمة العضوية.

وكشف مصدر دبلوماس���ي مصري، أن مشروع 
القرار ال���ذي ترغب مصر ف���ي تمريره ويحظى 
بدع���م أميركي كبي���ر يتضمن ثالثة أقس���ام، 
موضح���ًا أن األول يؤكد على دعوة كل من مصر 
وإثيوبيا والس���ودان إلى استئناف المفاوضات 
الفني���ة للتوصل إلى اتفاق بش���أن قواعد ملء 

وتشغيل سد النهضة بشكل مستديم يضمن 
مصالح الجميع ويمنع إلحاق الضرر بأي طرف.

أما القسم الثاني، فهو حسب المصدر، يتضمن 
دعوة الدول إلى االلتزام بمبادئ القانون الدولي 
ف���ي حماي���ة الحق���وق المائية لجمي���ع الدول 
المش���اطئة للني���ل األزرق وأن يك���ون االتفاق 
منظم���ًا آللي���ة دائمة لفض النزاع���ات التي قد 
تنش���أ بين األطراف، أما القس���م الثالث فيدعو 
جمي���ع األط���راف -والمقص���ود بذل���ك إثيوبيا 
بالطب���ع- إلى ع���دم اتخاذ أي خط���وات أحادية 

الجانب بشأن السد إال بعد التوصل إلى اتفاق.
ون���وه المصدر، إل���ى أن هناك »توافقًا واس���عًا 
داخل مجلس األمن على القسمين األول والثاني 
من مش���روع القرار، لكن بعض ال���دول -ومنها 
أعضاء دائمون- متحفظة على القس���م الثالث 
الذي يؤدي إل���ى منع إثيوبيا م���ن الملء األول 
العاجل للسد خالل الشهر المقبل دون التوصل 
إل���ى اتف���اق، وهو األم���ر الذي تح���اول أديس 

أباب���ا لترويجه بي���ن الدول األعض���اء من خالل 
مقابلة  واتصاالت دبلوماسية مكثفة،  تحركات 
الواس���عة أيض���ًا«، والتي  المصرية  للتحركات 
يصفها المصدر بأنها تتضمن »اتصاالت على 
مدار الساعة، ولقاءات متكررة بين أعضاء الوفد 

المصري ووفود الدول األعضاء«.
وبي���ن أن مص���ر طلبت من الس���ودان إرس���ال 
مذكرة إلى مجلس األمن بش���أن النزاع للتأكيد 
على إص���رار الدولتين على القس���م الثالث من 
مش���روع القرار ورفض الملء األول قبل التوصل 
إلى اتفاق، وأيض���ًا للبرهنة على جدية ووجاهة 
الطلب المصري المقدم في الشكوى، والتقليل 
م���ن أثر خط���اب ال���رد اإلثيوبي ال���ذي خال من 
تفني���د النقاط الفنية التي أوضحتها مصر في 
خطابها وملحقاته، وركز بشكل أكبر على رواية 
المظلومي���ة التاريخية إلثيوبي���ا ودول المنبع، 
واالدع���اء بأن الوضع في ح���وض النيل يتطلب 

إعادة لتوزيع الحصص المائية.

طهران / االستقالل:
أعلن الرئيس اإليراني حس���ن روحاني، أن بالده مستعدة للتفاوض 
مع الواليات المتحدة األمريكية على طاولة 5+1 لكن على واشنطن 

أن تفي بعدة شروط.
وأوضح أن على واش���نطن االعت���ذار أواًل، وتعويض خس���ائر إيران 

والعودة إلى االتفاق النووي وتنفيذ جميع التزاماتها.
وقال روحاني خالل اجتماع للحكومة يوم أمس، إن »طريق التفاوض 
مع أمريكا س���هل لكنه مش���روط بعودة األمريكيي���ن إلى االتفاق 

النووي«.
وأض���اف »إذا كان األمريكي���ون جادي���ن في الدع���وة للتفاوض وال 
يكذب���ون فالطريق معّب���د وبدال من كل ه���ذه التصريحات عليهم 
االعت���ذار والعودة إلى المق���ررات الدولية وحينها س���يرون كيف 
س���تتحرك إيران في إطار العدالة واإلنص���اف والقانون والمقررات 

الدولية«.
واعتبر روحاني أن واش���نطن تطلق دعوات للتفاوض مع إيران لحل 

مشكالت داخلية وبسبب االنتخابات.

مجلس األمن وسد النهضة: حراك مصري 
لتمرير مشروع قرار من 3 أقسام

طهران توافق على التفاوض 

مع واشنطن بشروط

بيونغ يانغ / االستقالل:
عّلق الزعيم الكوري الش����مالي كيم جونغ أون خطط القيام 
بعمل عس����كري ضد كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وسائل 
اإلعالم الرس����مية ف����ي بيونغ يان����غ بعد أيام م����ن التوتر 

المتصاعد بين الكوريتين.
وكثف النظام الكوري الشمالي في اآلونة األخيرة الهجمات 
الش����فوية ضد سيول، منتقدا بشكل خاص قيام منشقين 
كوريين ش����ماليين في الجنوب بإرسال منشورات دعائية 

إلى الشمال عبر البالونات.
وبعدم����ا قطعت قن����وات االتصال الرس����مية، دمرت كوريا 

الشمالية األس����بوع الماضي مكتب االرتباط الذي فتح في 
س����بتمبر 2018 إلى شمال المنطقة المنزوعة السالح، وكان 
يرمز إلى التهدئة التي س����ادت بي����ن الكوريتين في تلك 

السنة.
وأعلن الجيش الكوري الش����مالي أنه سيقوم بتحركات ضد 
الجنوب تش����مل احت����الل مواقع التعاون بي����ن الكوريتين 
المجم����د حاليا، وإع����ادة نصب مراكز مراقب����ة في المنطقة 

المنزوعة السالح أو حتى تكثيف المناورات العسكرية.
لكن وكالة األنباء الكورية الش����مالية الرس����مية أفادت يوم 
أمس، أن كيم ترأس أول أمس اجتماعا للجنة العس����كرية 

المركزي����ة الت����ي »علقت خط����ط التحرك العس����كري ضد 
الجنوب«، ولم تعط أي تفس����ير إضاف����ي لهذا التغيير في 

االستراتيجية.
وكان بع����ض الخب����راء اعتبروا في اآلونة األخي����رة أن كوريا 
الشمالية تتذرع بإرسال هذه المنشورات الدعائية الفتعال 
أزم����ة بهدف الحصول على تن����ازالت، في وقت وصلت فيه 

المفاوضات حول الملف النووي إلى طريق مسدود.
وردت س����يول بح����زم على تدمي����ر مكتب االرتب����اط وعلى 
االنتق����ادات التي وجهها كيم وش����قيقته كيم يو جونغ، 

التي برزت في اآلونة األخيرة كوجه للنظام.

