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رام الله / االستقالل
س����جلت وزارة الصحة في الضفة المحتلة، أمس 
الخمي����س ، 34 حال����ة جديدة مصاب����ة بفيروس 
»كورون����ا« ف����ي محافظ����ات الخلي����ل وبيت لحم 
ونابلس. وأوضحت وزيرة الصحة بالضفة المحتلة 
مي كيل����ة أن اإلصابات ال�34  بينه����ا ٢٣ إصابة 
ف����ي محافظة الخليل، و١٠ إصابات في بيت لحم، 

وإصابة في نابلس. وبهذه اإلصابات يصل مجمل 
اإلصابات في فلس����طين الي����وم ١٥٦٨، فيما بلغ 
إجمالي حاالت التعافي: ٦١٦، أما الوفيات فبلغن 

خمس حاالت .
بينم����ا أعلنت وزارة الصحة ف����ي قطاع غزة إنه لم 
يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في 

قطاع غزة، بعد إجراء 40 فحًصًا.

الصحة: 34 حالة جديدة مصابة 
»كورونا« وال إصابات جديدة في غزة  بـ

القدس المحتلة / االستقالل
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين، أمس 
المبارك  الخمي���س، باح���ات المس���جد االقص���ى 
بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة، وسط 

إجراءات اس���تفزازية للمصلين. وأفاد شهود عيان 
من األقصى، بأن 67 مس���توطنًا اقتحموا المسجد 
من ب���اب المغاربة وحت���ى باب السلس���لة، ضمن 
مجموع���ات مح���ددة. بينهم 20 طالب���ًا من طالب 

المعاه���د الدينية اليهودية برفق���ة أحد الضباط. 
ُيش���ار إلى أن المس���توطنين يواصل���ون اقتحام 

الق���دس ومس���اجدها بحماية قوات 
االحت���الل، به���دف الس���يطرة على 

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى 
وهــدم منزليــن قيــد اإلنشــاء شــرق القــدس

تقديرات جيش االحتالل أن جبهة غزة قد تكون 
هي األسخن أو نقطة البداية في أية مواجهة مقبلة

غزة/ خالد اشتيوي:
تتواصل التحذيرات في األوساط العسكرية الصهيونية 
م���ن التبعات األمني���ة المحتملة لتنفيذ مش���روع الضّم، 
الذي ُيهدد بمصادرة أكثر من %30 من الضفة المحتلة، 

واألغوار. وأوردت وس���ائل إعالم عبرية عن مصادر عدة أن 
»احتم���ال تفجر األوض���اع في قطاع  غ���زة أكبر منها في 

الضفة الغربية، معتبرًة أنها الجبهة األخطر 
عل���ى أمنها في حال كان هن���اك ردود على 

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" إن المقاومة تعتبر قرار 
ض���م الضفة واألغوار إعالن حرب على ش���عبنا. وحذر "أبو عبيدة" في خطاب له 

بمناسبة ذكرى عملية الوهم المتبدد في 2006 من أن "المقاومة 
س���تجعل العدو يعض أصابع الندم عل���ى هذا القرار اآلثم بإذن 

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس الوزراء محمد اش���تية: إن حكومة االحتالل اإلسرائيلي "تحاول هدم 
أركان الدولة الفلس���طينية" من خالل المضي قدمًا ف���ي تنفيذ مخططها بضّم 

اشتية: »إسرائيل« تحاول هدم 
أركان الدولة الفلسطينية بالضم

أبو عبيدة: قرار الضم إعالن حرب 
وصفقة التبادل تشمل القادة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية إن اجتماعًا عقد األربعاء بين وزير 
جيش االحتالل وقادة المؤسس���ة العس���كرية لتدارس التداعيات العسكرية 

اجتماع بين »غانتس« وقادة المؤسسة 
العسكرية مع اقتراب موعد الضم

95 % من األسرى يتعرضون للتعذيب في سجون االحتالل

االحتالل يواصل عزل األسيرتين 
حمادة وحشيمة بظروف قاسية

االحتالل يقدم الئحة اتهام 
بحق منفذ عملية يعبد

رام الله/ االستقالل: 
يتعرض 95 % من المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب 
منذ اللحظ���ة األولى عل���ى اعتقالهم، ويمت���د ذلك في 

التحقيق، وبعد الّزج بهم في السجون، في تأكيد واضح 
على أن س���لطات االحتالل الصهيوني تنتهج أس���اليب 
متعددة لتعذيبهم جسدًيا ونفسًيا، عبر منظومة عنف 

شاملة.  وأوضح نادي األس���ير في بيان، أمس الخميس، 
لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا 
التعذيب الذي ُيصادف اليوم  الجمعة، 

نائب عربي بـ »الكنيست« لـ »االستقالل«: 
سنواجه قرار »الضّم« سياسّيًا وميدانّيًا

غزة/ قاسم األغا:
أكد النائب العربي في كنيست االحتالل اإلسرائيلي منصور عّباس، أن الشعب 

الفلس���طيني بالداخل الفلس���طيني المحتل عام ١94٨، سيواجه 
قرار »الضم« لألغوار، والضفة الفلسطينية المحتلة بكل والوسائل 

ال�صفدي: الأردن لي�س من 
يقرر حل ال�صراع و »اإ�صرائيل« 

تتحمل نتائج ال�صم

يديعوت: »اإ�صرائيل« قد 
تتجه ل�صم جزئي يبداأ 

من معاليه اأدوميم

جنين/ االستقالل: 
وّجهت النيابة اإلسرائيلية في محكمة سالم العسكرية شمالي جنين  أمس الخميس 
تهمة التس���بب بالقتل العمد بحق األس���ير نظم���ي أبو بكر )49 عام���ًا(، الذي تتهمه 
س���لطات االحتالل بتنفيذ عملية قتل أحد الجنود في بلدة يعبد قبل أش���هر. وذكرت 

اجلامعة العربية تدعو 
لدعم »اأونروا« ورف�س اأية 

حماولت لإنهاء دورها

»اخلارجية«: نوا�صل 
التن�صيق لعودة 

العالقني مب�صر لغزة

القاهرة/ االستقالل: 
أك���دت جامع���ة ال���دول العربية 
ض���رورة مواصلة المجتمع الدولي 
دع���م وكال���ة غ���وث وتش���غيل 
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وع����ن الوس����ائل والطرق التي س����يواجه بها 
فلسطينيو الداخل خطوة الضم المقررة مطلع 
ش����هر يوليو )تّموز(، أض����اف النائب عّباس 
"سنس����ّخر كل ما هو متاح، سواء بالمعارضة 
السياس����ية داخل المؤسس����ات )الكنيست( 
التي نمّثل شعبنا فيها، وأيًضا عبر التحركات 

الميدانية في األرض المحتلة".

دور دويل 
ولفت إلى دور دولي تمارسه القائمة العربية 
المشتركة بالكنيست، يتمّثل بتوجيه رسائل 
لمؤسسات دولية، وعقد لقاءات مع مبعوثين 
دوليي����ن وس����فراء أوروبيين؛ إلس����قاط خطة 

"الضم".
 4 المش����تركة  العربي����ة  القائم����ة  وتض����م 
أحزاب عربية سياس����ية، وتمتلك 15 مقعدًا 
بالكنيس����ت، المؤل����ف م����ن 120. واألحزاب 
األربع����ة هي: الجبهة الديمقراطية للس����ام 
والمس����اواة، والتجمع الوطن����ي الديمقراطي، 
والقائمة العربي����ة الموحدة، والحركة العربية 

للتغيير.
وش����ّدد النائب العربي في الكنيس����ت على 

أنه م����ن الممكن إفش����ال مخطط دولة 
االحت����ال، وثنيها ع����ن تطبيقه، حال 
أدركت فعًا أنه س����يكلفها ثمنًا باهظًا، 
مقابل هذا القرار السياس����ي المجحف، 
مضيًف����ا "هذا من����وط أيض����ًا، بصرامة 
الرس����مية،  الفلس����طينية  المواق����ف 
والمجتمع الدولي، الذي عليه أن يتبّنى 
مواقف ج����ادة وفعالة، مبنية في حدها 
األدن����ى على قرارات الش����رعية الدولية 

والقانون الدولي".  

خطوات ومواقف عّدة
وقال "يجب علينا أن ُندرك بأننا قادرون 

على إفشال هذا المسار )مخطط الضم(؛ لكننا 
نحتاج إلى خط����وات ومواقف وتحركات على 

أصعدة عدة".
وبّين أن خافًا قائمٍاً بين األحزاب السياسية 
في دول����ة االحتال على خلفية موعد تطبيق 
"الضم"، وماهّية ش����كله وطريقته وطبيعته؛ 
مح����ذًرا من التعوي����ل على ه����ذه الخافات 
كعامل أساسي ومركزي فهذه "استراتيجية 

خاطئة".

وقال "تعويل قيادة الشعب الفلسطيني على 
خافات داخلية إسرائيلية إلفشال المخطط، 

غير مجٍد ولن يغّير من الواقع شيًئا".
وفي ه����ذا الصدد، دعا النائ����ب عّباس قيادة 
السلطة الفلس����طينية إلى أن تكون ردودها 
المعلنة عقب اإلعان عن قرار الضم "مقرونة 

باألفعال"، 
وأضاف "أي����ة ردود فعل ال تكون مرتكزة إلى 
قوة حقيقية وخطوات فعلية ستكون مجردة 

م����ن التأثير"، مطالًبا الس����لطة 
إلى مراجعة ش����املة، من جانب 
التعام����ل بجدّي����ة ف����ي إدارة 

الصراع مع االحتال.
وتعت����زم دولة االحت����ال البدء 
الفعل����ي لعملي����ة الضّم مطلع 
استناًدا  المقبل،  )تموز(  يوليو 
حكوم����ة  تش����كيل  التف����اق 
رئيسها  بين  الحالية  االحتال 
وزعيم  نتنياه����و"،  "بنيامي����ن 
ح����زب "أزرق أبي����ض" "بين����ي 
غانتس" نهاية أبريل )نيسان( 

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

والمعاهدات الدولية غير المنضّمة لها.

وسيطال مخطط الضم ما ال يقل عن 30% من 
مساحة الضفة المحتلة كما يقول "نتنياهو"، 
في وق����ت تواصل فيه لجنة مش����تركة بين 
"واش����نطن" و"تل أبيب" منذ أس����ابيع رس����م 
خرائط مزعوم����ة لألراضي المعت����زم ضّمها، 
تمهيدًا العت����راف أمريكي بها، وفق "صفقة 
القرن"، المعلنة في 28 يناير )كانون الثاني( 

المنصرم.
وتضمن����ت الصفقة المرفوضة فلس����طينًيا 
بنودًا عدة، أبرزه����ا أن تكون القدس المحتلة 
"عاصمة غير مقسمة" لدولة االحتال، ورفض 
عودة الاجئين الفلس����طينيين إلى األراضي 
المحتلة سنة 1948، واإلبقاء على مستوطنات 
الضفة المحتلة، ومنطقة غور األردن وش����مال 
البحر الميت، تحت السيطرة الكاملة لاحتال.

كما تشترط اعتراف الفلسطينيين بما ُتسمى 
"يهودّية إسرائيل"، ونزع ساح المقاومة في 
قط����اع غزة، على أن ُينظر ح����ال تحقيق ذلك 
في إمكانية إقامة دولة فلس����طينية "منزوعة 
الس����يادة"، على ما تبقى م����ن أراٍض بالضفة 

وغزة، تربطها جسور وأنفاق.

نائب عربي بـ »الكنيست« لـ »االستقالل«: سنواجه قرار »الضّم« سياسّيًا وميدانّيًا
غزة/ قا�سم الأغا:

اأّكد النائب العربي يف كني�س��ت الحتالل "الإ�سرائيلي" من�سور 
عّبا�س، اأن ال�سعب الفل�سطيني بالداخل الفل�سطيني املحتل عام 
1948، �سيواجه قرار »ال�سم« لالأغوار، وال�سفة الفل�سطينية 

املحتلة بكل الو�سائل والطرق املتاحة. ويف مقابلة مع �سحيفة 
»ال�س��تقالل« اأم���س اخلمي�س، ق��ال النائب عّبا���س، وهو رئي�س 
مبختل��ف  بالداخ��ل  �س��عبنا  اإن  املوح��دة،  العربي��ة  القائم��ة 
�س��رائحه يرف���س هذا املخط��ط الحت��اليل اجلديد ل�س��رقة 

املزيد من الأر�س الفل�س��طينية. واأ�س��ار اإىل اأن دولة الحتالل 
مبخططتها هذا »ت�سعى لتحقيق غايات �سيا�سية، وهي اإجها�س 
م�سروع ال�سعب الفل�سطيني باحلرية وال�ستقالل، وتقوي�س اأي 

حلول ت�سعى لإقامة دولته الفل�سطينية امل�ستقلة«. 

عمان/ االستقال: 
دعا رئي���س مجلس الن���واب األردني، رئيس االتح���اد البرلماني 
العربي عاطف الطراونة، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى 
اتخ���اذ مواقف رافضة لمخططات حكومة االحتال اإلس���رائيلي 
بضم أراضي غور األردن وأجزاء من الضفة الغربية والجوالن. وجدد 
الطراونة في بيانين لمجل���س النواب األردني واالتحاد البرلماني، 
تمس���ك األردن بثوابته تج���اه القضية الفلس���طينية، ووقوف 
األردنيين على جبهة الحق خلف الملك عبد الله الثاني في رفض 
أي حلول تهضم حقوق الش���عب الفلس���طيني التاريخية على 

أرضه، وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة.
وأكد أن المجالس والبرلمانات العربية عليها واجب الضغط على 
حكوماتها، والتواصل مع القوى الفاعلة والمؤثرة في القرار الدولي 

إلحباط المخطط اإلسرائيلي، والذي ينسف كل اتفاقيات السام، 
ويضع المنطقة برمتها على صفيح من التوتر والغليان ويدفعها 

إلى منعرجات الفوضى.
وقال: إن القضية الفلس���طينية تش���هد أخطر مراحلها، بتعاظم 
التهدي���دات والمخططات التي تس���عى حكوم���ة االحتال إلى 
فرضها أمًرا واقًعا استناًدا إلى دعم وانحياز اإلدارة األميركية، وآخر 
تلك المخططات ضم أراضي غور األردن وأجزاء من الضفة الغربية، 

ضمن »صفقة القرن«.
وش���دد على أن فلسطين كانت وس���تبقى قضيتنا المركزية، وال 
نرى أولى منها قضية تجمعنا، وآن الوقت لصدارتها أجندة القرار 
العربي على المس���تويات كافة، فهي المدخل الحقيقي للسام 

وألمن واستقرار المنطقة برمتها.

عمان/ االستقال: 
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين األردني أيمن 
الصف����دي "إن األردن لي����س من يق����رر حل الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي، وليس وحده المسؤول عن 
من����ع تدهور األوضاع في المنطقة إلى ما هو أس����وأ 

والتقدم إلى ما هو أفضل".
وأوضح في تصريحات لقن����اة “المملكة” األردنية 
أن األردن يب����ذل كل جهد ممكن، مع اإلش����ارة إلى 

المسؤولية العربية اإلسامية الدولية.
وأض����اف “نحن نقوم بدورنا كامًا وإس����رائيل هي 

من تتحمل مس����ؤولية ما ينتج عن قرار ضم أراض 
فلسطينية من تداعيات صعبة ومؤلمة للجميع”.

وجدد الصفدي التأكيد أن قيام الدولة الفلسطينية 
القابلة للحياة هو الس����بيل الوحيد لتحقيق السام 

واألمن واالستقرار في المنطقة برمتها.
 وج����دد التأكي����د على وق����وف األردن إل����ى جانب 
الفلس����طينيين والسام العادل والش����امل، وقال: 
“نقوم بكل ما نس����تطيعه لضمان س����ير المنطقة 
نحو مس����تقبل أكثر أمنا واس����تقرارا وساما وليس 
مس����تقبا يملؤه الصراع والفوض����ى ونبذل كل ما 

نس����تطيعه من جهد إليجاد أفق سياسي للتقدم 
لألمام”.

وق����ال الصفدي الذي زار رام الله األس����بوع الماضي 
إن تنفي����ذ الضم “قت����ل لحل الدولتين ونس����ف 
لكل األس����س التي قامت عليها العملية السلمية، 
وبالتالي حرمان كل شعوب المنطقة من حقها في 

العيش بأمن وسام”.
كم����ا أضاف “نحن نقف على مفترق حاس����م، فإما 
سام يعيد الحقوق أو صراع طويل أليم وضرر على 

كل دول المنطقة”.

الدوحة/ االستقال: 
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هنية الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة نيكوالي 
ميادينوف، وناقش���ا عديد الملف���ات المتعلقة بالقضية 
الفلس���طينية. واس���تعرض رئيس الحركة خال االتصال 
المطول ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخططات 
تهدف إلى تصفيتها والنيل من حقوق الفلس���طينيين 
المشروعة، خاصة خطة الضم وصفقة القرن، موضحًا موقف 
الحركة الثابت والرافض للخطة.  وأش���اد في الوقت نفسه 
بتصريح األمين العام لألمم المتحدة الذي أكد خاله رفض 
األمم المتحدة لخطة الضم واعتبارها متناقضة مع قراراتها.

ورّكز هنية خال حديثه عل���ى قضية القدس، واإلجراءات 

الت���ي يقوم بها االحت���ال من تهويد، ومح���اوالت تفريغ 
المنطقة من سكانها، إلى جانب االنتهاكات والمضايقات 

التي يتعرض لها المرابطون هناك.
كم���ا تحدث ع���ن معاناة س���كان القط���اع ج���راء الحصار 
اإلس���رائيلي والخن���اق المف���روض عليهم منذ س���نوات، 
باإلضاف���ة إلى المس���اعي الفلس���طينية لتحقيق الوحدة 
الفلسطينية في ظل الوضع الحساس الذي تمر به القضية 

والشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.
فيما استمع رئيس الحركة إلى الجهود التي يبذلها السيد 
ميادينوف كممثل لألمم المتحدة فيما يتعلق بالمواضيع 
السياس���ية، وحصار غزة، باإلضافة إلى الوضع الفلسطيني 

الداخلي ومحاوالت تحقيق الوحدة.

الطراونة ُيطالب البرلمانات العربية 
باتخاذ مواقف رافضة للضم

هنية يهاتف »ميالدينوف« ويبحث 
معه التطورات ومخاطر »الضم«

الصفدي: األردن ليس من يقرر حل الصراع و »إسرائيل« تتحمل نتائج الضم

القدس المحتلة/ االستقال: 
زار رئيس الموس���اد اإلسرائيلي يوس���ي كوهين األردن مؤخرًا والتقى بالملك 

األردني عبد الله الثاني. 
وقال مسؤول اسرائيلي أمس الخميس وفقًا للمواقع العبرية فإن إحدى القضايا 
الرئيس���ية التي أثارها االجتماع كانت المعارضة االردنية العتزام الحكومة ضم 
وتطبيق الس���يادة في غور االردن.  وس���لم كوهين رسالة من رئيس الوزراء إلى 

الملك عبد الله دون ذكر مضمونها .طبقا لموقع والاه العبري.

