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االغوار/ االستقالل: 
اصي���ب مواطنان بالرص���اص المعدن���ي المغلف 
بالمطاط، و3 بالغاز المس���يل للدموع، مس���اء أمس 
الس���بت، خالل مواجهات م���ع االحتالل في منطقة 

عاطوف باألغوار الشمالية.
وأف���اد رئيس مجل���س ق���روي عاطوف عب���د الله 

بشارات في تصريحات صحفية بأن قوات االحتالل 
احتج���زت المواطنين خالل محاولتهم الوصول إلى 
قرية بردلة للمش���اركة في المؤتمر الوطني الثالث 
عن طريق عاط���وف، بعد عدم تمكنه���م من عبور 
حاجزي الحمرا وتياس���ير، ما أدى الندالع مواجهات 

في عاطوف وما زالت مستمرة.

إصابات بمواجهات مع
 االحتالل باألغوار الشمالية  

القضاء »اإلسرائيلي«.. سيف 
مسلط على رقاب الفلسطينيين

غزة / محمد أبو هويدي:
دأبت محاكم االحتالل »اإلسرائيلي«، منذ سنوات طوال على عقد 
محاكمات صورية وعنصرية لجنود »إسرائيليين« ارتكبوا جرائم 

تحليل: المواقف الدولية إزاء 
جريمة »الضم«.. »استهالك إعالمي«

غزة/سماح المبحوح:
مع اقتراب يوم تنفيذ مخططات "الضم" االستيطانية، لألراضي الفلسطينية 
ف���ي الضفة الغربي���ة واألغوار، والمقرر حس���ب ما أعلنه رئي���س وزراء الكيان 
"اإلس���رائيلي" بنيامي���ن نتنياهو ف���ي األول من يوليو/تم���وز المقبل، تتزايد 

المطران حنا: القدس تمر بكارثة 
حقيقية وال أحد يحرك ساكنًا

قائد لواء »إسرائيلي«: قوة صواريخ مقاومة غزة تتضاعف 

رام الله/ االستقالل:
قال المطران عطا الله حنا رئيس أس���اقفة سبس���طية للروم األرثوذكس، يوم أمس: إن 
اإلعالن عن إقامة آالف الوحدات االستيطانية االحتاللية الجديدة في ثالث مستعمرات 
في القدس المحتلة، إنما يدل على ما وصل إليه واقع مدينتنا، والتي تسرق منا في كل 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال ما يس���مى بقائد ل���واء اإلخالء واإلنق���اذ في جيش 
االحتالل »اإلس���رائيلي« »يوس���ي بينتو« أن قوة صواريخ 
المقاومة في قطاع غزة ق���د تضاعفت. وأضاف بينتو في 

تصريح له ووفقًا لصحيفة »يديعوت أحرنوت« الس���بت: 
»ف���ي الجولة الس���ابقة العام الماضي تلقين���ا تقريرًا عن 

رش���قة صاروخي���ة نحو عس���قالن وضربة 
متزامن���ة بالصواريخ لثالث���ة مبان مختلفة 

رام الله/ االستقالل:
قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض 
الفلس����طينية المحتلة، الخبير المس����تقل مايكل لينك إن: 

مقرر أممي: الضم سيكون 
نهاية دولة فلسطينية حقيقية

وقفة احتجاجية بغزة رفضًا لـ »صفقة القرن« ومؤامرة الضم
غزة/االستقالل:

شارك العشرات من عناصر وكوادر فصائل العمل 
الوطني واإلسالمي يوم أمس، في وقفة احتجاجية، 

نظمتها حركة المقاومة الش���عبية في فلسطين، 
أمام برج ش���وا حصري بمدينة غزة، رفًضا ل�«صفقة 
الق���رن« ومؤام���رة ضم الضف���ة الغربي���ة واألغوار. 

وأكد الناطق الرسمي باس���م حركة المقاومة خالد 
الوقفة  ف���ي كلمت���ه خ���الل  األزبط 
»بالمقاومة  بعن���وان  الت���ي ج���اءت 

اشتية يقرر تشديد إجراءات السالمة وتفعيل لجان الطوارئ بالضفة

الجهاد وحماس تدعوان لالشتباك 
الميداني في مواجهة مخطط الضم

م�ست�طن�ن ي�ؤدون 
�سل�ات تلم�دية 

عند باب الأ�سباط

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركتا الجهاد اإلس����المي وحماس، أمس الس����بت، جهوزية المقاومة 
الفلسطينية بجميع تشكيالتها للتصدي لالعتداءات الصهيونية على أبناء 

ش����عبنا ورفع مستوى التنس����يق والتعاون بين قوى المقاومة 
الفلسطينية بهدف عدم السماح للعدو بتمرير مخططاته ضد 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء امس السبت، 
ع���ن وفاة مواطن س���بعيني من الخلي���ل بفيروس 

كورونا، ما يرفع عدد وفيات أمس إلى حالتين.

وأش���ارت الكيلة إلى أن المواطن الس���بعيني كان 
ُيعالج في مركز كوفيد 19 بمدينة حلحول ش���مال 
الخليل، بعد إصابت���ه بفيروس كورونا، وقد أصيب 
أمس بجلطة قلبية حادة. وياتي ذلك بعدما أعلنت 

وزيرة الصحة مي كيلة مساء امس السبت عن وفاة 
فتاة مقدس���ية من رأس العام���ود نتيجة اصابتها 

أنه  وأوضح���ت  كورون���ا.  بفي���روس 
بتسجيل حالة الوفاة الجديدة يرتفع 

حالتا وفاة وت�ضجيل ع�ضرات الإ�ضابات اجلديدة بكورونا يف ال�ضفة والقد�س 

الأورومت��سطي: 
ح�اجز الحتالل 

م�سائد م�ت 
للفل�سطينيني

جنيف/ االستقالل:
األورومتوس���طي  المرصد   قال 
لحقوق اإلنس���ان إّن عش���رات 
الحواجز العسكرية اإلسرائيلية 

الضف���ة  ف���ي 
المحتلة  الغربية 

الهدمي يحذر من 
بناء كني�س يه�دي 

يف »الأق�سى«
صحيفة عبرية تكشف تفاصيل 

المساعدات اإلماراتية لكيان االحتالل 04

04) APA images (  جانب من �لوقفة �الحتجاجية يف غزة �أم�س
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رام الله/ االستقالل:
قرر رئي����س وزراء الحكومة في رام 
الله محمد اش����تية، أمس السبت، 
تش����ديد إجراءات السالمة؛ نتيجة 
بفيروس  اإلصاب����ات  ع����دد  زيادة 
كورونا، وانتش����اره في المحافظات 
كافة، خاصة في محافظتي الخليل 

وبيت لحم.
وخُلص اجتماع برئاس����ة اش����تية 
ف����ي  األمني����ة  األجه����زة  لق����ادة 
الضفة الغربي����ة المحتلة، إلى قرار 
بإع����ادة تفعي����ل لج����ان الطوارئ 
ف����ي المحافظات والم����دن والقرى 
والمخيمات كافة، ومنع التجمعات 
والجمه����رة بم����ا فيه����ا األعراس 
والحفالت وبيوت العزاء، وفق وكالة 

"وفا" الرسمية.
كما قرر إغ����الق المناطق المصابة، 
وإصدار تعليمات للجهات المعنية 
ومخالفات  عقوب����ات  لفرض  كافة 
بح����ق المخالفين وعدم الملتزمين 
بتعليمات الط����وارئ وبروتوكوالت 
وزارة الصحة ح����ول الوقاية والحد 

من انتشار "كورونا".
وأم����ر اش����تية بالتعمي����م عل����ى 
المواطنين والموظفين العموميين 
وأفراد المؤسس����ة األمنية بضرورة 

االلتزام بشروط السالمة والوقاية.
وأعرب رئيس ال����وزراء عن أمله من 
أهلنا ف����ي أراضي ال�����48 االمتناع 
عن زيارة البلدات الفلسطينية في 

الضفة لمدة أسبوع.
كما أوصى االجتماع بإغالق القرى 
والمخيمات والمدن المصابة إغالًقا 
تاًم����ا، داعًيا إلى تع����اون البلديات 
واللج����ان  القروي����ة  والمجال����س 

الشعبية لتطبيق كافة اإلجراءات.
وطالب رئيس ال����وزراء المواطنين 
التحلي بروح المس����ؤولية الفردية 

والجماعية، مضيًفا أنه "مثلما عبرنا 
المرحلة األولى بس����الم نتمنى أن 

تعبر هذه المرحلة بسالم أيًضا".
وتزاي����د عدد اإلصاب����ات بفيروس 
كورونا مؤخًرا في الضفة بش����كل 
متسارع، إذ س����ّجلت وزارة الصحة 
أكثر من 1200 إصابة جديدة خالل 

18 يوًما فقط.

في ظل تزايد اإلصابات بـ"كورونا" 
اشتية يقرر تشديد إجراءات السالمة وتفعيل لجان الطوارئ بالضفة

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة في غزة السبت، عن تسجيل حالة تعاٍف جديدة من فيروس 

كورونا؛ لينخفض عدد اإلصابات النشطة بالفيروس التاجي إلى 14.
وأف���ادت ال���وزارة في تقرير يومي تلقت "االس���تقالل" نس���خة عن���ه، بأن عدد 

المتعافين من الفيروس في القطاع ارتفع إلى57.
وأوضحت أن عدد اإلصابات التي ُسجلت منذ وصول الفيروس إلى القطاع بلغت 

72 حالة، تبقى منها 14 حالة ما زالت نشطة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة.
وقالت الوزارة إنها أجرت 86 عينة جديدة خالل ال�24 س���اعة الماضية، دون تس���جيل 
إصابات جديدة بالفيروس. وأشارت إلى أن إجمالي عدد العينات التي فحصتها للحاالت 

المشتبهة بلغت 12،533عينة، منها 12،461عينة سلبية و72 عينة إيجابية.

رام الله/ االستقالل:
قرر مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
محمود أبو مويس، أمس الس���بت، إلغاء كافة االس���تثناءات الس���ابقة 
والتي س���محت بتواجد عدد من الطلبة ضمن إجراءات وقائية في حرم 

مؤسسات التعليم العالي خالل الفترة الماضية.
كما قرر المجلس تأجيل التدريب العملي والسريري والمساقات العملية 
التطبيقية س���واء الخاصة بال���دورة الصيفي���ة أو الخاصة بالتعويض 
للفصل الدراس���ي الثاني للمؤسسات التي لم تتمكن من االنتهاء منه 

خالل المدة السابقة لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.
وأبق���ى المجلس العمل باس���تخدام تقني���ات التعلي���م االلكتروني 
في مؤسس���ات التعلي���م العالي لحين صدور تعليم���ات جديدة بهذا 

الخصوص.
وحول التواجد في مؤسسات التعليم العالي، أكد المجلس قصر التواجد 
في حرم المؤسسات التعليمية في حدوده الدنيا من خالل عدد محدود 
م���ن اإلداريين واألكاديميين المكّلفين بأعمال إدارية وفق ما تقتضيه 
ضرورة العمل، باستثناء المؤسس���ات الموجودة في المحافظات التي 
اتخذت فيها إجراءات وقائية خاصة من الجهات الرسمية ذات العالقة.

وأهاب المجلس بمؤسس���ات التعليم العالي االلت���زام والتقّيد بكل ما 
يصدر عن الحكومة ووزارة الصحة والمحافظين من إجراءات.

وأوضح المجلس أن هذه القرارات جاءت على ضوء المستجدات األخيرة 
المرتبطة بتداعيات تفش���ي وانتش���ار فيروس كورونا في فلسطين، 
ولضمان سالمة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والعاملين فيها، 

وهي قابلة للتغيير وفق ما تقتضيه المصلحة والسالمة العامة.

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركت����ا الجهاد اإلس����المي وحماس، 
أمس السبت، جهوزية المقاومة الفلسطينية 
بجميع تش����كيالتها للتص����دي لالعتداءات 
الصهيونية على أبناء ش����عبنا ورفع مستوى 
التنس����يق والتع����اون بين ق����وى المقاومة 
الفلس����طينية بهدف عدم الس����ماح للعدو 
الفلسطيني  بتمرير مخططاته ضد الشعب 

وأرضه ومقدساته.
جاء ذلك في بي����ان للحركتين عقب اجتماع 
على مستوى قيادة الحركتين في قطاع غزة، 
أمس السبت، لتدارس التطورات السياسية 
العدواني����ة  المخطط����ات  م����ن  والموق����ف 
الصهيونية س����واء ما يتعل����ق منها بابتالع 
مزيد من األرض لصالح مش����اريع االستيطان 

والضم االستعماري الباطل.
وبحث االجتم����اع األوضاع في مدينة القدس 
والضفة الغربية بوجه عام وأوضاع األس����رى 
في سجون االحتالل وكذلك استمرار الحصار 
الظالم على قطاع غ����زة وما يقع من تصعيد 

صهيوني وقتل على الحواجز.
وأكدت الحركتان دعمهما الكامل للتحركات 
الش����عبية والوطني����ة في الضف����ة الغربية 
والق����دس وأراض����ي 48 لحماي����ة األرض في 
مواجهة مخططات الضم االستعماري ودعوة 
الجماهير الفلسطينية إلى أوسع مشاركة في 
الفعاليات الجماهيرية واالشتباك الميداني 

في وجه مشروع االستيطان واإلرهاب.
وفي الس����ياق أش����ادت الحركت����ان بالرؤية 
الوطنية التي تبنتها فصائل العمل الوطني 

واإلس����المي في قطاع غ����زة، واتفقت قيادة 
الحركتين على تبني هذه الرؤية والعمل على 

تحقيق أهدافها كافة.
واس����تعرض االجتماع األوض����اع في القدس 
المحتلة ومالحقة االحت����الل للرموز الوطنية 
واإلسالمية التي تتصدى لمشاريع التهويد 
واالقتحامات المس����تمرة للمس����جد األقصى 

المبارك.
وأكدت الحركت����ان وقوفهما إلى جانب أهلنا 
لتعزي����ز صمودهم،  والدعوة  المقدس����يين 
ووجهتا التحي����ة للمرابطين والصامدين في 
المسجد األقصى المبارك والمدينة المقدسة 

بوجه عام.
وعب����رت الحركتان عن بالغ التقدير للش����يخ 
عكرمة صبري، وإلخوانه من علماء ومش����ايخ 

الق����دس الذي����ن يستبس����لون ف����ي حماية 
األقصى والقدس.

كم����ا وجه المجتمع����ون التحي����ة ألهلنا في 
أراضي 48 ال س����يما في مدينة يافا المحتلة، 
ال����ذي يقاومون مخططات تهوي����د المعالم 
العربية والمقابر القديم����ة و تزوير الحقائق 

التاريخية في مدينة يافا.
وتوقف المجتمع����ون عند األوضاع الداخلية 
في قطاع غزة وما يواجه����ه من تحديات مع 
تفاقم الظروف اإلنس����انية بس����بب الحصار 

الجائر.
ودعا المجتمع����ون إلى عدم إخضاع الجوانب 
التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم ألي 

مناكفات.
وفي السياق أكد المجتمعون ضرورة حماية 

الجبه����ة الداخلية والتص����دي ألي محاوالت 
تس����تهدف الني����ل م����ن صم����ود الحاضنة 
الشعبية، ال سيما في ظل سعي العدو لتمرير 
مخططات����ه بع����زل وحصار غزة واالس����تفراد 
بالضفة عبر الضم االس����تعماري والقتل على 

الحواجز واالستيطان والتهويد.
وأك����د االجتم����اع خصوصي����ة العالقة بين 
حركت����ي حم����اس والجهاد اإلس����المي على 
المس����تويات كافة، وما تمثله هذه العالقة 
من قوة للمقاومة ولجبه����ة الصمود الوطني 

والشعبي في مواجهة العدو الصهيوني.
واتفق����ت الحركت����ان على تطوي����ر التعاون 
والتنس����يق والعمل المش����ترك بينهما في 
جميع المستويات بما يخدم مشروع المقاومة 

على طريق العودة والتحرير بإذن الله.

الجهاد وحماس تدعوان لالشتباك الميداني في مواجهة مخطط الضم

تسجيل حالة تعاٍف جديدة 
من »كورونا« في غزة

قرارات جديدة بشأن الدوام في 
الجامعات والكليات بسبب »كورونا«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى مجموعة من المس���توطنين -أمس الس���بت- صلوات تلمودية بالقرب من 

منطقة باب األسباط، بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان أّن عددًا من المستوطنين وصلوا إلى منطقة باب األسباط وشرعوا 
بأداء الصلوات تحت حماية جنود االحتالل. وشهدت البلدة القديمة ومحيط بوابات 

المسجد األقصى نشاطا ملحوظًا للمستوطنين، وانتشارًا لقوات االحتالل.
ويتعرض المس���جد األقصى القتحامات متكررة من المجموعات االستيطانية 
تحت حماية جنود االحتالل وسط تحذيرات مقدسية من نوايا خبيثة يضمرها 
العدو للمس���جد ومحاوالت وضع موطأ قدم للمس���توطنين في الجهة الشرقية 

كمقدمة للسيطرة عليه بشكل كامل.

الدوحة/ االستقالل:
طالب رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« إسماعيل هنية أمس السبت، 
األجهزة األمني���ة بمالحقة المعتدين على رئيس المجلس التش���ريعي عزيز 
دوي���ك واعتقالهم وتقديمهم للعدالة. وأعرب هنية خالل اتصال هاتفي مع 
دويك عن استنكاره لالعتداءات اآلثمة التي تعرض لها بيته من فئة مأجورة، 

معبًرا عن تضامنه الكامل مع رئيس المجلس وأسرته الكريمة.
وأشار إلى أن هناك اتصاالت تجريها قيادة الحركة مع بعض القيادات األمنية 

وقيادات من حركة فتح حول هذا األمر.
وكان مسلحون أطلقوا ليلة الخميس الماضي النار على منزل دويك في مدينة 

الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، للمرة الثانية خالل أيام.

مستوطنون يؤدون صلوات 
تلمودية عند باب األسباط

هنية يطالب بمالحقة ومحاسبة 
المعتدين على منزل دويك
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وتش���ير تقدي���رات فلس���طينية، إل���ى أن جريمة 
"الضم" التي تستهدف منطقة غور األردن الغنية 
بموارده���ا المائية، والمس���توطنات المقاومة في 
الضفة المحتلة، ستطال أكثر من%30 من مساحة 
الضف���ة الغربي���ة المحتلة. وردًا عل���ى ذلك، أعلن 
رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس بمايو 
)أيار( الماضي، التحّلل من االتفاقيات والتفاهمات 
م���ع الحكومتي���ن األمريكية و"اإلس���رائيلية"، وما 
يترت���ب عليها م���ن التزامات بما فيه التنس���يق 
األمني، واس���تكمال التوقيع على طلبات انضمام 
فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية غير 

المنضّمة لها.
وبالعودة إلى المواقف الدولية، فقد صّوت البرلمان 
الفيدرال���ي البلجيكي، في جلس���ة كاملة، الجمعة 
الماضية على مش���روع قرار يطالب حكومته بإدانة 
أي قرار تتخذه "إسرائيل" بضم أراض فلسطينية، 

واتخاذ إجراءات ضدها. 
فيما دعا األمي���ن العام لألمم المتح���دة أنطونيو 
غوتيريش كيان االحتالل اإلسرائيلي للتخلي عن 
خططه لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، 

لما ستش���كله من انتهاك بال���غ الخطورة للقانون 
الدولي وسيضر بفرص "حل الدولتين" بشدة. 