كوريا الشمالية تعلق »التحرك العسكري« ضد الجنوبية

واشنطن/ االستقالل:
قال���ت جامعة جونز هوبكنز ان الواليات المتحدة األمريكية س���جلت 32 ألف 

إصابة خالل 24 ساعة، وتسجيل 800 وفاة جراء »بكورونا« .
وقال���ت الجامع���ة األمريكية أن الع���دد اإلجمالي للوفيات ج���راء الجائحة في 

الواليات المتحدة بلغ 121,176 وفاة من أصل 2,342,739 إصابة.
ويش���ار الى ان الوالي���ات المتحدة أكثر الدول تضّررا م���ن  »كورونا«، من حيث 

اإلصابات والوفيات، وتتخطى سائر الدول بفارق شاسع.

الواليات المتحدة: 800  حالة وفاة 
بكورونا و32 ألف إصابة خالل 24 ساعة
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غزة/االستقالل
حج����ز ش����باب رف����ح مقع����دا في 
نهائ����ي كأس قطاع غ����زة, عقب 
انتص����اره الثمين عل����ى الصداقة 
ب����ركالت الترجي����ح )5-4(, بعد أن 
ف����رض التع����ادل اإليجاب����ي )1-

1( نفس����ه على مجري����ات اللقاء, 
الذهبي  المربع  منافس����ات  ضمن 

للمسابقة.
لقاء ش����هد فيه تراجع كل فريق 
لمه����ام التأمي����ن الدفاعي وعدم 
فتح الخطوط الخلفي����ة خوفا من 
استقبال أحدهما هدفًا في مرماه.

ورغم ه����ذا التحف����ظ الدفاعي إال 
أن الش����باك اهتزت في الدقائق 
»الزعيم«  تق����دم  األخيرة، حي����ث 
الرفحي عن طري����ق محمد أبو دان 
في الدقيقة )89(, قبل أن يتعادل 
الصداقة عبر ميس����رة البواب في 
الدقيق����ة )92( م����ن ركل����ة جزاء، 
ليتجه الفريقان لركالت الترجيح، 
و التي ابتسمت للزعيم الرفحاوي.

الترجيح, اس����تغل  وف����ي ركالت 
»الزعيم« إه����دار الصداقة كرتين 
نفذهما عمر بلح ومحمد أبو ناجي, 
النهائي,  بطاق����ات  أول  ليخطف 

بانتظ����ار الفائ����ز من لق����اء اليوم 
الخمي����س وال����ذي س����يجمع غزة 
الرياضي ونم����اء على ملعب الدرة 
في تمام الساعة الخامسة عصرا .

س����جل لش����باب رفح ف����ي ركالت 
الترجي����ح ولي����د أب����ودان، ومحمد 
أبوهاش����م، ومحمد أبو دان، وعبد 
الله عبيد، وع����ودة ضهير، وأهدر 

أحمد الشاعر.
فيم����ا س����جل للصداقة ميس����رة 
الب����واب، وصائ����ب أبو حش����يش، 
ومحمد أبوحشيش، وأحمد الكرنز، 

وأهدر عمر بلح، ومحمد أبو ناجي.

»الزعيم« يتخطى »المدفعجية« 
ويتأهل لنهائي الكأس

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف تقرير صحفي بريطاني، مس���اء أمس األربعاء، أن 
آمال مانشستر يونايتد في التعاقد مع الكولومبي خاميس 

رودريجيز، نجم ريال مدريد، قد تقلصت.
وبحس���ب صحيفة »ذا ص���ن« البريطانية، ف���إن خاميس 
كان على رادار مانشس���تر يونايتد خالل الفترة الماضية، 
وتحديًدا بعد انتهاء إعارته إلى بايرن ميونخ، وكان ينتظر 
خروج���ه من ري���ال مدريد كي يتقدم بع���رض لضمه هذا 

الصيف.
ولكن جاءت مش���اركته األخيرة أمام ريال سوسيداد لمدة 
78 دقيقة، وتلقيه إش���ادة كبيرة م���ن زيدان بعد المباراة، 

لتقلل من فرص رحيله عن الملكي.
في الوقت نفسه أكد خاميس على عدم وجود خالفات مع 

مدربه.
وقال خاميس: »لم تكن هناك أي مش���كلة مع زيدان، كل 
مدرب لديه أسلوبه، لدينا عالقة عمل طبيعية، وليس من 

اإلنصاف عدم احترام اختيارات المدير الفني«.
وقبل مباراة سوس���يداد، لم يكن خاميس قد بدأ أي مباراة 
في الليجا تحت قيادة زيدان منذ منتصف أكتوبر/ تشرين 

األول الماضي.