اإلعالم العبري: رئيس الموساد التقى 
الملك عبد الله وسلمه رسالة من نتنياهو
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وح����ددت حكومة االحتالل موع����د األول من 
يوليو لتنفيذ مش����روع الض����م، الذي ُيهدد 
بجرائم تطهي����ر عرقي وتش����ريد لألهالي، 
ونسف تام لعشرات القرى والتجمعات، في 
الضفة واألغوار، وس����رقة مساحات شاسعة 
م����ن األرض الفلس����طينية، وس����ط رف����ض 
شعبي ومطالب بالتصّدي رسمًيا وفصائلًيا 
بالغ الخطورة،  لهذا المخطط االس����تيطاني 
وعدم االكتفاء ببيانات الش����جب والتهديد 
الكالمي، وإعالن ش����كلي لق����رارات ال ترتقي 
لمس����توى الخطورة الراهنة عل����ى القضية 

الوطنية.

الرد وارد
المحل����ل والخبير ف����ي الش����أن الصهيوني 
عام����ر عامر، اعتبر أن جبه����ة غزة هي إحدى 
الجبه����ات التي يمكن أن يحدث فيها توتر 
في أي لحظة، وخطة الضم "االسرائيلية" في 
الضفة المحتلة في أحد أبعادها األمنية قد 
تؤدي إل����ى تصاعد الوضع في هذه الجبهة، 
وبالتالي الس����ير نحو احتمالية مواجهة  مع 

االحتالل.
وأضاف عام����ر أن احتمالية أن يكون هناك 
جول����ة ما بين المقاومة بقطاع غزة واالحتالل 
اإلسرائيلي واردة، مش����يرًا إلى أن تقديرات 
القادة العسكريين في جيش االحتالل في 
هذا الموضوع  بأن جبهة غزة قد تكون هي 
األس����خن أو نقطة البداية واألساس في أية 
مواجه����ة مقبلة حال الش����روع بتنفيذ خطة 

الضم.
ولفت إل����ى أن االحتالل يتخ����ذ العديد من 

ألية  اس����تعداداته  ويواص����ل  اإلج����راءات 
مواجهة متوقعة مستقباًل ارتباطًا بموضوع 
الض����م وتداعياته، وإمكاني����ة أن يكون ردة 
فعل من الجبهة األخطر على االحتالل وهي 

قطاع غزة.
وأوض����ح عامر أن الخط����ورة ال تكمن في غزة 
وحدها، فإن����ه في حال اندالع مواجهة بغزة 
مع االحتالل فمن المتوق����ع أن تنتقل تلك 
المواجه����ات ال����ى الضفة المحتل����ة، أيضًا 
المقاومة  وتشتعل هناك، فالمواجهة بين 

بغزة واالحتالل لها م����ا بعدها من تداعيات 
وهذا م����ا يتحدث ب����ه اإلعالم اإلس����رائيلي 

ويخشاه.
ويرى عامر بأن المقاوم����ة بغزة ال يمكن لها 
أن تقف صامتة أمام ه����ذا التغول من قبل 
االحتالل اإلس����رائيلي وما يمارسه نتنياهو 
بح����ق األراض����ي الفلس����طينية م����ن ض����م 
وتقويض وتهوي����د، وبالتالي فإن للمقاومة 
س����تكون لها كلم����ة وفعل ف����ي حال جرت 

عملية الضم.

جبهة غزة الأخطر
بدوره يرى المتابع للشأن الصهيوني، مؤمن 
مقداد أن االحتالل االسرائيلي يدرس حاليًا 
تبع����ات وتداعيات تنفي����ذه مخطط الضم، 
ويصنف االحتالل جبه����ة غزة بأنها الخطر 
رق����م واح����د في ال����رد على الض����م، وجبهة 
الضف����ة تأتي ف����ي المرتب����ة الثانية والتي 
يعتبرها العدو الصهيوني منطقة مسيطر 

عليها نوعًا ما، وثالثًا الجبهة الشمالية.
وأضاف مقداد، أن خش����ية االحتالل تكمن 

في أن يكون هناك رد عس����كري بجانب الرد 
الش����عبي، وبذلك ي����رى أن الرد العس����كري 
تكمن خطورته أو منبعه من المقاومة بقطاع 
غزة، وإمكانية إط����الق الصواريخ والقذائف 

على المستوطنات المحاذية للقطاع.
وأش���ار إلى أن االحتالل اإلسرائيلي ووسائل 
إعالم���ه يحاولون التضخيم من الحديث حول 
ان���دالع مواجهة مع المقاوم���ة في قطاع غزة، 
ألهداف معينة من بينها إيصال رس���الة من 
قبل العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية  
بأن ق���وات االحت���الل جاه���زة ألي رد متوقع 
وترس���ل التهديدات والتحذي���رات في حال 

إطالق صواريخ أو كان هناك مواجهات.
وق����ال مق����داد: "إن جبهة غ����زة فعليًا هي 
الجبهة األخطر على االحتالل اإلس����رائيلي، 
لم����ا تملك����ه المقاومة من ق����درات وميزات 
تجعلها تعم����ل بحرية بش����كل ما، بخالف 
الضفة المحتلة التي تشهد فيها المقاومة 
تقييدًا ومالحقة وعدم توفر وسائل قتالية 

متطورة وبالشكل الكافي."
ولفت إل����ى أنه إذا اتخذت خط����وات فعلية 
وعملي����ة  لتنفيذ مخطط الضم، فس����يكون 
هناك رد حتمي على هذه الخطوة، وباألخص 
من قطاع غزة، حيث يقع على عاتق الفصائل 
وبالذات  الفلس����طينية مس����ؤولية كبي����رة 
"حماس" و "الجهاد" فهما عناوين المقاومة 
والدرع الحامي لفلس����طين كم����ا يعتبرهم 
الشعب الفلسطيني، وبالتالي يتوقع منهما 
الشعب الفلس����طيني العديد من الخطوات 

العملية إلسقاط مخطط الضم.

تقديرات جيش االحتالل أن جبهة غزة قد تكون هي األسخن أو نقطة البداية في أي مواجهة مقبلة
غزة/ خالد ا�شتيوي:

الع�ش��كرية  الأو�ش��اط  يف  التحذي��رات  تتوا�ش��ل 
ال�ش��هيونية م��ن التبع��ات الأمني��ة املحتمل��ة لتنفي��ذ 
م�ش��روع ال�ش��ّم، الذي ُيهدد مب�ش��ادرة اأك��ر من 30% 

من ال�ش��فة املحتل��ة، والأغوار. واأوردت و�ش��ائل اإعالم 
عربية عن م�شادر عّدة اأّن »احتمال تفجر الأو�شاع يف 
قطاع  غزة اأكرب منها يف ال�ش��فة الغربية، معتربًة اأنها 
اجلبه��ة الأخطر عل��ى اأمنها يف ح��ال كان هناك ردود 

على تنفيذ خمطط ال�شم.  يذكر باأن جي�ش الحتالل 
وال�ش��اباك، ي�ش��تعدان ملوج��ة عن��ف قوي��ة باملناط��ق 
الفل�ش��طينية، واأن تقدي��رات ال�ش��اباك ت�ش��ر اإىل اأن 

ال�شم لن مير بدون عنف، خ�شو�شًا يف قطاع غزة.

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" إّن المقاومة تعتبر قرار 

ضم الضفة واألغوار إعالن حرٍب على شعبنا.
وح���ذر "أبو عبيدة" في خطاب له بمناس���بة ذكرى عملي���ة الوهم المتبدد في 
2006 من أن "المقاومة س���تجعل العدو يعّض أصاب���ع الندم على هذا القرار 

اآلثم بإذن الله".
وأكد التزام المقاومة وعهدها لألسرى األبطال بأن إنجاز صفقة تبادل جديدة 

مع االحتالل يقع على سلم أولويات المقاومة.
وش���دد الناطق باسم القسام على أن "صفقًة لن تمر دون أن يتصّدرها القادة 
الكبار واألس���رى األبطال الذين تحّنت أياديهم بدماء المحتلين المغتصبين، 

وإّن هذا الثمن سيدفعه االحتالل برضاه أو رغمًا عن أنفه".
وقال إن المحرمات التي ُكس���رت في صفقة وفاء األحرار سيتم كسرها وأكثر 
في صفقٍة قادمة بإذن الله، ولن نتعب أنفس���نا في تفاوٍض على أقّل من هذا 

الثمن.
وأض���اف أن "خيارات المقاوم���ة عديدٌة لفرض إرادتها ف���ي هذا الملف حتى 
تكون األثماُن التي س���يدفعها االحتالل غير مس���بوقة في تاريخ الصراع مع 

العدو".
وقال أبو عبيدة: "تمر اليوم ذكرى عملية الوهم المتبدد التي نفذتها المقاومة 
ل هذا التاريخ يوما خالدا من أيام العز  الفلس���طينية بتاريخ 2006/6/25، وشكَّ
والمجد ومنعطفًا هاما في تاريخ المقاومة والشعب، وقدر الله تعالى أن يصبح 
هذا اليوم وهذه العملية أيقونة الحلم الفلس���طيني بتحرير االس���رى وكسر 
المحتل وفرض إرادة المقاومة، ومهدت لصفقة وفاء األحرار األولى التي حررت 

فيها أعدادًا كبيرة ومعتبرة رغما عن أنف العدو".

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي "تحاول هدم أركان الدولة الفلسطينية" 
م���ن خالل المضي قدًما ف���ي تنفيذ مخططها بضّم 

أراٍض من الضفة الغربية المحتّلة إلى سيادتها.
وجاءت تصريحات اش���تية خالل حض���وره توقيع 
اتفاقي���ة دعم لقطاع الص���رف الصحي في مدينة 

س���لفيت مقّدمة من وزير التنمية األلماني بحضور 
الممثل االلماني لدى فلسطين كريستيان كالغز.

وقال رئيس الوزراء "أشكر ألمانيا على كل مساعدة 
تقدمه���ا لفلس���طين، ال س���يما في ه���ذا الظرف 
الصعب، ال���ذي تحاول فيه إس���رائيل هدم أركان 

الدولة الفلسطينية بالضم".
وتاب���ع "المجتم���ع الدولي وبرس���الة واضحة يقول 

إننا مع فلس���طين، ومع تنفيذ مشاريع لها، لتعزيز 
بنيتها التحتية، من أجل إقامة دولة فلسطين على 

حدود 1967 وعاصمتها القدس".
وبّين اشتية أّن قيمة المشروع هي 3 ماليين يورو، 
وهو اس���تكمال لمشروع بدأ منذ تسعينيات القرن 
الماض���ي وهو حالًيا ف���ي مراحله األخي���رة ليخدم 

محافظة سلفيت بكاملها.

اشتية: »إسرائيل« تحاول هدم أركان الدولة الفلسطينية بالضم أبو عبيدة: قرار الضم إعالن حرب 
وصفقة التبادل تشمل القادة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبري���ة إّن اجتماًعا ُعقد األربعاء بين وزير جيش 
االحتالل وقادة المؤسس���ة العس���كرية لت���دارس التداعيات العس���كرية لخطوة ضم 

المستوطنات بالضفة الغربية المحتّلة للسيادة اإلسرائيلية.
وذك���رت الصحيفة أّن االجتماع حضره قائد هيئ���ة األركان »أفيف كوخافي«، ورئيس 

الشاباك »نداف أرغمان«، باإلضافة لرئيس جهاز »الموساد« يوسي كوهن.
وبّين���ت أّن االجتماع ناق���ش التفاصيل النهائية لما قبل الب���دء بإجراءات الضم خالل 

األيام القريبة القادمة.
وأش���ارت إلى وجود أفكار داخل المستوى السياس���ي اإلسرائيلي بعدم إثارة المجتمع 
الدولي، حيث تّم اقتراح البدء بضم مستوطنة »معاليه ادوميم« الواقعة إلى الشرق من 
ا من المناطق الخاضعة إداريا لبلدية  القدس إل���ى مدينة القدس المحتلة وجعلها جزًء

القدس المحتّلة، كجزء من خطة تدريجية لضّم بقية المستوطنات واألغوار.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكر موقع يديعوت أحرونوت العبري، أمس الخميس، أن »إس���رائيل« درس���ت 
س���يناريو الضم الجزئ���ي أو أصغر مما جاء في خطة اإلدارة األميركية ورس���م 

الخرائط التي أعدت لذلك.
وبحس����ب الموقع، فإن االتج����اه الحالي هو أن يكون الضم لمس����توطنة 
معاليه أدوميم، وأن تس����يطر عليه����ا بلدية الق����دس التابعة إدارتها 

لإلسرائيليين.
ويتوقع أن يعلن عن عملية الضم خالل األيام المقبلة وهي خطوة أولى على أن 

تكون عملية جزئية وليست على %30 من أراضي الضفة.
وعقد بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي الليلة قبل الماضية اجتماًعا بهذا 
الشأن مع رئيس األركان أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان، 

ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.

يديعوت: »إسرائيل« قد تتجه 
لضم جزئي يبدأ من معاليه أدوميم

اجتماع بين »غانتس« وقادة المؤسسة 
العسكرية مع اقتراب موعد الضم
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )258/ 2020(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد:  جهاد 
محمد جمعة محمد العطعوط من س���كان جباليا هوي���ة رقم 801558495 

بصفته وكيال عن: عطية ونعمة وانتصار وحنان أبناء نزاه محمد العطعوط 
بموجب وكالة رقم: 2171 / 2020 الصادرة عن جباليا 

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1785 قسيمة 38 المدينة جباليا

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 6/24/ 2020م

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

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

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )260/ 2020(
يعل���ن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
احمد س���لمان سالم الشامي من س���كان القراره هوية رقم  910406438 

بصفته وكيال عن: فايزة سلمان سالم الشامي
بموجب وكالة رقم: 5117 / 2012 الصادرة عن الخليل 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 224 قسيمة 7 المدينة بني سهيال 

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد 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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة

 لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )264 / 2020(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: جهاد محمد 
احمد أبو دراز من سكان خانيونس هوية رقم 904140498 بصفته وكيال عن: جميل 

وحليمه وثريا ووفاء وتمام وحنان وسميه واسيا أبناء / محمد احمد أبو دراز 
بموجب وكالة رقم: 3130 / 2020 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 252 قسيمة 21 المدينة بني سهيال

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 25/ 6/ 2020م

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

غزة/ االستقالل: 
لجن���ة دع���م الصحفيين  اس���تنكرت 
الممنهجة واألساليب  التعذيب  أعمال 
الالإنسانية والمهينة التي يتعرض لها 
الصحفي���ون واإلعالميون على يد قوات 
اإلسرائيلي، خالل تغطيتهم  االحتالل 
انتهاكات االحتالل بحق أبناء الش���عب 

الفلسطيني.
وسلط تقرير صادر عن اللجنة في اليوم 
العالم���ي لمناهضة التعذي���ب، والذي 
ُيصادف في 26 من حزيران/ يونيو من 
كل عام على ما يتعرض له الصحفيون 
من تعذيب خالل اعتقالهم و التحقيق 
معه���م ، ُمش���يرة إل���ى أن "التعذيب 
انتهاك واضح لحقوق اإلنسان، ويهدف 
إلى تدمير اإلنسان جسديا ومعنويا، كما 
أن التعذيب جريمة ال تسقط بالتقادم.

وأك���دت لجن���ة دع���م الصحفيين ان 
والمعتقالت  الس���جون  في  "التعذيب 
اإلس���رائيلية بدأ مع بداي���ات االحتالل 
بأش���كال  التعذي���ب  م���ارس  ال���ذي 
عدة، نفس���ية وجس���دية، والتي أدت 
إل���ى استش���هاد المئات من األس���رى 

والمعتقلين الفلسطينيين.
وتابع���ت: "أفظ���ع م���ا يقال بمناس���بة 

اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إّن 
االحتالل اإلس���رائيلي اس���تخدم كافة 
أنواع األسلحة و التعذيب المحرمة دوليًا 
تج���اه الحريات اإلعالمي���ة في األراضي 
الفلس���طينية، في محاول���ة منه لقتل 
الصورة والكلمة الت���ي تفضح حقيقة 
م���ا يمارس���ه االحت���الل ف���ي األراضي 
الفلس���طينية من س���لب ونهب وقتل 
واعتقال وإهانة وكافة أنواع المعامالت 

الت���ي تتنافى مع االتفاقي���ات الدولية 
واإلعالميين  للصحفيي���ن  أعطت  التي 
الحق في ممارس���ة حرياتهم وآرائهم 

ضد الظلم والقهر اإلسرائيلي.
وطالبت لجنة دعم الصحفيين، المجتمع 
الدولي وعل���ى وجه الخصوص األطراف 
الموقعة عل���ى اتفاقية جنيف الرابعة، 
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، 
بضرورة التدخل والضغط على السلطات 

اإلس���رائيلية، "لوقف جريمة التعذيب 
بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب 

في سجون دولة االحتالل".
وش���ددت على ضرورة "تش���كيل لجان 
تحقيق من أجل الكش���ف عن أساليب 
التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، 
وحت���ى تكون هذه اللج���ان خطوة على 
طريق تقديم مرتكبي جريمة التعذيب 

للعدالة الجنائية الدولية".

دعم الصحفيين: 196 حالة تعذيب وانتهاك من قبل االحتالل بحق الصحفيين

طولكرم/ االستقالل: 
مددت محكمة الس���لطة في طولكرم، امس الخميس، توقيف الصحفي سامي 

الساعي لسبعة أيام أخرى، علما أنه معتقل منذ 2020/06/9. 
وكانت محكمة صلح طولكرم عقدت جلسة له بعد انتهاء فترة توقيفه السابقة، 
قدمت النيابة العام���ة خاللها طلبًا بتمديد توقيف الصحفي الس���اعي 15 يوما 
أخرى الستكمال إجراءات التحقيق.  وطالب محامي مركز مدى فراس كراجة الذي 
يتولى الدفاع عنه بإخالء س���بيله ورفض التمديد.  وأوضح للمحكمة أن التحقيق 
في تهم الجرائم االلكترونية ال يتعدى ضبط األجهزة االلكترونية من قبل النيابة 
واألجهزة المختصة، وتقديم تقرير الكتروني من المختبر الجنائي لتبيان العالقة 
االلكترونية بي���ن األجهزة الخاصة بالمتهم، والمنش���ورات التي يتمحور حولها 
التحقيق، وأن كل ذلك ال يس���تدعي أكثر من 24 ساعة كما انه ال يستدعي إبقاء 

المتهم موقوفا كون إخالء سبيله ال يؤثر على عمل النيابة واألجهزة المختصة. 
وبين كراجة ان مبررات توقيف الس���اعي المدة الس���ابقة وطلب تمديده مجددا 
غير صحيحة وان استمرار توقيفه يضر به، ويجب على المحكمة أن تمنحه حق 

مقاضاة النيابة ألن توقيفه في حال ثبوت براءته.