من جهة أخرى حّض أكثر من 1000 نائب أوروبي 
من 25 دولة، قادتهم للتحرك بشكل حازم؛ لوقف 
مخطط الكي���ان ضم أج���زاء من الضف���ة الغربية 
المحتلة. كما جدد نائب وزير الخارجية الروس���ي، 
ميخائي���ل بوغدان���وف، التأكيد عل���ى أن الخطة 
اإلس���رائيلية الرامي���ة إلى ضم أج���زاء من الضفة 
الغربية لن تؤدي إلى "السالم"، مشددا على الحاجة 

الفعلية للمفاوضات. وفق تعبيره.
وفي ذات الس���ياق، دع���ا المقرر الخ���اص األممي 
المعني بحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية 
ماي���كل لين���ك، إل���ى النظر ف���ي إج���راءات لمنع 

"إسرائيل" من ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ولم يختلف رد فعل و وزراء س���ابقين وسياسيين 
وأعض���اء في البرلمان األس���باني عن س���ابقيهم، 
إذ طالب���وا حكومة بالدهم برف���ض عملية "الضم" 
اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية، والتهديد بأنه 

لن يمر دون عواقب وخيمة.  
ويعت���زم البرلم���ان األلمان���ي إصدار ق���رار يعتبر 

خطط ضم "إسرائيل" لمناطق فلسطينية مخالفة 
للقانون الدولي. 

��ستهالك �إعالمي
كل تل���ك المواق���ف، رأى فيها الخبي���ر بالقانون 
الدولي حنا عيسى، أنها تأتي في سياق استشعار 
أصحابه���ا بخطورة ما س���تقدم عليه "إس���رائيل" 
بالنسبة للش���عب الفلس���طيني وأرضه، مؤكدين 
أنه���ا )جريمة الضم( تش���كل مخالف���ة لنصوص 

القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني. 
وقال عيس���ى ل�"االستقالل":" إن اس���تنكار الدول 
لمخطط���ات الض���م االس���رائيلي، يأت���ي نتيجة 
الغطرسة التي تمارسها دولة االحتالل االسرائيلي 
على الشعب الفلس���طيني، بفرضها السيادة على 

بعض المناطق".
وأضاف: "االحتالل االس���رائيلي خدع الدول بعدم 
تنفيذه قرارات األمم المتحدة والش���رعية الدولية، 
القاضي���ة بأن الضف���ة الغربية بما فيها ش���رقي 
القدس، وقطاع غزة أراض محتلة، يجب االنسحاب 
منها، ولم يلتزم بالمواثيق واألعراف واالتفاقيات 
والمعاه���دات، الت���ي أكدت على ض���رورة حماية 

الش���عوب التي تقع تحت االحتالل، ومنحها كافة 
حقوقها االنسانية ".

وأش���ار إلى أنه بالرغم من استخدام مختلف الدول 
لهجة قاس���ية ضد دولة االحتالل االس���رائيلي، إال 
أنها لن تخرج عن دائرة االستهالك االعالمي الذي 
لن يؤثر في القرار "اإلسرائيلي"، متوقعًا أن جميع 
الدول التي هددت باتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل" 
لن تقدم على أي خطوة فعلية على األرض ضدها، 
خاص���ة مع تصريح االتح���اد األوروب���ي مؤخرًا بأن 

األراضي الفلسطينية هي أراض متنازع عليها.
ولفت إلى أن الواليات المتح���دة األمريكية تدعم 
كيان االحتالل االس���رائيلي، بكل ثقلها العسكري 
ونفوذها السياس���ي، وتعد م���ن كبرى الدول التي 

تحمي المشروع الصهيوني في المنطقة.

حتول يف �ل�سر�ع
بدوره، يرى المختص بالش���أن االس���رائيلي عامر 
خليل، أن اجتماع غالبي���ة الدول على مبدأ الرفض 
لمخطط الضم االس���تيطاني االسرائيلي ألراضي 
فلسطينية، جاء نتيجة التحول الكبير في الصراع 
الفلس���طيني االس���رائيلي، وما س���ينجم عنه من 

القضاء على ما يس���مى "حل الدولتين" ومش���روع 
التس���وية، الذي تطمح للوص���ول إليه تلك الدول؛ 

إلنهاء الصراع بين الفلسطينيين والكيان.
وتوق���ع خليل خ���الل حديث���ه ل�"االس���تقالل" أن 
تخل���ق ردود الفعل الدولية أج���واء مضادة يكون 
لها تبعات وانعكاس���ات س���لبية عل���ى العالقات 
اإلس���رائيلية الخارجية س���واء العربية أو مع تلك 
الدول أو داخلية مع الس���لطة الفلسطينية، لكنها 

لن تقف حائال حقيقيا إزاء تنفيذ جريمة الضم.
وأش���ار إلى احتمالية أن تترجم العقوبات الدولية 
القتصادية، كوق���ف التعامل باتفاقي���ة التبادل 
بالبح���ث العلم���ي بينه���ا وبي���ن دول���ة االحتالل 
"اإلس���رائيلي"، الفت���ا إل���ى القلق "اإلس���رائيلي" 
المضاعف، الذي م���ن الممكن أن ينجم عن خطوة 
ضم مساحات واس���عة من أراضي الضفة الغربية، 

وذلك الحتوائها على سكان.
ونّب���ه كذلك إلى أن أس���باب القلق في األوس���اط 
"اإلس���رائيلية" ووصف تس���يفي ليفن���ي خطوة 
الضم بالخط���أ التاريخي، الخوف من تحول الكيان 

"اإلسرائيلي" إلى كيان عنصري.

تحليل: المواقف الدولية إزاء جريمة »الضم«.. »استهالك إعالمي«
غزة/�سماح �ملبحوح:

مع �قرت�ب يوم تنفيذ خمططات "�ل�سم" 
�ال�ستيطانية، لالأر��سي �لفل�سطينية يف 

�ل�سفة �لغربية و�الأغو�ر، و�ملقرر ح�سب ما 
�أعلنه رئي�س وزر�ء �لكيان "�الإ�سر�ئيلي" 
بنيامني نتنياهو يف �الأول من يوليو/متوز 

�ملقبل، تتز�يد �ملو�قف �لدولية �لتي تعرب 
عن رف�سها لتلك �العتد�ء�ت �جلديدة 

بحق �لفل�سطينيني و�ر�سهم، مهددين 
باتخاذ �إجر�ء�ت �سارمة، للحيلولة دون 

حدوث ذلك. �إال �أن تلك �ملو�قف، بح�سب 
خمت�سني حتدثا لـ"�ال�ستقالل" ال تعدو 

كونها مو�قف �إعالمية، لي�س مبقدورها �أن 
تغيرّ من �لو�قع �سيئًا.

رام الله/ االستقالل:
ق���ال المطران عطا الله حنا رئيس أس���اقفة سبس���طية 
للروم األرثوذك���س، يوم أمس: إن اإلعالن عن إقامة آالف 
الوحدات االس���تيطانية االحتاللي���ة الجديدة في ثالث 
مستعمرات في القدس المحتلة، إنما يدل على ما وصل 
إليه واقع مدينتنا، والتي تسرق منا في كل يوم وفي كل 

حين، والعالم يتفرج علينا، وال يحرك أحد ساكنًا.
وتابع لقد س���ئم المقدس���يون م���ن الش���عارات الرنانة 

والكالم الفارغ والخطابات، التي نس���معها من هنا أو من 
هناك، والتي لم ولن تغير شيئًا من واقع مدينة القدس 

المأساوي، الذي يتبدل ويتغير في كل يوم.
وأكد أن "إس���رائيل" تس���تهدف الفلس���طينيين في كافة 
تفاصي���ل حياته���م، وتس���تهدف المقدس���ات واألوقاف 
اإلس���المية والمس���يحية، في ظل حالة صمت عربي مخزية، 
تجاه ما يحدث في مدينة القدس، وكأن هؤالء العرب، الذين 
وصف���وا القدس في وقت من األوقات بأنها عروس عروبتهم، 

قد تخلوا عنها، وتنصلوا من واجباتهم اإلنس���انية والروحية 
والوطنية تجاهها. وقال: إن القدس تمر بكارثة غير مسبوقة، 
فكل ش���يء فلس���طيني إس���المي أو مس���يحي مستهدف 
ومستباح في مدينتنا المقدس���ة، ولكن في المقابل، هنالك 
الفلس���طينيون األبطال، الذين يدافعون عن مدينتهم، وهم 
صام���دون مرابطون متش���بثون بانتمائه���م للقدس، ولهذه 
األرض المقدسة، ولم ولن يتخلوا عن حبة تراب من ثرى هذه 

المدينة المقدسة، وهذه البقعة المباركة من العالم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر رئيس الهيئة المقدس����ية لمناهض����ة التهويد ناصر الهدمي من 
رغب����ة االحتالل ف����ي بناء كنيس "يه����ودي" في المس����جد األقصى من 
خالل اس����تغالل المنطقة الش����رقية منه بدعوى أنها مهجورة، بعد أن 
ص  منع المواطنين ودائرة األوقاف من إعمارها. وأش����ار الهدمي، إلى تربُّ
االحتالل بأهل القدس، واس����تغالله كل فرصة من أجل الس����يطرة على 

المسجد األقصى، وتقليص إدارة األوقاف اإلسالمية.
ودع����ا المواطني����ن إلى عمارة جوانب المس����جد األقص����ى كافة وخاصة 
المنطقة الش����رقية ط����وال الوقت، مع ضرورة االلت����زام الكامل بإجراءات 
الوقاية وتعليمات إدارة المسجد، مؤكدًا أنهم سيبقون شوكة في حلق 
االحتالل، حتى يزول رغم سياس����ة التنكيل بالمقدس����يين والتضييق 

عليهم.
وقال الهدمي: "االحتالل ال يريد أن يرى صحفيين وال حتى مواطنين في 
المسجد األقصى، فقضية اإلبعاد باتت إجراءاتها بسيطة لدى االحتالل، 

وأي جندي إسرائيلي يستطيع أن يبعد أي مواطن بدون سبب".
وأش����اد الهدمي بالتزام المواطنين باإلجراءات الوقائية التي يتبعونها 
خالل تواجدهم داخل س����احات األقصى، مش����ددا على ضرورة االلتزام 
بها لحفظ النفس ولقطع الطريق على االحتالل الذي يحاول اس����تغالل 
الظرف م����ن أجل فرض العقوب����ات على المصلي����ن، وتمرير مخططاته 

التهويدية في المسجد.

الهدمي يحذر من بناء كنيس 
يهودي في »األقصى«

اإلعالن عن إقامة آالف الوحدات االستيطانية
المطران حنا: القدس تمر بكارثة حقيقية وال أحد يحرك ساكنًا

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال ما يسمى بقائد لواء اإلخالء واإلنقاذ في جيش 
االحتالل "اإلس���رائيلي" "يوس���ي بينت���و" أن قوة 

صواريخ المقاومة في قطاع غزة قد تضاعفت.
وأض���اف بينتو ف���ي تصريح له ووفق���ًا لصحيفة 
"يديعوت أحرنوت" الس���بت: "في الجولة السابقة 
العام الماضي تلقينا تقريرًا عن رش���قة صاروخية 
نحو عس���قالن وضربة متزامن���ة بالصواريخ لثالثة 

مبان مختلفة تسببت بقتيل وعدة إصابات".
وتابع:" أحد الصواريخ ض���رب جوار مبنى ولم تكن 
إصابة مباش���رة له، لكن قوة االنفج���ار كانت قوية 
للغاي���ة لدرج���ة أن المبنى المج���اور تطايرت منه 
جمي���ع وح���دات التكيي���ف المعلقة ف���ي الخارج 
وأيضا النوافذ، كل شيء تضرر داخل المبنى، حتى 
األب���واب الحديدية أصبحت ملتوي���ة وفي الداخل 

حوصر العديد من المستوطنين.

وكانت س���رايا القدس الجناح العس���كري لحركة 
الجه���اد اإلس���المي ف���ي فلس���طين، ق���د دكت 
مس���توطنات العدو بصواريخه���ا، ردًا على اغتيال 
القائ���د فيه���ا بهاء أب���و العطاء وآخري���ن، في 12 

نوفمبر الماضي.
وق���د اعترف جيش االحتالل حينها باس���تهداف 
سرايا القدس بقتيل وإصابة أكثر من 40 مستوطنًا 

جراء سقوط صواريخ على مستوطنات العدو.

قائد لواء »إسرائيلي«: قوة صواريخ مقاومة غزة تتضاعف 



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

1.تعلن وزارة الصحة – دائرة المشتريات عن طرح عطاء تبعًا للشروط والمواصفات 
الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة من أصحاب 
االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة – دائرة المشتريات بالمجمع 
اإلداري خ���ال أوقات الدوام الرس���مي من أج���ل الحصول على كراس���ة العطاء 

والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم االثني���ن الموافق 
2020/07/06 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فت���ح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. س���يتم زيارة الموقع لمعاين���ة المكان من قبل الش���ركات يوم األربعاء 
الموافق 2020/07/01 الساعة 10 صباحًا بالتواصل مع المهندس خالد أبو 

جياب جوال رقم 0597779791.
4. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���امي أو بنك 
االنت���اج أو بنك البريد أو كتاب م���ن الخزينة العامة بوزارة المالية 
يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة 

لمدة ثاثة شهور.
5. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعان عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
7. ارفاق شهادة خلو ضريبي أو صوره عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة 

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

9. لاستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زي���ارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لاطاع 

على كراسة العطاء.
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

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

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم ي���وم االثنين الموافق 
2020/07/06 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. سيتم زيارة الموقع يوم الخميس الموافق 2020/07/02 لمعاينة مكان 
مولد االمير نايف من الساعة 9-10 صباحًا ومعاينة مكان مولد مستشفى 
الحرازين من الساعة 11-12 صباحًا بالتواصل مع المهندس خالد أبو جياب 

جوال رقم 0597779791.
4. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���امي أو بنك االنتاج أو 
بن���ك البريد أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

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

6. أجرة اإلعان عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
7. ارفاق شهادة خلو ضريبي أو صوره عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة 

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

9. لاستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني ل���وزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع 

على كراسة العطاء.

م م

1 1

اسم العطاء اسم العطاء

نايف  األمير  اصاح مولدي 
بمجمع الشفاء الطبي ومولد 

مستشفى الحرازين

توريد وتركيب وحدة خارجية 
مركزية لغرفة عمليات الوالدة 

في مجمع الشفاء الطبي

رقم العطاء رقم العطاء

2020/60 2020/59

ساعة فتح 
المظاريف

ساعة فتح 
المظاريف

 11:00
صباحًا

 11:00
صباحًا

جنيف/ االستقال:
 قال المرصد األورومتوس����طي لحقوق اإلنسان 
إّن عش����رات الحواجز العس����كرية اإلسرائيلية 
ف����ي الضف����ة الغربي����ة المحتلة ال تقس����مها 
فقط إلى كانتونات معزول����ة، بل باتت بمثابة 
مصائد الموت للفلسطينيين لمجرد االشتباه 
في ارتكابهم أية "مخالفات" ما يتس����بب لهم 

بالقتل الفوري.
وأك����د المرصد، ومق����ره جنيف، ف����ي بيان له 
السبت، أن استشهاد الش����اب أحمد عريقات 
)27 عام����ًا( الثاثاء الماض����ي برصاص الجيش 
اإلسرائيلي ليس إال مثاًل واضحًا على عمليات 
اإلعدام الممنهجة خارج نط����اق القانون بحق 

الفلسطينيين على تلك الحواجز.
وذك����ر أن عريق����ات قتل بزعم صدم س����يارته 
في حاجز "الكونتينر" اإلسرائيلي في بلدة أبو 
ديس قرب الق����دس المحتلة، مما دفع القوات 
اإلسرائيلية إلى إطاق عدة عيارات نارية أدت 

إلى استشهاده على الفور.
وأش����ار إلى أّن عائلة عريق����ات اعترضت على 
الرواية اإلسرائيلية، وقالت إنه إما فقد السيطرة 
على س����يارته أو أنه تعرض لح����ادث عرضي، 
وقدمت وثائق تفيد ب����أن زفاف أخت عريقات 

كان مقرًرا في نفس يوم الحادث.
وأبرز المرصد أنه ال تزال أسباب حادث السيارة 
غير واضحة ألن السلطات اإلسرائيلية سرعان ما 
خلصت إلى استنتاجاتها دون إجراء أي تحقيق 
رسمي في الظروف التي أدت إلى حادثة القتل 

أو فحص السيارة التي كان يقودها.

وأش����ار إلى أن السلطات اإلس����رائيلية اكتفت 
بنش����ر فيديو مدته 12 ثانية يظهر س����يارة 
عريقات تنحرف عن الش����ارع وتصيب جندًيا، 
فيما ش����وهد عريق����ات وهو يح����اول الركض 
في االتجاه المعاك����س للجنود قبل أن يطلقوا 
النار علي����ه عدة مرات حتى س����قط أرًضا، وهو 
ما يتناقض بوضوح مع رواية المتحدث باس����م 
شرطة االحتال "ميكي روزنفيلد"، الذي أكد أن 
عريقات "خرج من السيارة وحاول االقتراب من 

الضباط الذين ردوا بإطاق النار".
وأض����اف المرص����د أنه حتى في ح����ال محاولة 
عريق����ات تنفيذ عملية ده����س متعمدة، فإّن 
الضباط اإلس����رائيليين حين أطلقوا النار عليه 
رغ����م كونه أع����زل أثناء محاولت����ه الركض في 
االتجاه المعاكس انتهكوا قواعد االش����تباك 
اإلس����رائيلية التي تنص على استخدام القوة 
المميت����ة فقط عن����د الض����رورة ولصد تهديد 

مباشر للحياة.
وتابع أن����ه كان يمكن للضباط اإلس����رائيليين 
بس����هولة القبض على عريقات، واس����تجوابه 
بش����أن ما ح����دث، والتص����رف وفًق����ا لقواعد 
االش����تباك. ولكن بداًل من ذلك، سارع الضباط 
اإلس����رائيليون إل����ى إطاق النار علي����ه كإجراء 

"وقائي".
وأكد أن هذا يستدعي إجراء تحقيق رسمي 
في انتهاك قواعد االش���تباك اإلسرائيلية، 
الفًت���ا إلى أنه وم���ع ذلك، لم تعلن ش���رطة 
االحتال عن أية إجراءات من هذا القبيل من 

شأنها محاسبة الجنود.

وقال رئي����س المرصد األورومتوس����طي رامي 
عب����ده: إنه "م����ن المثير للقل����ق أّن أول ما يلجأ 
إليه الجنود اإلس����رائيليون ضد الفلسطينيين 
ه����و القتل. نحن نتحدث هن����ا عن جهاز يقرر 
فيه الجنود اإلسرائيليون الذنب وتنفيذ حكم 

اإلعدام في غضون ثوان".
وأض����اف المرص����د، أن حال����ة عريق����ات مثال 
واض����ح على سياس����ة واس����عة م����ن عمليات 
القت����ل الممنهج����ة خارج نط����اق القانون ضد 
الفلس����طينيين في األراض����ي المحتلة، والتي 

تتم ممارستها مع إفات تام من العقاب.
وقال المرصد الحقوقي الدولي إن "إس����رائيل" 
أعدمت 95 مدنًيا فلس����طينًيا بينهم 36 طفًا 
خارج نط����اق القانون ف����ي 2016، حيث جرت 
جميع عمليات القتل بش����كل منهجي بذريعة 
أن الضحية كانت ضالع����ة في عملية طعن أو 
ده����س مزعومة ضد جنود إس����رائيليين، على 
الرغم من عدم وجود وسائل موثقة لتنفيذ مثل 

هذه الهجمات.
ودعا المرصد األورومتوسطي إلى إجراء تحقيق 
مستقل وفوري في استشهاد عريقات، بما في 
ذلك فحص كامل لسيارته واستجواب الجنود 
المتورطين في وفاته، مع ضرورة اإلفراج الفوري 
عن جثمان����ه وجثامين فلس����طينيين آخرين 

تحتجزهم "إسرائيل".
وطالب "إس����رائيل" بتفكيك نقاط التفتيش 
والحواجز بي����ن المدن والقرى الفلس����طينية، 
كام����ل  بش����كل  التنق����ل  حري����ة  وضم����ان 

للفلسطينيين.