خطوة زيدان تهدد طموح مانشستر يونايتد
القاهرة/االستقالل:

كشف طارق العشري المدير الفني لفريق المصري 
البورس���عيدي, ع���ن موقفه النهائ���ي بخصوص 
رحيل المهاجم الفلس���طيني محمود وادي خالل 

االنتقاالت الصيفية.
وأكد العش���ري في تصريح���ات صحفيه له أمس, 
رفض���ه المطلق لرحي���ل وادي للزمال���ك, مبينا أن 
هذا الموقف يش���مل جميع الالعبين في صفوف 

الفريق.
وقال: »أحاول بناء فريق قادر على المنافس���ة بقوة 
على البطوالت, وتحقيق أي لقب للنادي المصري, 

لذلك ال أرغب برحيل أحد«.
وأض���اف: »أنا س���عيد ج���دا بالمجموع���ة الحالية 
من الالعبي���ن, وادي وغيره يعتب���رون من الركائز 

األساسية للفريق, والرحيل غير مقبول«.
يش���ار إل���ى أن وادي يلع���ب موس���مه الثاني مع 
المصري البورس���عيدي, وقّدم برفقته مستويات 
جيدة في جميع المس���ابقات هذا الموسم, بعدما 
أح���رز 8 أهداف وصنع 6 أه���داف أخرى خالل 25 

مباراة.

»العشري« يرفض رحيل » وادي« عن صفوف المصري

لندن/االستقالل:
يق���ف ليفربول على أعت���اب إح���راز لقبه األول ف���ي الدوري 
اإلنجلي���زي الممتاز، من���ذ ثالثة عقود، حي���ث يتصدر جدول 
ترتيب المس���ابقة برصيد 83 نقطة، متقدما بفارق 20 نقطة 

عن الوصيف مانشستر سيتي.
وفيما يلي، نستعرض األرقام القياسية التي كسرها ليفربول 

هذا الموسم:
و كان أول رقم يحققه عندما فاز 3-2 على وس���ت هام يونايتد 
في فبراير ش���باط، حيث يعتبر انتص���اره ال 21 على التوالي 
بملعبه، ليتجاوز رقم مانشستر سيتي القياسي البالغ 20 فوزا 

بين 2011 و2012.
وس���اعدت النتيجة فريق الم���درب يورجن كلوب على معادلة 

حصيلة سيتي، البالغة 18 انتصارا متتاليا في الدوري.
و فاز 4-0 على س���اوثهامبتون في أول فبراير ش���باط، ليبتعد 
بفارق 22 نقطة عن سيتي على قمة الترتيب، وهي أكبر فجوة 

في الصدارة، في تاريخ الدوري اإلنجليزي الممتاز.
ووص���ل الفارق إل���ى 25 نقطة، بع���د فوز ليفرب���ول 1-0 على 

نورويتش سيتي، في وقت الحق من الشهر نفسه.
وبفوزه 1-0 خارج ملعبه على توتنهام هوتسبير في 11 يناير 
كانون الثاني، حقق ليفربول رقما قياسيا في عدد النقاط، في 
أول 21 مب���اراة ببطوالت الدوري الخمس الكبرى في أوروبا )61( 

نقطة.

والفوز بمبارياته الس���ت التالية ليصل رصيده إلى 79 نقطة، 
من أول 27 مباراة، قبل خسارته 3-0 خارج الديار أمام واتفورد، 

في فبراير شباط.
ثم ينتصر على توتنهام، ليحقق رقما قياس���يا في أكبر عدد 
م���ن النقاط، على مدار 38 مباراة في الدوري اإلنجليزي الممتاز 

)104(نقطة ، ليتجاوز 102 نقطة حققها سيتي وتشيلسي.
وأصبح محمد صالح أول العب في ليفربول يس���جل 20 هدفا، 
بجميع المسابقات في ثالثة مواسم متتالية، منذ مايكل أوين 

بين 2000 و2003.
وذلك عندما هز المهاجم المصري الش���باك، خالل الفوز 1-2 

على بورنموث.
أرقام قياس���ية قد يحطمها الريدز هذا الموسم ، في البداية 
إذا تغلب ليفربول على كريس���تال باالس ، وفش���ل السيتي 
في الفوز على تشيلس���ي اليوم الخمي���س، فإن فريق كلوب 

سيحسم اللقب قبل سبع جوالت على النهاية.
وس���يتجاوز حينها ما حققه يونايتد )2000-2001( وسيتي 
)2017-2018(، عندم���ا نال الفريق���ان اللقب مع تبقي خمس 

مباريات على نهاية الموسم.
وقبل توقف الموسم، كان ليفربول في طريقه ألن يكون أسرع 

فريق يحقق لقب الدوري.

كان بوس���ع ليفربول حس���م اللقب، إذا انتص���ر على إيفرتون 
في 16 مارس آذار، وخس���ر سيتي أمام آرسنال في 11 مارس، 
ليكسر الرقم القياسي ليونايتد عندما حقق لقب 2001-2000 

في 14 أبريل نيسان.
ويحتاج ليفربول إلى الفوز بمبارياته األربع المتبقية باس���تاد 
أنفيلد، ليصبح أول فريق في الدوري اإلنجليزي الممتاز، ينتصر 
ف���ي مبارياته ال�19 بملعبه في موس���م واح���د، و تحقيق رقم 
قياسي في أكبر عدد من النقاط، داخل الديار في موسم واحد، 
والذي يتقاسمه حاليا تشيلس���ي )2005-2006( ومانشستر 
يونايتد )2010-2011( ومانشس���تر س���يتي )2012-2011(، 

وحصد كل منهم 55 نقطة.
وانتصر ليفربول في 27 مباراة هذا الموسم، ويحتاج إلى ستة 
انتصارات أخرى ليحطم رقم س���يتي القياسي، البالغ 32 فوزا 

في موسم واحد بالدوري اإلنجليزي الممتاز.
وإذا فاز ليفربول بمبارياته الثماني المتبقية، سينهي الموسم 
وفي رصيده 107 نقاط محطما رقم ريدينج القياسي، في أكبر 
عدد من النقاط في تاريخ الدوري اإلنجليزي بكل درجاته )106 

نقاط في 2006-2005(.
انتصر ليفرب���ول في 12 من 15 مباراة خ���ارج ملعبه، ويمكنه 
معادلة رقم س���يتي القياس���ي البالغ 16 انتص���ارا بعيدا عن 
ملعب���ه، ف���ي موس���م 2017-2018، إذا فاز بمباريات���ه األربع 

المتبقية خارج الديار.