رام الله/ االستقالل: 
أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية أن 
18% من أسرى قطاع غزة يعانون من أمراض مزمنة، كالسرطانات 

والقلب والكلى والسكر والضغط والغضروف، وأمراض أخرى.
وأوضح���ت الهيئة في بيان وصل "االس���تقالل"  أمس الخميس 
أن األس���رى المرضى يتعرضون النته���اكات صارخة تخالف كل 
األع���راف والمواثيق الدولي���ة والمبادئ الصحي���ة، كحق الرعاية 
الصحية، والحماية من األم���راض المعدية والخطيرة، والحق في 
الحصول على أعلى مس���توى ممكن من الصح���ة والرعاية، وعدم 

التمييز.
من ناحيته، بين وكيل مس���اعد رئيس الهيئ���ة لإلدارات العامة 
المس���اندة ومس���ؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية بس���ام 
المجدالوي أن األسرى يعانون من عدم إجراء الفحوصات المخبرية 

الدورية والقيام بصور األشعة.
وأض���اف أن األس���رى يعانون أيًضا من عدم وج���ود طواقم طبية 
معالجة من إدارة الس���جون في ظل منع إدخ���ال الطواقم الطبية 
المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية وعدم تقديم العالجات 

الالزمة أو إجراء العمليات الجراحية لألسرى.
وطالبت الهيئة المؤسس���ات اإلنسانية والحقوقية الفلسطينية 
والعربية والدولي���ة للضغط على االحتالل إلنقاذ حياة األس���رى 
الفلسطينيين المرضى في السجون اإلسرائيلية، وااللتزام بمواد 
وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي اإلنساني.

هيئة: 18 % من أسرى قطاع 
غزة يعانون أمراضًا مزمنة

محكمة طولكرم تمدد توقيف 
الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: الصحفي الساعي 7 أيام

ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس 
الخميس، حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة 
ف���ي الضف���ة الغربية المحتل���ة  وخصوصا 
في قرية العيس���وية ش���مال شرق القدس 

المحتلة.
ونفذت مخاب���رات وش���رطة االحتالل حملة 
اعتقاالت واسعة في أحياء قرية العيسوية 

شمال شرق القدس المحتلة.
وش���ن جنود االحتالل حملة اعتقاالت طالت 
كل من الشبان محمد موسى مصطفى، أحمد 
أب���و الرومي، يوس���ف دروي���ش، خالد ضياء 
محيسن، عواد رائد عواد، محمد خليل عواد، 
يونس أبو الحمص، وديع عليان، وفتش���ت 

منازلهم وخربت محتوياتها.
كما اعتقلت مخابرات االحتالل في غرف"4" 
بالمس���كوبية الطفل محمد حمزة عبيد )12 

عامًا( من حي عبيد بالعيسوية.
كما اقتحمت قوات االحتالل منازل 10 شبان، 
ول���م يتواجدوا في منازلهم لحظة االقتحام، 
عرف منهم القاصر محمد س���امي عبيد )16 

عامًا(، والشاب جهاد عيسى بدر.
وذكرت مص���ادر محلية أن ق���وات االحتالل 
اعتقلت فلس���طينيا وزوجت���ه، بعد اقتحام 
منزلهما في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، 
كما تم اعتقال طفلين فلسطينيين من حي 
وادي قدوم ببلدة سلوان وبلدة العيسوية في 

القدس المحتلة.
وأضاف���ت أن ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
اعتقلت ش���ابا فلس���طينيا م���ن مخيم نور 
ش���مس ش���رق محافظة طولك���رم بالضفة 
الغربية، وذلك بعد أن داهمت منزله وعبثت 

بمحتوياته.
الق���وات  أّن  محلّي���ة  مص���ادر  وأوضح���ت 

عزت  أحمد  اعتقلت الش���اب  الصهيوني���ة 
زنديق، بعد أن داهمت منزله في المخيم.

وفي قلقيلي���ة جرى اعتقال الش���اب أنس 
مراد خليل رضوان، م���ن ذوي اإلعاقة، ونقله 

االحتالل إلى مركز تحقيق "أرئيل".
كما اعتقلت قوات االحتالل 4 شبان من قرية 
دير جرير ش���رق رام الله ، اثن���اء انتظارهم 
أس���يرًا محررا الس���تقباله في محيط سجن 

عوفر غرب مدينة رام الله. 
في الوقت نفسه، س���لمت سلطات االحتالل 
طالبا جامعيا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، 

بالغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم.
م���ن جهة أخ���رى، داهمت ق���وات االحتالل 
مخيم���ي الف���وار و العروب جنوب وش���مال 
مدينة الخليل، فيم���ا هدمت مبنيين يضم 
كل منهم���ا طابقين قيد اإلنش���اء، في بلدة 

عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت ومداهمات بالضفة والقدس
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )262 / 2020(
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم ل���إدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: خليل احم���د محمد أبو ظريفه من س���كان خانيونس هوية رقم 

959310533 بصفته وكيال عن: لطفية علي احمد أبو سمحان 
بموجب وكالة رقم: 3129 / 2020 الصادرة عن خانيونس 

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 224 قسيمة 3 + 7 المدينة بني سهيال

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ: 25/ 6/ 2020م

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

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

  مذكرة تبليغ حكم غيابي 
الى المدعى عليه / س���ليمان س���ليم س���ليمان حلس من غزة وس���كان 
الش���جاعية س���ابقا ومجهول محل االقامة في الداخل المحتل اآلن لقد 
حك���م عليك من قبل هذه المحكمة في القضية اس���اس 2019/1596م 
وموضوعها نفق���ة زوجة وقدره ثمانون دينارًا اردني���ًا او ما يعادل ذلك 
بالنقد المتداول المرفوعة عليك من قبل المدعية / لينة عبد الفتاح خضر 
حلس حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالس���تئناف غيابيا بحق المدعي 
عليه قابال لالعتراض واالس���تئناف , لذلك صار تبليغك حسب اأًلصول 

.وحرر بتاريخ 2020/4/27م

  قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد ظاهر �سحادة

   دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية

 �إعالن ور�ثة �ضادر عن حمكمة خانيون�ض �ل�ضرعية
لقد تقدمت لمحكمة خانيونس الش���رعية مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة ش���راب 
مؤرخة في 2020/6/16م تتضمن ان المرحومة امونه محمد عيد ش���بير المشهورة عاشور 
من خانيونس قد انتقلت الى رحمة الله تعالى سنة 1957م في خانيونس وانحصر ارثها 
الشرعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها محمود حامد عبد 
الدايم عاشور وهم حسن وحسين ومحمد ومريم وفاطمة ثم بتاريخ 2010/11/17م توفي 
ابنها محمد المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في اوالده المتولدين له من زوجته 
صبحية س���الم عبد السالم عاش���ور المتوفاة قبله وهم صالح وهش���ام انا المقرر وصباح 
وايمان وسناء وفي ابنته من مطلقته فايزة ابراهيم متولي العيسوي وهي راندة فقط وال 
وارث للمتوفاة المذكورة س���وى من ذكر وليس لها وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار 
توفوا حال حياتها وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل اعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة 
تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة 
محكمة خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن وحرر في 4 من 

ذي القعدة لسنة 1441 ه� الموافق 2020/6/25م

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

رام الله/ االستقالل: 
يتعرض %95 م���ن المعتقلين الفلس���طينيين للتعذيب منذ 
اللحظة األولى على اعتقاله���م، ويمتد ذلك في التحقيق، وبعد 
الّزج بهم في السجون، في تأكيد واضح على أن سلطات االحتالل 
الصهيون���ي تنتهج أس���اليب متع���ددة لتعذيبهم جس���دًيا 

ونفسًيا، عبر منظومة عنف شاملة.
 وأوضح نادي األس���ير في بيان، امس الخميس، لمناسبة اليوم 
العالم���ي لمس���اندة ضحاي���ا التعذي���ب الذي ُيص���ادف اليوم  
الجمع���ة، الموافق 26 من حزيران/ يونيو من كل عام، أن مفهوم 
التعذيب الذي يمارس���ه االحتالل بحق األس���رى ال يقتصر فقط 
على العنف المس���تخدم خالل االعتق���ال والتحقيق بهدف نزع 
االعتراف���ات كما هو متع���ارف عليه ضمن مح���ددات التعريف 
الحاصل له، بل إن غالبية السياس���ات التنكيلية التي يواجهها 

األسرى داخل السجون تندرج تحت إطار التعذيب.
وتابع: من أبرز األدوات التي تس���تخدمها سلطات االحتالل بحق 
المعتقلين، هي: العزل االنفرادي، واحتجاز األس���رى في ظروف 
قاس���ية وقاهرة ال تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، وعمليات 
القم���ع الممنهجة، إضافة إلى عملي���ة نقلهم التي تجري عبر ما 
تسمى "بالبوس���طة"، والتي ُتش���كل رحلة عذاب أخرى لألسير، 
وكذلك سياسة اإلهمال الطبي )القتل البطيء( بما تتضمنه من 

أساليب وأدوات، فيه يتم قتل األسير بشكل بطيء.
وأش���ار إلى أن فترة التحقيق ش���كلت المرحلة األهم في مصير 
المعتق���ل، وفيها يكثف المحققون اس���تخدام التعذيب بحق 
المعتقلين بغية الحصول عل���ى اعترافات إلدانتهم، وذلك من 
خالل أساليب تعذيب جسدية ونفسية، وتشمل هذه األساليب 

ما يلي: الحرمان من النوم عن طريق جلس���ات تحقيق مس���تمرة 
تصل إلى 20 ساعة، وتقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، وشد 
القي���ود لمنع الدورة الدموية من الوصول لليدين، وتغطية رأس 
المعتقل بكيس قذر، وكذلك الش���بح المتواصل على الكرسي، 

والضرب والصفع والركل واإلساءة اللفظية واإلذالل المتعمد.
 باإلضافة إل���ى التهديد باعتق���ال أحد أفراد أس���رة المعتقل، 
والتهدي���د باالعت���داء الجنس���ي عل���ى المعتقل أو أح���د أفراد 
أس���رته، والتهديد بهدم المنازل أو التهديد بالقتل، والحرمان 
من اس���تخدام المراحيض، والحرمان من االس���تحمام أو تغيير 
المالب���س أليام أو أس���ابيع، والتعرض للبرد الش���ديد أو الحرارة، 
والتع���رض للضوضاء بش���كل متواص���ل، واإلهانات والش���تم 

والتهديد وغيرها.
وحس���ب البيان، هناك أس���اليب أخرى تندرج تحت ما يس���مى 
بالتحقيق "العسكري": وهي أساليب تستخدم في حاالت تسمى 
"القنبلة الموقوتة" ومبررة في القانون الصهيوني، تحت ش���عار 
"ضرورة الدفاع" ومنها: الش���بح لفت���رات طويلة، حيث يتم إجبار 
المعتقل على االنحناء إلى الوراء فوق مقعد الكرس���ي ما يسبب 
آالما ومش���اكل في الظه���ر، أو الوقوف لفت���رات طويلة مع ثني 
الركب وإس���ناد الظهر على الحائط، كما يتم اس���تخدام أسلوب 
الضغط الش���ديد على مختلف أجزاء الجسم، باإلضافة إلى الهز 
العنيف والخنق بعدة وس���ائل وغيره���ا، منها ظروف االحتجاز، 
حي���ث يوضع المعتقل لفترات طويلة ف���ي العزل االنفرادي في 

زنازي���ن صغيرة خالية من النوافذ وباردة جدا تعرف ب�"الخزانة"، 
كما يحرم من النوم ومن الحق في الحصول على أدوات النظافة 
األساس���ية والطعام والشراب النظيفين، وتسبب هذا النوع من 

التحقيق بقتل العشرات من األسرى.
وأضاف، ان عملي���ات القمع التي تنفذها وحدات القمع التابعة 
إلدارة سجون االحتالل تبرز كأحد أبرز أساليب التعذيب الجماعي 
لألسرى، وشهد األس���رى العام الماضي تصعيدا في استخدام 
عمليات القمع بحقهم، عبر وحدات خاصة تابعة إلدارة س���جون 
االحتالل، فيها اس���تخدمت قوات القمع، غ���از الفلفل، والقنابل 
الصوتية، والرصاص المطاطي، والهراوات والكالب البوليس���ية، 
حيث أصيب العش���رات من األس���رى في حينه ومنها إصابات 
بليغ���ة، جراء تعرضه���م للتعذيب بم���ا فيه الض���رب المبرح، 
وتقييدهم باألس���رة، لعدة أيام دون تقديم العالج للمصابين، 
وتجريدهم من كافة مقتنياتهم وتحويل أقس���امهم، إلى عزل 
جماعي. وبعد منتصف عام 2019، استعادت سلطات االحتالل 
أدوات التعذي���ب التي انتهجتها خالل العقود الماضية، والتي 
طالت قرابة 50 معتق���ال/ ة في فترة وجيزة، ولم تتوقف أجهزة 
االحت���الل خالل الع���ام الجاري ف���ي اس���تخدام التعذيب بحق 

المعتقلين الفلسطينيين.
هذا وأكد نادي األس���ير أن ممارسة االحتالل للتعذيب مستمرة 
رغ���م تحريم المواثي���ق والمعاهدات الدولي���ة للتعذيب بكافة 
أش���كاله، مطالبا كافة المؤسس���ات الحقوقية الوطنية والعربية 
والدولية بضرورة ممارسة دورها المطلوب حيال جرائم االحتالل، 
ومنها: جريمة التعذيب بما تش���كله من خطر على اإلنس���انية، 

وعلى دورها الذي وجدت من أجله.

95 % مــن األســرى يتعرضــون للتعذيــب فــي سجــون االحتــالل

رام الله/ االستقالل: 
أعلن المتحدث باسم هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، 
حس���ن عبد ربه، أنه ت���م التوصل إلى اتف���اق بين لجنة 
الصلي���ب األحم���ر الدولية وإدارة س���جون االحتالل بش

Hن تنظي���م برنامج زيارات لألس���رى المقدس���يين في 
مختلف س���جون االحتالل، يبدأ في الس���ادس من تموز 

الق���ادم وحتى منتصف الش���هر ذاته، مش���يرًا إلى أن 
الزيارات التي تمت خالل الش���هر الحالي كانت من خالل 
لجنة أهالي األس���رى، وعلى نفقته���م. وقال عبد ربه في 
حدي���ث إذاعي، أمس الخميس، إن االتصاالت مس���تمرة 
بي���ن الصليب األحمر وإدارة س���جون االحتالل، للتوصل 
إلى عودة الزيارات ووضع ترتيبات معينة في ظل جائحة 

كورونا، وفق اإلجراءات الوقائية والسالمة العامة.
وحول الوضع الصحي لألس���ير معم���ر الصباح، المعتقل 
من���ذ 18 عامًا، ويقب���ع في عيادة س���جن الرملة، قال عبد 
ربه: إن حالته مس���تقرة، إال أنه ما زال يعاني مش���كالت 
في التنفس، وه���و بحاجة لرعاية طبية، غير أن االحتالل 

يتعمد عدم توفيرها، لمفاقمة وضعه الصحي سوءًا.

جنين/ االستقالل: 
وّجهت النيابة اإلسرائيلية في محكمة سالم العسكرية 
ش���مالي جنين  أمس الخميس تهمة التس���بب بالقتل 
العمد بحق األسير نظمي أبو بكر )49 عامًا(، الذي تتهمه 
س���لطات االحتالل بتنفيذ عملية قت���ل أحد الجنود في 

بلدة يعبد قبل أشهر.
وذكرت القناة الس���ابعة العبرية أن النيابة اإلسرائيلية 

وّجهت تهمة القتل العمد لألس���ير أبو بكر بزعم إلقائه 
طوبة عل���ى رأس أحد جنود االحتالل فج���ر 12 مايو/أّيار 
الماضي خالل اقتحام جنود االحتالل لمنازل المواطنين 
اآلمنين. واّدعت النيابة اإلس���رائيلية في الئحة اتهامها 
أّن الفلسطيني أبو بكر ألقى نصف طوبة بوزن حوالي 10 
كغم من ارتفاع 13 مت���ًرا على رأس الجندي »عاميت بن 
يغال« من لواء »جوالني«؛ ما تس���ّبب بتهّشم جمجمته، 

وإصابته بنزيف حاد أودى بحياته. في حين شدد أبو بكر 
خالل الجلس���ة أن الئحة االتهام ج���اءت مخالفة لألقوال 

التي أدلى بها خالل جلسات التحقيق. 
وطل���ب المحامي الم���وكل بالدفاع عن أب���و بكر بتأجيل 
بدء إجراءات المحاكمة لمدة ش���هر، ليتسنى له االطالع 
على تفاصيل القضية، ودراس���ة الئحة االتهام وظروف 

الواقعة.

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين إن س���لطات االحتالل اإلسرائيلية تواصل 
عزل األس���يرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة في عزل "الجلمة"، بظروف صعبة 

وقاسية.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت "االس���تقالل" أمس الخميس، أن األس���يرتين 
حمادة وحش���يمة تتعرضان لمعاملة سيئة واس���تفزازية، وتقبعان في غرفة 
ضيقة ثبت بداخلها 3 كاميرات مراقبة، وبدون أية أدوات كهربائية ومقطوعات 
عن العالم الخارجي بش���كل ت���ام. وروتا "أنه منذ نقلنا إلى ع���زل الجلمة ونحن 
بنف���س المالبس، حيث ل���م يحضروا لن���ا أغراضنا وأعطونا فق���ط )بلوزة( لكل 
واحدة ومعجون أس���نان مع فرشاة أس���نان بالية ومكسورة وهناك مرحاض في 
الغرفة بجانب )ال���دش( يفصله باب صغير بطول حوال���ي نصف متر ومرتفع 
عن األرض حوالي 30 س���م، وهذا يزي���د من معاناتنا، حيث أن���ه وعندما تريد 
إحدانا أن تس���تحم تحضر األخرى فرشة النوم، وتمسكها لتغطي الباب كامال 
لكي ال تخترق خصوصيتنا بالكاميرات وبعد قليل من الوقت يدخلن السجانات 

ويصرخن علينا بإنهاء الحمام فورا".
وأضافتا "نخرج للقاء المحامي ونحن مقيدي األرجل، ويخرجوننا بدون أن يلبسونا 
الكمامات ولكن السجانين والسجانات يلبسونها لوقاية أنفسهم، ولغاية اللحظة 

ومنذ أشهر ونحن ممنوعات من الخروج للفورة، وممنوعات من زيارة األهل".