دعا لتحقيق فوري في جريمة إعدام »عريقات«

األورومتوسطي: حواجز االحتالل مصائد موت للفلسطينيين

نيويورك / االستقال:
بعث المندوب الدائم لدولة فلس���طين لدى األمم المتحدة رياض منصور ثاث رس���ائل 
متطابقة إلى األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن لهذا الش���هر )فرنس���ا(، 
ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، بمناس���بة الذكرى الخامس���ة والسبعين لتوقيع 

ميثاق األمم المتحدة.
ووجه منصور خال هذه الرس���ائل نداًء باسم الشعب الفلسطيني وقيادته إلى المجتمع 

الدولي لدعم الميثاق وإعادة االلتزام بمقاصده ومبادئه النبيلة.
وناش���د المجتمع الدولي العمل بمبدأ دعم حق تقرير المصير وحقوق اإلنسان األساسية 
وكرامة وقيمة جميع الش���عوب، مع حقوق لألمم الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك الشعب 

الفلسطيني.
وطالب���ه باتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لحماية النظام القائم على القواعد والوقوف بحزم 
ضد المحاوالت المتهورة لتقويضه، والتي ستكون لها عواقب وخيمة على األجيال القادمة 

وكذلك السام واالستقرار في عالمنا.
وأش���ار إلى أن مناشداتنا أصبحت أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى، نتيجة استمرار تدهور 
الحالة في األرض الفلس���طينية المحتلة، بما فيها القدس، واس���تمرار تأجيج التوترات 
بسبب الجرائم غير القانونية التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني. 

ونوه إلى أن الوضع تفاقم بش���كل خطير مع عزم "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة الغربية، 
ف���ي انتهاك صارخ للقانون الدولي والنداءات والتحذيرات من جميع أنحاء العالم، بما في 
ذلك الحكومات والبرلمانيين ومنظمات حقوق اإلنس���ان والمجتمع المدني وقادة الضمير 
ف���ي جميع أنحاء العال���م. وأضاف أنه على الرغم من كل التحذيرات، تواصل "إس���رائيل" 
إجراءاتها غير القانونية تمهيًدا للضم الرسمي والمضي قدًما في أنشطتها االستيطانية، 
وتدمير المزيد من المنازل والممتلكات الفلس���طينية، وتش���ريد المزي���د من المدنيين 

الفلسطينيين بالقوة في المناطق التي حددتها للضم.
واعتبر أن التهديد بالضم الرس���مي ليس س���وى جريمة واحدة من سلسلة ال نهاية لها 
من الجرائم التي لم ُتحاسب الدولة القائمة باالحتال عنها قط، ومنها إنكار حق الشعب 
الفلس���طيني في تقرير المصير ومصادرة واس���تعمار أرضه ونهب مواردهم الطبيعية، 
وهدم المنازل والنقل القسري للمدنيين واالعتقال التعسفي لآلالف وحذر منصور من أن 
الس���ماح باستمرار اإلفات من العقاب عندما يتعلق األمر بجرائم "إسرائيل" ضد الشعب 

الفلسطيني، يعمل على تطبيع هذه الجرائم في جميع أنحاء العالم.

رسائل متطابقة لمسؤولين 
أمميين حول األوضاع بفلسطين

رام الله/ االستقال:
قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية 
المحتلة، الخبير المستقل مايكل لينك إن: "ما سيتبقى من أراضي الضفة 
الغربية بعد الضم، س����يكون عبارة عن )بانتوس����تان( تأكله العّثة وهو ما 
سيكون نهاية، وليس بداية، دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكًا 

حديًثا من أشكال الفصل العنصري، وشذوًذا سياسًيا في القرن ال� 21".
وحذر لينك في بيان له م����ن أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة 
حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لمايين 

الفلسطينيين.
وح����ث االتح����اد األوروبي على اس����تخدام "ثقل����ه االقتص����ادي وخبراته 
الدبلوماسية ومساعداته ونفوذه التجاري واالستثماري" إلحباط أي مخطط 

إسرائيلي يلوح في األفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور األردن.
وأض����اف "إذا أقدمت "إس����رائيل" على أي ش����كل من أش����كال الضم بعد 
األول من تموز/يوليو – حتى ل����و كان "ضّما خفيفا" يتكون من عّدة كتل 
اس����تيطانية بداًل من 30% من الضفة الغربية – يجب أن يتولى االتحاد 

األوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة".
وأوضح أن الض����م المخطط له بعد األول من تموز/يوليو هو اس����تمرارية 
لتوس����يع "إس����رائيل" س����يادتها غير القانونية على األراض����ي العربية 
والفلس����طينية على مّر عقود. وقال: "باستثناء أنه يحدث اآلن والمجتمع 
الدولي في حالة تأهب أكثر من أي وقت مضى تجاه االنتهاكات الجسيمة 

للقانون الدولي".
وأش����ار إلى أنه ال يجب عل����ى االتحاد األوروبي أن يكتف����ي باإلصرار على 
التزام "إس����رائيل" الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب 
السياس����ية والدبلوماس����ية واالقتصادي����ة التي س����تطبقها إذا تحّدت 

"إسرائيل" الرأي الدولي.
وتابع لينك "لقد وصلن����ا إلى نقطة لم تعد فيها القرارات المتخذة بدون 
تصميم قادرة على المس����اهمة في الوصول إلى السام العادل والدائم 
واألمن البشري الذي يستحقه الفلسطينيون واإلسرائيليون. إنها لحظة 

الحقيقة بالنسبة لاتحاد األوروبي وسامة سياسته الخارجية".

مقرر أممي: الضم سيكون 
نهاية دولة فلسطينية حقيقية
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لدى حمكمة �صلح رفح املوقرة
يف الق�صية احلقوقية رقم 2020/128

المدعي / زياد محمد حسن الغوطي ويحمل هوية رقم )949823140( من 
سكان رفح – تل السلطان     وكيله المحامي / محمد ابو علوان 

المدعى عليه / محمود حس���ن محمود ابو شاويش من سكان رفح – الحي 
السعودي رقم )1( الوحدة السكنية رقم )1160/10( مقابل العماوي 

نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة غير منقولة 
قيمة الدعوى / )5000 دينار اردني ( خمسة االف دينار اردني

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المدعى عليه / محمود حس���ن محمود ابو شاويش من سكان رفح – الحي السعودي 
رقم )1( الوحدة السكنية رقم )1160/10( مقابل العماوي قد اقام عليك المدعي يطالبك 
فيه بتقسيم اموال مشتركة غير منقولة في الدعوى الحقوقية رقم 2020/128 استنادا 
الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لك نس���خة منه���ا ومن مرفقاتها بهذه المذكرة 
لذلك يقتضى عليك ان تحضر ال���ى هذه المحكمة للرد على طلبه يوم االثنين الموافق 
2020/7/13م الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك ان تودع قلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ استالمك هذه المذكرة والئحة الطلب 

المرفقة معها وان ترسل نسخة عنها الى المدعى المذكور حسب اأًلصول .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان يس���ير في 
دعواه ويجوز إصدار الحكم بحقك حسب األصول .تحريرا في 2020/6/25م

 رئي�س قلم حمكمة �صلح رفح 
اال�صتاذ / اأكرم ابو طعيمة 

اإعالن �صادر عن جمعية اقراأ اخلريية 
يعل���ن مجل���س ادارة جمعية اقرأ الخيري���ة عن عقد االجتم���اع العادي 
للجمعية العمومية للعام )2019( وذلك يوم االثنين الموافق 2020/7/13 
الساعة 12في مقر الجمعية الكائن في الشجاعية مسجد القزمري وذلك 

النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي : 
1.فتح باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2019( وذلك من تاريخ 2020/6/28 الى تاريخ 2020/6/30م .
2. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك من تاريخ 2020/7/1 

الى تاريخ 2020/7/7 .
3. فت���ح باب االنس���حاب والطعون واالعتراض لعضوي���ة مجلس االدارة 
والجمعية العمومية وذلك من تاريخ 2020/7/8 حتى تاريخ 2020/7/12.

4. تباش���ر اللجنة االنتخابية مهامها من تاري���خ 2020/6/28 الى تاريخ 
2020/7/13 ف���ي مقر الجمعية المذكور أعاله من الس���اعة 10:00 صباحا 

حتى الساعة 14:00 ضهرا .
التواصل على جوال رقم :  0592881830 

جمل�س ادارة اجلمعية 

اإعالن �صادر عن جمعية القد�س لالإ�صالح
يعلن مجل���س ادارة جمعية القدس لإلصالح عن عق���د االجتماع العادي 
للجمعية العمومية للعام )2019( وذلك يوم االثنين الموافق 2020/7/13 
الساعة 14 في مقر الجمعية الكائن في غزة الشجاعية – مسجدالقزمري 

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي : 
فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعي���ة العمومية لعام 

)2019( وذلك من تاريخ 2020/6/28م الى تاريخ 2020/6/30م .
فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس االدارة وذلك من تاريخ 2020/7/1م 

الى تاريخ 2020/7/7م .
فتح باب االنسحاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس االدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2020/7/8م حتى تاريخ 2020/7/12م .
تباش���ر اللجن���ة االنتخابية مهامها م���ن تاري���خ 2020/6/28 الى تاريخ 
2020/7/13م ف���ي مقر الجمعية المذكور اعاله من الس���اعة 9:00 صباحا 

حتى الساعة 14:00 بعد الظهر.
 التواصل على جوال رقم :  0592881830 

جمل�س ادارة اجلمعية 

غزة/ االستقالل:
دعا التجمع اإلعالمي الفلس����طيني إلى ضرورة 
الفلس����طيني،  اإلعالم����ي  الخط����اب  توحي����د 
م����ع بدء الع����ّد التنازل����ي لجريمة ض����م كيان 
االحتالل لألغوار ومساحات واسعة من الضفة 
الفلس����طينية المحتل����ة، مطلع يولي����و )تموز( 

المقبل.
وق����ال التجم����ع اإلعالم����ي في بي����ان صحفي 
الس����بت، إن مواجهة هذه الجريمة التي تأتي 
بغطاء ودعم أمريكي، وإنه����ا تتطلب التفاف 

الكل اإلعالمي الوطني، من مؤسسات وأجسام 
وتشكيالت صحفية حول استراتيجية إعالمية 
موح����دة، ُتبرز خطر قرار "الض����م" على القضية 
الفلسطينية، والمشروع الوطني، وانقالبه على 

القانون الدولي.
وأش����ار إلى أهمي����ة الدور الملق����ى على عاتق 
والمؤسس����ات  والصحفيي����ن  اإلعالميي����ن 
اإلعالمية الوطنية في هذه المرحلة المفصلية 
والخطيرة، التي تمر فيها قضيتنا ومش����روعنا 
الوطني، من خالل تعزيز الموقف الفلسطيني 

الموح����د برفض "الض����م"، وض����رورة مقاومته 
بالوسائل المشروعة كاّفة.

وطال����َب التجم����ع اإلعالم����ي وس����ائل اإلعالم 
المحلية، ورّواد وس����ائل التواصل االجتماعي، 
بوقف الس����جال اإلعالمي، وع����دم إثارة قضايا 
داخلي����ة "هامش����ية"، والعم����ل عل����ى تغليب 
المصلح����ة الوطنية العليا، عبر تش����كيل حالة 
وعي لدى أبناء ش����عبنا الفلسطيني وجماهير 
األمة العربية واإلس����المية، أمام تسارع مشروع 

"الضم"، و"صفقة القرن" التصفوية.

غزة/االستقالل:
شارك العشرات من عناصر وكوادر فصائل العمل 
الوطني واإلسالمي يوم أمس، في وقفة احتجاجية، 
نظمتها حركة المقاومة الش���عبية في فلسطين، 
أمام برج ش���وا حصري بمدينة غزة، رفًضا ل�"صفقة 

القرن" ومؤامرة ضم الضفة الغربية واألغوار.
وأكد الناطق الرسمي باس���م حركة المقاومة خالد 
األزبط في كلمته خالل الوقفة التي جاءت بعنوان 
"بالمقاومة والوحدة سنسقط صفقة القرن ومؤامرة 
الضم للضف���ة الغربية واألغ���وار"، أن هذه الوقفة 
تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي أقرتها الحركة 

في مواجهة مؤامرة ضم الضفة واألغوار.
ووجه األزبط رس���الة للشعب الفلس���طيني، قائاًل: 
إن" ما يجري اليوم ضد القضية الفلس���طينية هو 
أخطر مراحل الصراع، وأن الصمود والوحدة الوطنية 
هما الركن األساس في مواجهة المؤامرة وتهويد 

األرض الفلسطينية".
وطالب األزبط، الشعب الفلس���طيني بتفعيل كل 
األنش���طة الس���لمية والش���عبية والكفاح المسلح 
إلفش���ال مؤامرة الضم وكل المخططات التصفوية 

لقضيتنا.
ودعا األمة العربية واإلس���المية إلى ضرورة النزول 
للش���ارع ومناهضة التطبيع ودعم فلسطين شعًبا 
وارًضا ومقاومة، قائاًل: إن" ما يجري اليوم من صمود 
ش���عبنا ومواجهة المحتل إنما ه���و إنابة عن األمة 

بأسرها ألن فلسطين والقدس قضية أمة".
وفي رس���الته لالحتالل اإلسرائيلي، قال: إن "القرار 
ال رجع���ة عن���ه وإن ره���ان العدو على الغطرس���ة 
األمريكي���ة والتطبيع العربي ل���ن يكون ورقة نجاة 

أو تمري���ر مخططات الضم والتهويد، بل س���تكون 
المواجه���ة الش���املة وتحريك كل الس���احات في 
وجه العدو الصهيون���ي، والعمل على تطهير كل 

فلسطين من دنسه".
وفي رس���الته األخيرة، طالب المجتمع الدولي الذي 
يتغن���ى بالس���الم والحماية لكل مقاومة تس���ترد 
حقها إم���ا بالوقوف عند مس���ؤولياته أو ترك تلك 
المجال���س والقوانين الدولية الت���ي ال تتحرك إال 
في وجه المس���تضعفين في ه���ذا العالم وتناصر 

المعتدين.
بدوره، طالب القيادي في حركة المقاومة االسالمية 
)حماس( إس���ماعيل رضوان في كلمته، الس���لطة 
الفلس���طينية بوقف التصريحات والخطوات التي 
من ش���أنها تمرير عملي���ة الض���م، وكذلك وقف 

التنسيق األمني مع االحتالل.
ودعا جماهير الشعب الفلسطيني النتفاضة عارمة 

وشاملة في وجه العدو اإلسرائيلي إلسقاط مخطط 
الضم، مش���دًدا على أن األغوار والضفة كلها أرض 

عربية ال تنازل عنها.
وش���دد رضوان على أن رسالة المقاومة قد انطلقت 
ولن يجني االحتالل س���وى الهزائ���م والدمار لكل 

عدوانه وجرائمه ضد شعبنا وأمتنا.
م���ن جهته، أكد القي���ادي في الجبهة الش���عبية 
لتحرير فلس���طين هان���ي الثوابتة أن���ه بالوحدة 
الوطنية ستس���قط المؤامرات، وأن نضال ش���عبنا 
المس���تمر والممتد هو العنصر األس���اس إلسقاط 

الضم وغيره من المخططات.
وش���دد عل���ى أن" قوى ش���عبنا ستش���عل األرض 
لهيًبا يحرق المحتل ويطهر األرض الفلس���طينية 
والعربي���ة"، داعًيا الش���عب والمقاوم���ة وكل أحرار 
العالم للعمل بكافة الوس���ائل نصرة لفلس���طين 

وترابها.

رفح/ االستقالل:
نظم���ت القوى الوطنية واإلس���المية في محافظة رفح جنوب���ي قطاع غزة يوم 
أمس، سلسلة بش���رية على امتداد ش���ارع أبو بكر الصديق من ميدان العودة 

)جنوًبا( حتى ميدان الشهداء )شماال(؛ رفضًا لمخطط الضم اإلسرائيلي.
ورفع المش���اركون األع���الم الفلس���طينية، والفتات مناوئة لالحت���الل، منها: 
"فلسطين لنا من بحرها إلى نهرها لن يمر الضم، بوحدتنا نفشل الضم، أغوارنا 
الس���هول والهضاب والوديان، لنعد صياغة قواسم وحدتنا لمواجهة الضم، 

ستظل وحدتنا الصخرة التي يتحكم عليها أطماع الصهاينة".
وقال���ت القوى في بيان: "72عامًا من النض���ال والتضحية وما زال األمل معقود 
بالحرية واالس���تقالل ونضالنا مستمر ولن نقبل بالتفريط والتنازل مهما طال 

الزمان أو قصر".
وأضافت "ش���هدنا عام 2019 إط���الق اإلدارة األمريكية المنح���ازة، بل الغطاء 
ل���كل ممارس���ات االحتالل وتنكيله بش���عبنا األع���زل؛ خط���ة مرفوضة تحت 
مس���مى )صفقة القرن(؛ حينها قالت قوى شعبنا الحية كلمتها ورفضت تلك 

والتعاطي معها".
وتابع���ت "ها نحن اليوم وأمام ما يس���مى )خطة الض���م( ألراضينا، التي باتت 
الش���رارة، ستفجر المنطقة وتعيدنا إلى رسم خارطة نضالية مفعمة بالتحدي 

والتصدي، لتؤكد لنا من جديد حتمية النصر والتحرير".
وأكدت القوى، أنه ال تنازل وال تفريط بحفنة من تراب فلس���طين، وأن القدس 
س���تبقى العاصمة األبدية لفلس���طين؛ والوحدة الوطنية عنواًنا للتصدي لكل 

المشاريع التصفوية.
وش���ددت على أن المواجهة الشاملة مع االحتالل والتصدي لخطة الضم خيار 
وطني وش���عبي؛ مضيفًة "نم���اذج نضالنا متنوعة وس���تلحق األذى باالحتالل 

وفرسان الضفة لهم بالمرصاد، نوجه لهم التحية".
وثمن���ت القوى الموقف األوروبي تجاه مخطط الض���م؛ داعيًة األمتين العربية 
واإلس���المية وأحرار العالم، لتحمل مسؤولياتهم كاملة، تجاه مخطط الضم وما 

يترتب على ذلك من دعم سياسي وقانوني ومادي وشعبي.