موسم ليفربول اإلعجازي.. أرقام حطمت وأخرى تنتظر!
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دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 

حمكمة بداية دير البلح 
 يف الق�ضية احلقوقية رقم 74/2014
يف الطلب احلقوقي رقم 241/2020

المدعون / 1_ جمال سليمان غانم ابو ناهية _  من دير البلح مقابل 
 المطاحن _ هوية رقم 915157747

 2_ ناصر سليمان غانم ابو ناهية _ من دير البلح مقابل المطاحن 
 3_ منتصر سليمان غانم ابو ناهية _من دير البلح مقابل المطاحن 
 4_ محمد سليمان غانم ابو ناهية _ من دير البلح مقابل المطاحن 
 5_ حمادة سليمان غانم ابو ناهية _ من دير البلح مقابل المطاحن 
 6_ عصام سليمان غانم ابو ناهية _ من دير البلح مقابل المطاحن 

 وكيلهم المحامي / احمد عبد العزيز الفرا 
المدعى ضدهما / 1_ غانم عبد السالم غانم ابو ناهية _ من دير البلح 

 مقابل المطاحن بجوار مسجد القبة ام ظهير 
 2_ خالد على محمد نجم _ من غزة دوار انصار مقابل حركية فتح 

 نوع الدعوى / تنفيذ عيني واعادة تسجيل 
 قيمة الدعوى / )120.000 د.أ( اي مائة وعشرون دينار اردني 

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
 في القضية الحقوقية رقم 74/2014

الى المدعى عليهما المذكورين بعاليه بما ان المدعون قد تقدموا 
بالقضية الحقوقية )74/2014( لذلك يقتضى عليكم الحضور الى هذه 

المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة كما 
يقتضى ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة 
 يوم الثالثاء الموافق 14/7/2020 للنظر في القضية 

وليكون معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعين ان 
يسيروا في الدعوى حسب االصول  حرر في 18/6/2020م 

  رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
  اأ. حممد غزال

خان يونس/ االستقالل:
عقدت جمعي���ة أهالي المواصي الخيرية، لقاًء نس���ويًا 
ضم 55 س���يدة من إنحاء متفرقة في منطقة المواصي، 
لتحدي���د احتياجات النس���اء بش���كل خاص، وس���كان 
المواص���ي بص���ورة عام���ة، بمش���اركة كل م���ن رئيس 
الجمعية عمار األسطل والمدير اإلداري بسام أبو فارس.

واس���تعرض األس���طل خالل اللق���اء الذي ُعق���د أمس، 
األنش���طة والفعالي���ات الت���ي نفذته���ا الجمعية منذ 
انطالقتها ع���ام 1996، وكيف كانت الوجه الرئيس���ي 
لجمي���ع زوار مواص���ي خانيون���س ورف���ح، خاصة حين 
بالكام���ل،  المنطق���ة  يحت���ل  اإلس���رائيلي  االحت���الل 
والصعوبات التي واجهتها الجمعية آن ذاك، وعمليات 

القمع التي تعرض لها السكان المحليون.
وذك���ر ان الجمعية نف���ذت مؤخرا عدة مش���اريع ممولة 

مع عدة جه���ات مانحة، حي���ث قامت بترمي���م »روضة 
أجي���ال« التابع���ة له���ا، وتدريب مخصص للس���يدات 
عل���ى التصنيع الغذائي، وتوزيع ط���رود غذائية ل 154 
أس���رة في المواصي، بدعم مؤسس���ة الجمعية الخيرية 
األرثوذكس���ية العالمية locc ، بالش���راكة مع مؤسسة 
 JpF( Japan(وتمويا م���ن pwJ رياح الس���الم اليابانية
platform ، حي���ث تم توزي���ع عدد كبير م���ن الطرود 
الغذائية بلغت قيمة الطرد لألس���رة الواحدة 150 دوالر 

أميركي.
كما ت���م توزيع ط���رود غذائية على 90 أس���رة بمنطقة 
المواصي بدعم المستش���فى األردن���ي، وكذلك توزيع 
300 كيلو لحمة على 150 مس���تفيد بدعم من مؤسسة 
قطر الخيرية، باالضافة إلى كس���وة أطفال روضة أجيال 
بدعم تحالف الشرق األوسط بواس���طة جمعية التراث 

الفلسطيني
واكد األس���طل أن جمعيته أنهت مشروع دعم وتطوير 
الرعاي���ة األولية، بدعم مؤسس���ة »كاريت���اس القدس«، 
حيث اس���تمر المش���روع ست س���نوات لخدمة أصحاب 
األمراض المزمنة، مثل ضغط الدم، والس���كري، وكذلك 
رعاية النساء الحوامل، خالل فترة الحمل وأثناء وما بعد 

الوالدة.
وشكر األسطل مؤسسة إنقاذ الطفل، التي مولت إنشاء 
مقر الجمعية على مس���احة 550 متر مربع، شمل مبنى 

لإلدارة، وقاعة اجتماعات، والجزء اآلخر روضة.
وناقش المدير اإلداري بسام أبو فارس مع النساء ضرورة 
تفعيل دوره���ن والمطالبة بحقوقه���ن، وصناعة جيل 
واعي ومثقف، قادر عل���ى مواجهة صعاب الواقع، وبناء 

مستقبل زاهر.

لمناطق واس����عة من الضفة واألغوار والمقررة في 
األول من تموز/ يوليو المقبل.