االحتالل يواصل عزل األسيرتين 
حمادة وحشيمة بظروف قاسية

هيئة األسرى: اتفاق بشأن تنظيم زيارات لألسرى

االحتالل يقدم الئحة اتهام بحق منفذ عملية يعبد
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2016/8680

الى المنفذ ضده / وليد عبد اللطيف محمد مقبل 
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في سند تسوية المديونية والصادر لصالح 
طالب التنفيذ / المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية )فاتن( والبالغ قيمته $1884)الف 
وثمانمائة وأربعة وثمانون دوالرًا امريكيًا( وبناء عليه تم الحجز التنفيذي على ربع راتبك لدى 

بنك فلسطين المحدود وسيتم صرف المبالغ المحجوزة لصلح طالب التنفيذ .
لذل���ك عليك الحضور ال���ى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين واذا لم 
تحض���ر خالل الم���دة المذكورة فإنك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

القاهرة/ االستقالل: 
أك���دت جامع���ة ال���دول العربي���ة ض���رورة مواصل���ة 
المجتمع الدولي دعم وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "أونروا"، ورفض أية مح���اوالت إلنهاء 
أو تقلي���ص دوره���ا والحفاظ عليها كعن���وان لاللتزام 
الدولي تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين، لحين حل 

قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وش���ددت على ض���رورة إيج���اد آليات فعال���ة لدعمها 
ومساندتها للقيام بدورها الحيوي في تقديم الخدمات 

األساسية لالجئين الفلسطينيين.
ج���اء ذلك خالل انطالق  أمس الخميس أعمال الدورة ال� 
104 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في 
الدول العربية المضيفة لالجئين بمقر الجامعة العربية، 
برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس 

دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي.
وحم���ل األمين العام المس���اعد للجامعة، رئيس قطاع 
فلس���طين واألراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، 
في كلمته امام الدورة التي تعقد باستخدام "الفيديو 
كونفرنس" نظًرا للظروف االستثنائية لتفشي فيروس 
"كورونا"، س���لطات االحت���الل المس���ؤولية كاملة عن 
تداعيات تنفيذ مشاريع االستيطان، والضم والتهويد 
في أرض فلس���طين المحتل���ة، وما س���تتركه من آثار 
وانعكاسات على األمن واالستقرار في المنطقة والعالم.

ورح���ب بالمواقف الدولي���ة الرافضة لمش���اريع الضم 
اإلسرائيلية، داعًيا إلى تحويل هذه المواقف إلجراءات 
سياس���ية وقانونية عملي���ة تتضمن إق���رار منظومة 
عقوبات رادعة لالحتالل إللزامه بقواعد القانون الدولي، 
وإنفاذ ق���رارات المجتمع الدولي ذات الصلة، إلى جانب 

المبادرة لالعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال إن هذا المؤتمر المهم يناقش موضوعات رئيسة 

وقضاي���ا مهمة، ومنها قضية الق���دس التي تتعرض 
لهجمة استيطانية تهويدية غير مسبوقة كما قضية 
ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور األردن، فضاًل 
عن أوضاع الالجئين الفلس���طينيين في الدول العربية 

المضيفة، والتحديات التي تواجه "أونروا".
وأضاف أن األمانة العامة تتابع بصورة حثيثة التواصل 
معكم على مدار األسبوعين األخيرين لتنسيق وإعداد 

التوصي���ات الفعال���ة التي تعك���س التضامن والدعم 
العرب���ي الض���روري والمقدر للش���عب الفلس���طيني، 
و"ألونرو"ا عل���ى وجه التحديد وه���ي التوصيات التي 
ارتأيتم وكانت ثمرة التع���اون معكم وتنتظر اقراركم 

ومصادقتكم.
وش���ارك في االجتماع االفتراضي كل من: فلس���طين، 
مصر، األردن، لبنان، والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعل���وم، منظمة التعاون اإلس���المي، ومنظمة العالم 
االسالمي للتربية والعلوم والثقافة، باإلضافة إلى وكالة 

)أونروا(.
ويبح���ث االجتم���اع مس���تجدات أوض���اع الالجئي���ن 
الفلس���طينيين في الدول العربية المضيفة، وقضية 
القدس، خاصة في ظل التطورات الخطيرة وما تتعرض 
له المدينة من هجمة استيطانية تهويدية للسيطرة 

عليها وعلى مقدساتها اإلسالمية والمسيحية.
وسيناقش المؤتمر أيًضا تطورات القضية الفلسطينية 
وتحدياته���ا، خاص���ة في ظ���ل مخطط���ات االحتالل 
االس���تيطانية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية 

وغور األردن.
كما يناقش السعي لتوفير التمويل الالزم لوكالة األمم 
المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 
الش���رق األدنى )أونروا( وأوضاعها المالية، ومساندتها 

للقيام بدورها الحيوي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أطلقت وحدة االستخبارات العسكرية في جيش 
االحتالل اإلس���رائيلي األس���بوع الماضي وحدة 
طائرات مس���يرة بدون طيار جدي���دة من نوعها 
مس���ؤولة عن جمع معلومات اس���تخبارية عالية 

الدقة.
 وذك���رت صحيف���ة "يس���رائيل هي���وم" أنه لم 
يتم اإلفصاح عن اس���م الوحدة وس���تكون تحت 
مظلة الذراع االس���تخباري، حيث سيتم توظيف 
الوحدة 9900 التابعة لقسم االستخبارات، بنشر 
الطائرات بدون طيار المجه���زة بتقنية متطورة 
وتوظف طرًق���ا تختلف عن اس���تخدام الجيش 

التقليدي لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار.
 وأوضح���ت أنه في المرحلة القادمة، س���تحتوي 
الوحدة على أكثر من 10 طائرات بدون طيار كبيرة 
متعددة األدوار والعديد من الطائرات الصغيرة 

األصغر من أنواع مختلفة.
 وأش���ارت إلى أن بعض الطائرات بدون طيار من 
صنع إس���رائيلي، في حين ت���م تصنيع البعض 

اآلخر في الواليات المتحدة وأماكن أخرى.
 ونوه���ت الصحيف���ة إل���ى أن الوح���دة 9900 
"مخصصة لكل ما يتعلق بالجغرافيا، بما في ذلك 
رس���م الخرائط وتفس���ير الصور الجوية واألقمار 

الصناعية وأبحاث الفضاء.

 وقال جيش االحتالل اإلسرائيلي في بيان له "إن 
هذا النوع الجديد من الطائرات المسيرة سيعمل 
عل���ى مضاعفة ق���درة وح���دة 9900 على توفير 

معلومات جغرافية بصرية".
 وأضاف أن الجانب الفري���د اآلخر للوحدة 9900 
هو أنه ضمن صفوفها وحدة صغيرة من الجنود 
الذين يتم تش���خيصهم على أنه���م مصابون 

بالتوحد.
 وادع���ى الجيش أن ه���ؤالء الجن���ود يتمتعون 
بق���درات بصري���ة وتحليلية رائع���ة، ويمكنهم 
اكتش���اف حتى أصغر التفاصيل، التي ال يمكن 

اكتشافها لمعظم الناس.

رام الله/ االستقالل: 
قال���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين: إنها 
تواصل التنسيق والترتيب مع مصر بهدف 
الحص���ول على موافقات إلج���الء العالقين 

الراغبين بالعودة لقطاع غزة.
وأوضح���ت ال���وزارة ف���ي بيان له���ا أمس 
الخمي���س، إنها رفق���ة جه���از المخابرات 

العامة وس���فارة فلس���طين ف���ي القاهرة 
تواصل إجراء جميع التنسيقات والترتيبات 
الالزم���ة للحصول على الموافق���ات الالزمة 
إلجالء العالقين من ابناء ش���عبنا الراغبين 

في العودة الى غزة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال الحصول على 
الموافقات الالزمة، فإن عملية اإلجالء ستتم 

من خالل نقل العالقين من المطار إلى معبر 
رفح بشكل مباشر.

يش���ار إلى أن معبر رفح يش���هد إغالقًا تامًا 
بقرار من وزارة الداخلية ولجنة الطوارئ بغزة، 
منذ منتصف ش���هر ماي���و الماضي، عقب 
تس���جيل إصابات عديدة بفيروس "كورونا" 

في صفوف الفوج األخير العائد للقطاع.

عمان/ االستقالل: 
دعا رئيس مجلس الن���واب األردني، رئيس االتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة، 
رؤس���اء المجالس والبرلمانات العربية إلى اتخاذ مواق���ف رافضة لمخططات حكومة 

االحتالل اإلسرائيلي بضم أراضي غور األردن وأجزاء من الضفة الغربية والجوالن.
وجدد الطراونة في بيانين لمجلس النواب األردني واالتحاد البرلماني، تمس���ك 
األردن بثوابت���ه تج���اه القضية الفلس���طينية، ووقوف األردنيي���ن على جبهة 
الح���ق خلف الملك عبد الله الثاني في رفض أي حلول تهضم حقوق الش���عب 

الفلسطيني التاريخية على أرضه، وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة.
وأك���د أن المجالس والبرلمانات العربية عليه���ا واجب الضغط على حكوماتها، 
والتواص���ل م���ع القوى الفاعل���ة والمؤثرة في الق���رار الدولي إلحب���اط المخطط 
اإلسرائيلي، والذي ينس���ف كل اتفاقيات السالم، ويضع المنطقة برمتها على 

صفيح من التوتر والغليان ويدفعها إلى منعرجات الفوضى.
وقال إن القضية الفلس���طينية تش���هد أخطر مراحله���ا، بتعاظم التهديدات 
والمخططات التي تس���عى حكومة االحتالل إلى فرضها أمًرا واقعًا استنادًا إلى 
دعم وانحي���از اإلدارة األميركية، وآخر تلك المخطط���ات ضم أراضي غور األردن 

وأجزاء من الضفة الغربية، ضمن "صفقة القرن".
وشدد على أن فلسطين كانت وس���تبقى قضيتنا المركزية، وال نرى أولى منها 
قضية تجمعنا، وآن الوقت لصدارتها أجندة القرار العربي على المستويات كافة، 

فهي المدخل الحقيقي للسالم وألمن واستقرار المنطقة برمتها.

الجامعة العربية تدعو لدعم »أونروا« ورفض أية محاوالت إلنهاء دورها

الطراونة ُيطالب البرلمانات العربية 
القدس المحتلة/ الالستقالل: باتخاذ مواقف رافضة للضم

وافقت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس، 
عل����ى بيع أصول ممتل����كات البطريركية اليونانية 
في المدينة المقدس����ة لصال����ح جمعية عطيرت 

كوهانيم االستيطانية.
وبحس����ب موقع صحيفة هآرت����س العبرية، امس 
الخميس، فإن المحكمة رفضت مطالبة البطريركية 
بإلغاء حكم س����ابق يأمر بنقل مب����اٍن تملكها في 

القدس إلى الجمعية االستيطانية.
وبهذا القرار تضع المحكمة حدًا للجهود القانونية 
البطريركية التي استمرت لمدة 16 عامًا، في محاولة 

إللغاء بيع الممتلكات إلى الجمعية االستيطانية.
وسيس����مح القرار لجمعي����ة عطي����رت كوهانيم 
بتجديد جهودها إلخالء الس����كان الفلسطينيين 
من العقارات الثانوية والفنادق الكبيرة عند منطقة 
بواب����ة يافا، ويش����مل ذلك فندق البت����راء، وفندق 
إمبريال، ومبنى آخر في الحي المسيحي، وجميعها 
تعد مباني استراتيجية عند مدخل البلدة القديمة.

وتع����ود القضي����ة لع����ام 2004، حي����ن وقع����ت 
البطريركية على اتفاقية لبيع 3 عقارات للجمعية 
االستيطانية، حيث رفض عدد من المسؤولين في 
الكنيست عملية البيع ما أدى لإلطاحة بالبطريرك 

السابق آنذاك إيريناوس األول.
وح����اول ثيوفيل����وس الثال����ث الذي عين رئيًس����ا 
للبطريركية أن يلغ����ي الصفقة، وتوجه للمحكمة 
بالقدس، قب����ل أن يتوجه للمحكم����ة العليا التي 
أيدت ق����رار البيع، فتم تقديم اس����تئناف بإعادة 
المحاكمة، لكن الق����رار صدر باألمس برفض طلب 

البطريركية.
وسعى ثيوفيلوس للضغط على إسرائيل سياسًيا، 
وتم مناقشة القضية خالل زيارة الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين إلى إس����رائيل في وقت سابق من 

العام الجاري، إال أن ذلك لم ينتج عنه شيًئا.

محكمة »إسرائيلية« تقّر بيع ممتلكات البطريركية اليونانية لجمعية استيطانية

جيش االحتالل يطلق وحدة طائرات استخبارية متطورة

»الخارجية«: نواصل التنسيق لعودة العالقين بمصر لغزة
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الضم .. "إعالن حرب" 

رمضان شلح.. الرمز والفكرة رأي
كتب د. وليد القططي

لم يتأخر االعالم الصهيوني طويال على كلمة القائد المجاهد ابو عبيدة 
الناطق باس����م كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس, 
وكان االهتم����ام الفتا في متابعة الكلمة والتعقي����ب عليها, ابو عبيدة 
تحدث في كلمته في نقطتين االولى مس����ألة الضم واعتبر انها بمثابة 
اعالن حرب, والثانية قضية تبادل االس����رى والتي س����يخضع االحتالل 
لش����روطها إن عاجال ام آجال, ويبدو أن االع����الم العبري ركز على موضوع 
الض����م والذي اعتبره ابو عبيدة بمثاب����ة اعالن حرب وان هذا االمر كان قد 
خرج وفق تقديرات الش����ابك والمؤسسة العسكرية التي حذرت من ان 
الضم س����يؤدي الى حرب ستقودها فصائل المقاومة الفلسطينية في 
قطاع غزة, خاصة ان حركة الجهاد االس����المي س����بق ان دعت على لسان 
امينها العام القائد زياد النخالة الى المبادرة بش����ن هجمات وإش����عال 
مواجهة عس����كرية مع االحتالل الصهيوني إلحباط مخططاته واخطرها 
ضم االغوار وشمال البحر الميت وتوسيع المستوطنات, باإلضافة لموقف 
الجبهة الش����عبية التي دعت ف����ي بيان لها, إلى توجي����ه كل الطاقات 
والجهود في خندق مواجه����ة االحتالل ومخططات التصفية، بما يؤدي 
إلى فتح س����احة اشتباك وانتفاضة ش����عبية عارمة على امتداد مناطق 
التماس ومواقع االحتالل ومس����توطنيه اما الجبه����ة الديمقراطية فقد 
حذرت على لس����ان عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية ناهض 
القريناوي خالل سيرة جماهيرية نظمتها في المحافظة الوسطى بقطاع 
غزة  انه »ال يمكن مجابه االحتالل واالنتصار على صفقة ترامب-نتنياهو 
ومشروع الضم، دون إنهاء االنقسام العبثي، وتصعيد المقاومة الشعبية 
وتوفير الغطاء السياس����ي الوطني لشعبنا لمواصلة كفاحه على طريق 
االنتفاضة الش����عبية الش����املة وصواًل للعصيان الوطني الش����امل ضد 

االحتالل واالستيطان«.
هذه المواقف السياس����ية التي تتوحد عليها الفصائل الفلس����طينية 
ه����ي التي تربك االحتالل الصهيوني, وتدفع����ه للتفكير ألف مرة قبل 
االق����دام على خطوة الضم, وهي التي ت����ؤدي الى تباين المواقف داخل 
الحكومة الصهيونية, ونحن على يقين ان تبعات كلمة الناطق باس����م 
كتائب القس����ام ابو عبيدة س����يكون لها وقعها على الساحة الداخلية 
الصهيونية, وستزيد من الخالف بين نتنياهو وغانتس, وتوسع الفجوة 
بين السفير االمريكي لدى »تل أبيب« ديفيد فريدمان ومستشار ترامب 
وصهرة جاريد كوش����نير الذي يخش����ى ان تؤدي خطوة الضم في حال 
فرضها اآلن جملة واحدة على فرص انجاح ما تس����مى »بصفقة القرن«, 
خاصة انها تلقى معارضة رس����مية عربية ودولي����ة ال يمكن تجاهلها, 
الحكومة الصهيونية تحركت لكبح جماح فصائل المقاومة الفلسطينية, 
بعد ان قدرت ان بداية مواجهة مخطط الضم س����تكون من غزة, مصادر 
مصرية خاصة قالت ل�«العربي الجديد«، إّن القاهرة أبلغت حركة »حماس« 
بتحذيرات »إسرائيلية« شديدة اللهجة من أي ردود محتملة من الحركة 
على الخطوة التي تعتزم حكوم����ة االحتالل تنفيذها اعتبارًا من يوليو/ 
تم����وز المقبل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في وقت أكد فيه 
مصدر قيادي بحركة »حماس« أّن كافة الخيارات مفتوحة للرّد. وأوضحت 
المصادر أّن مصر واألردن أبلغتا الجانب »اإلس����رائيلي« رفضهما لخطوة 
الضم، مش����ّددتين على أنهما ستعلنان التنديد بها فور إعالنها، ولكن 
من دون اتخاذ أي إجراءات تصعيدية على المستوى الدبلوماسي، كون 
ذلك يخالف قرارات واتفاقيات دولية حس����ب ما ذكرت صحيفة العربي 

الجديد . 
قائد حركة حماس في قطاع غزة االخ المجاهد يحيى الس����نوار قال في 
كلمة له, في حال شرعت »اس����رائيل« بتنفيذ مخطط الضم فإن خطاب 
حماس سنلخصه في خمس كلمات, هذه الكلمات الخمس قالها باألمس 
الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة ) قرار –  الضم -  يعني – اعالن – 
حرب ( وهذا معناه ان خطوة الضم االسرائيلية ستكون تبعاتها وخيمة 
على االحتالل, ويعني ان غزة لن تسمح لالحتالل الصهيوني االستفراد 
بالضفة الغربية والق����دس, وان قرار المقاومة الفلس����طينية بيدها وال 
يمك����ن ان يرتهن بأح����د, وان البدائل الفلس����طينية حاضرة لمواجهة 
مخططات االحتالل, خاصة في ظ����ل الخيارات المتعددة لدى الفصائل 
الفلس����طينية, باإلضافة ال����ى ان خطاب أبو عبيدة يالم����س التخوفات 
العربية والدولية من ان سياس����ة الضم االسرائيلية ستعيد التوتر في 
الساحة الفلسطينية, ويجب ان ال نغفل ان هذا الخطاب هو الذي دعت 
حركة الجهاد االسالمي على لسان امينها العام القائد الكبير زياد النخالة 
ال����ى تبنيه, ألن االحتالل ال يفهم اال لغة القوة, وهذا الخطاب ينس����جم 
تمام����ا مع التوجه العام لحركة الجهاد االس����المي, التي طالما دعت الى 
االس����تعداد للمعركة القادمة, وحالة التناغم هذه بين حماس والجهاد 
االسالمي وبقية الفصائل الفلسطينية, ستنعكس بقوة على نتائج أي 
معركة سيفجرها االحتالل  فالمقاومة تستفيد من تجاربها, وتعزز من 

قدراتها وتهيء الميدان لصالحها استعدادا ألي معركة.    