قوى رفح تنظم سلسلة 
بشرية رافضة لمخطط الضم

وقفة احتجاجية بغزة رفضًا لـ »صفقة القرن« ومؤامرة الضم

»التجمع اإلعالمي« يدعو لتوحيد الخطاب اإلعالمي في مواجهة جريمة الضم

رام الله / االستقالل:
أعربت لجن���ة األمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارس���ات اإلس���رائيلية ضد 
حقوق اإلنس���ان للشعب الفلس���طيني وغيره من الس���كان العرب في األراضي المحتلة، عن 
قل���ق عميق إزاء »التدهور الحاد« في حقوق اإلنس���ان بس���بب االحتالل المس���تمر منذ عقود 
وسياساته وممارساته. وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن مخططات الضم التي تعتزم حكومة 
االحتالل »اإلسرائيلي« القيام بها، هي انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولميثاق األمم المتحدة 
وللقرارات الصادرة عن المنظمة الدولية. وأكدت أن هذه المخططات س���تحمل عواقب كبيرة 

على حقوق اإلنسان للفلسطينيين وستزيد من سوء االنتهاكات المرتكبة بحقهم.

لجنة أممية تعّبر عن قلقها من 
التدهور »الحاد« لحقوق الفلسطينيين 
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أعل���ن أنا المواطن / س���ليم عمر س���ليم اب���و عيادة  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)407188606( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطنة / س���وزان  طلع���ت ابراهيم مصبح 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803871144( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عدي سمير احمد البريم 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)403794324( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / احمد عوض سليم بربخ 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802622829( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

وأصدرت المحكمة العسكرية "اإلسرائيلية" 
في اللد قبل أيام حكمًا عسكريًا، بحق ضابط 
إس����رائيلي أدين بقتل الصياد الفلسطيني 
نواف أحم����د العطار )23 عامًا( من بيت الهيا 
في محافظة ش����مال غ����زة، بعيار ن����اري في 
البطن أثناء ممارس����ته مهنة الصيد بتاريخ 

2018/11/14م على شاطئ قطاع غزة.
وتضمن منط����وق الحكم المذكور -وفق بيان 
لمركز المي����زان لحقوق اإلنس����ان الذي تابع 
القضية- عقوبة الس����جن الفعلي مع العمل 
العس����كري )45 يوما( في ظ����روف يحددها 
مس����ؤول مصلحة التأهيل )ضابط الش����رطة 
العسكرية(، وعقوبة السجن مع وقف التنفيذ 
مدة تتراوح بين شهرين وحتى سنتين في 
حال اقت����رف المتهم مخالفة من المخالفات 
الت����ي ُأدي����ن به����ا، أو مخالفة على أس����اس 
اس����تخدام غير قانوني للس����اح، وتخفيض 

رتبته إلى جندي.
ق�صاء عن�صري

وأّكد رئي����س الهيئة الدولي����ة لدعم حقوق 
الشعب الفلس����طيني "حش����د"، صاح عبد 
العاط����ي، أن القضاء اإلس����رائيلي، هو قضاء 
مس����ّيس وعنصري وهدف����ه التغطية على 

جرائم وانتهاكات جيش االحتال.
وشدد عبد العاطي في حديث ل�"االستقال" 
على أنهم في "حشد" وغيرهم من المؤسسات 
الحقوقية المحلية والدولية، أثبتوا في تقارير 
حقوقية بأن القضاء "اإلسرائيلي" ال يتمتع ال 
بمصداقي����ة وال بمعايير المحاكمات العادلة 
ولم ينصف يومًا الفلسطينيين، بل بالعكس 
كان هدف����ه دوم����ا العمل عل����ى تبرئة جنود 
االحتال وإيجاد محاكمات أقرب إلى الصورية 

منها إلى المحاكمات الحقيقية.

وأش����ار عبد العاطي إل����ى إن معظم القضاء 
اإلسرائيلي هو قضاء عس����كري بمعنى أنه 
محك����وم بموقف جيش االحت����ال، وبالتالي 
القاض����ي والجاد واح����د والدلي����ل أنه على 
م����دار تاريخ هذا االحتال ل����م يتم إنصاف 

الفلسطينيين مطلقا.
وأوضح رئيس "حش����د"، أن معايير محكمة 
الجنايات الدولية واضحة ب����أن هذا القضاء 
هو جزء من منظومة اس����تعمارية احتالية 
هدفها السيطرة على الفلسطينيين، لذلك 
ه����ذا القضاء هو قضاء مس����يس وال يتمتع 
بأي م����ن معايير العدالة واإلنصاف للضحايا 

الفلسطينيين.
ولفت عبد العاطي، إلى أن "دورنا هو محاسبة 
ه����ذا االحت����ال وهن����اك قضاي����ا مرفوعة 

متعلق����ة باالعتداءات الت����ي وقعت ضد غزة 
في أع����وام )2008، و2012، و2014(، لم يقم 
القض����اء اإلس����رائيلي بمحاس����بة أحد ال من 
الجنود اإلس����رائيليين أو قادة الكيان، بالرغم 
من ارتكابه����م جرائم حرب ض����د المدنيين 
ف����ي القط����اع خصوص����ا، وس����ائر األراضي 

الفلسطينية بوجه عام«.
جرمية القتل "خمالفة"

بدوره رأى مدير وحدة البحث الميداني بمركز 
المي����زان للحقوق اإلنس����ان، س����مير زقوت، 
أن القضاء اإلس����رائيلي م����اٍض في محاوالت 
تحصين الجنود اإلسرائيليين من المساءلة 
والُمحاسبة المناسبة، وعدم إنصاف الضحايا 
وجبر أضرارهم، وف����ي محاولة االلتفاف على 
مب����دأ الوالية التكاملية للقض����اء الدولي، من 

خال فت����ح تحقيق����ات وإج����راء ُمحاكمات 
صوري����ة تس����عى إل����ى وق����ف اختصاص 

المحكمة الجنائية الدولية.
وق����ال زق����وت ل����� "االس����تقال": "إن الحكم 
المخفف الذي صدر بحق الضابط اإلسرائيلي 
المته����م بقتل الصياد الفلس����طيني نواف 
العطار في 14 /2018/11  يعتبر اس����تهتارًا 
بدماء الفلس����طينيين وانحيازًا تامًا ومطلقًا 
للقضاء اإلسرائيلي للجيش وجنوده وقادته 
وحماي����ة له����م م����ن المحاكم����ات الدولية 
ع����ن طريق تنفي����ذ وإطاق أح����كام صورية 
تحم����ي هؤالء الجنود م����ن المحاكم الدولية 

والحقوقية".
وأوضح مدير وحدة البحث في مركز الميزان، 
أن الح����ق في الحياة والس����امة الجس����دية، 

وأن  الدول����ي،  القان����ون  بموج����ب  مكف����ول 
اس����تمرار ق����وات االحتال في اس����تهداف 
المدنيين الفلس����طينيين ُيش����كل انتهاكًا 
جس����يمًا لجوهر الحماية التي وفرها القانون 
الدول����ي لألفراد دون تمييز، مبينًا أن األحكام 
القضائية في كيان االحتال وتوجهها نحو 
تخفي����ف العقوبة عن مرتكب����ي انتهاكات 
واضح����ة، تعتبر دليًا إضافيًا على فش����لها 
كمنظوم����ة في الوف����اء بالمعايي����ر الدولية 

الستقال القضاء. 
وذكر زقوت، أنه بعد اطاع المركز على حيثيات 
الحكم القضائي بحق الجندي مرتكب جريمة 
الصياد العط���ار، والتي ُتظهر اعتراف الجندي 
الُمتهم صراحة بارتكاب جريمته، باإلضافة إلى 
األدلة التي قدمها المركز للمدعي العس���كري 
ف���ي معرض س���عيه لوص���ول الضحي���ة إلى 
العدالة، وطبيعة الُحكم الُمخفف الصادر بحق 
المتهم واعتبار جريمة القتل )مخالفة( ال تصل 
إلى فرض أقص���ى العقوبات بح���ق مرتكبها، 
منبهًا إلى أن ذلك ال يتناسب مع خطورة الُجرم 
الواقع، وكذلك حجب تاريخ بدء تنفيذ العقوبة 

عن الوكيل وعائلة الضحية.
ودعا مدي����ر وحدة البحث ف����ي مركز الميزان 
المجتم����ع الدول����ي، إلى تحمل مس����ئولياته 
القانونية واألخاقية تجاه س����كان األراضي 
للتدخل  إضاف����ة  المحتل����ة،  الفلس����طينية 
العاجل لوق����ف انتهاكات ق����وات االحتال 
الخطيرة للمعايير الدولية لحقوق اإلنس����ان، 
وقواع����د القانون الدولي اإلنس����اني، وتوفير 
وتفعيل  الفلسطينيين،  للمدنيين  الحماية 
أدوات المس����اءلة والمحاس����بة في األراضي 
ل����ردع االحتال عن  الُمحتلة  الفلس����طينية 

ارتكاب مزيد من تلك الجرائم.

يوّفر الحماية للجنود القتلة

القضاء »اإلسرائيلي«.. سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين
غزة / حممد اأبو هويدي:

داأبت حماكم الحتالل »الإ�صرائيلي«، منذ �صنوات 
ط��وال عل��ى عق��د حماكم��ات �صوري��ة وعن�صرية 
ح��رب  جرائ��م  ارتكب��وا  »اإ�صرائيلي��ن«  جلن��ود 

�ص��د فل�صطيني��ن ع��زل، يف حماول��ة منه��ا لتوفري 
احلماي��ة للجنود القتل��ة واحليلول��ة بينهم وبن 
املثول اأمام حماكم اجلنايات الدولية، عرب اإ�صدار 
اأحكام ق�صائي��ة، ت�صل ما بن التربئة اأو الأحكام 

املخففة. ويعد الق�صاء الإ�صرائيلي ق�صاًء منحازًا 
وم�صي�ص��ًا وعن�صريًا، خا�صة يف الق�صايا التي تكون 
متعلق��ة باعت��داءات وجرائ��م جن��ود الحت��الل 

وقادته بحق الفل�صطينين.

القدس المحتلة/ االستقال:
ذك����رت قن����اة )كان( اإلس����رائيلية، أن وزي����ر الزراع����ة 
اإلس����رائيلي، ألون شوس����تير من ح����زب )أبيض أزرق(، 
اس����تبعد أن يتم الش����روع في إجراءات فرض السيادة 
اإلسرائيلية على أجزاء في الضفة الغربية في األول من 

شهر تموز/ يوليو المقبل.

وأشار شوستير في مقابلة إذاعية، إلى أن الموضوع، لم 
ُيطرح بعد على بس����اط البحث في الحكومة أو المجلس 

الوزاري للشؤون السياسية واألمنية.
واك����د الوزير شوس����تير، أنه يؤيد تطوي����ر التجمعات 

السكنية في منطقة غور األردن، وال يؤيد خطة الضم.
وأض����اف، أن التاريخ س����يثبت أهمي����ة انضمام حزب 

)أبي����ض أزرق( للحكومة اإلس����رائيلية م����ن أجل إيجاد 
التوازن المطلوب في سياس����تها. واعتبر، أن الوقت غير 
مناس����ب حالًيا إلجراء التجارب السياس����ية على عجل، 
معتبًرا أن "خطة الضم ُتشكل مجازفة كبرى في األوضاع 
السياسية واألمنية واالقتصادية، فضًا عن االستقرار 

الديمقراطي وواجهة الدولة في العالم".

وزير »إسرائيلي« يستبعد تنفيذ خطة الضم مطلع تموز

بيت لحم/ االستقال:
 قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن خطط "إسرائيل" 
لضم ج���زء من أراضي الضف���ة الغربية "لن تؤدي إلى الس���ام واألمن في 

المنطقة".
واعتبر بوغدانوف، أن هذه الخطوات "أحادية الجانب وال تؤدي الى السام"، 
مشيرًا إلى أن هناك "حاجة فعلية للمفاوضات، وأن تقوم هذه المفاوضات 

إلى دفع الجانبين إلى حلول مقبولة من الطرفين لجميع المشاكل".
وشدد على أنه ال توجد أي طريقة أخرى للسام والوئام.

وكان بوغدانوف التقى في 23 حزيران/يونيو أثناء زيارة عمل إلى الدوحة، 
برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائبه موسى أبو 

مرزوق ورئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل.
وجرى خال المحادثة تبادل ش���امل لآلراء حول القضايا الفلسطينية، في 
ضوء الخطط اإلسرائيلية المعلنة لضم جزء من األراضي في الضفة الغربية. 
كما تمت مناقش���ة "الجهود الممكنة الت���ي يبذلها المجتمع الدولي لمنع 
أي خطوات أحادية محفوفة بانتهاك اإلطار القانوني الدولي المعترف به 

عمومًا لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي".

بوغدانوف: خطط »إسرائيل« في 
الضم لن تؤدي إلى »السالم«
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يب���دو ان صواريخ الجهاد االس���المي اصبح���ت تحمل طابعا خاصا ل���دى االحتالل 
الصهيوني وقد اصبحت ماركة مس���جلة باس���م الجهاد االس���المي الن لها وقعها 
وطابعها الخاص, فالكاتب الصهيوني متان تس���وري اعتبر ان التاس���عة مساء هو 
التوقيت المفضل للجهاد االسالمي الطالق الصواريخ تجاه االراضي المحتلة, ويبدو 
ان االحت���الل بات يميز صواريخ الجهاد االس���المي ايض���ا باصابتها للهدف بدقة, 
وبقوتها التدميرية, واس���تهدافها لمواقع حساس���ة, فما يسمى بقائد لواء اإلخالء 
واإلنقاذ في جيش االحتالل الصهيوني »يوسي بينتو« قال أن قوة صواريخ المقاومة 
ف���ي قطاع غزة قد تضاعفت, وانه في الجولة الس���ابقة العام الماضي تلقينا تقريرًا 
عن رشقة صاروخية نحو عس���قالن وضربة متزامنة بالصواريخ لثالثة مبان مختلفة 
تس���ببت بقتيل وعدة إصابات«, وتابع:« أحد الصواريخ ض���رب جوار مبنى ولم تكن 
إصابة مباش���رة له، لك���ن قوة االنفجار كانت قوية للغاية لدرج���ة أن المبنى المجاور 
تطايرت منه جميع وحدات التكييف المعلقة في الخارج وأيضا النوافذ، كل ش���يء 
تض���رر داخل المبنى، حتى األبواب الحديدي���ة أصبحت ملتوية وفي الداخل حوصر 
العديد من المس���توطنين. وكانت س���رايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلسطين، قد دكت مس���توطنات العدو بصواريخها، ردًا على اغتيال 
القائد في س���رايا القدس الجناح العسكري للجهاد بهاء أبو العطاء وآخرين، في 12 
من نوفمبر الماضي. وقد اعترف جيش االحتالل حينها بإصابة أكثر من 40 مستوطنًا 

جراء سقوط صواريخ على مستوطنات العدو.
الغارات التي ش����نها االحتالل الصهيون����ي على قطاع غزة الليل����ة الماضية, تؤكد ان 
المعركة القادمة قد تنفجر في أي لحظة, وهى ليست كسابقتها, فاالحتالل يتحدث 
ع����ن تطور كبير في ق����درات المقاومة الفلس����طينية في قطاع غ����زة, ودقة في اصابة 
االهداف, وهذا يؤكد المحاذير التي تضعها اس����رائيل امامها لمنع االنجرار الى حرب 
جديدة خوفا من رد المقاومة الذي من المتوقع ان يكون عنيفا وجماعيا من كل الفصائل 
الفلس����طينية, وهذه المرة الرد لن يكون محسوبا فالساحة الفلسطينية اصبحت كلها 
ف����ي قبضة المقاومة بع����د ان اعلن االمين العام لحركة الجهاد االس����المي زياد النخالة 
ان صواريخ الجهاد االس����المي باتت تطال كل ش����بر من ارض فلسطين المحتلة, وبعد 
ان وع����دت حماس االحتالل الصهيوني بمفاج����أت كبيرة في حال اقدم على أي حماقة 
جديدة وش����ن عدوانا على قطاع غزة, والرس����الة التي خرج بها الناطق باسم كتائب عز 
الدين القس����ام الجناح العس����كري لحركة حماس ابو عبيدة, كانت تحمل لغة تهديد 
واضحة وصريحة بان الضم يعني اعالن حرب, لذلك جاء قصف االحتالل الليلة الماضية 
عنيفا, على قدر الخوف والرعب الذي يعيشه االن, خاصة ان جبهته الداخلية المهترئة 
ال تتحمل أي ضربات في ظل جائحة كورونا, والحكومة المتزعزعة التي يقودها نتنياهو 
مختلف����ة وغير مجمعة على أي قرار وتعتبر ان أي ع����دوان على غزة بمثابة مغامرة غير 
مضمونة النتائج, كما ان مخطط الضم في توقيته وزمانه ليس عليه اجماع من الحكومة 

حتى في ظل التطمينات والتحريض االمريكي إلسرائيل ببدء مخطط الضم. 
االحتالل يتحدث ان الجهاد االس���المي هو الش���رارة االولى التي ستفجر المواجهة 
العس���كرية القادمة, ويعتب���ر ان جل الصواريخ التي تس���قط على منطقة الغالف 
الحدودي منذ بدء مس���يرات العودة الكبرى مصدرها الجهاد االس���المي, ويتحدث 
ببالهة عن تجاوزات حركة الجهاد االس���المي وخروجها عن االجماع الوطني ظانا أنه 
يس���تطيع ان يضرب العالقة بين الجهاد وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع 
غزة, لكنه عندما استمع الى كلمة الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة ان مواقف 
حماس منس���جمة تماما مع مواقف الجهاد االس���المي, وان الفصائل الفلسطينية 
متوافقة عل���ى التصدي لالحتالل بكل االس���اليب واالدوات الممكنة واولها الكفاح 
المس���لح, وان غرفة العمليات المش���تركة التي تضم كل الفصائل الفلس���طينية 
المقاومة تمتلك خطابا واحدا جماعيا, وما يعبر عنه الجهاد االسالمي بالقول او الفعل 
هو موقف لغرفة العمليات المشتركة, وما يعبر عنه الناطق باسم كتائب القسام هو 
موقف لغرفة العمليات المشتركة, واالحتالل واهم تماما ان كان يظن انه يستطيع 
احداث شرخ في غرفة العمليات المشتركة, فحالة التالحم واالنسجام الفلسطيني 
في المواقف اكبر بكثير م���ن ان تتصدع بتصريحات غبية للعدو الصهيوني الذي 
يتربص بنا, فاالختالف في المواقف والترهل تجده داخل الحكومة الصهيونية وال 
يمكن اس���قاطه باي حال من االحوال على غرفة العمليات المشتركة بقطاع غزة, وما 
ال يدركه االحتالل ان الفصائل الفلسطينية تتحاور مع السلطة الفلسطينية وحركة 
فتح للتوافق على برنامج وطني جامع يوحد العمل المقاوم بكافة اشكاله  في الضفة 

الغربية وقطاع غزة واالراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 الفشال مخطط الضم . 
االحت���الل الصهيوني الذي اكتس���ب الخبرة الالزمة بات يفرق بين صواريخ س���رايا 
القدس وتوقيتها وزمانها وقوتها, وبين صواريخ كتائب القسام وتوقيتها وزمانها 
وقوتها, وصواريخ المقاومة الفلسطينية, واصبح الصاروخ الفلسطيني محلي الصنع 
ماركة مس���جلة لدى االحتالل, ويصنف من يقف وراءه فور س���قوطه داخل االراضي 
المحتلة, وهذا يمثل نجاح للمقاومة الفلس���طينية التي اصبحت مواقفها واداؤها 
تدل عل���ى هويتها, لكن االداء يتط���ور والميدان مفتوح, وم���ا تحتفظ به فصائل 
المقاومة الفلس���طينية لنفس���ها, ال تستطيع ان تقدره »اس���رائيل«, فهي تعرف 

خصومها جيدا وقد خبرتهم ميدانيا.