مواجهات واإ�سابات
فق����د أصي����ب 7 مواطنين، مس����اء أم����س، بالغاز 
المس����يل للدموع في بلدة أبو ديس شرق القدس 

المحتلة.
وأفادت جمعية الهالل األحمر بأن طواقمها قدمت 
االسعاف األولي الميداني لسبعة مواطنين أصيبوا 
باالختناق بالغاز المسيل للدموع، خالل مواجهات 

مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في أبو ديس.
كما أصيب عش����رات المواطنين باالختناق، مساء 
أمس، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، 
ال����ذي أطلقه جي����ش االحتالل عل����ى مدخل قرية 

فصايل شمال مدينة أريحا واألغوار.
وأفاد مراسلنا، بأن جيش االحتالل أطلق الرصاص 
المعدن����ي المغل����ف بالمط����اط، وقناب����ل الصوت 
والغاز المس����يل للدموع بكثافة صوب المواطنين 
الذين توجهوا للمش����اركة في فعالية جماهيرية، 
بالتزامن مع اجتماع اللجنتين التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلس����طينية، والمركزي����ة لحركة »فتح«، 
والحكومة، في فصايل باألغوار، ضد خطة االحتالل 

اإلسرائيلي، ضم أراض فلسطينية محتلة.
وأغلقت ق����وات االحت����الل مداخل القري����ة، التي 
شهدت انتش����ارا مكثفا للجنود الذين حاولوا منع 
المواطنين من الوصول والمش����اركة في الفعالية، 
واحتجزوا عددا منهم، ما أدى إلى اندالع مواجهات 

في المكان.
وتش����مل الخطة اإلس����رائيلية ضم أكثر من 130 
مستوطنة في الضفة  المحتلة وغور األردن، الذي 
يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويعيش في 
هذه المس����توطنات التي يعتبرها الفلسطينيون 
والمجتمع الدولي غير قانونية، أكثر من 600 ألف 

مستوطن إسرائيلي.

هدم منازل
فف����ي مدين����ة الق����دس المحتلة، هدم����ت قوات 
االحتالل منزل المواطن شرحبيل علقم في منطقة 

تل الفول في بيت حنينا.
وفي مدينة رام الله، هدمت جرافات االحتالل منزاًل 
قيد اإلنشاء يعود للمواطن عبد العزيز عودة الفروخ 

الذي يقع على مساحة دونم في بلدة بيتونيا.
واندلعت مواجه����ات خالل عملي����ة الهدم، أطلق 
االحت����الل خالله����ا قناب����ل الصوت والغ����از اتجاه 

الشبان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
كم����ا هدم االحتالل منزل المواطن أحمد أبو صفية  
ف����ي بلدة بيت س����يرا غرب رام الله، والذي تس����لم 

إخطارًا بالهدم قبل عدة أيام.
يذك����ر أن االحتالل حاول قب����ل يومين هدم منزل 
المواط����ن محمد عنقاوي في البل����دة إال أن األهالي 
منعوا الجرافات م����ن الهدم بعد اعتصامهم فوق 

سطح المنزل.

حملة اعتقاالت
أما على صعي����د حملة االعتق����االت اليومية، فقد 

اعتقل����ت ق����وات االحت����الل م����ن جنين، خمس����ة 
مواطنين، بينهم صحفي ، وهم: الصحفي مجاهد 
السعدي مراس����ل فضائية فلس����طين اليوم، من 
مدينة جنين، وجمال محمد منيب الشيخ ابراهيم، 
ومحم����ود حافظ ملحم من بل����دة كفرراعي، وفارس 
حسني شواهنة، وإبراهيم كامل عبد الفتاح كامل 

شلبي من بلدة السيلة الحارثية.
وفي قلقيلي����ة، اعتقل����ت قوات االحتالل، س����تة 
مواطني����ن، وهم: وائ����ل علي أبو قم����ر  )44 عاما(، 
ويوس����ف محمد الراع����ي )39 عام����ا(، وبالل محمد 
مس����كاوي )39 عاما(، وابراهيم شاكر شبيطة )40 
عاما( من بلدة عزون ش����رق قلقيلية، والش����قيقين 
براء )24 عاما( وحس����ين علي ابتلي )23عاما( أثناء 

تواجدهما بشارع »جلجولية«، بمدينة قلقيلية.
وف����ي الخلي����ل، اعتقلت ق����وات االحت����الل، ثالثة 
مواطنين، وهم: مثنى عمر القواس����مة من مدينة 
الخليل، وعدي يون����س الدودة، ومحمد يونس البو 

من بلدة حلحول.

اقتالع اأ�سجار الزيتون
وفي األغوار المهددة بالمص����ادرة، اقتلعت قوات 
االحتالل اإلس����رائيلي، عشرات أشجار الزيتون في 

قرية بردلة باألغوار الشمالية.
وق����ال رئيس مجلس قروي بردل����ة زايد صوافطة، 
إن االحتالل اقتلع ما يقارب 85 ش����جرة زيتون في 
قرية بردلة باألغوار الشمالية، تعود لألشقاء عزت، 

ومحمود، وهزاع، وأحمد فالح ربايعة.

االحتالل ي�سعد..

»أهالي المواصي الخيرية« تعقد اجتماعًا 
لتحديد احتياجات سكان خانيونس

رام الله/ االستقالل:
أظهرت نتائج استطالع للرأي أجري على عينة 
مقصودة من الصحفيين الفلس���طينيين، أن 
%48.3 يعتق���دون أن التح���ول إلى اإلعالم 
الرقم���ي في فلس���طين ما زال في مس���توى 
، فيما ق���ال %52.9 إن���ه مقبول إلى 

ٍّ
مت���دن

متقدم ج���دا، في وقت قال %37.9 منهم إن 
التحول إلى اإلعالم الرقمي في مؤسس���اتهم 
م���ا زال »أولوي���ة قليلة فأقل«، ف���ي حين رأى 

%61 أنها أولوية عالية وعالية جدا.
جاء ذلك في اس���تطالع نف���ذه مركز تطوير 
اإلعالم في جامعة بيرزيت بتمويل من مكتب 
تطوير اإلعالم في الراديو الس���ويدي، والذي 
صمم من قبل الخبير الرقمي جوهانس كاردل، 

وماتياس لوندغرين وأنا نيستروم من الراديو 
الس���ويدي، ومنسق األبحاث والسياسات في 

مركز تطوير اإلعالم صالح مشارقة.
وأجاب على االس���تطالع 58 م���ن الصحفيين 
العاملي���ن ف���ي المراس���لة والتحري���ر وإدارة 
ومواق���ع  وصح���ف  وكاالت  ف���ي  التحري���ر 
الكترونية وإذاع���ات وتلفزيونات محلية في 
الضف���ة وغزة، إضافة إلى طالب ملتحقين في 
دبلوم بيرزيت لإلع���الم الرقمي، وأكاديميين 
يمثل���ون 18 جامعة وكلية ت���درس درجتي 
البكالوريوس والدبلوم في تخصص الصحافة 
واإلعالم. وتس���اوت نس���بة النوع االجتماعي 
مناصفة بين الزم���الء والزميالت الذين أجابوا 

عن االستطالع.