 الس���لطة الفلس���طينية قررت أنها لن تعود لمربع 
َّ

»إن
العنف«، هذا التصريح ألحد كبار مسئولي السلطة جاء 
في س���ياق مقابلة لقناة )كان( اإلس���رائيلية الرسمية، 
عندما س���ئل عن رد الس���لطة على مخط���ط الضم في 
الضفة الغربية، المقابلة حملت مضامين عديدة أهمها 
هو الخلط المقصود بين المقاومة بمعانيها اإليجابية 
المرتبط���ة بالكفاح والنضال والثورة، والعنف بمعانيه 
الس���لبية المرتب���ط بال���دم والقتل والتدمي���ر، وبذلك 
ُيخرج العنف من معناه النضال���ي ومضمونه الوطني 
وُبعده القانوني، وس���ياقة الثوري، ويس���تحضر أنواع 
العن���ف الديني والمذهبي والعرق���ي... ليظل مفهوم 
)مرب���ع العنف( الس���لبي هو المهيمن على المش���هد 
الذهني والواقعي، من أجل طمس مفهوم )المقاومة( 
اإليجابي السائد في العقل الجمعي الفلسطيني منذ 
بداية الحركة الوطنية الفلس���طينية وانطالقة الثورة 

الفلسطينية المعاصرة.
)مربع العنف( الذي لن تعود إليه السلطة الفلسطينية 
– حس���ب المسئول الكبير- غير محدد المرحلة الزمنية 
للعنف الفلسطيني، فهل هو هبة أو انتفاضة القدس 
التي غلب عليه���ا طابع العملي���ات الفدائية الفردية 
كالطع���ن والدهس، أم انتفاض���ة األقصى التي بدأت 
ش���عبية وانتهت مس���لحة، أم انتفاضة الحجارة التي 
انتهت بإنشاء السلطة الفلسطينية التي أصبح فيها 
مس���ئوال كبيرًا ُيهاجم العنف الذي ج���اء به. ربما أراد 
المس���ؤول الكبير أن ُيحذر من العودة لمرحلة الكفاح 
المس���لح الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية في 
األردن ثم لبنان، مس���تحضرًا س���لبيات العنف الثوري 
عندم���ا تحّول الكفاح المس���لح  إلى نوع من الس���لطة 
ُاس���تخدمت فيها القوة العس���كرية للس���يطرة على 
المخيمات الفلسطينية وحسم الصراع بين المنظمات 
الفلس���طينية حس���ب موازي���ن الق���وة عل���ى األرض. 
وُمستدعيًا تسبب القواعد العسكرية الثابتة للمقاومة 
في مشاكل مع الدول المضيفة، وتحّولها إلى أهداف 
س���هلة مكن العدو من ضربها، وربما أراد عندما تحّدث 
عن )مرب���ع العنف( إش���كاليات المقاومة عندما تكون 
جزءًا من الس���لطة أو تتولى السلطة لتقع تحت ضغط 
توفير متطلبات الش���عب الحياتية. وتضطر إلى ضبط 

إيقاع المقاومة وفق استحقاقات السلطة.
وطالم���ا أنه لم ُيحدد أي مرحلة من )مربع العنف( الذي 

لن تعود السلطة الفلس���طينية إليه، ولم يتحّدث عن 
مربع العنف اإلسرائيلي إن كان سيقف  أم سيتواصل 
كج���زء من هوية الكيان وطبيعته منذ نش���أته وقبلها 
وبعده���ا، فس���نأخذ تصريحه عل���ى المقاومة في كل 
مراحلها، منذ بداية الثورة الفلسطينية المعاصرة بعد 
نشأة منظمة التحرير الفلسطينية، في النصف الثاني 
من س���تينيات القرن العشرين، التي جاء في ميثاقها 
الوطني عن الكفاح المسلح أو )مربع العنف( بالمفهوم 
االنبطاحي الجديد » الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد 
لتحرير فلس���طين، وه���و بذلك اس���تراتيجية وليس 
تكتيكًا، ويؤكد الشعب الفلسطيني تصميمه المطلق 
وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح، والسير قدمًا 
نحو الثورة الش���عبية المسلحة، لتحرير وطنه والعودة 
إليه«، وهو األس���لوب الذي تبنته كل فصائل المنظمة 
آن���ذاك قبل ظه���ور حركتي الجهاد وحم���اس، فكان 
الكفاح المس���لح العامل األساسي في تجسيد الهوية 
الفلسطينية  القضية  الفلسطينية، وتحويل  الوطنية 
من كونها قضية الجئين إنس���انية إلى قضية وطنية 
تحررية، وإبقاء القضية حية على المستويات الوطنية 
والعربية واإلس���المية والدولية، وهذا لم يكن ليحدث 

لوال المقاومة أو مربع العنف الثوري.
ومع مرور الزمن العربي الرديء، وبفعل عوامل التعرية 
الوطني���ة الفلس���طينية، وبتأثير مفاهي���م الواقعية 
الثورية والنظري���ات السياس���ية االنتهازية، لم يبق 
الكفاح المس���لح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، 
فأضي���ف إليه ط���رق أخرى إلى جانب���ه، فأصبح طريقًا 
رئيس���يًا، ثم أحد األس���اليب والطرق الكفاحية، حتى 
أزي���ح إلى الصف���وف الخلفية، وصوال إلى اس���تبعاده 
كطري���ق للتحرير، تمهيدًا لنب���ذه وتجريمه كما حدث 
في اتفاقية أوس���لو وتبعاتها، لنج���د أخيرًا من ُيّحذر 
م���ن العودة إلى )مربع العن���ف( وكأنه رجس من عمل 
الش���يطان، وليس حق طبيعي للش���عب الواقع تحت 
االحتالل، اكتسب ش���رعيته من وجود المحتل نفسه 
على األرض الفلس���طينية، باعتباره  يستند إلى حقين 
طبيعيين للشعوب وهما حق الدفاع عن النفس وحق 
تقرير المصير، لذلك فقد أيدته كل المواثيق الدولية 
وأح���كام القان���ون الدولي، الذي أعطى الحق لس���كان 
األراضي المحتل���ة في الثورة على س���لطات االحتالل 
ومقاومتها، ولهذا فإن حق الش���عب الفلسطيني في 

مقاومة االحتالل حق ثابت وأصيل وليس مجرد سلوك 
ُيدرج في )مربع العنف(.

 المقاوم���ة وف���ي مقدمتها الكفاح المس���لح حق 
َّ

إن
طبيعي للشعب الفلس���طيني من أجل تحرير أرضه 
الُمحتلة والعودة إلى وطنه المس���لوب، فهو ينسجم 
مع منطق الواقع وقوانين التاريخ، ويتسق مع خبرات 
األم���ة في التحرر من االس���تعمار، ويتفق مع تجارب 
حركات التحري���ر الوطني العالمي���ة، فنهج الجهاد 
والمقاومة ه���و النهج األكثر واقعي���ة واألجدى من 
أجل التحرير، خاصة ونحن خارجون من تجربة فاشلة 
عمره���ا أكثر من ربع قرن من المفاوضات العبثية مع 
العدو الُمحتل، وق���د تأكد ذلك  في تحرير المقاومة 
اللبناني���ة لجن���وب لبنان من االحت���الل الصهيوني، 
وهزيمت���ه في حرب تم���وز مرة أخ���رى، وفي تحرير 
المقاومة الفلسطينية لقطاع غزة من جيش االحتالل 
ومس���توطنيه رغم بقائه تحت الحصار، ثم منعه من 
تحقيق النصر في ثالثة حروب الحقة، وكلمة الس���ر 
في هذا التحري���ر اللبناني والفلس���طيني هو جعل 
االحتالل واالس���تيطان باهظ الثم���ن ومرتفع الُكلفة 
البشرية والمادية، لوضعه ف مأزق أمني هو جزء من 

مأزقه الوجودي األكثر عمقًا.
كلمة الس���ر ف���ي التجربتين اللبنانية والفلس���طينية 
ُيمكن استخدامها في الضفة الغربية بنفس الطريقة، 
وه���ي أن نجعل لالحت���الل واالس���تيطان ثمنًا باهظًا 
بالمقاومة التي تستنزف االحتالل واالستيطان بشريًا 
وماديًا عن طريق إبقاء حالة االشتباك والمشاغلة معه، 
ليصل إلى مأزق���ه األمني المرتب���ط بمأزقه الوجودي، 
ليك���ون أم���ام خياري���ن: إما االنس���حاب م���ن الضفة 
والمحافظة عل���ى وجود دولته في ح���دود النكبة إلى 
حين، أو الذه���اب نحو المجه���ول بمواجهة المخاطر 
األمني���ة والديموغرافية المؤك���دة من بقاء الضفة في 
حدود دولة الكيان، بما يحمل ذلك من تهديد وجودي 
للكيان الصهيوني، والمقاومة كلمة السر في التحرير 
ال بد أن تش���ق طريقها على هدى وبصيرة، وفي ضوء 
المش���روع الوطني الفلس���طيني القائم على التحرير 
والع���ودة واالس���تقالل، بعد أن تكنس م���ن طريقها 
كل المفاهيم الدخيلة على الثورة الفلس���طينية التي 
أفرزت مصطلحات غريبة وُمعادي���ة للثورة مثل )مربع 

العنف( وغيرها.

المقاومــة و »مربــع العنــف«
كتب د. وليد القططي

لق����د س����قطت القدس بأي����دي االحت����الل يوم 
س����قطت من وجدان العرب والمس����لمين، ويوم 
س����قطت األمة في وحول الغرب ومؤامراته، وفي 
مستنقعات االستعمار وحبائله، ويوم استحوذ 
ش����يطان العالم على قلوبهم، وتحولت قبلتهم 
من بي����ت المقدس إلى »البي����ت األبيض«، ويوم 
تراجعت قيمة المقدسات في بورصة ضمائرهم، 
وي����وم غرق����ت عقولهم ف����ي غياه����ب الجهل 
والمادي����ة، وعّم الظلم والفس����اد، وضاعت القيم 
والمبادئ، وعش����عش الرع����ب والفزع في نفوس 
الضعف����اء، وانهزم����ت أفئدتهم، وي����وم أحنى 
المتآمرون رؤوس����هم س����معٍاً وطاعة ألسيادهم 
من المس����تعمرين والمحتلي����ن... يومها ضاعت 
الق����دس من أي����دي أصحاب الجالل����ة والفخامة 
والس����مو والس����يادة، ولكنه����ا أصبح����ت قبل����ة 
للمجاهدين والشرفاء الذين حملوا أرواحهم على 
راحاتهم، ونذروا نفوسهم من أجل استعادتها، 
وقدم����وا دماءهم رخيصة في س����بيلها، وما زالوا 
س����ائرين على طريق تحريرها من دنس المحتل 

ورجس المتآمرين عليها حتى يومنا هذا.

نع����م لربم����ا ط����ال الزمن قلي����اًل عل����ى إعادتها إلى 
مكانتها الطبيعية والتاريخية، ولكن رجالها ما زالوا 
رجااًل أوفياء لعهده����م، صادقين لوعدهم، واثقين 
بربه����م، يش����قون درب النص����ر بنور ش����هادتهم، 
ويرس����مون فضاء الحرية بمداد دمه����م، ويؤرخون 
لهزيم����ة المحتل على صفحات تاريخهم المش����رق 
بيراع تضحياتهم، ويفتحون أبواب القدس بسواعد 

عزائمهم ومفاتيح صبرهم وصالبة إرادتهم.
عندم����ا نس����تذكر حال����ة االنكس����ار والهزيمة 
والنكس����ة أو النكب����ة الثانية في حزي����ران عام 
1967، ونش����اهد لوحة الكرامة والعزة، وتسجيل 
االنتص����ارات على العدو ف����ي عصرنا هذا، ندرك 
تماًما الفارق الشاسع بين عصر الهزيمة، وعصر 
االنتصار الذي بتنا نت����ذوق طعمه، بينما نذيق 
عدونا طع����م هزائمه، ونحن ن����رى مالمح النصر 
تل����وح في األفق عل����ى ربى فلس����طين المحتلة، 
بفعل المقاومة األصيل����ة المتجذرة في قناعات 
المناضلي����ن والمجاهدي����ن عل����ى طري����ق ذات 
الشوكة، وندرك معاني الش����موخ والفخر بعيًدا 

عن معاني الذل والهوان.

ولست أبالغ حين أقول إن القدس لم تسقط يوًما 
من قلوب أصحابه���ا وعقولهم، ألنهم لم يتخلوا 
عنها لحظة واح���دة، وضحوا م���ن أجلها بالغالي 
والنفي���س، على الرغ���م من تس���اقط الكثيرين 
وتهافته���م، وبيعهم زهرة المدائن في س���وق 
النخاسة بثمن بخس، مقابل بقائهم على عروش 
زائفة، وأوهام زائلة، وسراب يحسبه الظمآن ماء...

ستبقى القدس عاصمة فلسطين كل فلسطين، 
وقبلة جهاد الش����رفاء والمؤمنين بأنه لن يضيع 
حق وراءه مناضل، ووجهة كل األحرار في العالم، 
على الرغم من كل المحاوالت الفاش����لة من أجل 
تهويد القدس وفلس����طين، وشرعنة االحتالل، 
وإسناده بالدعم العسكري األمريكي، والسياسي 
في المحافل الدولية، وبتسريع خطوات التطبيع، 
والعمل الحثيث عل����ى ضم األراضي، والتضييق 
عل����ى الفلس����طينيين من خ����الل االعتق����ال أو 
التعذي����ب أو النفي أو هدم البيوت أو التجويع... 
وإننا رغم كل ذلك نؤكد أن هذه الغمة س����تزول، 
وس����وف يعود الحق إلى أهله قريًب����ا، بإذن الله 

تعالى.

لــن يضيــع حــق وراءه مناضــل
إحسان عطايا



الجمعة 5 ذو القعدة 1441 هــ 26 يونيو 2020 م

رام الله/ االستقالل: 
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة 
الغربية انخفاض���ًا مقداره 0.21% خالل ش���هر أيار/مايو 
2020 مقارنة بش���هر نيسان 2020 إلى 105.76 مقارنة ب� 

105.98 خالل الشهر السابق.
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في بيان تلقت 
"االس���تقالل"  نسخه عنه أمس الخميس إنه على مستوى 
المجموعات الرئيس���ية سجلت أس���عار مجموعة الخامات 
والمواد األولي���ة انخفاضًا مقداره 0.41%، بينما س���جلت 
أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعًا نسبته %0.71، 
في حين س���جلت أس���عار مجموعة تكاليف وأجور العمال 

استقرارًا خالل شهر أيار 2020 مقارنة بالشهر السابق.
كما س���جلت أس���عار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 
في الضفة الغربية انخفاضًا مقداره 0.20% خالل ش���هر 
أيار 2020 مقارنة بش���هر نيسان 2020، إذ انخفض الرقم 
القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 
105.50 مقارنة ب� 105.71 خالل الش���هر الس���ابق )سنة 

األساس 2013=100(.
وعلى مس���توى المجموعات الرئيس���ية، س���جلت أسعار 
مجموعة الخامات والمواد األولية انخفاضًا مقداره %0.37، 
بينما سجلت أسعار مجموعة اس���تئجار المعدات ارتفاعًا 
نسبته 0.65%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف 
وأجور العمال اس���تقرارًا خالل ش���هر أي���ار 2020 مقارنة 

بالشهر السابق.
هذا وس���جلت أس���عار تكاليف البناء لمبان���ي العظم في 
الضفة الغربية انخفاضًا مقداره 0.57% خالل ش���هر أيار 

2020 مقارن���ة بش���هر نيس���ان 2020، إذ انخفض الرقم 
القياسي ألسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.12 
مقارنة ب� 103.71 خالل الش���هر الس���ابق )س���نة األساس 

.)100=2013
وعلى مس���توى المجموعات الرئيس���ية، س���جلت أسعار 
مجموعة الخامات والمواد األولية انخفاضًا مقداره %0.95، 
بينما س���جلت أسعار مجموعة اس���تئجار المعدات ارتفاعًا 
نسبته 0.71%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف 

وأجور العمال اس���تقرارًا خالل ش���هر أي���ار 2020 مقارنة 
بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنش���اء الطرق بأنواعها المختلفة 
في الضفة الغربية انخفاضًا مقداره 0.31% خالل ش���هر 
أيار 2020 مقارنة بش���هر نيسان 2020، إذ انخفض الرقم 
القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق إلى 108.58 مقارنة 
ب� 108.92 خالل الشهر السابق )شهر األساس كانون أول 

.)100=2008

وسجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة 
انخفاضًا مقداره 2.65%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد 
األولي���ة انخفاضًا مقداره 0.45%، بينما س���جلت أس���عار 
مجموعة استئجار المعدات ارتفاعًا طفيفًا نسبته %0.09، 
في حين سجلت أس���عار مجموعة تكاليف وأجور العمال 

استقرارًا خالل شهر أيار 2020 مقارنة بالشهر السابق.
كما سجل المؤشر العام ألس���عار تكاليف إنشاء شبكات 
المياه ف���ي الضفة الغربية انخفاضًا مقداره 0.32% خالل 
ش���هر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ انخفض 
المؤشر العام ألسعار تكاليف إنش���اء شبكات المياه إلى 
114.23 مقارنة ب� 114.60 خالل الش���هر الس���ابق )شهر 

األساس كانون ثاني 2010=100(.
وعل���ى مس���توى خزانات المياه، س���جل الرقم القياس���ي 
انخفاضًا مقداره 0.94%، إذ انخفض الرقم القياس���ي إلى 
102.62 مقارنة ب� 103.60 خالل الش���هر الس���ابق )شهر 

األساس كانون ثاني 2010=100(.
وعلى مس���توى ش���بكات المياه، س���جل الرقم القياس���ي 
انخفاض���ًا طفيف���ًا مق���داره 0.07%، إذ انخف���ض الرقم 
القياس���ي إل���ى 119.51 مقارنة ب� 119.60 خالل الش���هر 

السابق )شهر األساس كانون ثاني 2010=100(.
كما س���جلت أسعار تكاليف إنشاء ش���بكات المجاري 
في الضفة الغربية انخفاض���ًا طفيفًا مقداره %0.03 
خالل ش���هر أيار 2020 مقارنة بش���هر نيسان 2020، 
إذ انخف���ض الرقم القياس���ي إل���ى 109.73 مقارنة ب� 
109.77 خالل الشهر الس���ابق )شهر األساس كانون 

ثاني 2010=100(.