التاسعة.. التوقيت المفضل 
للجهاد االسالمي

رأي

تسارعت التحركات السياسية بشأن خطة الضم »اإلسرائيلية« 
التي ينوي رئيس حكومة الكي���ان، بنيامين نتنياهو إقرارها 
ابتداء من مطلع ش���هر يوليو/  تم���وز. وتوحي هذه التحركات 
بوجود الكثير من العراقي���ل الداخلية والخارجية التي تعيق 
بلورة هذه الخطة وإقرارها خصوصًا في ظل عدم وجود شريك 
فلس���طيني. ال تقتصر الخالف���ات بهذا الش���أن على الجانب 
»اإلس���رائيلي«؛ حيث يتعمق التردد؛ جّراء الخش���ية من ردود 
الفعل اإلقليمي���ة والدولية، وإنما تتع���دى ذلك إلى خالفات 
داخل الحلبة السياس���ية األمريكية. وق���د التقى نتنياهو مع 
زعيم���ي حزب »أزرق أبي���ض«، بني جانتس وغابي أش���كنازي 
اللذين يقودان أيض���ًا وزارتي الحرب والخارجية؛ للتوصل إلى 
تفاهمات بش���أن الضم. ول���م يكن هذا اللقاء ه���و األول بين 
هؤالء؛ حيث سبقته لقاءات عدة جرى ترتيبها برعاية أمريكية 
لم تس���فر حتى اآلن عن أي اتفاق. وبدا أن الموقف األمريكي 
نفسه مختلف على نفسه بين عمادي خطة ترامب، مستشار 
الرئيس جاريد كوشنر وس���فيره في الكيان ديفيد فريدمان. 
وتزداد المعارضة للخطة لي���س فقط في الحلبة الدولية وفي 

الحلبة الفلسطينية وإنما أيضًا داخل الكيان وفي واشنطن.
فريدمان وكو�شرن

وعلى مس���توى اإلدارة األمريكية، وبعد الفشل في الحصول 
على دعم عربي رس���مي لما ُيع���رف ب»صفقة القرن«، تنامى 
الخالف بين كوش���نر وفريدمان بش���أن الضوء األخضر الذي 
يمكن أن ُيعطى للكي���ان ابتداء من يوليو/ تموز. وفيما يعلن 
فريدمان أن من حق حكومة نتنياهو اتخاذ قرار الضم بمعزل 
عن الشريك الفلسطيني والدعم العربي، يرى كوشنر وجوب 

التأني واعتبار »صفقة القرن« رزمة غير قابلة للتقسيم.
ال اتفاق على حدود ال�شم

وكان م���ن نتائ���ج هذه الخالفات أن ما ُس���مي بلجنة »رس���م 
الخرائ���ط األمريكي���ة - اإلس���رائيلية« ل���م تتوص���ل إلى أي 
اتفاق بش���أن حدود الضم. وهكذا مع اقتراب موعد األول من 
يوليو/ تم���وز ال يب���دو أن هناك أي مخطط ت���م التوافق عليه 
ال داخلي���ًا في »إس���رائيل«، وال م���ع اإلدارة األمريكية، ما دفع 
أنصار نتنياهو للحديث ع���ن عملية قد تطول زمانيًا. ويعود 

جزء من العوائق إلى حقيقة أن قس���مًا ال بأس به من اليمين 
الصهيوني يرفض الضم إذا كان س���يقود إلى أي شكل من 
أشكال الدولة الفلس���طينية على أي جزء من الضفة الغربية. 
كما أن باقي الحلبة الصهيونية ترفض الضم؛ إما خشية من 
تدهور العالقات مع الدول العربية أو بسبب أثرها في »الطابع 

اليهودي للدولة«. 
وفي النهاية تلخص الخ���الف الداخلي في حكومة نتنياهو 
في عدة نقاط تتعلق ليس فقط بحجم ما ينبغي ضمه، وإنما 
أيضًا بش���روط الضم. ويشدد حزب »أزرق أبيض« على أال يتم 
الض���م كخطوة من طرف واحد، ومن دون دعم أمريكي معلن. 
كما يش���يرون إلى وجوب التش���اور مع دول الج���وار العربية، 
وباألخص أخذ الموقف األردني بالحس���بان. ونظرًا لحساسية 
الوض���ع الميدان���ي مع الفلس���طينيين والموق���ف اإلقليمي 
م���ع العرب؛ فإن أقصى ما يمكن أن يذه���ب إليه حزب »أزرق 
أبيض« هو قرار رمزي محدود. ونقلت بعض وس���ائل اإلعالم 
»اإلس���رائيلية« أن ح���زب »أزرق أبي���ض« يقب���ل مثاًل بفرض 
السيادة الصهيونية على غوش عتسيون أو معاليه أدوميم.

�شيناريوهات
وكم���ا س���لف، تزايدت الخالف���ات داخ���ل اإلدارة األمريكية، 
ووصلت إلى ح���د اإلعالن عن أن الضوء األخضر لن يعطى من 
دون توص���ل الليكود وأزرق أبي���ض التفاق فيما بينهما. وقد 
ع���رض نتنياهو على »أزرق أبيض« عدة س���يناريوهات لقرار 
الضم، تراوحت بين ضم 30 في المئة من الضفة الغربية إلى 

القبول بخطوة رمزية فقط.
وكان مدير مشروع عملية السالم في معهد واشنطن، ديفيد 
ماكوفس���كي قد أثار الش���كوك بش���أن نجاح خطة نتنياهو 
األصلية لضم األغ���وار والكتل االس���تيطانية. وعرض ثالثة 
سيناريوهات؛ أولها ضم كل المستوطنات البالغ عددها 130 
بما فيها تلك التي تش���كل جيوبًا داخل مناطق فلسطينية 
مكتظة. والخي���ار الثاني ضم جميع الكتل االس���تيطانية ما 
يبقي خارجها نحو ثلث المستوطنين، أما الخيار الثالث فهو 
الخيار الضيق وهو المتصل بضم غوش عتس���يون أو معاليه 

أدوميم ومستوطنات محاذية لحدود 1967.

وال ريب أن الكثير مما تحمله األيام س���يعتمد على الموقف 
األمريكي الذي سيكون بالغ التأثير على موقف »أزرق أبيض«. 
وبده���ي أن يتأث���ر الموقف الرس���مي األمريك���ي بالمواقف 
الدولي���ة خصوصًا موقف االتحاد األوروب���ي والدول العظمى 
وأيض���ًا بموقف الدول العربية. وتزاي���د االعتراض على خطة 
الضم ف���ي الكونجرس األمريكي؛ حي���ث أعلن حتى األعضاء 

الذين يناصرون نتنياهو اعتراضهم على هذه الخطة.
ولي���س صدفة والحال ه���ذه، أن األردن كان على رأس الدول 
العربي���ة التي ح���ذرت من مخاطر خطة الض���م. وأعلن الملك 
األردن���ي أنه س���تكون ألي قرار بش���أن الض���م عواقب على 
معاهدة الس���الم المبرمة بين الدولتين. كما أن األردن ينسق 
موقفه على أعلى مس���توى مع الس���لطة الفلس���طينية التي 
تطل���ق التهديدات بانفجار الوضع األمن���ي، إذا ما اتخذ قرار 
الضم. وتحاول جهات دولية تش���جيع السلطة الفلسطينية 
بالرد على قرار الضم بش���كل يبعد العنف من خالل الحديث 
عن إعالن الدولة الفلس���طينية على حدود عام 1967، وطلب 
االعت���راف الدولي بها. ويق���ف االتحاد األوروب���ي على رأس 
الدول الداعية لمنع انهيار الس���لطة الفلسطينية والمهددة 
باالعتراف بالدولة الفلس���طينية. في كل حال فإن الس���ؤال 
األشد إلحاحًا اآلن هو هل ستقر حكومة الكيان ضم أجزاء من 
الضفة الغربية؟ وهل س���تعطي إدارة ترامب الضوء األخضر 
لذلك وما ه���و رد الفعل الفلس���طيني والعربي؟ واضح حتى 
اآلن أن اإلدارة األمريكي���ة ص���ارت أكثر ت���رددًا من أي وقت 
مضى بش���أن منح الضوء األخضر خصوصًا بعد الفش���ل في 
تجني���د الدعم ل»صفقة الق���رن«. وواضح أيض���ًا أن الخالف 
داخ���ل اليمين الصهيوني وفي المؤسس���تين العس���كرية 
والدبلوماس���ية يعيق إقرار الضم الواس���ع على األقل قريبًا. 
ولذلك ليس مس���تبعدًا أن يشكل الخالف على الضم أرضية 
لخالف سياس���ي يس���قط الحكومة »اإلس���رائيلية« الحالية 

ويقود إلى انتخابات جديدة.
وحتى ذلك الحين س���تتواصل، حتى في ظل الخالف، عملية 
قضم أراضي الضفة الغربية، وتوس���يع االس���تيطان عليها، 

وفرض وقائع جديدة على األرض بانتظار ظروف أخرى.

ال زلت أذكر الش���هيد القائ���د/ رائد أبو فنونة ش���ابًا يافعًا 
ومتحدثًا فصيح���ًا يهز بصوته قاعة الش���يخ / محمد عواد 
بجامع���ة األزهر بغزة ويلقي خطابًا في حضرة حش���ٍد كبيٍر 
من قادة الحركة وكوادرها وأساتذة الجامعة وطلبتها وذلك 
خالل مهرجان تأبين الشهيد المؤسس/ د. فتحي الشقاقي 
الذي نظمت���ه الجماعة اإلس���المية اإلط���ار الطالبي لحركة 
الجهاد اإلس���المي في حينه ) الرابطة اإلسالمية حاليًا ( في 
عام 1995م، حيث كان الش���هيد/ رائد في المرحلة األخيرة 

من دراسة البكالوريوس في كلية الزراعة بجامعة األزهر.
عمل الش���هيد/ رائد أبو فنونة بعد تخرجه مهندسًا زراعيًا 
في وزارة الزراعة، وواصل رحلته العلمية في خضم الدراسات 
العليا »الماجس���تير« التي حالت الش���هادة دون الحصول 
عليها، رغم ما رافق هذه المرحلة أيضًا من اعتقاالٍت من ذوي 
القربى، هذه الرحلة التعليمية لم تمنع الش���هيد أبو عماد 
من االس���تمرار في العمل بالجهاز العسكري للحركة خالل 
تلك الس���نوات، فلم يكن يقطعه عن هذا العمل الجهادي 

سوى األسر نتيجة له.
بداية االنتفاضة الثانية )انتفاضة األقصى( سلط الشهيد 
أبو عماد تركيزه على تخريج عديد الكوادر العسكرية خالل 
دوراٍت متفرقة تس���تهدف الجانب العس���كري والميداني 
والتثقيف���ي والتدريبي، فقد كنت ش���اهدًا عل���ى األفواج 
العديدة التي خرجها الشهيد أبو عماد في بعض الساحات 
العامة شرق غزة قبل انسحاب االحتالل من غزة وكذلك في 
محررة نتساريم وسط غزة بعد ذلك االنسحاب، والتي تمكن 
الش���هيد أبو عماد م���ن تدريبها بحرفي���ٍة عاليٍة في أوضاع 
قت���اٍل وبيئاٍت مختلف���ة وترجمة ذلك بمن���اورات ميدانية 

عالية الدقة، إضافة إلى جهد الشهيد أبو عماد فيما يتعلق 
بالمتابعة المس���تمرة لخريجي هذه ال���دورات حفاظًا على 
مكتسباتها بما يش���مل الجوانب التربوية والثقافية، فقد 
حرص بش���دة على متابعة إخوانه المقاتلين في المساجد 

ومدى التزامهم بصالة الجماعة وخاصًة صالة الفجر.
وقد اتصف الش���هيد القائد أبو عماد بالحنكة العس���كرية 
فقد قس���م العمل الجه���ادي إلى وح���دات مختلفة )مثل 
وحدة التصنيع، اإلعالم، األمن، التدريب، التثقيف، الوحدة 
الصاروخي���ة( ، وق���د امتلك الن���واة األولى لجي���ٍش نظامٍي 

متكامل تشمل كافة الجوانب.
فالشهيد أبو عماد تبنى سياسة قصف مستوطنات غالف 
غزة بمئات الصواريخ مس���تغاًل عمله في المناطق الزراعية 
الش���رقية المحاذية لفلسطين المحتلة لتدوين المالحظات 
على البني���ة الجغرافية لتل���ك المناطق وتح���ركات العدو 
ونق���اط القوة والضعف فيها، حيث تمكنت المقاومة وعلى 
رأس���ها س���رايا القدس من جعل هذه المنطقة غير صالحٍة 
للحياة، ف���ال يكاد يمضي بن���ا يوٌم إال وصواري���خ المقاومة 
ت���دك أرضن���ا المحتلة، ولقد ش���عر المحت���ل الصهيوني 
بخطورة الش���هيد أبو عم���اد ومجموعته، فق���رر اغتيالهم، 
ورغم ما عرف عن الش���هيد القائد أبي عماد من حٍس أمنٍي 
كبير، فلم يكن يحمل الهواتف النقالة ولم يكن يس���تقل 
الس���يارات الخاصة، إال أن آلة الغدر الصهيونية قد وضعته 
داخل دائ���رة المتابعة الدقيقة، وقد تم رصده صبيحة يوم 
27 يوني���و 2007 أثناء توجهه إلى مكان عمله مش���يًا على 
األقدام، حيث استهدفته س���يارة مفخخة كانت موضوعة 
على جانب الطريق بالقرب من مفترق الشجاعية ليلقى الله 

–سبحانه وتعالى- شهيدًا بإذنه تعالى.
لق���د عرف���ت الش���هيد القائ���د أبو عم���اد خي���ر المعرفة، 
وجمعتني به لقاءات أس���بوعية دوري���ة نتحدث فيها عن 
اآلم���ال والطموحات وم���ا حققه من نجاح���اٍت وما يواجهه 
م���ن صعوبات على وجبة إفطار بس���يطٍة من الفالفل الغزي 
والخب���ز الطازج وبع���ض الملح، فهو س���ليل عائلٍة مجاهدة 
قدمت أبناءها في س���بيل الجه���اد والمقاومة، فجده الذي 
التقي���ت به في مكان عملي منتص���ف الثمانينات تعرض 
لالعتقال لس���نوات، وكذلك أعمامه وعلى رأسهم عمه األخ 
األس���ير المحرر/ وائل أبو فنونة »أبو مكين« الذي أمضى في 
غياهب الس���جن أكثر من 25 عامًا على مرتين ، كما تعرض 
بعض أشقاء الشهيد لألس���ر والبعض اآلخر منهم يعاني 
م���ن إصابٍة بليغة في الس���اق تعيق حركت���ه نتيجة عمله 
الجهادي، وس���بقه إلى الشهادة أخوه الش���هيد/ عماد أبو 
فنونة عام2003 في عمليٍة استش���هادية لسرايا القدس. 
ووالد زوجته هو الشهيد القائد أبو الحسن الزطمة أحد أبرز 
قادة س���رايا القدس، وللمفارقة فقد حدثني الش���هيد عن 
دور الس���يدة زوجته في مساندته وتجهيز أغراضه الخاصة 

بالعمل ودعائها له بالتوفيق والسداد.
رحم الله الش���هيد القائد أبو عم���اد الذي رحل إلى جوار ربه 
ولم يس���اوم وقدم ش���هادته الواعية عل���ى المرحلة وأربك 
االحت���الل الصهيون���ي ولم يت���ردد يومًا وبق���ي على عهد 
الجه���اد والمقاوم���ة وعهد فلس���طين مؤمنًا ب���أن ال طريق 
لفلس���طين إال عبر فوه���ة البندقية المزين���ة بآيات القرآن 
الكريم وأن المقاومة هي القادرة على تحرير فلسطين حتى 

لقي ربه شهيدًا بإذن الله.

خالفات »إسرائيلية«.. عقبات في طريق »الضم« 

الشهيد رائد أبو فنونة قائد عسكري كبير

 بقلم: حلمي موسى

بقلم: أ. محمد حميد  
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رام الله/ االستقالل:
أطلق���ت الهيئ���ة االستش���ارية لتطوي���ر 
 "PCS" الحكومي���ة  غي���ر  المؤسس���ات 
وشركاؤها، النسخة الثانية لمؤشر الريادة 
حاضن���ات األعمال الفلس���طينية )2020(، 
الري���ادة والتمكين أس���امة  برعاية وزي���ر 
الس���عداوي، ومدير التعاون ف���ي االتحاد 

األوروبي جيرهارد كروز.
وأظهر المؤشر بنسخته الثانية، أن العديد 
من المؤسس���ات العاملة في ه���ذا القطاع 
تمتل���ك تاريخًا وتجربة طويل���ة، إال أنها ما 
تزال بحاج���ة إلى تعزي���ز وتوحيد العديد 
من المفاهي���م، واالنفتاح أكث���ر من خالل 
الش���راكات عبر الح���دود محلي���ًا وإقليميًا 

ودوليًا.
وأوردت الدراسة، في بيان صدر عن الهيئة 
االستش���ارية، إلى غياب التخصصية لدى 
غالبية المؤسس���ات العاملة بقطاع الريادة، 
فيما ما يزال قط���اع تكنولوجيا المعلومات 
ه���و المتصدر للمش���اريع الريادي���ة بواقع 

.%28
وأبرز المؤش���ر أن التمويل الخارجي يشكل 
65% م���ن حص���ة تموي���ل للحاضن���ات 
ف���ي فلس���طين، فيم���ا الي���زال التمويل 
الذاتي المتمثل في مدخوالت المش���اريع 
المحتضنة محدودًا، ما يعني ضعف أدوار 

القطاع الخاص في دعم ريادة األعمال.

وأورد المؤش���ر أن 71% م���ن المؤسس���ات 
والحاضن���ات تمتلك تموي���ال يكفي فقط 
لنهاية الع���ام 2020، ما تعد مخاطرة عالية 
إذا ما قيس���ت بحجم المخاطر التي تنتظر 
حالة االقتصاد العالمي عقب جائحة كورونا، 
والعديد من التغيرات على الساحة الدولية.