وأعلن���ت النتائ���ج أمس االربعاء في جلس���ة 
تفاعلية عبر تقنية »زووم« نظمها مركز تطوير 
اإلعالم، وشارك فيها عشرات الصحفيين من 

الضفة وغزة وأراضي العام 48.
وأك���دت مدي���رة المركز نب���ال ثوابتة أهمية 
اتخاذ خط���وات قوية في التحول على اإلعالم 
الرقمي في اإلع���الم المحلي كي يظل مواكبا 

وموازيا للتجارب االعالمية في العالم.
بدوره، ق���ال مش���ارقة إن االس���تطالع اتجه 
لقي���اس المضامين المطل���وب العمل عليها 
ف���ي مرحلة التحول إلى اإلعالم الرقمي وليس 
التقنيات فحس���ب، مشيرًا إلى تجارب كثيرة 
ف���ي العالم اعتم���دت على التح���ول التقني 

فنجحت تقنيا وفشلت مفاهيميا.

استطالع: %61 من الصحفيين يعتبرون أن 
التحول إلى اإلعالم الرقمي أولوية

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة بغزة أنها أجرت فحوصات ل� ٢١٨ عينة مشتبه خالل ال� 
٢٤ ساعة الماضية كانت نتائجها سلبية ولم يسجل أية إصابات جديدة 

بكورونا في القطاع.
وأشارت إلى أن عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطع مارس بلغ ١٢٣٥٣ 
عينة جميعها سلبية باستثناء ٧٢ عينة توفيت واحدة منها وشفيت ٥٦ 

فيما ال تزال ١٥ حالة تتلقى العالج بالمشفى التركي جنوب مدينة غزة.
واكدت الصحة في بيانها اليومي أنها تتابع الحالة الصحية ل� ٢٥٧ مواطنا 

موزعين على أربعة مراكز للحجر الصحي وهم بحالة مطمئنة.
وأشارت إلى أنها اخلت مركزي الحجر بفندق األمل وبيت حانون لتطويرهما.

غزة: ال إصابات جديدة 
بكورونا بعد فحص 218 عينة

رام الله/ االستقالل
أعلنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية مساء األربعاء عن تعليق إقامة خطبة 
وصالة الجمعة القادمة بتاريخ ٢0٢0/٦/٢٦ في مساجد الضفة الغربية كافة، 

نظًرا لالنتشار المتزايد لوباء كورونا.
وأوضحت الوزارة أن أداء باقي الصلوات قائم ضمن إجراءات السالمة والوقاية 

الصحية.
وأرجعت األوقاف هذا القرار حرصا على س���المة المصليين، نتيجة لالنتشار 

المتزايد وتسارع وتيرة انتقال المرض.
وكانت الحكومة أقرت عدة تسهيالت وخففت من بعض اإلجراءات االحترازية 

وأخرى على الحركة والتنقل.
وش���هدت مدن ومحافظات الضفة الغربية وعل���ى وجه الخصوص محافظة 
الخليل تس���ارع ملحوظ وزيادة في عدد المصابين بفيروس وكورونا، ووصل 

إجمالي اإلصابات الُمسّجلة ل� ١٥١٧ بينهم ٨9٦ حالة نشطة.

تعليق خطبة وصالة 
الجمعة المقبلة بالضفة
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االستقالل/ وكاالت:
ح���ذر العلم���اء وفق���ا لتقدي���رات مختلف���ة من 
موق���ع planet news م���ن قرب ح���دوث كارثة 
مناخية عالمية، التي قد تحدث في غضون س���تة 

أشهر.
ودعا رئيس وكالة الطاقة الدولي فاتح بيرول، في 
بيان له، السلطات في جميع الدول التخاذ التدابير 

واإلجراءات الالزمة لتصحيح األوضاع.
ووفقا للخبراء، إذا لم تتخ���ذ التدابير الالزمة للبدء 
باس���تخدام الطرق البديلة للتنمي���ة الصناعية ، 
فإنه وفقا لتقديرات مختلفة، سيواجه العالم في 
غضون ستة أشهر تغييرات جدية خطيرة تصل 

إلى حدوث كوارث طبيعية عالمية .
وأش���ار الى انه  خالل عملية استعادة االنتعاش 
االقتصادي بعد جائحة »كوفيد-19« سيكون من 
المناس���ب اتخاذ التدابير الالزمة لتقليص كمية 
المواد الضارة المنبعثة إلى الغالف الجوي لألرض.

وأض���اف، خالل فت���رة الحجر الصح���ي، انخفض 
انبع���اث ه���ذه الم���واد بنس���بة 17% ولكن بعد 
تخفيف القي���ود التي كان���ت مفروضة ارتفعت 

بنسبة 5% مقارنة بمؤشرات السنة الماضية.
ووفق���ا للمحللين تتجاه���ل الس���لطات أهداف 
اتفاقية باريس بش���أن التغيرات المناخية التي 

وقعت عام 2015 .

العلماء يحذرون من كارثة 
مناخية خالل الـ6 شهور

/////

ستوكهولم/ االستقالل:
فيم���ا التباعد االجتماعي س���يد الموقف لمكافحة فيروس 
كورونا الجدي���د، أطلق زوجان س���ويدّيان مطعمًا بمفهوم 
مختلف، يستقبالن فيه زبونًا واحدًا ُيقدم إليه الطعام وسط 

الطبيعة بواسطة سلك حديد.
ي المطعم »طاولة لش���خص« وهو مق���ام في الهواء  وس���مِّ
الطلق، ويس���مح للزبون »بأن يدع القلق جانبًا« خالل تناوله 

الطعام، كما قال القيمون عليه.
وأوضحت ليندا كارلسون )36 عامًا( صاحبة المطعم الصغير 
جدًا مع زوجها راسموس بيرس���ون وسط مرج في فارمالند 
)غرب الس���ويد(: »م���ن الجيد عدم التفكير لم���رة باحتمال 

التقاط عدوى الفيروس«.