انخفــاض مؤشــر أسعــار تكاليــف البنــاء فــي الضفــة بمايــو

رام الله/ االستقالل: 
أطلقت وزارة التنمية االجتماعية، بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، أمس الخميس، حملة توزيع 
الطرود الصحية التي تس���تهدف األشخاص ذوي االعاقة وطلبة مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات التابعة 
لل���وزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وقال وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني، خالل حفل اطالق 
الحملة الذي اقيم بمركز دار األمل للمالحظة والرعاية االجتماعية، إن الحملة تأتي ضمن خطة االستجابة 
الس���ريعة في قطاع الحماية االجتماعية لآلثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا، التي تنفذها الوزارة 

بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، لمواجهة الجائحة وتعزيز صمود األسر المنكشفة."
وأوضح أنه تم التنس���يق مع الصندوق بما يتناس���ب مع الظروف الراهنة مع تفش���ي الفيروس بموجته 
الثانية، وس���يتم توزيع ما يقارب 1200 طرد صحي لألش���خاص ذوي االعاقة الذين يتلقون مس���اعدات 
أو خدم���ات من الوزارة في الضفة وقطاع غزة، إضافة لألطفال من طالب مراكز التأهيل. وش���كر مجدالني، 
صندوق األمم المتحدة للس���كان على هذه التدخالت، مؤكدا االس���تمرار بالتعاون من اجل تعزيز صمود 
الفئات المهمش���ة في ظل الجائحة، وثمن دور القطاع الخاص الفلس���طيني، الذي تحول نحو انتاج مواد 
التعقيم والتنظيف وذلك اس���تجابة للحالة الطارئة، االمر الذي يؤكد قدرة االقتصاد الفلس���طيني على  

االنفكاك عن االحتالل ومنتجاته.
من جانبها، أبدت الممثل الخاص لصندوق األمم المتحدة للسكان كرستين بلوكوس، استعداد صندوق 
األمم المتحدة لتقديم المزيد من الطرود الصحية لدعم صمود الفئات المهمشة، وتحقيق االمن الصحي 

لها للحفاظ على سالمة تلك العائالت، مؤكدة استمرار التعاون من وزارة التنمية االجتماعية.
وشكرت وزير التنمية وطاقم الوزارة على تعاونهم المتواصل والجهوزية العالية التي يعملون بها طوال 

الوقت اليصال المساعدات لمستحقيها.

االستقالل/ وكاالت: 
قال صن����دوق النقد الدولي، إن وباء »كورونا« 
المس����تجد، الذي اجتاح العالم، تسبب بأزمة 
إلى  اقتصادية »غير مس����بوقة«، س����تؤدي 
تراج����ع النات����ج المحلي االجمال����ي العالمي 
بنس����بة 4.9% وتهدد بخسارة 12 تريليون 

دوالر على مدار عامين.
وقال الصندوق، في تحديث����ه لتقرير آفاق 
االقتصاد العالمي، إن احتماالت التعافي ما 
بعد الوباء، مثل التوقعات نفسها، غارقة في 
حالة من »عدم اليقين« بالنظر إلى المس����ار 

الذي ال يمكن التنبؤ به للفيروس.
وأوضح أنه كان »كوفيد-19«، تأثيره س����يئا 
على النشاط االقتصادي في 2020 أكثر مما 
كان متوقع����ا، ومن المتوق����ع أيضًا أن يكون 
االنتعاش تدريجيا بشكل أكبر من توقعات 

سابقة.
وبينت كبي����رة االقتصاديي����ن في صندوق 
النقد غيتا غوبيناث، إنه »في ظل التوقعات 

الحالية فإن األزمة ستقضي على 12 تريليون 
دوالر في العامين المقبلين«، محذرة »نحن لم 

نخرج بعد من دائرة الخطر«.
ولفتت إلى أن »الدعم المشترك الضروري من 
السياسات المالية والنقدية يجب أن يستمر 

في الوقت الراهن«.
وش����دد تقرير صندوق النق����د الدولي، على 
أن التراجع االقتصادي »يضر بش����كل خاص 
بالدول واألس����ر المنخفضة الدخل على حد 
س����واء، ويهدد التقدم الذي ت����م احرازه في 
الحد من انتش����ار الفقر«، مشيرًا إلى بيانات 
لمنظمة العمل الدولية تقّدر خسارة أكثر من 
300 مليون وظيفة في الربع الثاني من العام.

وأشار التقرير إلى فرصة أن يكون الركود أقل 
حدة من التوقعات على الرغم من الغموض، 
م����ع تحذيره من أن »مخاط����ر التراجع ال تزال 

كبيرة«.
 ون����وه الصن����دوق، إلى أنه م����ن المتوقع أن 
ينكمش الناتج المحل����ي اإلجمالي لمنطقة 

إفريقي����ا جنوبي الصح����راء 3.2 بالمئة هذا 
العام بس����بب تداعيات جائحة كوفيد- 19، 
وهو ما يتجاوز تقديرا س����ابقا كان النكماش 

نسبته 1.6 بالمئة.
وتوقع في تحديث لتقري����ر آفاق االقتصاد 
العالمي أن ينكمش الناتج اإلجمالي لجنوب 
إفريقي����ا، أكثر اقتص����ادات الق����ارة تقدمًا، 
ثمانية بالمئة في 2020، وليس 5.8 بالمئة 

كما في توقعات في نيسان/ أبريل.
ومع إغالق قطاعي النقل والصناعة ألسابيع، 
يتوقع صندوق النق����د انهيار حجم التجارة 
العالمي����ة ال����ى م����ا دون ال�����12% بقلي����ل، 
وستش����هد االقتصادات المتقدمة تراجعا 

أكبر.
وتس����بب اإلغالق العام الذي فرضته الدول 
لمنع انتش����ار فيروس كورونا، بإيقاف مئات 
ماليي����ن الوظائ����ف، كم����ا أن االقتصادات 
الرئيس����ية في أوروبا تواج����ه تراجعا بأرقام 

مزدوجة.

غزة/ االستقالل: 
أعل���ن ديوان الموظفين العام بقط���اع غزة عن إعادة 
فتح التس���جيل لمجموع���ة من الوظائ���ف الخاصة 
باإلع���الن 10 / 2019 واإلع���الن 1 / 2020 وهي على 
النحو التالي: ونش���ر موقع الديوان إعالن 10 / 2019 
ويش���مل الوظائف التالية: )فني تصميم جرافيك 
- فني صوت - محرر لغ���ة انجليزية - فني مونتاج - 
مخرج - مصمم ومطور تطبيقات الكترونية - مصور 

- مقدم برامج(.
كذلك نشر إعالن 1 / 2020 ويشمل الوظائف التالية: 
)أخصائ���ي أش���عة -أخصائي بصري���ات -أخصائي 
تحاليل طبية -أخصائي عالج طبيعي -سائق إسعاف 
-سكرتير طبي -صيدلي -طبيب أسنان -فني عمليات 

-مسعف -ممارس تخدير وإنعاش(.
وأش���ار موقع الديوان إلى أن التسجيل بدأ الخميس 

.2020/6/25

غزة/ االستقالل: 
أعلن����ت وزارة التنمية االجتماعية في قطاع غ����زة عن صرف المنحة 
ا من غٍد الس����بت المواف����ق 27 حزيران/يونيو حّتى يوم  القطرية بدًء
الخميس 2 تّموز/يوليو، ل�100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، بواقع 
100$ لألسرة الواحدة. وأوضحت الوزارة، في بيان وصل »االستقالل« 
نس����خه عنه امس الخميس ، أّن من سيحصل على المنحة القطرية 
هو كل من اس����تلم أقل من 11 مرة، ومن استلم 11 مرة وعنده أسرة 

من ثالثة أفراد فأكثر، نافية إضافة أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وقال���ت إّن عملية الصرف س���تتم عبر فروع مكات���ب البريد في 
محافظ���ات قطاع غزة وفق���ًا آللية جديدة س���تنفذ بالتعاون مع 
الجه���ات الحكومي���ة المختصة وعل���ى رأس���ها وزارة التنمية 
االجتماعية ووزارة االتصاالت وتكنولوجي���ا المعلومات ووزارتي 
الصح���ة والداخلية بغ���زة؛ لضم���ان تحقيق معايير الس���المة 
للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، 
وذل���ك ضمن اإلج���راءات الوقائي���ة لمواجهة تفش���ي فيروس 

»كورونا« المستجد.

ديوان الموظفين بغزة يفتح 
التسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة

»التنمية االجتماعية«: السبت بدء 
صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة

النقد الدولي: »كورونا« تسبب
 بأزمة اقتصادية غير مسبوقة

»التنمية« وصندوق األمم المتحدة للسكان 
يطلقان حملة توزيع الطرود الصحية
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االستقالل/ وكاالت: 
سجلت الواليات المتحدة أعلى عدد يومي 
لإلصابات بفيروس كورونا المستجد منذ 
الماضي، في وقت تجاوزت  أبريل/نيسان 
فيه أعداد اإلصاب����ات عالميا 9.5 ماليين 

حالة.
ووفقا لبيانات جمعتها شبكة "سي إن إن" 
وصحيفة نيوي����ورك تايمز وجامعة جونز 
هوبكنز، فقد تم رصد إصابات تتراوح بين 

35 ألفا و36 ألفا الثالثاء الماضي.
وس����جلت والية فلوريدا أكث����ر من 5500 
إصابة، في حين سجلت كاليفورنيا 7149 
إصابة الثالثاء، مقارنة ب�4230 إصابة يوم 

األحد.
"ورلدوميت����رز"  بيان����ات منص����ة  ووف����ق 
اإلحصائي����ة، فق����د بل����غ إجمال����ي ع����دد 
المصابين بالوباء ف����ي الواليات المتحدة 
مليونين و462 ألفا و708 إصابات. وبلغت 
أعداد الوفيات 124 ألفا و282 حالة، وعدد 
المتعافي����ن أكث����ر من ملي����ون و40 ألف 

متعاف.
وبحس����ب م����ا كش����فه معه����د القياس 
والتقيي����م الصح����ي التاب����ع لكلية الطب 
في جامعة واش����نطن، فإن عدد الوفيات 
الناجم����ة ع����ن اإلصابة بفي����روس كورونا 
المتح����دة قد  الوالي����ات  المس����تجد في 
يتجاوز 179 ألفا بحلول أكتوبر/تش����رين 
األول المقبل، إذا لم تطرأ أي تغييرات على 

سلوك تعامل المواطنين مع الفيروس.
وما تزال البرازيل تحت����ل المرتبة الثانية 
في أع����داد المصابين بأكث����ر من مليون 

و192 ألف إصابة، ونحو 54 ألف وفاة.
وقاربت أعداد اإلصابات في روس����يا -التي 
ما تزال الثالثة عالميا في أعداد اإلصابات- 
607 آالف إصابة، في حين ال تزال الهند 

الرابعة عالميا ب�473 ألفا و719 إصابة.
وفي الصين، أعلنت سلطات الصحة امس 
الخمي����س تس����جيل 19 إصاب����ة جديدة 
بفي����روس كورونا، وذل����ك بارتفاع من 12 

حالة في اليوم السابق.
وم����ن الح����االت الجديدة، كان����ت 13 في 
بكين، وفقا للجنة الصحة العامة، مقارنة 

مع 7 حاالت في اليوم السابق.
وحتى ي����وم األربعاء س����ّجلت الصين في 
المجمل 83 ألفا و449 حالة إصابة مؤكدة 

بالفيروس.
وأعلن الجيش األسترالي امس نشر ألف 
من عناصره في ملبورن، ثاني أكثر المدن 
كثافة س����كانية في أستراليا، بعد ظهور 

بؤرة إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وظه����رت البؤرة الجديدة ف����ي فندق في 
ملبورن ينزل فيه األس����تراليون العائدون 
م����ن الخارج، وكذلك في أحد متاجر "إتش 

أند إم" في شمال المدينة.
وف����ي أفريقيا، أعلنت الس����نغال األربعاء 
عن قيام رئيس البالد ماكي س����ال بوضع 
نفس����ه في الحجر لالش����تباه في إصابته 

بفيروس كورونا.
وأوضح البيان أن الرئيس أقدم على اتخاذ 
هذه الخطوة بعد أن علم بمخالطته أناسًا 

مصابين بالفيروس بشكل مؤكد.
وفي س����ياق متصل قالت منظمة الصحة 
العالمي����ة إن في����روس كورون����ا يعرقل 
حمالت تطعي����م وبرامج لع����الج المالريا 

واإليدز إضافة إل����ى العديد من الحمالت 
الصحية األخرى في أفريقيا.

وأعل����ن المدير الع����ام للمنظمة تيدروس 
أدهانوم غيبريس����وس، خالل مؤتمر عبر 
الفيدي����و نظمه مركز االتح����اد األفريقي 
لمكافحة األم����راض والوقاي����ة منها، أنه 
"تّم وقف العديد من الخدمات األساسية 

جزئيا أو كليا".
حّذر من أن "انقطاع الخدمات األخرى مثل 
حمالت التطعيم وع����الج المالريا واإليدز 

يهدد بالقضاء على عقود من التقّدم" .
وعلى الرغم من أن أفريقيا التي س����ّجلت 
أكثر من 326 ألف إصابة بكورونا و8616 
وف����اة ُتعتبر أقل تأثرا بالفيروس نس����بيا 
مقارنة بمعظم مناطق العالم األخرى، فإن 
انتشار كورونا في القارة السمراء "يتزايد 

سريعا"، على حد قول غيبريسوس.
فيم����ا يتعلق بإنتاج اللقاح����ات، قال أكبر 
خبير للتصنيع لدى مؤسس����ة تركز على 
االس����تعداد واالس����تجابة لألوبئة وتدعم 
لفيروس كورونا،  لقاحات محتملة  تسعة 
في تصريح لوكالة رويترز إن المؤسس����ة 
حددت مصنعين لديهما قدرة على إنتاج 

أربعة مليارات جرعة سنويا.
وق����ال جيم����س روبنس����ون، وه����و مدير 
تنفي����ذي في قط����اع الصيدل����ة الحيوية 
منذ مدة طويلة ويقود مس����عى التصنيع 
الواس����ع لدى "تحالف االستعداد لألوبئة 
واالبت����كار"، إن التحالف يعت����زم اختيار 
مصنعي����ن أو ثالثة مصان����ع لتصنيع كل 

لقاح.

كورونا.. أميركا تسجل قفزة في اإلصابات اليومية والحاالت تتجاوز 9.5 مليون عالميًا

الخرطوم/ االستقاللك 
أرسل السودان رسميا، أمس الخميس، خطابا إلى مجلس 
األمن الدولي التابع لألمم المتحدة، بش���أن موقفه من آخر 
تطورات قضية سد النهضة، مش���ددا على »ضرورة إثناء 

جميع األطراف عن أي إجراءات أحادية«.
وأعلن���ت وزارة الخارجية الس���ودانية أنها أرس���لت خطابا 
إلى مجلس االمن الدولي، على غرار الخطوة التي قامت بها 

كل من مصر وأثيوبيا. 
وشددت وزارة الخارجية السودانية، على »ضرورة إثناء 
جميع األطراف عن أي إج���راءات أحادية، بما في ذلك 

البدء في ملء خزان س���د النهضة قب���ل التوصل إلى 
اتفاق«.

وأك���د الس���ودان على أن الزمن المتوف���ر للوصول التفاق 
بشأن السد، »ضيق وحرج«، الفتا إلى أنه »يدعو للعمل بجد 
للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل، وتحويل س���د 
النهضة إلى محفز للتعاون بدال من س���بب للصراع وعدم 

االستقرار«
وحث���ت الخرطوم جميع األطراف على »اعتماد المس���ودة 
الشاملة التي قدمها الس���ودان في المفاوضات األخيرة، 

كأساس إلكمال وثيقة االتفاق بشأن سد النهضة«.

طهران/ االستقالل: 
ق���ال الرئي���س اإليراني حس���ن روحان���ي، أم���س الخميس، إن 
فارضي العقوبات م���ن األمريكيين واإلس���رائيليين لن يوقفوا 
مسيرة الش���عب اإليراني، حسبما أفادت وكالة أنباء الجمهورية 

اإلسالمية )إرنا( الرسمية.
ونقلت الوكالة عن روحاني قوله في مراس���م افتتاح المش���اريع 
الوطني���ة ل���وزارة النفط أم���س "كان علينا أن نطلب مس���اعدة 
الشركات األجنبية في كل المراحل إلنجاز مشروع كبير"، مضيفا 
"لكن وببركة العقوب���ات وجهود المبدعين والمحققين والعمال 

داخل البالد أنجزنا ما نريده".

وتابع بقوله: "وبالتالي فإن العقوبات ورغم المش���اكل التي أدت 
إليها كانت فرصة لإلبداع في العديد من المجاالت".

وش���دد على أن فارضي العقوبات من األمريكيين و"الصهاينة"، 
يش���اهدون اليوم أنه ليس بإمكانهم وقف مس���يرة الش���عب 

اإليراني ومنعه من النهضة اإلنتاجية وإنتاج التكنولوجيا.
ومنذ انس���حابها من االتفاق النووي اإليراني في مايو من العام 
2018، تق���وم واش���نطن بتصعيد ضغوطها عل���ى طهران عبر 

سلسلة من العقوبات.
وأعلنت الواليات المتحدة األربعاء، عن فرض عقوبات ضد قباطنة 
5 ناقالت إيرانية ساعدوا في نقل البنزين اإليراني إلى فنزويال.

روحاني: فارضو العقوبات لن 
يوقفوا مسيرة الشعب اإليراني

السودان يرسل خطابًا إلى مجلس 
األمن الدولي بشأن سد النهضة

بيروت/ االستقالل: 
حّذر الرئيس اللبناني ميش���ال ع���ون، أمس الخميس، 
من مغّبة "العبث باألمن والشارع"، على خلفية تحركات 
شعبية غاضبة تخللتها أعمال شغب محدودة قبل نحو 
أس���بوعين، مؤكدًا أّن الحفاظ على السلم األهلي "خط 

أحمر" ومن مسؤولية األطراف السياسية كافة.
وج���اءت مواقف عون خالل "لقاء وطن���ي" دعا إليه في 
القصر الرئاس���ي في بعب���دا، وقاطعه رؤس���اء أحزاب 

مسيحية: القوات اللبنانية والكتائب وتيار المردة. 
كما غاب عنه رؤساء الحكومات السابقين )سنة( وعلى 
رأسهم سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل. وانتقد 
هؤالء أداء الس���لطات، معتبري���ن أن األولوية يجب أن 
تنصب على اتخاذ اج���راءات إنقاذية ملّحة لوضع حّد 
لالنهيار االقتصادي المتسارع الذي يدفع المواطنين 

للنزول إلى الشارع، وشارك في اللقاء ممثلون عن حزب 
الله.