وبالنس����بة لقدرة المؤسس����ات العاملة في 
قط����اع الريادة عل����ى التبادل عب����ر الحدود، 
أظه����ر المؤش����ر أن الواقع الفلس����طيني، ال 

س����يما االتفاقات الموقعة ما بين الجانبين 
الفلسطيني واإلس����رائيلي تمثل ما نسبته 
37% من حجم الصعوب����ات المرتبطة بهذا 
الش����أن، فيما تعاني 42% من المؤسسات 
من مش����كلة في التعامالت المالية للتبادل، 
عب����ر المناطق في الضف����ة الغربية والقدس 

وإسرائيل.
وأشارت 94% من المؤسسات أنه يمكنها 
أن تعمل على منتجات قابلة للتسويق عبر 

الحدود، إال أنه نتيجة الصعوبات والعقبات 
المفروض���ة أمامه���ا، فإن نس���بة ما يمكن 
تسويقه عبر الحدود ال يتجاوز ال� 50% في 

معظم األحيان.
وح����ول جائحة "كورونا" وانعكاس����اتها على 
قطاع الريادة، أظهر المؤشر التحديات الكبيرة 
الت����ي واجهت قط����اع الري����ادة على صعيد 
السياس����ات المالية، وآلي����ات التعامل التي 
تفرضها سلطة النقد، للتعامل مع انعكاسات 

أزمة كورونا على القطاع االقتصادي.
وأبدت 91% من المؤسسات، خوفها من أن 
تنعكس أزمة كورونا على حجم التمويل، أو 
التسبب بأزمة مالية تنعكس على التمويل 

المخصص للمشاريع الريادية.
وأوصى المؤشر بتشكيل هيئات مشتركة 
ما بين القطاع الخاص والمؤسسات العاملة 
في القط���اع الريادي، ومؤسس���ات القطاع 
الحكوم���ي ذات الصل���ة، وف���ي مقدمتها 
وزارة الري���ادة والتمكي���ن، به���دف وض���ع 
اس���تراتيجية وطنية داعمة لقطاع الريادة 
مرنة وأكثر اس���تجابة للطوارئ مثل جائحة 
كورنا والواقع السياس���ي المستجد، عالوة 
على تنويع مصادر التمويل، وكذلك اعتماد 
س���لطة النقد لسياس���ات مالي���ة تتواءم 
للمؤسس���ات  المالية  وطبيعة االحتياجات 

خالل المرحلة المقبلة.
كما حثت على تش���جيع إنش���اء صناديق 
محلي���ة لإلق���راض والدعم، ضم���ن معايير 
إقراض مش���جعة، وفترات س���ماح طويلة، 
بهدف س���د العجز المالي المتوقع نتيجة 
األزمة. من ناحيته، أكد الس���عداوي عناية 
الحكومة بتعزيز الريادة، منوها إلى الجهود 
التي تقوم بها على الصعيد المؤسس���اتي 
والتش���ريعات والمالي، والعم���ل جار على 
تطوي���ر اس���تراتيجية قطاعي���ة للري���ادة 

والتمكين في فلسطين.

الهيئة االستشارية الفلسطينية تطلق النسخة الثانية من مؤشر ريادة األعمال

رام الله/ االستقالل:
التقى رئيس س���لطة المياه، المهن���دس مازن غنيم، 
يوم أم���س، وعبر النظ���ام المرئي المباش���ر، انجليس 
مورين���و، وزيرة التعاون الدولي اإلس���باني؛ لمناقش���ة 
إطار التعاون والش���راكة االس���تراتيجية مع الحكومة 
اإلس���بانية، ضمن خطة دعم المشاريع االستراتيجية 
لقطاع المياه الفلس���طيني، وتحس���ين خدمات المياه 

والصرف الصحي.
وتطرق غنيم، في بداية اللقاء إلى خطة س���لطة المياه 
التطويرية في ظل حالة الطوارئ، التي أعلنتها الحكومة 
الفلسطينية، نتيجة انتش���ار فيروس )كورونا( والتي 
تحتمت تدخ���الت عاجلة، بهدف تأمي���ن احتياجات 
المواطنين من المياه، وضمان س���رعة التدخل في حال 
حدوث اي طارئ في هذا المرفق المهم، مشيرا إلى أن 
سلطة المياه، تمكنت من تنفيذ العديد من المشاريع 

في أنحاء مختلفة من الوطن.
وأض���اف غنيم: أنه ال زلنا نس���عى على الرغم من كافة 
الظروف إلى المضي قدمًا في خطتنا الهادفة إلى إنجاز 
المشاريع المهمة والضرورية في قطاع المياه والصرف 

الصح���ي، ومنها مش���روع محطة التحلي���ة المركزية، 
وسعي سلطة المياه الستكمال التمويل الالزم لتنفيذ 

المشروع بمراحله المختلفة.
وأش���ار في حديثه إل���ى أن برنامج التحلي���ة المركزية 
واألعم���ال  المصاحبة ل���ه من أهم تدخ���الت البرنامج 
المتدح���رج، والذي يه���دف إلى تزوي���د المحافظات 
الجنوبي���ة ب� 55 مليون متر مكعب س���نويًا من المياه 
المحالة من خالل إنشاء محطة التحلية المركزية والخط 

الناقل وإعادة تأهيل شبكات المياه.
وأطلع مورينو على ما تم العمل عليه في برنامج التحلية 
وتجهيز عطاءات بعض المكونات واتفاقيات الخدمات 
االستش���ارية، معلًنا  ف���ي هذا الصدد، دع���م الحكومة 
اإلسبانية للمشروع بمبلغ مليون يورو، والذي يأتي نتاج 
للجهود واللقاءات السابقة التي عقدت في إسبانيا العام 
الماضي، والتي ركزت على أهمية تنفيذ المشروع ضمن 

المدة الزمنية المحددة؛ لتالفي الكارثة في قطاع غزة.
كما أش���ار رئيس س���لطة المي���اه ال���ى مجموعة من 
المش���اريع التي تمكنت س���لطة المياه م���ن انجازها 
بالتعاون مع الش���ركاء، والتي تمثلت بتنفيذ مشاريع 

كبيرة ومهمة، س���اهمت في تحس���ين خدمة التزود 
بالمياه في العديد من المناطق، إلى جانب العمل على 
تطوير قطاع الصرف الصحي من خالل تنفيذ مشاريع 
محطات المعالجة الت���ي تم إنجاز عدد كبير منها، مما 
س���اهم في أن نشهد نقلة نوعية لمس���ها المواطن، 

وانعكست على حياته.
وأك���دت مورين���و، على أن دع���م الحكومة اإلس���بانية 
لمشروع محطة التحلية المركزية، يأتي  كخطوة اولى 
سيتم على إثرها العمل على رفع التمويل المخصص 
مستقباًل ال سيما في ظل األزمة الحالية التي يعيشها 

العالم، نتيجة جائحة )كورونا(.
وأكدت الت���زام الحكومة اإلس���بانية بدع���م وتمويل 
مش���اريع قطاع المياه، والتي كان آخرها برنامج مس���ار 
للتعاون اإلقليمي لتطوير إدارة المياه في دول اإلقليم 
ومن ضمنها فلس���طين، كما أكدت على اس���تعدادها 
للتعاون في دعم  الخطة االستراتيجية لسلطة المياه 
المتضمن���ة لالحتياجات العاجل���ة والضرورية، ضمن 
اآلليات التي سيتم العمل عليها عند وضع التدخالت 

لألعوام المقبلة.

واشنطن/ االستقالل:
واف����ق المجل����س التنفيذي لصن����دوق النقد 
الدولي على اتفاق اس����تعداد ائتماني لمصر 

بقيمة 5.2 مليارات دوالر ألجل 12 شهرا.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره إن 
مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق استعداد 
ائتماني جدي����د لمصر بقيم����ة 5.2 مليارات 
دوالر مدته 12 ش����هرا يهدف إلى مس����اعدة 
البلد على التأقلم م����ع تبعات جائحة فيروس 

كورونا وتعويض نقص في الميزانية وميزان 
المدفوعات.

وأوض����ح صن����دوق النقد الدول����ي، أن البرنامج 
»سيساعد أيضا الس����لطات على الحفاظ على 
اإلنجازات التي حققتها على مدار الس����نوات 
األرب����ع الماضي����ة ودع����م اإلنف����اق الصح����ي 
واالجتماعي لحماية الفئ����ات الضعيفة ودفع 
مجموعة م����ن اإلصالحات الهيكلي����ة الهامة 

قدما«.

وكاالت/ االستقالل:
صعدت أس����عار الذه����ب عالميًا عند تس����وية تعامالت، 
ليحصد المعدن ثالث مكاسبه األسبوعية مع القلق بشأن 
تزايد حاالت اإلصابة الجدي����دة بوباء كورونا على الصعيد 
العالمي. واس����تفاد الذهب من خس����ائر قوية لألس����هم 
األمريكية حيث فقد "داو جونز" أكثر من 500 نقطة خالل 
التعام����الت مع زي����ادة حاالت اإلصابة في أنح����اء الواليات 

المتحدة.
ومع قفزة اإلصابات بالفيروس، تراجعت والية "تكس����اس" 

األمريكية عن خطط إعادة فتح االقتصاد.
وعلى صعيد البيانات االقتصادية، صعد اإلنفاق الشخصي 
في الواليات المتحدة بنح����و 8 بالمائة، فيما ارتفعت ثقة 

المستهلكين األمريكيين لكن بأقل من التوقعات.
وعند التس����وية، ارتفع سعر العقود المستقبلية للمعدن 
النفيس تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.6 بالمائة أو ما 

يعادل 9.70 دوالر مسجاًل 1780.30 دوالر لألوقية.
وسجل المعدن األصفر مكاسب أسبوعية بنحو 1.6 بالمائة 

أو ما يوازي 27 دوالرا تقريبا.
وبحلول الساعة 5:55 مساًء بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر 
التس����ليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 

1767.97 دوالر لألوقية.
وفي نفس التوقيت،  اس����تقر المؤش����ر الرئيسي للدوالر 
والذي يتبع أداء الورقة األمريكية مقابل 6 عمالت رئيسية 

أخرى عند 97.386.

صندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق استعداد أسعار الذهب تحقق مكاسب لألسبوع الثالث
ائتماني لمصر بقيمة 5.2 مليارات دوالر

رام الله /االستقالل:
حذر شاهر س���عد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، أرباب العمل الفلسطينيين، 
وجمهور العمال، من االستجابة ألية عروض، من الممكن تلقيها من شركات إسرائيلية، 
أو جهات متعاقدة معها من الباطن، لشق شارع "التفافي حوارة" االستيطاني. جاء تحذير 
األمين العام، ردًا على مباش���رة الحكومة اإلسرائيلية، تنفيذ هذا المشروع التوسعي في 

محافظة نابلس، غير آبهة بمصادرتها بالقوة العسكرية ألراضي وممتلكات المواطنين.
وبين سعد، أن هذا المخطط االحتاللي، هو جزء من خطة الضم اإلسرائيلية، وسيتسبب 
بإلحاق خسائر كبيرة للمزارعين بعد اقتالعه آلف أشجار الزيتون واللوزيات في المنطقة 
المس���تهدفة، واس���تحواذه على المزيد من أراضي قرى )حوارة والقرى المهددة األخرى 

مثل: بورين، وحوارة، وبيتا، وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف( وتدمير آبار المياه فيها.
واختتم سعد تعقيبه على هذا التطور، باإلشادة بصمود وتضحيات العمال الفلسطينيين، 
الذين يرفضون العروض اإلس���رائيلية للعمل في أماكن محرمة؛ محذرًا سماسرة العمال 
من تش���غيلهم في أماكن عمل مشبوهة، مستغلين حاجتهم وضائقتهم المعيشية، 
مذك���رًا الجميع، بأن العمل الحر الش���ريف، ال يمكن أن يكون ملوثًا بأي عمل من ش���أنه 
مس���اعدة المحتل على اقتالعنا من وطننا، والمساس بأرضنا التي تشكل أساس وقاعدة 

صمودنا ووجودنا.

الحكومة اإلسبانية ترصد مليون يورو لمحطة التحلية الفلسطينية اتحاد نقابات عمال فلسطين ُيحذر من المشاركة 
بشق الشارع االستيطاني حول بلدة حوارة
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أديس أبابا/ االستقالل:
ق���ال وزير المي���اه اإلثيوبي سيليش���ي 
بيكيلي، يوم أمس، إنه س���يكون هناك 
اتفاق بين مصر وإثيوبيا والس���ودان في 
النهضة في غضون  ما يتعلق بملء سد 

أسبوعين إلى ثالثة أسابيع.
وكت���ب وزي���ر المي���اه وال���ري والطاق���ة 
اإلثيوبي عل���ى "تويتر"، أنه "تم التوصل 
إلى توافق لوضع اللمس���ات األخيرة على 
اتفاق س���د النهضة اإلثيوبي الكبير في 

غضون أسبوعين إلى ثالثة أسابيع".
يأتي ذلك بعدما قال المتحدث الرسمي 
باسم الرئاس���ة المصرية أمس األول إنه 
ت���م التوافق في خت���ام القمة األفريقية 
حول س���د النهضة على تش���كيل لجنة 
حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين 
م���ن ال���دول الثالث مص���ر والس���ودان 
وإثيوبي���ا، إل���ى جانب ال���دول األفريقية 
األعض���اء بهيئة مكتب رئاس���ة االتحاد 
األفريقي، وكذلك ممثلو الجهات الدولية 

المراقبة للعملية التفاوضية.
وأوض���ح المتحدث أن اله���دف من ذلك 
االنتهاء م���ن بلورة اتفاق قانوني نهائي 
مل���زم لجميع األط���راف بخصوص قواعد 
ملء وتش���غيل سد النهضة، مع االمتناع 
ع���ن القيام بأي���ة إج���راءات أحادية، بما 
في ذلك ملء الس���د، قب���ل التوصل إلى 

ه���ذا االتف���اق، وإرس���ال خط���اب بهذا 
المضم���ون إل���ى مجلس األم���ن باعتباره 
جهة االختص���اص ألخذه ف���ي االعتبار 
عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد 

النهضة يوم غٍد االثنين.
باس���م  الرس���مي  المتح���دث  وأض���اف 
الرئاسة، في بيان له، أن الرئيس المصري 
عب���د الفتاح السيس���ي ش���كر الرئيس 
الجن���وب أفريقي عل���ى مبادرته بالدعوة 
لعقد ه���ذه القمة المهمة لتناول قضية 
المعنية  ال���دول  النهضة بحضور  س���د 

الثالث، باعتبارها قضي���ة حيوية تمس 
بشكل مباشر حياة الماليين من مواطني 
مصر والس���ودان وإثيوبيا، مؤكدًا تقدير 
مص���ر لحكمة وجه���ود جن���وب أفريقيا 
الرئي���س الحالي لالتح���اد األفريقي في 
التعامل مع التحديات االستثنائية التي 
تواجه القارة األفريقية في هذه المرحلة.

وش���ارك الرئيس المصري عب���د الفتاح 
السيس���ي، مس���اء الجمعة، عبر "فيديو 
كونفرن���س" في قم���ة أفريقية مصغرة 
لرؤس���اء ال���دول األعض���اء بهيئة مكتب 

رئاسة االتحاد األفريقي لمناقشة قضية 
سد النهضة.

وترأس القمة س���يريل راماف���وزا رئيس 
جمهوري���ة جن���وب أفريقي���ا والرئيس 
الحالي لالتح���اد، وبحضور كل من رئيس 
وزراء الس���ودان عبد الله حمدوك ورئيس 
وزراء إثيوبيا آبي أحمد. وبحس���ب مصادر 
مصرية مطلعة، فإن جنوب أفريقيا تبذل 
جهودًا كبي���رة تدعي أنه���ا تحاول بها 
تقديم ح���ل أفريقي نهائي للمش���كلة 
الحتوائها قاريًا دون تدخل أطراف أخرى.

وزير المياه اإلثيوبي: االتفاق مع مصر 
والسودان بشأن سد النهضة خالل أسابيع

واشنطن / االستقالل:
أف���ادت صحيفة »نيويورك تايمز«، بأّن االس���تخبارات األميركية باتت على قناعة بأّن 
روسيا دفعت سّرًا أموااًل لمقاتلين مقّربين من »حركة طالبان« األفغانية، لدفعهم إلى 

قتل عسكريين أميركيين أو عناصر من قوة حلف شمال األطلسي في أفغانستان.
وقالت الصحيفة األميركية إّن االس���تخبارات األميركية خلصت إلى هذا االس���تنتاج 
قبل أش���هر خلت، عندما كانت حركة »طالبان« تجري مفاوضات تاريخية مع واشنطن 
لوضع حّد ألطول حرب للواليات المّتحدة. وفي 29 فبراير/ شباط الفائت وّقعت اإلدارة 
األميركية والحركة اّتفاقًا تاريخيًا ينّص على انسحاب تدريجي للقوات األميركية من 

أفغانستان، وعلى إجراء مفاوضات سالم بين المتمردين وحكومة كابول.
وخلص���ت الواليات المتحدة إلى أّن الوحدة الروس���ية التي ارتبطت بمحاوالت اغتيال 
وعمليات س���رية أخرى ف���ي أوروبا تهدف إلى زعزعة اس���تقرار الغرب أو االنتقام من 

الخونة، عرضت سرًا مكافآت لهجمات ناجحة العام الماضي.
ووفقًا للصحيفة فإّن وحدة من االس���تخبارات العس���كرية الروسية وّزعت أموااًل على 
مقاتلين إسالميين ومجرمين مقّربين من »طالبان«. ولم تتمّكن الصحيفة من تحديد 
كم من العسكريين األميركيين العشرين الذين قتلوا في معارك في أفغانستان في 

2019 جرى قتلهم لقاء مكافآت مالية من هذه الوحدة العسكرية الروسية.
»ونقلت »نيويورك تايمز« عن مس���ؤولين لم تس���ّمهم قولهم إّن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب اّطلع على هذه المعلومات وناقش���ها مع مستشاريه لألمن القومي في 
اجتماع عقد في أواخر مارس/ آذار، مش���يرة إلى أّن اإلدارة األميركية تش���اطرت هذه 
المعلومات أخيرًا مع بريطانيا، التي كان جنودها في أفغانستان مستهدفين ببرنامج 

المكافآت هذا، شأنهم في ذلك شأن الجنود األميركيين.
وبحس���ب مصادر الصحيفة، فإّن العديد من الخيارات ُقّدمت إلى البيت األبيض، من 
تقديم احتجاج دبلوماس���ي رسمي إلى موسكو، مرورًا بفرض عقوبات عليها، ووصواًل 

إلى استهدافها بأعمال انتقامية أخرى، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى اليوم. 

واشنطن تتهم موسكو بتقديم 
مكافآت مالية لـ »طالبان«
 لقتل جنود أميركيين

برلين / االستقالل:
يعتزم البرلم���ان األلماني إصدار قرار يعتبر خطط 
لمناط���ق فلس���طينية مخالفة  »إس���رائيل«  ضم 

للقانون الدولي.
واتفق خبراء السياس���ة الخارجي���ة في االئتالف 
الحاكم األلماني، الذي يضم التحالف المس���يحي 
المنتمية إليه المستش���ارة أنغيال ميركل والحزب 
بطلب  التق���دم  الديمقراط���ي، على  االش���تراكي 
للبرلمان يعتبر ضم »إس���رائيل« ألجزاء من الضفة 
الغربية وتوسيع بناء المستوطنات هناك »تعارًضا 

مع القانون الدولي«.
ويتضم���ن الطل���ب مناش���دة حثيث���ة للحكومة 

اإلسرائيلية بالتخلي عن هذه الخطط، وإال ستكون 
هناك مخ���اوف من »تبع���ات بالغة عل���ى عملية 

السالم في الشرق األوسط واالستقرار اإلقليمي«.
وف���ي المقاب���ل، رفض خب���راء االئت���الف الحاكم 
بوضوح فرض عقوبات ضد »إس���رائيل«، وقالوا إن 
الحكومة األلمانية مطالبة بأن توضح داخل االتحاد 
األوروبي أن »النقاش���ات ح���ول عقوبات منفردة أو 
تهدي���دات بفرض عقوبات، لن يك���ون لها تأثير 
بناء على عملية التس���وية والتفاهم اإلسرائيلية-

الفلسطينية«.
ومن المقرر أن يص���ادق االئتالف الحاكم بعد غٍد 
الثالثاء المقبل على الطلب، ثم س���يتولى البرلمان 

األلماني )بوندستاغ( مناقش���ته في اليوم التالي 
المواف���ق األول من تموز/يوليو، وه���و اليوم الذي 
قد تبدأ فيه الحكومة اإلسرائيلية ضم مناطق في 
الضف���ة الغربية. وتتولى ألماني���ا في نفس اليوم 
الرئاسة الدورية لمجلس االتحاد األوروبي، ورئاسة 
مجلس األمن. وس���تضطلع الحكومة األلمانية من 
خالل ذلك بدور خاص في المشاورات حول رد فعل 

على ضم محتمل.
وتعت���زم الحكومة اإلس���رائيلية ضم ما يصل إلى 
%30 م���ن الضفة الغربي���ة، وتس���تند في هذه 
الخطوة إلى خطة الرئيس األمريكي دونالد ترمب، 
والتي قوبلت برفض تام من الجانب الفلسطيني.