وجلس ديفيد نوردستروم الذي أتى على دراجته الهوائية 
من كارشتاد على بعد حوالي خمسين كيلومترًا، على طاولة 
ت بشرش���ف أبيض، مستمتعًا بالعش���اء فيما الطبيعة  ُلفَّ

رفيقه الوحيد.
وقد وصله الطعام بواس���طة س���لك حديد من أجل احترام 

التباعد االجتماعي.
ل زب���ون في هذا المطعم  وي���روي الرجل الثالثيني، وهو أوَّ
الفريد: »لم أتناول الطعام خ���ارج المنزل منذ مطلع مارس/ 
آذار. أردت أن أخرج من هذا الحجر الطوعي ومغادرة المدينة«.

وول���دت فكرة هذا المطعم خالل زي���ارة لوالدي ليندا، وهما 
ضمن الفئات المعرضة لخطر أكبر من غيرها.

وت���روي: »أتيا لزيارتنا في يوم بارد ف���ي مارس/ آذار، وطلبنا 

منهما التوجه إلى خلف المنزل حيث وضعنا طاولة جميلة. 
وقمنا بتقديم الطعام إليهما عبر النافذة، وقد أحّبا الفكرة 
كثي���رًا، وتمكنا من تمضي���ة الوقت معهما م���ن دون أي 
ه ينبغي علين���ا أن نجعل ذلك بمتناول  مجازفة. وفكرنا أنَّ

الجميع«.
وب���ات الزوجان يقترح���ان، حتى األول من أغس���طس/ آب، 

قائمة طعام واحدة بسعر يقرره الزبون.
وراسموس طاه س���ابق يعمل اآلن مقدم برامج إذاعية. أما 

ليندا فهي نادلة سابقة وتعمل في اإلنتاج السمعي.
هان  ويواص���ل الزوجان عملهما االعتي���ادي، لكنهما يتوجَّ
عصرًا إلى مطعمه���ما الجديد. وتؤكد لين���دا أّن »المطعم 

محجوز بالكامل حتى أغسطس«.

مطعم سويدي يستقبل زبونًا واحدًا فقط بسبب كورونا

القاهرة/ االستقالل:
قال مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف ان من يمارس 
حياته بش���كل طبيعي مع علمه بإصابته بفيروس كورونا 

دون االلتزام بالعزل يرتكب إثما عظيما وجناية كبرى.
وقالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث اإلسالمية: إن 
ي بالمسؤولية، ورعاية  اإلسالم قد حثَّ المس���لم على التحلِّ
ُحرمة من حوله، ودف���ع الضرر عنهم؛ لقوله صلى الله عليه 
وس���لم »المس���لم من سلم المس���لمون من لس���انه ويده، 

والمهاج���ر من هجر م���ا نهى الله عنه«، وه���ذه دليل على 
ضرورة حماية اإلنسان لغيره، فال ينالهم منه أذى أو ضرر.

وأضاف���ت اللجنة، أّن وباء »كوفيد 19« ابتالء من الله تعالى، 
ومن ابتلي بهذا الوباء فعلي���ه أن يصبر، ويتوكل على الله 
تعالى وأن يأخذ باألس���باب، وأن يعزل نفس���ه مع االلتزام 
بإرش���ادات وزارة الصحة بهذا الش���أن حتى ال ُيلحق الضرر 
بغيره، ومن ال يبالي بخطورة الوباء ويمارس حياته بش���كل 
طبيعي مع علم���ه بحمله للوباء، فهذا إث���م عظيم وجناية 

كبرى.
وتابعت اللجنة: أّنه من األدل���ة على دفع الضرر أيًضا قوله 
صلى الله عليه وس���لم : »الطاعون ِرجٌس ُأرسل على طائفٍة 
م���ن بني إس���رائيل، أو على من كان َقبلكم، فإذا س���معتم 
به ب���أرٍض فال تقدموا عليه، وإذا وقع ب���أرٍض وأنتم بها فال 
تخرجوا فرارًا منه«، وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: كان 
في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرس���ل إليه النبي صلى الله 

عليه وسلم »إنا قد بايعناك فارجع«.

فتوى أزهرية لمن ال يلتزم بالعزل

صوفيا/ االستقالل:
 رغ���م أن ارت���داء الكمامة بات جزءا من ثقافة البش���ر 
على مدار األش���هر الماضية، ال يزال كثيرون يقعون 
في الخط���أ ويتجاهلون هذه القاع���دة، حتى لو كانوا 

مسؤولين بارزين.
ولم يسلم رئيس الوزراء في بلغاريا من العقاب بسبب 
ع���دم التزام���ه بالتدابير االحترازية المتبعة بس���بب 
تفش���ي فيروس كورونا، ودفع ثمن عدم اس���تخدامه 

الكمامة خالل زيارته إلحدى الكنائس في البالد.
وقال���ت وزارة الصحة البلغارية إن رئيس الوزراء بويكو 
بوريس���وف، س���يتم تغريمه 300 ليف���ا )174 دوالرا 
أميركيا(، بس���بب مخالفته أمرا بوض���ع الكمامة خالل 

الزيارة.
وأم���ر وزير الصح���ة كيري���ل أنانييف، باس���تئناف 
استخدام الكمامات مجددا في جميع األماكن العامة 
المغلقة، بعد أن س���جلت الدولة الواقعة في منطقة 
البلقان األسبوع الماضي أعلى ارتفاع أسبوعي  لها في 

حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة البلغارية ل�«رويترز«: »سيتم تغريم 
جميع األش���خاص الذين كانوا بال كمامات بالكنيسة 

الواقعة في دير ريال خالل زيارة رئيس الوزراء«.
وتج���اوزت بلغاريا جائحة »كوفيد 19« بش���كل جيد 
نس���بيا بس���بب قيود اإلغالق الصارم���ة، بما في ذلك 

االستخدام اإللزامي للكمامات في األماكن العامة.