وجاءت الدعوة إل���ى اللقاء على خلفية تحركات غاضبة 
اس���تمرت أربعة أيام قبل أس���بوعين، تخللها تكسير 
واجهات محال ومصارف ومواجهات مع القوى األمنية 
خصوصًا في بي���روت وطرابلس، بعدما تخطى س���عر 
صرف الليرة في الس���وق السوداء عتبة الخمسة آالف 
ليرة حينها في الس���وق السوداء. ثم ارتفع مجددا هذا 

األسبوع ليتجاوز الستة آالف.
وقال ع���ون: إن "م���ا جرى في الش���ارع في األس���ابيع 
األخيرة.. يج���ب أن يكون إنذارًا لن���ا جميعًا للّتنبه من 
األخط���ار األمنية الت���ي قرعت أب���واب الفتنة من باب 

المطالب االجتماعية".
وأض���اف: "لي���س أي إنق���اذ ممكن���ًا إن ظ���ّل البعض 

مستسهاًل العبث باألمن والشارع، وتجييش العواطف 
الطائفية والمذهبية، ووضع العص���ي في الدواليب"، 
مشددًا على أّن "الس���لم األهلي خط أحمر والمفترض 
أن تلتق���ي جميع اإلرادات لتحصينه، فهو مس���ؤولية 

الجميع".
وبرزت في األي���ام األخيرة انتقادات ح���ادة ألداء عون 
والحكومة في مواجهة األزمة االقتصادية، جراء العجز 

عن اتخاذ أية اجراءات عملية.
واعتب���ر رئيس حزب القوات س���مير جعجع الذي كان 
ش���ريكًا في التسوية السياسية التي أوصلت عون إلى 
س���دة الرئاس���ة، في مؤتمر صحافي األربعاء أّن "الحل 
الوحيد هو أن ترحل المجموعة الحاكمة وتتنحى جانبًا 

لتترك غيرها يقوم بإنقاذ البالد".
واعتبر رؤس���اء الحكومات الس���ابقين في بيان اإلثنين 

أن دع���وة عون للقاء "تش���كل مضيع���ة لوقت الداعي 
والمدعوي���ن في وقت تحتاج الب���الد )...( إلى مقاربات 

مختلفة النتشالها من األزمة الحادة".
وقال رئيس الحكومة حس���ان دي���اب من جهته خالل 
اللق���اء إن لبنان يم���ّر "بمرحلة مصيري���ة"، مضيفًا "ال 
يهتم اللبنانيون اليوم س���وى بأمر واحد: كم بلغ سعر 
الدوالر؟ )...( لم يعد يهمه���م ما نقول. يهمهم فقط 

ماذا سنفعل".
وتجّمع عش���رات المتظاهرين وس���ط إج���راءات أمنية 
مش���ددة على الطريق المؤدي ال���ى القصر الجمهوري 
خالل اللقاء، ونددوا بمضمونه بعدما ش���هدت مناطق 
عدة خالل األش���هر القليلة الماضي���ة اعتداءات على 
متظاهري���ن س���لميين، من دون أن تحّرك الس���لطات 

ساكنًا.

الرئيس اللبناني يحذر من »العبث بالشارع« في خضم االنهيار االقتصادي
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غزة/ محمد العقاد:
نحج فريق غ����زة الرياضي " العميد" من حجز البطاقة 
الثاني����ة في نهائي الكأس، بعدم����ا تفوق على نماء 
عبر ركالت الترجيح 0/3 بع����د انتهاء الوقت األصلي 
بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي 
أقيمت على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، 
في ختام منافسات دور نصف نهائي كأس غزة الذي 

يحمل اسم الراحل أحمد القدوة "الحج مطلق".
وضرب "العميد" موعدًا مع ش����باب رفح "الزعيم" الذي 
تف����وق على فريق الصداقة بركالت الترجيح 5/4 بعد 
انته����اء الوقت األصلي بهدف كل فريق، في نهائي 
الكأس الذي س����وف يقام ي����وم الثالثاء المقبل على 
ملع����ب رفح البلدي جنوب القطاع في تمام الس����اعة 

الخامسة مساًء.
تفا�صيل املباراة

شهد بداية اللقاء أفضلية كبيرة لفريق غزة الرياضي 
باالستحواذ على الكرة، والضغط الهجومي المكثف 
الذي فش����ل في العديد من الك����رات من إحراز هدف 
التقدم، لكن نجح في تس����جيل اله����دف األول عبر 
تس����ديدة رائعة وصاروخية من خارج منطقة الجزاء 

عبر ربحي اش����تيوي التي س����كنت الكرة الشباك في 
الدقيقة)10(.

لم يس���تمر هدوء نماء بعد الهدف وضغط بشكل 
مكثف من أجل تعديل النتيج���ة ونجح من إحدى 

الكرات تسجيل هدف التعادل بعد دربكة دفاعية 
اس���تغلها مهاجم الفريق مدحت السيد وزرع الكرة 
في المرم���ى في الدقيقة)25(، وبعد التعادل ارتبك 
قليال الرياضي وسط محاوالت أخرى من نماء للتقدم 

لكن دون أية خطورة.
ونجح غزة الرياضي في استعادة الثقة والسيطرة على 
المباراة في أواخر الش����وط األول ولكن دون أية فائدة، 
لينتهي الشوط بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق.

ودخ����ل نماء الش����وط الثاني مهاجًم����ا ولكن دون أي 
تهديد حقيقي على مرمى "العميد" وس����ط تماسك 
دفاعي مميز، وبعدها حاول الرياضي الس����يطرة على 
زمام األم����ور ورد بعدد من المح����اوالت الخطيرة لكن 

تصدى لها حارس نماء أحمد الشاعر بكل براعة.
نماء ح����اول عبر المرتدات لخطف ه����دف الفوز لكن 
واجه بسالة دفاعية من مدافعي "العميد"، وفي أواخر 
الش����وط الثاني ضغط غزة الرياض����ي عبر مهاجميه 
إلح����راز هدف قاتل لكن تألق الش����اعر وأبعد العديد 
من الك����رات، لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجابي ويلجأ 
الفريق����ان لركالت الحظ الترجيحية التي ابتس����مت 

للعميد غزة الرياضي.
وس����جل في ركالت الترجيح للرياضي يوسف سالم 
وأحمد أبو عبيد، ويوسف داوود، وأهدر فادي العراوي، 
بينم����ا نماء الذي أهدر جميع ركالت����ه عبر محمود أبو 

النصر وبالل مقبل، ومدحت السيد.

»العميد« يخمد انتفاضة نماء ويلحق بـ »الزعيم« لنهائي الكأس

لندن/ االستقالل: 
كش���ف تقرير صحفي إنجليزي، عن تخطيط برش���لونة إلبرام 
صفق���ة تبادلية مع نظيره توتنهام خ���الل الميركاتو الصيفي 

المقبل.
وذكرت صحيفة إندبندنت أن برشلونة يستهدف ضم تانجي 
ندومبيلي نجم وسط توتنهام هذا الصيف، مستغاًل توتر عالقة 

الالعب بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.
وأشارت إلى أن برشلونة مستعد للتخلي عن نيلسون سيميدو أو 

فيليب كوتينيو، مقابل الحصول على توقيع تانجي ندومبيلي.
ويعتبر توتنهام هوتس���بير من األندية المهتمة بضم فيليب 
كوتينيو، لكنه ال يرغب في إجراء صفقة تبادلية، ويريد التخلي 

عن ندومبيلي مقابل مبلغ نقدي.
ويس���تهدف دانيال ليفي رئيس الس���بيرز، الحصول على 60 
ملي���ون يورو من وراء بيع ندومبيل���ي، وهو المبلغ الذي تم دفعه 

عند التعاقد مع الالعب من ليون العام الماضي.
ونوهت أن هذا المبلغ مرتفع بالنسبة لبرشلونة الذي يريد جمع 

األموال لضم الوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميالن.

برشلونة ُيقحم 
كوتينيو في 
صفقة تبادلية

لندن/ االستقالل: 
نج���ح محم���د صالح نج���م ليفرب���ول ف���ي معادل���ة الرق���م 

القياسي الُمسجل باسم البرتغالى كريستيانو رونالدو
، نجم يوفنتوس الحالى فى الدوري اإلنجليزي بعد تس���جيله 
الهدف رقم 47 في شباب كريستال باالس  بالجولة ال� 31 من 

مسابقة الدوري اإلنجليزي.
وسجل رونالدو 47 هدفا بقميص مانشستر يونايتد  مواسم 

2006-2007 و2007-2008 و2009-2008.
وقاد  صالح، أول أمس فريقه ليفربول، الكتس���اح كريس���تال 
باالس، برباعي���ة نظيفة، خالل المب���اراة التي جمعتهما على 
ملع���ب »أنفيل���د«، ضمن منافس���ات الجولة 31 م���ن الدوري 

اإلنجليزي.
الفوز رفع رصيد ليفربول، للنقطة 86، في صدارة جدول ترتيب 
الدوري اإلنجليزي، ليصبح على أعتاب التتويج باللقب الغائب 
ع���ن خزائن الريدز منذ 30 عام���ا، في حالة انتصاره في الجولة 
المقبلة، على وصيفه مانشس���تر س���يتي بينما تجمد رصيد 

كريستال باالس، عند النقطة 42، في المركز التاسع.

محمد صالح يعادل 
رقم رونالدو في 
الدوري اإلنجليزي

ميونخ / االستقالل: 
كش���ف تقرير صحفي ألماني، عن الش���رط الذي حدده بوروس���يا دورتموند لبيع جناحه 

اإلنجليزي الشاب جادون سانشو، في الميركاتو الصيفي المقبل. 
ويتابع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، المس���تويات التي يقدمها سانش���و 
مع دورتموند، بهدف تجديد دماء ريال مدريد في الموس���م المقبل، لكنه سيجد صعوبة 
كبيرة بسبب بوروس���يا دورتموند ومانشستر يونايتد. وبحسب صحيفة »بيلد« األلمانية، 
فإن سانشو يتمتع بشعبية كبيرة في إنجلترا، ويعتبر أحد أهم أولويات مانشستر يونايتد 

هذا الصيف، لكن بوروسيا دورتموند وضع شرًطا قد يعقد الصفقة.
وال ينوي بوروس���يا دورتموند االستغناء عن جناحه الشاب بأقل من 130 مليون يورو، على 

الرغم من األزمة االقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرقم يصعب على أي فريق دفعه في التوقيت الحالي، وهو 

ما يجعل هناك ارتياحًا داخل دورتموند، بشأن إمكانية بقاء سانشو لموسم آخر.
في الوقت ذاته، يدرس دورتموند إغراء سانش���و بزيادة راتبه إلى 10 ماليين يورو، وهو ما 

قد يدفعه للبقاء حتى نهاية عقده، على أمل إقناعه خالل تلك الفترة بتجديد تعاقده.

االستقالل/ وكاالت: 
أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي، أجندة االجتماع المهم الذي يعقده المكتب 
التنفيذي برئاسة الملغاشي أحمد أحمد رئيس الكاف، يوم الثالثاء المقبل عن طريق الفيديو 

كونفرانس.
ونش���ر الكاف عبر موقعه الرسمي تفاصيل االجتماع والموضوعات التي سيتم طرحها التخاذ 
قرارات حاسمة بشأنها ويبدأ بمراجعة قرارات االجتماع األخير في العاصمة القطرية الدوحة يوم 
14 فبراير/شباط الماضي، على هامش بطولة السوبر اإلفريقي. ويتصدر هذا االجتماع مناقشة 
التطورات الخاصة بفيروس كورونا المس���تجد في القارة الس���مراء، وتحدي���د مواعيد مباريات 
البطوالت القارية المؤجلة، بعد أن تم إيقاف بطولتي كأس الكونفيدرالية ودوري األبطال. وأعلن 
كاف أنه سيتم مناقش���ة الدول المستضيفة لنهائي البطولتين، ما يؤكد التقارير الصحفية 

التي أشارت العتذار الكاميرون عن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا في وقت سابق.
ويناقش تنفيذي الكاف أيضا مواعيد تصفيات كأس األمم اإلفريقية 2021، ومصير بطولة أمم 

إفريقيا لالعبين المحليين وبعض البطوالت القارية.

مصير دوري األبطال على 
طاولة اجتماع الكاف

دورتموند يحدد شرطًا 
تعجيزيًا لبيع سانشو
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�إعالن ت�سجيل مركبة
أعل���ن أنا / منال وائ���ل ابراهيم المصري  من س���كان غزة وأحمل هوية 
رقم )800703159( عن رغبتي بتس���جيل المركبة رقم )3862703( من 
)EA5m40612028581( وتحمل شاصي رقم   )نوع )صالون خصوصي

والمس���جلة س���ابقًا باس���م المواطن / نادر يوس���ف ابراهيم الخضري   
ويحم���ل هوية رقم  ) 950833475( مجه���ول محل اإلقامة حيث إنني 
اش���تريت المركبة س���ابقًا وأرغب بتس���جيلها على اس���مي لدى دائرة 
ترخي���ص غزة فمن لديه اعتراض  على ذلك عليه أن يس���جل اعتراضه 
لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلس���طينية 

خالل عشرة أيام من تاريخ هذا اإلعالن .

من ناحية أخرى هدمت جرافات االحتالل الصهيوني أمس الخميس، منزلين 
يضم كل منهما طابقين قيد اإلنش����اء، في بلدة عناتا ش����مال ش����رق القدس 
المحتلة, وذلك بعد ان اقتحمت ح����ي البقعة من البلدة وفقا لمصادر محلية، 
وهدمت مبنى قيد اإلنش����اء مكونا من طابقين قيد االنشاء بمساحة 200 متر 

مربع لكل طابق يعود للمواطن سائد الخطيب.
وداهمت قوات االحتالل حي النجمة وهدمت مبنى آخر من طابقين بمس����احة 
150 مت����رًا مربعًا ل����كل طابق، تع����ود ملكيته للمواطن ع����الء علقم من مخيم 

شعفاط.
يذكر أن ق����وات االحتالل هدمت أول أمس األربع����اء أربعة منازل في بيتونيا 

وبيت سيرا وبيت حنينا والطيرة.

نابلس/ االستقالل: 
وضع مس���توطنون، أمس الخمي���س، منزلين متنقلين في أراض���ي مادما جنوب 
نابلس. وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني 

»يتسهار« وضعوا منزلين متنقلين في منطقة القعدة من اراضي قرية مادما.
وأشار إلى أن األراضي المحيطة بالمستوطنة غاليًا ما تشهد عمليات تجريف في 

إطار توسيع هيكلية البناء فيها.

مستوطنون يضعون منزلين متنقلين 
في أراضي مادما جنوب نابلس

غزة/ االستقالل: 
وصف مدي����ر عام اإلدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة 
منير الب����رش، الوضع الدوائي في قط����اع غزة بالصعب 
والخطير جدا، مشيرا إلى تسارع وتيرة نقص األصناف 
المهمة من األدوية األساس����ية والتي تجاوزت 42 %، 
و30 % من المس����تهلكات الطبي����ة، و56 % من لوازم 

المختبرات وبنوك الدم.
وقال الب���رش: "إن تداعيات األزمة عل���ى مجمل الخدمات 
الصحية ال يمك���ن تصورها في ظ���ل االحتياج الحقيقي 
والعاجل لعديد األصناف الدوائية والمتطلبات األساسية 

لتعزيز خطة وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا".
وأضاف أن أدوية مرضى الدم خاصة أمراض الهيموفيليا 
واألصناف التخصصية من حليب األطفال غير متوفرة في 
قط���اع غزة، ما يضع المرضى أمام مش���هد قاتم يزيد من 

تفاقم الوضع الصحي لهم.
وأش���ار إلى أن ما وصل من مستودعات الوزارة في رام الله 
من���ذ بداية العام بلغ 2مليون و250 أل���ف دوالر، ما يمثل 
%5 من االحتياج السنوي لوزارة الصحة، مناشدًا الجهات 
ذات العالق���ة إلنقاذ الوضع الصحي ف���ي غزة جراء تفاقم 

أزمة نقص األدوية والمستهلكات الطبية .

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذر دبلوماس���يون غربيون، م���ن احتمالية اندالع 
حرب وش���يكة بين »إس���رائيل« وحزب الله، خالل 

أشهر الصيف الجاري.
ونقل���ت قن���اة كان العبرية، أم���س الخميس، عن 
تقارير عربية، أن دبلوماس���يون أجانب في بيروت، 
صرحوا لوسائل إعالمية س���عودية، أن »حزب الله 
بدأ يش���عر بالحصار، وس���يفعل المستحيل لرفع 

الحصار«.
ووفق���ا للقناة قال دبلوماس���يون أجان���ب، لموقع 

»عكاظ« اإلخباري الس���عودي، إن »هناك احتماالت 
كبيرة الندالع حرب بين إسرائيل وحزب الله قريبا، 

وأن هذه الحرب ستخلط كل األوراق«.
وأضافوا، أن الحرب على الجبهة الشمالية قد تندلع 
قبل موعد االنتخابات الرئاس���ية األمريكية، المزمع 

عقدها في نوفمبر القادم.
ولفت���ت القناة العبرية، الى أن هذه التقارير، تأتي 
على خلفية دخول »قان���ون قيصر األمريكي« حيز 
التنفيذ، والذي يفرض عقوبات مالية واقتصادية 

على حزب الله.

تحذيرات من حرب وشيكة بين 
حزب الله و »إسرائيل« خالل 

الصحــة بغــزة: الوضــع
 الدوائــي صعــب وخطيــر جــدًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أبعدت س���لطات االحتالل أم���س الخميس، 
زوجة األسير المقدسي المحرر أحمد أبو غزالة 
ع���ن المدينة، بحجة »ع���دم قانونية وجودها 
بالمدينة ألنها تحمل هوية الضفة الغربية«.

وقال األس���ير المحرر أبو غزال���ة في تصريح 
صحف���ي إنه فوجئ ي���وم الثالث���اء باعتقال 
زوجته وتحويلها للتحقيق في مركز ش���رطة 
»القشلة« في غربي القدس المحتلة، ثم أبلغ 

بقرار يقض���ي بإبعادها ع���ن مدينة القدس 
لع���دم قانوني���ة وجوده���ا داخ���ل المدينة، 
ونقلتها سلطات االحتالل بمركبة خاصة إلى 

حاجز قلنديا العسكري.
وأوضح األس���ير المحرر أبو غزالة أّن مخابرات 
االحت���الل هددته عدة مرات خ���الل اعتقاله 
واس���تدعائه للتحقيق، بإبع���اده عن مدينة 
القدس ومنعه من الس���فر وإبعاد زوجته عن 
المدينة، وذلك بعد اإلفراج عنه من الس���جون 

بعد قضاء محكوميته البالغة 3 سنوات.
وق���ال: »منذ تحرري من الس���جن قبل 13 ش���هًرا، 
أبعدت عن األقصى مرتين 4 أش���هر و6 أش���هر، 
والي���وم تبع���د زوجتي ع���ن الق���دس، وتحرم من 
الدخ���ول إليه���ا والعيش في منزلها م���ع أبنائها 
األربع���ة«. وأضاف أبو غزال���ة أّن زوجته أخذت 
ابننا عمر 5 أشهر وتقى 6 سنوات معها إلى 
رام الله، فيما بقي عبد الله 10 سنوات ومحمد 

8 سنوات عنده.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت س���لطة اآلثار في الكيان اإلس���رائيلي أمس الخميس عن عثورها على أس���لحة وذخائر 
قديمة تحت أساس���ات المس���جد األقصى المب���ارك تعود للجيش األردني إّب���ان حرب »األيام 
الس���تة« عام 1967. وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أّن األس���لحة والذخائر وجدت تحت 

حائط البراق بالحائط الغربي في المسجد األقصى خالل حفريات في المكان.
وتش���مل األس���لحة ذخائر ومخازن مليئة بالذخائر لرش���اش »برن«، باإلضافة الى قطع س���الح 
إنجلي���زي قديم. ونقل���ت الصحيفة عن خبير في اآلث���ار قوله إّن األس���لحة تجّمعت منذ فترة 
االنتداب البريطاني أس���فل حفرة للمياه، موضًحا أّنه تّم اس���تدعاء الش���رطة لفحص األسلحة 

والذخيرة التي بدت صدئة إلى حّد كبير.