لندن / االستقالل:
واجه رئيس المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا سلسلة انتقادات، إلدالئه بتصريحات اعُتبرت مؤيدة 

إلسرائيل، في دولة متعّلقة إلى حّد كبير بالقضية الفلسطينية.
وبدأ الجدل، بعد نش���ر تعليقات على وس���ائل التواصل االجتماعي لموغوين���غ موغوينغ ضمن لقاء عبر 
الفيديو نظمته صحيفة »جيروزاليم بوس���ت« اإلس���رائيلية، وشارك فيه إلى جانب حاخام جنوب أفريقيا 
وارن غولدشتيان. وقال القاضي الجنوب أفريقي: »ال يمكنني القيام بشيء مغاير، بصفتي مسيحيًا، سوى 
أن أحّب وأن أصّلي إلس���رائيل ألنني أعرف أّن كراهّيتي أو كراهّية أّمتي تجاه إسرائيل ال يمكن لها إال أن 
تأتي بمحن خطيرة على أّمتي«. كما أّنه أعرب عن أسفه للدعم الذي توليه بالده للفلسطينيين منذ انتهاء 
نظ���ام الفصل العنصري في 1994. وأعرب ح���زب المؤتمر الوطني األفريقي الحاكم عن »القلق البالغ« إزاء 

تصريحات موغوينغ المؤيدة »لدولة الفصل العنصري اإلسرائيلية«.

برلين تعتزم اعتماد قرار ضد مخطط الضم
رئيس المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا يتعّرض النتقادات

بروكسل/ االستقالل:
رف���ض االتح���اد األوروب���ي، طلبًا م���ن مش���رعين أمريكيين من 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ 
األمريكي، بتسمية حزب الله منظمة إرهابية وحظر أنشطته في 
القارة. وقال أعضاء الكونغرس في الرس���الة، التي رعاها النواب 
تيد دويت���ش وجامي روزين ومارش���ا بالكبي���رن، “إن الواليات 
المتح���دة ال تزال ملتزم���ة بمكافحة اإلره���اب العالمي وعوامل 
تمكينه، ونحن نش���جع الحلفاء والشركاء على االنضمام إلى هذا 
الجه���د، ونحث االتح���اد األوروبي بقوة على تس���مية حزب الله 

بأكمله منظمة إرهابية”. وفق قولهم
وقد صن���ف االتحاد األوروبي في عام 2013 الجناح العس���كري 
لحزب الل���ه كمنظم���ة إرهابية ولكنه س���مح بأنش���طة لذراعه 
السياسي. وفي أبريل، أصبحت ألمانيا أول دولة أوروبية تصنف 

الذراع السياس���ي للحزب كمنظمة إرهابية باإلضافة إلى الجناح 
العسكري، لتنضم بذلك إلى دول مثل كندا وبريطانيا وباراغواي 
واألرجنتين. وصنفت الواليات المتحدة الحزب كمنظمة إرهابية 
منذ عام 1997. وقد تم بعث الرس���الة إلى وفد االتحاد األوروبي، 
الموجود في واش���نطن، ولكن المتحدث باس���م االتحاد قال ردًا 
على ذلك إن الجناح السياس���ي لحزب الله هو جزء ال مفر منه من 

المشهد السياسي اللبناني.
وأوض���ح المتح���دث أنه نظ���رًا لتعقيد التوازن السياس���ي بين 
المجتمعات في لبنان والوضع الهش في المنطقة، فإن االتحاد 
األوروبي ال ي���زال مقتنعًا بأن االنخراط في ح���وار بناء مع جميع 
االحزاب السياس���ية الموجودة في البلد يظل مفتاحًا الستقرار 
لبنان وأساس���يا. وأضاف المتحدث أن االتحاد سيواصل العمل 

مع الحكومة اللبنانية بأسرها.

طرابلس/ االستقالل:
طل���ب وزير الداخلي���ة الليبي فتحي باش���اغا، من االتحاد 
األوروب���ي، ي���وم أمس، إدراج ش���ركة »فاغنر« ف���ي لوائح 
العقوبات لم���ا اقترفته من »جرائم ضد اإلنس���انية« في 

ليبيا.
وأك���د الوزير الليبي، ف���ي بيان، س���يطرة مرتزقة »فاغنر« 
الروس���ية برفقة مجموعة من »الجنجويد« السودانية على 
حقل الشرارة النفطي، الفتًا إلى أن »سيطرة عناصر روسية 
على حقول النفط تهديد ألمن ليبيا القومي، والش���ركات 
األميركية واألوروبية العاملة بالقطاع ستكون رهينة هذا 

التغول«.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قالت الجمعة 
إن مرتزقة روس���ًا ومن جنس���يات أخرى دخل���وا إلى حقل 

الشرارة النفطي لمنع استئناف الصادرات بعد حصار دام 
شهورًا من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وحاولت المؤسس���ة الوطنية للنفط استئناف اإلنتاج في 
الشرارة هذا الش���هر بعد تحول مسار المعارك. وتتمركز 
المؤسس���ة في طرابلس )مق���ر حكومة الوف���اق الوطني 
المعترف بها دوليًا(، وتعتمد على صادرات النفط لتوفير 

احتياجاتها المالية.
من جهت���ه، أعلن الجي���ش الليبي أنه رص���د هبوط أكثر 
من 11 طائرة روس���ية من نوع أنتينوف وإليوش���ن تقل 
أس���لحة وذخائر وسوريين في مطار س���رت، غربي البالد، 
وذلك بحس���ب تصريح للعميد اله���ادي دراه، المتحدث 
باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، التابعة للجيش، 

أوردته فضائية »فبراير« الليبية الخاصة.

االتحاد األوروبي يرفض تصنيف 
»منظمة إرهابية« حزب الله كــ

ليبيا: سيطرة »فاغنر« على النفط 
تهديد ألمننا ونطالب بمعاقبتها

بسبب تصريحات مؤيدة لـ »إسرائيل«
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غزة/ االستقالل:
أعرب رأفت خليفة، المدير الفني لش���باب رفح، عن سعادته بالوصول لنهائي كأس 

فلسطين ألندية قطاع غزة.
وتخطى ش���باب رفح عقبة الصداقة، بعد الفوز )4/5( ب���ركالت الترجيح، بعد انتهاء 
المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل اإليجابي )1/1(، ليواجه يوم الثالثاء المقبل على 

ملعبه برفح، فريق غزة الرياضي.
وقال خليفة "قدمنا مباراة طيبة للغاية، خاصة في شوط المباراة الثاني، وُكنا 
أقرب للحسم في الوقت الرسمي، بعد التقدم بهدف الالعب محمد أبو دان، 
لكن رغ���م تعادل الصداقة، إال أن الالعبين ل���م يفقدوا تركيزهم ورغبتهم 
بالفوز، وتخطي الصداقة حتى ب���ركالت الترجيح والوصول للنهائي، وهذا 

هو األهم".
وأش���اد مدرب الش���باب، بحالة التركيز الكبيرة لدى الالعبين، ورغبتهم في اس���عاد 
جماهيره���م وإدارة ناديه���م، وتعويض ما فاتهم في ال���دوري، وهذا انعكس على 

مردودهم داخل الملعب.
وأكد خليفة أن الفريق عينه اآلن على تحقيق النجمة الس���ابعة ، لتعويض النتائج 
السلبية التي قدمها الفريق في الدوري و التي كانت أن تؤدي بنا إلى الهبوط للدرجة 
األولى، لكن حصد الكأس سيس���عد الجماهير العاش���قة لألزرق، خاصة وأن التتويج 

باللقب سيسمح لنا بلقاء بطل كأس الضفة لتحديد بطل فلسطين.
ويعتبر ش���باب رفح أكثر األندية تتويجًا بلقب الكاس، فقد سبق له أن فاز باللقب 6 

مرات، وأمامه فرصة تاريخية للوصول للنجمة السابعة.

غزة/ االستقالل:
أعرب فرج جندية، مدافع نادي الرياضي، عن سعادته الكبيرة ببلوغ فريقه نهائي كأس فلسطين 
ألندية قطاع غزة. وفاز الرياضي على نماء )0/3( بركالت الترجيح، في نصف نهائي الكأس، ليضرب 
موعدا مع شباب رفح في النهائي. وقال جندية، الذي انتقل للرياضي خالل فترة االنتقاالت الشتوية 

األخيرة: "فخور بالوصول إلى النهائي الثاني على التوالي، مع فريقين مختلفين".
وأضاف: "الموس���م الماضي وصلت النهائي مع اتحاد الش���جاعية، ولم يحالفنا الحظ وخس���رنا 
النهائي، واليوم نبلغ النهائي مع الرياضي، وأتمنى أن يكون الحظ حليفنا، وأن نوفق في تعويض 

هذا الموسم الصعب والذي شهد هبوط الفريق للمرة األولى في تاريخه".
وتوقع جندية أن تكون المباراة النهائية المقررة يوم الثالثاء المقبل أمام شباب رفح، وعلى ملعب 

األخير، مختلفة تماما عن لقاءي الدوري واللذين فاز بهما الرياضي ذهابا وإيابا.

»خليفة«: عيننا على 
تحقيق النجمة السابعة

»جندية«: سنعّوض موسمنا 
الكارثي بلقب الكأس

االستقالل/ وكاالت:
قاد البرتغالي كريس����تيانو رونالدو فريقه يوفنتوس 
الكتساح ليتشي )4-0(، ضمن منافسات الجولة ال�28 

من الدوري اإليطالي.
رونالدو واصل التهديف للمباراة الثانية على التوالي 
في "الكالتشيو"، منذ استئناف المسابقة في يونيو 

الحالي، وجاء الهدف من ركلة جزاء مجددا.
كما أسهم "الدون" في تسجيل الهدف األول والثالث 
بصناعتهما للثنائي األرجنتيني باولو ديباال وغونزالو 

هيغواين.

�ضحية جديدة
ولم يش����ارك األس����طورة البرتغالي ضد ليتشي في 
مباراة ال����دور األول، التي أقيمت في أكتوبر الماضي، 

لذا تأجل ظهوره حتى يوم الجمعة الماضي.
واس����تطاع رونالدو أن يضم ليتشي لقائمة ضحاياه 
في "الكالتشيو"، بعدما أصبح الفريق ال�20 الذي يهز 
ش����باكه بالدوري اإليطالي منذ وصوله إلى يوفنتوس 

في صيف 2018.
وواج����ه "ال����دون" 21 فريقا بال����دوري اإليطالي حتى 
اآلن، إذ ل����م ينج من أهدافه س����وى "كييفو فيرونا"، 
الذي سجل رونالدو أمامه أول ظهور رسمي بقميص 

يوفنتوس.
ورغم مش����اركته في مباراتين ضد كييفو، إال أن العب 
ريال مدريد الس����ابق فشل في هز شباكه، بل وأضاع 

في المب����اراة الثانية ركلة ج����زاء، كان من الممكن أن 
يس����تغلها في تحقيق العالمة الكاملة بصيد كافة 

فرق "الكالتشيو" التي واجهها.
وخ����اض رونال����دو 55 مب����اراة حتى اآلن ض����د أندية 
"الكالتش����يو" على مدار موس����مين، نجح خاللها في 
تس����جيل 44 هدفا، بواق����ع 21 هدفا في الموس����م 

المنصرم, و23 هذا الموسم.

وبالنظ����ر إلى أكثر الف����رق التي اس����تقبلت أهداف 
رونالدو في الدوري اإليطالي، يأتي بارما وساسولو على 
رأس قائمة الضحايا بواقع 4 أهداف، يليهما كالياري 
وفيورنتينا وس����امبدوريا وأودينيزي باس����تقبال كل 

منهم ثالثية من "الدون".
�ضجل تاريخي

حال إلقاء الضوء على مسيرة رونالدو بشكل عام منذ 

انطالقها في 2002، يظه����ر تحقيقه رقما تاريخيا، 
يضع����ه في مقدمة كافة العبي ك����رة القدم، بصيده 

شباك 155 فريقا حتى اآلن.
وأصبح ليتش����ي الضحية ال�155 للنج����م البرتغالي، 
سواء على مس����توى األندية أو على الصعيد الدولي، 
إذ هز شباك 114 ناديا، باإلضافة إلى 41 منتخبا على 

الصعيد الدولي.
ويعّد إش����بيلية الضحي����ة المفضل����ة لرونالدو على 
اإلطالق، إذ س����جل أمامه 27 هدفا خالل الفترة التي 
أمضاه����ا بقمي����ص ري����ال مدريد بين عام����ي 2009 

و2018.
ويأت����ي أتلتيكو مدري����د ثانيا في قائم����ة الضحايا 
المفضلي����ن بواقع 25 هدفا، يليه خيتافي وس����يلتا 
فيغو وبرش����لونة ب�23 و20 و18 هدفا على الترتيب، 

لتتضمن قائمة ال�5 األوائل فرقا إسبانية.
وتكمن المفارقة في تصدر يوفنتوس قائمة ضحايا 
رونالدو المفضلين داخل إيطاليا، بعدما س����جل في 

شباكه 10 أهداف قبل انضمامه للفريق.
وفي إنجلت����را، يتصدر توتنه����ام القائمة بتلقيه 9 
أهداف م����ن رونالدو، وهو نفس الع����دد الذي هز به 

شباك بايرن ميونيخ، ضحيته المفضلة في ألمانيا.
وعلى مس����توى أندية فرنس����ا، يعّد مارسيليا وليون 
أكثر الفرق التي اس����تقبلت أهداف رونالدو بواقع 4 

أهداف، يليهما باريس سان جيرمان بهدف أقل.

تعــّرف علــى الفريــق الوحيــد الــذي نجــا مــن أهــداف »رونالــدو«!

القاهرة/ االستقالل:
كش���ف محمود عبد الرازق شيكاباال قائد الزمالك، 
عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة زميله محمد عواد 

حارس المرمى بفيروس كورونا المستجد.
وقال شيكاباال عبر قناة نادي الزمالك: "تواصلت مع 
عواد وحالته مطمئنة، لم تظهر عليه األعراض بعد 
واكتش���ف إصابته بش���كل مفاجئ وحرصت على 

دعمه لعبور هذه المحنة".
وأضاف: "أش���كر عواد على صراحته وإعالنه األمر 
ليس بس���بب اس���تكمال الدوري من عدمه ولكن 
ألنه خالط العبي���ن في الزمالك وأندية أخرى خالل 

اليومي���ن الماضيين وهو ما دفعه للكش���ف عن 
مرضه".

وأشار إلى أن البعض شكك في األمر لألسف وهو 
ما دفع عواد إلظهار صورة تحليل المسحة الطبية 

التي أجراها في الساعات الماضية.
وناش���د قائ���د الزمال���ك المس���ؤولين بمراجع���ة 
الحسابات بشأن استكمال بطولة الدوري المصري 
موضحًا أن الالعبين لديهم حالة من الخوف ليس 
على أنفسهم فقط ولكن على أرواح أسرهم أيضًا.

وزاد: "نس���افر إلى أفريقيا وال نخشى األوبئة ولكن 
األمر وصل لمرحلة صعب���ة للغاية وهناك حاالت 

بي���ن الالعبي���ن في ال���دوري المص���ري وال توجد 
ضمانات بش���أن كورونا فق���د يتعرض أي العب أو 
عامل لإلصابة بعد كل مران هل سنجري مسحات 

يوميًا؟".
وخت���م: "األمر يختلف ع���ن بطول���ة دوري أبطال 
أفريقيا التي يتبقى بها 3 لقاءات فقط حال التأهل 
للنهائي، ولن يكون الحل بالبقاء في معسكر لمدة 
شهور الستكمال الدوري على مالعب مجمعة ألن 
األمر سيكلف األندية الماليين من الجنيهات كما 
أن اإلصاب���ات التي يتعرض له���ا الالعبون تهدد 

األندية ماليًا بفقدان مبالغ كبيرة".

»شيكاباال«: عواد خالط العبين في الزمالك وأندية أخرى



األحد 7 ذو القعدة 1441 هــ 28 يونيو 2020 م

غزة/ االستقالل:
دع���ت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، أمس 
السبت، االتحاد األوروبي إلى ضرورة االنحياز للعدالة 

وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة.
واعتب���رت الجبه���ة ف���ي بيان له���ا، ق���رار البرلمان 
البلجيكي الفيدرال���ي الذي دعا حكومة بالده التخاذ 
إجراءات ضد االحتالل في حال تنفيذه مخطط الضم 
رغم أهميته، بأنه خطوة في االتجاه الصحيح لكنها 
غير كافي���ة ف���ي ذات الوقت، وبحاج���ة إلى تطوير 
باتخاذ قرارات فورية وحاس���مة في رفض االحتالل 

ومالحقة جرائمه المتواصلة.
وقال���ت الجبه���ة "إن البرلمان���ات األوروبية واالتحاد 
األوروب���ي بحاجة إل���ى مراجعة سياس���اته ومواقفه 
المتواطئة والعاجزة أو االنتظارية التي تش���ّكل في 
محصلتها تش���جيًعا لدولة الكيان للمضي قدًما في 
تعميق مش���روعها االستعماري االس���تيطاني في 
فلس���طين، واالنحياز إلى العدال���ة والقانون الدولي 
وق���رارات الش���رعية الدولي���ة ذات الصل���ة بحقوق 
الشعب الفلس���طيني، وبما يصّوب سياساتها التي 
اكتوى بنارها ش���عبنا الفلس���طيني منذ وعد بلفور 

والنكبة حتى اآلن".
وش���ددت الجبهة على ضرورة وقف أش���كال الدعم 
واقتصادًيا وعسكرًيا،  لالحتالل سياس���يًا  األوروبية 
وتبني قوانين تدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، 
والفاشية  العنصرية  إسرائيل وسياستها  وتحاصر 
والتي تس���توجب مالحقة قادت���ه وتقديمهم أمام 
المحاك���م الجنائية، فض���اًل عن وقف كل أش���كال 
المالحق���ة األوروبي���ة لحرك���ة المقاطع���ة الدولية 
الفلسطينيين  لالحتالل، وللشخصيات والمناضلين 

والعرب واألوربيين كما حدث في ألمانيا وفرنس���ا".

»الشعبية« تدعو االتحاد األوروبي لالنحياز للشعب الفلسطيني

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين، أمس الس���بت، أنه 
سيتم إجالء الفوج األول من العالقين من أبناء شعبنا في 

أوروبا، في السادس من شهر يوليو/ تموز المقبل.
وأوضح���ت الخارجي���ة ف���ي بي���ان صحف���ي، أن الجهود 
المشتركة لجميع الوزارات واألجهزة والسلطات والهيئات 
المختصة في فلس���طين واألردن، خاصة جهود س���فيري 
البلدين، أثم���رت عن تثبيت رحلة للملكي���ة األردنية إلى 
مطار فرانكفورت إلجالء الرعايا الفلس���طينيين العالقين 

في أوروبا في الموعد المحدد أعاله.
وأك���دت أن العم���ل ج���ار إلنه���اء الترتيب���ات المتعلقة 
بالحجوزات وانتقال العالقي���ن في عديد الدول األوروبية 

إلى مطار فرانكفورت في الوقت المحدد.
وفي السياق ذاته، أكدت الخارجية أن الدفعة الثالثة من 
العالقي���ن في مصر، والبالغ عددهم 478 عالقًا، س���تصل 
اليوم األحد إلى أرض الوطن عبر مطار الملكة علياء الدولي، 
كما سيصل اليوم العالقون في روسيا االتحادية إلى أرض 

الوطن.