عقوبة لرئيس وزراء
 لم يلتزم بالكمامة

كتبها: حممد الفاحتمرايا..
بتاريخ 1995/10/20

غزة في قلب العرب!
عندم����ا تضيق بك األرض وال يتس����ع الزمن العرب����ي إال للحظة 
الصمت أو االنتحار، فإن عليك إن لم تلحق بركب »الحكومة« بعد 
أن تختار، فقد قالت لنا أدبيات الثورة التي أدمنت لثالثين عاًما 

»الطخ« فوق رؤسنا بالشعارات إن »الشعب سيد االختيار«.
السياسة تورث الوجع، والمعرفة تورث العذاب، والقصيدة التي 
كانت تطاردنا حتى مدرج الجامعة لم تعد تتعاطانا، فليس من 
خيار إذن إال التفرغ للحزن، ونش����اف الريق، واإلهانات الجميلة 

التي ستعمم على الهواء والماء العربي اآلسن.
رحم الله الش����يخ إمام المنش����د الضرير الذي هزم هو وش����اعر 
المضطهدين أحمد فؤاد نجم، كل متعهدي الفن الثوري الذين 
انهار فّنهم كعمارات الفقراء في حي شبرا بالقاهرة، مات الشيخ 
إمام ومات معه جهاز التسجيل الذي سرقته مني األرض الرخوة 
تحت أقدامي، فلم أعد قادرًا على استحضار صوته بآهات نجم 
»آه يا زمان الخنا يا ماش����ي بالمعكوس، فيك أي ش����يء ينشرى 
وكل ش����يء بفلوس«، وبصعوبة بالغة أكاد أس����تجمع نفس����ي 
ومقاطع  قصيدة »غزة ف����ي قلب العرب« التي يقول فيها نجم 

بصوت الشيخ إمام:
من يشتري الفيروز غزة مع الدالل

من فين يا شابة النسب..
وبنت مين ِف الناس؟!
ومين ِف ناسك حسب

وعطاكي للنخاس
بحرين عيونك أسى

ساقيين قلوب الناس 
من فين ياشابة النسب

وبنت مين ِف الناس؟
قالت.. بلهجة عرب

غزة .. في قلب العرب
غزة .. وأهلي عرب

خالص وبنت حالل
مات الشيخ إمام ولم يعرف إن كانت غزة في قلب العرب أم في 

جيب الدول المانحة؟
س����ؤال بل لغز يحير حكومات العرب وس����تفك طالسمه لهم 
المغنية اليهودية اليمنية األصل عوفرا حزان و«الحكمة يمانية« 

يا رسول الله!
»عوفرا« حملت معها للس����يد عبد الكري����م األرياني خمريات أبو 
نواس وحماس����يات أبو تم����ام وروميات أبو ف����راس الحمداني، 
وزف����رات عروة بن الورد، ومعلقات عنترة وطرفة بن العبد، وكلها 
قصائد معفاة من الرسوم الجمركية حسب اتفاق التجارة الحرة 

مع أمريكا التي اصطادت فيها »معاريف« السيد األرياني.
وعندما ترجع »عوفرا« بُرفات الحاخام »شالوم شيبازي«، يختتم 
وزراء الداخلية ورؤساء األجهزة األمنية العرب اجتماعاتهم في 

تونس.
األنباء المتسربة من هناك قالت إنهم يبحثون في أخطار فرقعة 
أصابع تالمذة الوطن العربي الصغار وهم يتس����ابقون للسؤال 
في »حصة الجغرافيا«: أين تقع فلسطين بعد أوسلو يا أستاذ؟!

هل غزة في قلب العرب..؟ أم في أزير طائرات حاكم شرق النهر 
الت����ي تهزم هدير التاريخ المس����تعار، وه����ي تحلق في عرض 
مش����ترك للطائرات التي »تخطف العاشق من حضن الفراشة« 

في سماء القدس؟!
هل غزة في قل����ب العرب..؟ أم على الحواج����ز التي ينفذ منها 
المهربون وقطاع الطرق، وجماهير كرة القدم، وتحتجز الشهداء 

والمحتفلين بهم في السادس من أكتوبر؟!
ه����ل غزة  في قلب العرب..؟ أم في أنابي����ب الغاز القطري الذي 
سيغذي عروق دبابة »مركافاه« ويحيلنا مع أول »شمة« منه إلى 

نقوش على شواهد قبر المرحلة؟!
هل غزة في قلب العرب..؟ أم على ظهر س����فينة على مش����ارف 
الرنكا ينش����د فيها الممنوعون من حيفا والمطّردون من واحات 

العروبة: »بالد العرب أوطاني«؟!
هل غ����زة في قلب العرب..؟ أم في علب الس����ردين المحش����ّوة 
بالكرام����ة المهدورة والمكّدس����ة  على رفوف الس����وبر ماركت 

األمريكي؟!
اآلن أذك����ر أن الش����يخ إم����ام مات بع����د أن غّنى اإلجاب����ة: »ال يا 
عديم التنا / ال أنت وال البايعين / س����وق النخاسة جبر/ واألهل 
بالماليين / أبويا باني الحرم/ وأمي من القدس����ين/ ومصر فيها 
الهوى/ والعزوة ِف الشرقين/ حلفت بالمرحمة/ والدم والملحمة/ 
والفارس اللي حمى/ ما أمشي ورا األندال/ ما أمشي ورا األندال«.

والفاتحة لروح الشيخ إمام.
*محمد الفاتح: االسم الحركي للراحل الكبير الدكتور رمضان 

عبد الله شلح.

*

مواجهات بني ال�شبان وقوات االحتالل يف قرية ف�شايل �شمال اأريحا