العثور على أسلحة وذخائر قديمة 
تحت أساسات المسجد األقصى

االحتــالل يبعــد زوجــة األسيــر
 المحرر أحمــد أبو غزالــة عــن القــدس

غزة/ االستقالل: 
دعت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين  أمس الخميس إلى تشكيل 
لجنة تحقيق عاجلة في ظروف قتل األجهزة األمنية الفلسطينية مساء 
الثالث���اء الماضي المواطن المقدس���ي عالء محمد العم���وري )41 عامًا(، 
وإصابة أش���قاء وأقرباء له، ش���رقي مدينة القدس المحتلة، أثناء تنفيذ 

أمر قضائي.
وأّكدت الجبهة، في بيان وصل »االستقالل«، على مبدأ سيادة القانون واحترامه 
من قبل المواطنين، إال أّنها في الوقت ذاته ش���ّددت على ضرورة التزام أجهزة 

أمن السلطة بمعايير وشروط تنفيذ األوامر القضائية.
وش���دت على ض���رورة البعد عن اس���تخدام العنف أو القمع، ومنع اس���تخدام 

السالح تحت أي ذريعة إال في حاالت الطوارئ القصوى.
وأك���دت الجبهة »أن كرامة المواطن الفلس���طيني من كرام���ة الوطن«، مطالبة 
باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لضمان توفير كل مقومات الحياة الكريمة »ووقف 

األساليب البوليسية والقمعية بحقه حتى أثناء تنفيذ إجراءات قانونية«.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن عمليات القتل هذه توّلد شعور غضب عارم 
لدى ش���عبنا، وتفقده ثقته بأية مؤسسة رسمية ال تستعيد حقوقه وتنصف 

المظلومين من الطبقات الشعبية.

»الشعبية« تدعو لتشكيل 
لجنة تحقيق في ظروف 
قتل المواطن العموري

القدس المحتلة / االستقالل    
أش���ادت وس���ائل إعالم عبرية بتصاعد 
مؤش���رات التطبي���ع بي���ن دول الخليج 
و)إس���رائيل(، كاش���فة أن بعض هذه 
ال���دول يقي���م عالقات أمني���ة تجارية 
ودبلوماس���ية س���رية مع )إس���رائيل(، 
وأن الكوي���ت هي الحكوم���ة الخليجية 

الوحيدة التي ما زالت ترفض التطبيع.
واعتب���رت تل���ك الوس���ائل أن من تلك 
المؤش���رات المقابل���ة الت���ي أجراه���ا 
موق���ف »إيالف« الس���عودي م���ع وزير 
الشؤون االستخبارية الصهيوني »إيلي 
كوهين«، قبل أيام، والمقال الذي نشرته 
العبرية،  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 
الش���هر الجاري، للسفير اإلماراتي لدى 
وفق  العتيب���ة«،  »يوس���ف  واش���نطن 

ترجمة موقع قناة »الميادين«.
وفي هذا الصدد، قال مراس���ل الشؤون 
العربية في القناة »13” العبرية )خاصة( 
»حيزي سيمانتوف« إن »كوهين« اختار 
موقع “إيالف« ليكون منصة له، ودليال 
آخر على مواصلة بعض الدول العربية، 

والس���يما الخليجية منها، طريقها نحو 
التطبيع العلني مع )إسرائيل(.

وأشار  »سيمانتوف« إلى أن »كوهين« 
دعا خالل المقابلة دول الخليج لتوثيق 
التع���اون م���ع )إس���رائيل(، معتبرا أنه 
»يمك���ن الق���ول عنه���ا إنه���ا مقابلة 

استثنائية«.
انتق���ال العالق���ات بي���ن )إس���رائيل( 
وبعض ال���دول العربية، التي ال عالقات 
دبلوماسية بينها وبين كيان االحتالل، 
م���ن الكواليس إلى العل���ن، يمثل برأي 
محللين إسرائيليين إشارة واضحة إلى 
أن قطار التطبيع يسير بسرعة؛ وهو ما 
يجد تعبيره في عدم شعور الكثير من 
المس���ؤولين العرب بالحرج في الظهور 

في وسائل إعالم إسرائيلية.
ووفق���ا له���ؤالء المحللين، ف���إن مقال 
»العتيب���ة« في »يديع���وت احرونوت« 
لم يكن »س���وى انعكاس لمدى التطور 
ال���ذي بلغت���ه العالقات بي���ن اإلمارات 

وإسرائيل«.
أيض���ا، اعتب���رت القن���اة »13« أن مقال 

»العتيب���ة« ل���ه أهمي���ة دراماتيكي���ة 
ألسباب عديدة بينها أنه »ال يوجد بين 
علنية«،  واإلمارات عالقات  »إس���رائيل« 
الفتة إل���ى أن الس���فير اإلماراتي أطلع 
البي���ت األبيض بمضمون ه���ذا المقال 

قبل نشره.
قال���ت صحيفة »هآرتس«  من جانبها، 
العبري���ة إن »حكوم���ة الكوي���ت ه���ي 
التي  الوحي���دة  الخليجي���ة  الحكوم���ة 
م���ا زال���ت ترف���ض التطبي���ع، فيما ال 
للتطبيع في  وجود لحركاٍت مناهض���ٍة 

اإلمارات«.
وذك���رت أن دول الخلي���ج تدعم »على 
الفلس���طينيين في تقرير  الورق« حق 
مصيرهم، إال أن بعضها يقيم عالقاٍت 
أمنية تجارية ودبلوماس���ية س���رية مع 

)إسرائيل(.
التطبيع  الصحيف���ة معارضة  ووصفت 
ف���ي دول الخلي���ح ب� »الفع���ل التآمري 
الخطر ج���دًا«، الفتة إل���ى أن األصوات 
المعارض���ة للتطبيع ف���ي دول الخليج 
بدأت تقلق بعض الحكومات الخليجية.

إعالم عبري: الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تعارض التطبيع

ع�سرات امل�ستوطنني ..
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طوكيو/ االستقالل: 
أعلنت جامعة تس���وكوبا اليابانية عن أن العلماء فيما يبدو قد عثروا في اليابان 

على أصغر بيضة ديناصور متحجرة في العالم.
وأش���ار بيان الجامعة، إلى أن الباحثين عثروا على ه���ذه البيضة المتحجرة في 
ترس���بات العصر الطباش���يري في ضواحي مدينة تامبا غرب اليابان. ويبلغ عمر 

البيضة 110 مليون سنة وطولها 4.5 سم وعرضها 2 سنتمتر، بحسب البيان.
ويش���ارك في أعم���ال الحفر في ه���ذه المنطقة علماء اآلث���ار من جامعة 
تسوكوبا ومتحف الطبيعة واإلنسان وجامعة كالغاري الكندية. ويعتقد 
الباحثون أن هذه البيضة الفري���دة تعود لديناصور قزم مفترس من نوع 

.Europosaurus
ويش���ير العلماء، إلى أن كثافة األحافير و قش���ور البيض، تدل على أنهم عثروا 
ف���ي هذه المنطقة على موط���ن الديناصورات القزمة. وقد أطلق العلماء اس���م 
Himeoolithus murakamii عل���ى هذه البيض���ة، حيث يعني المقطع األول 
»بيضة متحج���رة صغيرة«، والثاني يعود إلى اس���م العالم الياباني ش���يجيرو 

موراكامي، الذي اكتشفها.
ويذكر أنه منذ بداية أعمال الحفر في هذه المنطقة عام 2019، عثر العلماء على 

أربع بيضات متحجرة و1300 قطعة من قشور البيض والعظام.

العثور على أصغر بيضة 
ديناصور متحجرة في اليابان 

) APA images(  فتيات فل�سطينيات يحفظن القراآن مبركز التحفيظ مب�سجد العبا�س يف مدينة غزة

بكين/ االستقالل: 
انتهى مهندسون صينيون بنجاح من التجربة األولى 
لتش���غيل قطار يعمل لنظام الروافع المغناطيس���ية 
»ماجليف« بحيث يمكنه االنطالق بس���رعة تصل إلى 
600 كيلومتر في الساعة، أي قطع الرحلة بين »لندن« 

و»باريس« في 49 دقيقة فقط.
 وصمم الصينيون نموذجًا من قطار »ماجليف« ليكون 
بمثابة س���د لفجوة الس���رعة بين الطائ���رات التجارية 
وقط���ارات الرصاصة، ويمكنه تقليص زمن الرحلة بين 

»بكين« و »شنغهاي« من 5.5 ساعة إلى 3.5 ساعة.
 ونف���ذت التجربة األولية في جامعة »تونج جي« في 
»ش���نغهاي« بحضور مهندس���ين وخبراء من شركة 
»س���ي آر آر س���ي س���يفانج« - أكبر مشغل للسكك 

الحديدية في الصين.
 ويجري تش���غيل قطارات الرصاصة في الصين حاليًا 
بس���رعة ال تزيد على 350 كيلو مترًا في الس���اعة، لكن 
بكي���ن تطمح للمزي���د من خالل منظوم���ة »ماجليف« 

التجارية.
 وتقدر تكلفة المش���روع بنحو 1.3 مليار دوالر، ويجري 
تطوير المنظومة بواسطة شركة »شنغهاي ماجليف 
بالتعاون مع  ترانسبورتيشن ديفولوبمنت« الصينية 

»سيمنز« و«تيسين ترانسرابيد« األلمانيتين.
 وتبحث الصين أيضًا تطوير قطارات طائرة بس���رعات 
فائقة تصل إلى أربعة آالف كيلومتر في الساعة، وهو 
ما يتجاوز تكنولوجيا »هايبرلوب« التي تصل سرعات 

الكبسوالت داخلها إلى 1200 كيلومتر في الساعة.

نيونيورك/ االستقالل: 
حمل القطب الش���مالي آخر األخبار الس���يئة بارتفاع غير 
مسبوق في درجة حرارته، األمر الذي أثار قلق علماء بشأن ما 

يعنيه ذلك لبقية العالم.
وس���جل مقياس الحرارة رقمًا قياسيًا محتماًل قدره 38 درجة 
مئوية في بلدة فيرخويانسك الروسية بالقطب الشمالي يوم 
السبت الماضي، وهي درجة حرارة قد تسبب حمى لشخص 
ما، ناهيك عن أن ذلك في س���يبيريا التي تشتهر بالجليد. 
وقالت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية الثالثاء إنها تتطلع 
للتحقق من درجة الحرارة تلك، والتي س���تكون غير مسبوقة 

في المنطقة الواقعة شمال الدائرة القطبية الشمالية.
وحس���بما قال عالم المن���اخ، وعميد كلي���ة البيئة بجامعة 
ميش���يغن، جوناثان أوفربيك، في رس���الة بريد إلكتروني 

"القطب الش���مالي يحترق حرفيًا"، الح���رارة هناك ترتفع 
بش���كل أس���رع بكثير مما كن���ا نعتقد اس���تجابة الرتفاع 
مستويات ثاني أكسيد الكربون، وغازات االحتباس الحراري 
األخرى ف���ي الغالف الجوي، هذا االحترار يؤدي إلى انهيار 
س���ريع وزيادة في حرائق الغابات". وكت���ب "ارتفاع درجة 

الحرارة في سيبيريا عالمة تحذيرية بنسب كبيرة".
ارتفعت درجات الحرارة هذا العام في معظم أنحاء سيبيريا. 
من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار، كان متوسط درجة 
الحرارة في ش���مال وسط س���يبيريا أعلى بحوالي 8 درجات 

مئوية، وفًقا لمنظمة "بيركلي إيرث" لعلوم المناخ.
وقال زيكي هوس���فاثر، عالم المناخ ف���ي المنظمة، "هذه 
درجات مرتفعة للغاية، وأكبر بكثير من أي وقت مضى في 

تلك المنطقة خالل تلك الفترة الزمنية".

عالــم منــاخ أميركــي: القطــب
 الشمالــي يحتــرق حرفيــًا

الصين تنتهي من تجارب قطار »ماجليف« 
ينطلق بسرعة 600 كيلو متر في الساعة

عمان/ االستقالل: 
بدال من إلقاء قش���ر الخضروات -التي يس���تخدمها بمطبخه- في القمامة حول 
الطاهي وفنان الطعام األردني عمر سرطاوي قشر الباذنجان إلى »جلد« مزخرف 

يستخدمه في إبداع كمامات مع تفشي فيروس كورونا.
وليتوصل إلى النسيج والمتانة اللذين يريدهما في منتجه، يقول سرطاوي إنه 

يستخدم تركيبة من تقنيات الطهي القديمة والحديثة.
فقد استلهم تقنية من مطبخ اإلنكا والتي تعود للقرن ال�13، وتعتمد على التمليح 
والتجفيف، واس���تخدم كذلك النمط الفرنسي الحديث للطهي بالضغط، والذي 
أنتج مواد لها هيئة وملمس الجلد. وقال س���رطاوي »بدل أن نلقي قشر الباذنجان 
نحن نس���تطيع إعادة تدويره بالموضة، وبدأت أطور بذلك«. ويحتاج قش���ر ثمرة 

الباذنجان الواحدة ما يصل إلى أسبوعين من العمل وذلك وفقا لحجم الثمرة.
واستخدم سرطاوي في البداية ابتكاره من هذا »الجلد« في إبداع إكسسوارات نسائية 
خاصة بأس����بوع الموضة في األردن، لكن مع ظهور جائحة فيروس كورونا توقفت كل 
األحداث العامة، ولذلك اتجه إلى فكرة أخرى. واس����تعان سرطاوي بجهود اثنتين من 

المصممات األردنيات لمساعدته في تحويل ابتكاره إلى كمامة أو قناع للوجه.
فقد حاكت س���الم دجاني -وهي مصممة أزياء ومؤسسة دار أزياء مقرها ميالنو 

في إيطاليا- الكمامة مضيفة غرزا مختلفة أعطتها هيئتها النهائية.
وف���ي الوقت ذاته، أضاف���ت مصممة المجوهرات األميرة نج���الء عاصم حلقات 

نحاسية وسالسل لإلمساك بطرفي الكمامة.
وبما أن جلد الباذنجان غير متين بما يكفي لالستخدام لفترة طويلة فإن سرطاوي 
قال إن هدفه الرئيسي هو دفع الناس إلى التفكير خارج الصندوق، وإيجاد طرق 

مبتكرة لتصبح أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

اسالم آباد/ االستقالل: 
اتهم تقري���ر أولي، حول التحقي���ق بحادث تحطم 
طائرة إيرباص في باكستان الشهر الماضي، ومقتل 
97 شخصا كانوا على متنها، فيروس كورونا بإلهاء 
الطيار ومساعده وجرهما لخطأ بشري تسبب بهذه 

الكارثة.
وتحطمت الطائرة التابعة ل�"الخطوط الجوية الدولية 
الباكستانية" )بيا( فوق مجموعة منازل عند اقترابها 
من مطار كراتش���ي كبرى مدن جنوب باكستان في 
22 مايو الفائت. وأسفر الحادث عن مقتل كل الذين 

كانوا على متنها ونجاة شخصين فقط.

وأبلغ وزير الطيران الباكس���تاني، غالم ساروار خان، 
البرلم���ان األربعاء، ب���أن "الطي���ار باإلضافة للمراقب 
الج���وي لم يتبع���ا القواعد المعيارية، بل انش���غال 

بالحديث عن فيروس كورونا أثناء عملية الهبوط".
وقال إن الطيارين كانا يناقشان جائحة كوفيد-19 
فيما كان���ا يحاوالن الهبوط بطائ���رة اإليرباص إيه-

320، موضحا أن "الطيار ومس���اعده ل���م يكونا في 
كامل التركي���ز وكل نقاش���هما كان حول فيروس 

كورونا" المستجد.
وحل���ل فري���ق التحقي���ق الباكس���تاني الذي ضم 
مس���ؤولين من الحكومة الفرنسية وقطاع الطيران، 

بيان���ات الطائرة والتس���جيالت الصوتية في قمرة 
القيادة.

وأكد وزير الطيران أن الطائرة كانت "صالحة بنسبة 
100% للتحليق ولم يكن هناك خطأ تقني".

ويأتي الحادث الذي أس���فر عن سقوط أكبر عدد من 
القتلى في باكس���تان منذ ثماني سنوات، بعد أيام 
فقط على السماح باستئناف الرحالت الداخلية التي 
علقت ألكثر من ش���هر لمنع انتشار فيروس كورونا 

المستجد.
وكان الكثير من الركاب في طريقهم لالحتفال بعيد 
الفطر مع ذويهم بعد اإلغالق الذي استمر أسبوعين.

كشف سبب تحطم الطائرة الباكستانية الذي أودى بحياة 97 شخصًا

حيدرآباد/ االستقالل: 
تفّوق جواهرجيو حيدرآباد على أهم مصممي العالم 
الذي���ن دخلوا موض���ة صناعة الكمام���ات من بابها 
العري���ض وعرضوا لمكافحة جائح���ة كورونا أقنعة 

وجه مصنوعة من الذهب الخالص لعشاق الذهب.
وكان متجر مش���هور في حيدرآب���اد أول من خطرت 
له الفكرة الفريدة م���ن نوعها...كمامة مصنوعة من 
الذهب الخالص على أيدي أمهر الحرفيين بتكلفة 

يقال إنها تصل إلى بضع أوراق روبية.
ويش���كل الخبر على األرجح جيدًا للبع���ض لكن الكمامة 
ال تبدو مناس���بة لتأمين الحماي���ة والوقاية ضد فيروس 

كورونا. 
ونش���ر محل المجوهرات صورًا للقناع على صفحته 
على "انستغرام" التي لقيت 70 إعجابًا فقط، بمعنى 
أن 70 شخصًا ربما اهتموا بالفكرة، علمًا أنه قد ذكر 
بأن الكمامة متوف���رة بمختلف التصاميم وأن عددًا 

من محالت المجوهرات قد بدأت تحذو الحذو عينه. 
وكان الفت���ًا لالنتب���اه كمامًة مصنوعًة على ش���كل 
طائر مفتوح الجناحين وأخرى ذات تصميم يش���به 
الفراشة. ومع ذلك يقوم رواد عالم االنترنت بقصف 
جبهة سلس���لة متاجر المجوهرات وانتقادها على 

هذا االختراع غير المنطقي.
 كما يطلق البعض عليها صفة الغبية التي ال يمكن 
االس���تفادة منها إل في األعراس والمناسبات وأنها 

كمامات من الذهب الخالص في حيدر آباد

طاٍه أردني يحول قشر الباذنجان 
لكمامات واقية من كورونا!