جنين/ االستقالل:
دخل أس���يران من محافظة جنين، أمس الس���بت، أعواما جديدة في س���جون 

االحتالل االسرائيلي.
وقال مدير نادي األس���ير في جنين منتصر س���مور، إن األسير عبد محمود عبد 
عبيد، من بلدة عرابة جنوب جنين، دخل عامه ال� 20 في س���جون االحتالل علما 
أنه محكوم لمدة 27 عاما، فيما دخل األس���ير هاني شاكر حسن لحلوح عامه ال� 

18 وهو العام األخير.

أسيران من جنين يدخالن أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل
أجرت ما يس���مى الجبهة الداخلية »اإلسرائيلية«، مؤخًرا، 
من���اورة ضخمة تحاك���ي هجوًم���ا صاروخًيا باس���تخدام 
صواريخ دقيقة تطلق تجاه الكيان »اإلسرائيلي« وتتسبب 

بعدد كبير من القتلى والجرحى والدمار الواسع.
وبحسب ما ذكره موقع »يديعوت أحرونوت« أمس السبت، 
فإن المناورة شملت س���يناريوهات لم تشهد »إسرائيل« 
مثلها منذ س���نوات طويلة، بوجود عش���رات المحاصرين 
تحت أنقاض مب���اٍن جرى اس���تهدافها بصواريخ تحمل 

رؤوًسا حربية تزن مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.
وقال الضابط »اإلسرائيلي« الذي أشرف على المناورة إنه 
تم إعداد جنود الجبهة الداخلية للتعامل مع سيناريوهات 
خطيرة م���ن خالل إطالق صواريخ عالي���ة الكثافة من غزة 
وجنوب لبن���ان، يحمل كل صاروخ ما ال يقل عن 200 رطل 
من المتفجرات والتي تهدف لض���رب المنازل وتدميرها 

ومهاجمة الشوارع العامة.
وأش���ار إلى أنه ت���م مضاعفة س���اعات التدريب لمدة 36 

ساعة من أجل االستعداد لحرب تستمر أيام طويلة.

مناورة »إسرائيلية« تحاكي هجومًا بصواريخ دقيقة »الخارجية« تحدد موعد إجالء العالقين في أوروبا

رام الله/ االستقالل:
وجهت ش���بكة "صامدون" ن���داًء للجماهير العربية 
للمش���اركة الحاشدة في المس���يرات والمظاهرات 
واالعتصامات التي س���تخرج في فعاليات أس���بوع 
الغضب الذي س���يبدأ ف���ي األول من تم���وز/ يوليو 
القادم، في نح���و 80 مدينة وعاصمة عربية ودولية 

رفًضا وتصدًيا لمشروع الضم.
وقالت الشبكة في بيان لها إن مشروع الضم يعتبر 
ا من عملي���ة إخضاع كل فلس���طين إلى نظام  ج���زًء

االحتالل واالستعمار.
وأك���دت أن تصعيد االس���تعمار اإلس���رائيلي من 
سياساته وممارس���اته االستعمارية واالستيطانية 
التوس���عية بحق الش���عب واألرض الفلس���طينية 
والعربية، مدعوًما بالكامل من القوى اإلمبريالية في 
العالم، يتطل���ب اليوم من الجماهير العربية التحرر 
مما تفرضه عليها أنظمتها السياسية الرجعية من 
قيود، لتستعيد بوصلتها نحو فلسطين، وتنهض 

مجدًدا وتلحق بمسيرة التحرير.

ودعت الشبكة الجماهير العربية والقوى المناضلة 
ليكونوا سنًدا، ويس���تعيدوا مكانتهم في مسيرة 
تحرير فلس���طين واس���تعادتها، رافضين مشاريع 

االستسالم والتطبيع والتصفية.
كما دعتها لإلعالن عن مواقفها الش���عبية بالخروج 
إلى الشوارع والميادين وعقد المنتديات والفعاليات 
الشعبية والرمزية في عموم الوطن العربي من خالل 
المش���اركة في أس���بوع الغضب الذي يبدأ مع مطلع 

تموز/ يوليو المقبل.

عدد حاالت الوفاة منذ بدء انتشار فيروس كورونا في فلسطين إلى 7 حاالت.
بدورها أعلنت مس���اء امس عن تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة 

الغربية المحتلة؛ ليصل إجمالي اإلصابات خالل يوم أمس إلى 258.
وأوضحت كيلة في بيان مقتضب أن وزارتها س���ّجلت 179 إصابة جديدة في محافظة 

الخليل، و10 في محافظة نابلس، وإصابتين في محافظة جنين.
وأش���ارت لوجود 11  حالة خطرة بين المصابي���ن بالفيروس متواجدة في غرف العناية 
المكثفة، في الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس 

االصطناعي، فيما تم نقل إحدى اإلصابات من الخليل إلجراء قسطرة قلبية.
كان���ت الصحة أعلن���ت صباح امس عن تس���جيل 67 إصابة بالفي���روس، 33 منها في 
محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، و4 بالعيزرية، و20 في محافظة الخليل، و2 

في محافظة رام الله والبيرة.
وارتفع عدد اإلصابات المسجلة في المحافظات الفلسطينية منذ بدء تفشي الفيروس 

إلى 2053، بينها 1427 حالة نشطة، و6 وفيات، بينما تعافى 620 مصاًبا.

»صامدون« تدعو لمشاركة واسعة بفعاليات أسبوع الغضب رفضًا للضم

نابلس/ االستقالل:
 أحرق مس���توطنون، أمس السبت، أراضي زراعية في بلدة بورين جنوب نابلس 
ش���مال الضفة الغربية المحتلة. وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، 
غس���ان دغلس، إن عددا من المستوطنين أضرموا النار في حقول زراعية شرق 
بلدة بورين، بالقرب من مس���توطنة » جفعات رونيه«، ما أدى الحتراق مساحات 

شاسعة من المحاصيل وأشجار الزيتون.

مستوطنون يحرقون أراضي 
زراعية في بورين جنوب نابلس

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش����فت صحيف����ة عبري����ة أمس الس����بت  عن 
العربية  االم����ارات  تفاصي����ل مس����اعدة دول����ة 
المتح����دة ، للكيان  "اإلس����رائيلي" في مواجهة 

فيروس كورونا المستجد.
وقالت صحيفة "يديع����وت احرنوت": "إن طائرة 
إماراتي����ة عل����ى متنها 100 أل����ف جهاز فحص 

كورون����ا حّط����ت في ت����ل أبيب، ف����ي 26 مارس 
الماضي، في رحلة مباشرة من أبو ظبي إلى مطار 

بن غوريون في تل أبيب".
ولفت����ت الصحيف����ة إل����ى أن الطائ����رة انطلقت 
بالتنس����يق بين الس����لطات اإلماراتي����ة وجهاز 
االستخبارات اإلسرائيلي )الموساد(، وظل أمرها 

سرًا حتى السماح بنشر تلك التفاصيل.

وبعدم����ا هبطت الطائرة في تل أبيب، س����محت 
الرقابة اإلس����رائيلية بالنش����ر أن الطائرة وصلت 
م����ن دول����ة ال ترتبط بعالق����ات دبلوماس����ية مع 
"إس����رائيل"، دون تس����ميتها )..( الفت����ه إلى أن 
قناة الجزيرة القطرية كشفت وقتها أن الطائرة 
أقلعت م����ن اإلمارات، فيما ظل األمر س����رًا حتى 

سمحت الرقابة بالنشر.

شملت 100 ألف جهاز فحص »كورونا«

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل المساعدات اإلماراتية لكيان االحتالل

غزة/ االستقالل:
أنج����زت المباح����ث العام����ة بمحافظ����ة 
خانيونس- قسم غرب خانيونس جنوب 
قطاع غزة، بالتع����اون مع مباحث الذهب، 
قضية س����طو علي أحد منازل المواطنين 
في منطقة االختصاص، وس����رقة مصاغ 
ذهبي، وج����وال آيباد، وذل����ك بعد إلقاء 
القب����ض عل����ى مش����تبه به����م، اعترفوا 

بقيامهم بواقعة السرقة.
وذكر النقيب وسام عبد الهادي، رئيس 

قسم مباحث غرب خانيونس أن المواطن 
)ع. ج( تقدم بشكوى طرف القسم، حول 
تعرض منزله للسطو من قبل مجهولين، 
وسرقة مصاغ ذهبي، يقدر ثمنه بحوالي 

600 دينار، باإلضافة لجوال آيباد.
 وبين النقي����ب عبد اله����ادي، أنه وبعد 
تعميم مواصفات الذهب المسروق عبر 
المنظوم����ة اإللكترونية لمباحث الذهب، 
ت����م التحفظ على المدع����و )ع .س( أثناء 
محاولت����ه بيع جزء من المص����اغ الذهبي 

الذي يحمل نفس المواصفات المعممة، 
وعل����ى الف����ور ت����م التوجه إل����ى المكان 

وتوقيفه.
وأوض����ح النقيب عبد اله����ادي، أنه وبعد 
التحقي����ق معه، اعترف بواقعة الس����طو 
والسرقة، باالش����تراك مع )ع. ق( و)م. ق(، 
مش����يرًا إلى أنه تم إحالتهم إلى مفتش 
تحقيق الش����رطة، مع الذهب المضبوط؛ 
الس����تكمال اإلجراءات القانونية، حسب 

األصول.

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باس���م حركة "حماس" حازم قاسم، إن العدوان اإلسرائيلي المتجدد 

على قطاع غزة، هو امتداد لعدوانه على أهلنا في القدس والضفة الغربية".
وأكد قاس���م في تصريح له، أن "هذا العدوان لن يكس���ر إرادة الصمود والنضال 
عند ش���عبنا، وس���يزيدنا إصرارًا على مواجهة مخطط الضم االستعماري للضفة 

الغربية".
وكان���ت طائ���رات االحتالل قصفت في وق���ت متأخر من مس���اء الجمعة أهدافا 
متفرقة في قطاع غزة مخلفة أضرارًا مادية جس���يمة ف���ي ممتلكات المواطنين 

دون التبليغ عن وقوع إصابات في األرواح.

»حماس«: عدوان االحتالل سيزيدنا 
إصرارًا على مواجهة مخطط الضم

غزة: مباحث غرب خانيونس تنجز قضية سطو وسرقة مصاغ ذهبي
حالتا وفاة ..



األحد 7 ذو القعدة 1441 هــ 28 يونيو 2020 م

مرايا..

كأن غزة مصلوبة فوق رمال الوقت، وكل األعداء 
يتناوبون على جلدها!

مرضاه���ا يصرخون فتغل���ق العروبة معابَرها، 
وجرحاها يئنون فيجعل المحيط أصابعه في 

أذنيه ويصّر ويستكبر استكبارا!
تنام على قلق وتصحو على قلق، لكّنها تضّمد 
جراحه���ا بالصبر، وتربط عل���ى قلوب فتيتها 

باليقين...
كل المعابر إلى غزة موصدة، وحدها المؤامرات 
 
ٌ
تتس���لل إليها عبر الجّو والبّر والبحر، وصاروخ

يباغت األطفال في مدارس���هم فيأخذ منهم 
ال���روح، ويترك آلبائهم كّراس���اتهم الملّطخة 
بالدم، وش���يئًا م���ن أطرافه���م المتناثرة على 
امتداد مسرح الجريمة... آه كم هي ذكّية تلك 
الصواريخ الصهيونّية ف���ي اصطياد األطفال 
والنساء، وفي تعميم الكارثة على بالد بأكملها! 
في غزة كل شيء وله حكاياه المبللة بالدموع!...

في ذلك البيت المتهالك عائلة تقتات الحزن 
اليومّي، وتغمس���ه بالزيت والذكريات، وتحت 
ذل���ك البيت المهدم تقيم عائل���ة مكّونة من 
خمس���ة جرح���ى وثالثة ش���هداء ومفقودين 
وأرملة...ث���ّم رجل يحاول جاهدا ش���رح معاني 
الحص���ار لطفل رضيع لم يس���تطع الربط بين 
علبة الحلي���ب والحدود المغلق���ة، وفي غرفة 
ُيطل عليها الموت من كل اتجاه، يحاول طبيٌب 
تهدئة خواطر مريض ينخر السرطان جسده، 

وتمنع الدول المجاورة عبوره للعالج!
كل البدهّي���ات في غزة معقدة ، وهي المدينة 
الت���ي تحرس أحالمه���ا من األخ���وة واألعداء، 
وُتخف���ي مالمحها عن أق���رب األقربين؛ كي ال 
يشي بأوجاعها للش���امتين! ...ألم ينُج أخوها 
يوسف من الذئب، واغتالته مؤامرة المقّربين؟

عندم���ا صارت النظ���م العربّي���ة كالقطيع في 
حظيرة ترامب، وبدأت تردد نش���يد ) هتكفا ( 
انتبذت غزة من جيرانها مكانًا ثورّيا، واتخذت 
من دون األعراب حجاب���ًا، فتمثلت لها الكرامة 
بش���رًا س���وّيا، فاحتضنت بندقّيتها، ونزفت 
أعز دمائه���ا، وقالت إني نذرت للرحمن جهادًا، 

وصمودًا عصّيًا.
منذ أن ب���دت للمدن العربّية س���وءاتها وغّزة 
 في جسد 

ُّ
تخصف عليها من البطوالت، وتضخ

األم���ة معاني الصبر والمجاهدة؛ كي ال تتحّول 
األمة إلى لعنة تتوارثها األجيال، وتتوارى من 

مخازيها الشعوب .
تجوع غزة م���ن الصباح إلى الصباح، وتكس���ر 
صيامها بنّية ورش���فة عز، وحين يستبّد بها 
الجوع تشد الحزام على بطنها، وتتحايل على 
فتيانه���ا الجوع���ى بقدر تطبخ في���ه الحجارة 

والصمود!
ها هي ذي غزة تلقن األعداء درس���ًا في الصبر 
وعض األصابع، فغزة ال تستسلم، حتى وإن لم 
يبق في كفها أصابع فلن تستس���لم، ويكفي 
الس���بابة لتش���هد أن ال إله إال الله، وتشير إلى 
القتل���ة والمتآمرين...غزة يكفيها إصبع واحدة 
لتضغط على الزن���اد، وتحفر في باطن األرض 

معابرها نحو الحياة.
في شعب بني هاشم تحاصر قريش والقبائل 
أهل غزة، فتجوع المدينة وال تأكل من ش���جرة 
الذل، وتدرك كيف أن األعراب أشد كفرًا ونفاقا، 

وأن دولة البطش أوهى من بيت العنكبوت!
لل���ه دّرها م���ن مدين���ة يجتم���ع األحّبة على 
شواطئها فتفّرقهم القذائف، لكنها ال تغتال 
أحالمهم بالحياة، وتواص���ل اإلنجاب رغمًا عن 
العقم العربّي، وتضرب م���ع النصر مواعيدها 

التي ال تخون.

عبداهلل ال�شاعر

غزة التي نذرت للرحمن جهادًا

بيروت/ االستقالل:
استقبل أمين عام »حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين« 
زي���اد النخالة، الرئيس المؤس���س ل�«المنت���دى القومي 
العربي« منسق الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا 
األمة معن بّشور، بحضور ممثل الحركة في لبنان إحسان 
عطايا، حيث قّدم بّشور واجب العزاء بوفاة القائد الدكتور 

رمضان عبد الله شلح.
وأثنى بشور على دوره الطليعي في المقاومة، وعلى رؤاه 
الفكرية ومواقفه السياس���ية الجامعة، مؤكدًا على الدور 
الذي تؤديه حركة الجهاد اإلسالمي في مقاومة المشروع 

األمريكي الصهيوني.
و دار النق���اش ح���ول األوض���اع الفلس���طينية العام���ة، 
والمخاط���ر التي ته���ّدد القضية الفلس���طينية في ظل 

المس���اعي األمريكية والصهيونية الهادفة إلى تصفية 
القضية الفلس���طينية وفرض االستس���الم على شعبنا 
وأمتن���ا، وتداعي���ات ما ُس���ّمي ب�«صفقة القرن« وُس���ُبل 
مواجهتها وإسقاطها، وبخاصة أن مفاعيلها التدميرية 
ال تستهدف القضية الفلسطينية فحسب، بل تتجاوزها 

إلى الميدانين العربي واإلسالمي. 
وأكد اللق���اء على خطورة خطة الض���م الصهيونية التي 
تندرج ضمن اس���تكمال المش���روع الصهيوني وعملية 
تهوي���د فلس���طين، وكذل���ك قان���ون »قيص���ر« الذي ال 
يس���تهدف س���وريا فحس���ب، بل لبنان ومقاومته، وكل 
ما تعيش���ه المنطق���ة من ضغ���وط أميركي���ة على كل 
المستويات؛ ومنها محاولة إش���عال الحروب وبث الفتن 
بن أبناء األمة العربية واإلسالمية، إلضعاف قوى المقاومة 

والدول الداعمة والحاضنة لها، وكسر إرادتها في مواجهة 
المش���روع األميركي الصهيوني، معتب���رًا أن ذلك ليس 

بعيدًا عن »صفقة القرن« ومخرجاتها.
وش���ّدد اللقاء على أهمية إنهاء االنقسام، وضرورة تعزيز 
الوحدة الوطنية الفلس���طينية، لم���ا تؤديه من دور كبير 
في إس���قاط كل المؤام���رات التي ته���دف إلى تصفية 
القضية الفلسطينية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني 

التاريخية في فلسطين.
 كما دعا كل أبناء األمة العربية واإلسالمية وتياراتها إلى 
التحّرك لنصرة فلس���طين القضية المركزية لهذه األمة، 
ومواجهة كل محاوالت التطبي���ع مع الكيان الصهيوني 
الغاصب، والعمل على إفشال ما سمي بصفقة القرن وكل 

المؤامرات التي تندرج في سياقها. 

النخالــة يستقبــل بشــور معزيــًا بوفــاة الراحل شلــح

رام الله/ االستقالل:
طرح تلفزيون “فلس���طيني” أغني���ة جديدة ترفض خطة 
»السالم« التي أعلنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وما 
تبعها من تداعيات نية االحتالل اإلسرائيلي ضم أجزاء من 

الضفة الغربية وغور األردن.
ونش���ر تلفزيون “فلسطيني” أغنية جديدة، حملت عنوان 

“بّللها واشرب ميتها”، في إشارة إلى خطة ترامب.

وجاء في األغنية التي أداها محمد كالب، وحمد البسيوني: 
“أرضي أنا من المي للمية، فلس���طين التاريخية، العاصمة 
القدس العربية، وروحي إلها فدوى وهدية.. وصفقة قرنك 

ملغية”.
وح���ول خطة الضم، جاء في كلم���ات األغنية: “ضم الضفة 
واألغ���وار ما بتمر  مهما ص���ار، راجعين بمفت���اح الدار، وما 
بتمشي صفقة العار، والش���عب اتخذ القرار، وأعلنها بعزم 

وإصرار، وثيقة ضمك ملغية”.
وتابعت: “بّللها واشرب ميتها، وانقعها وانسى سيرتها، 
وخللها، وتجرع علقم مرارتها، بفلوس العالم كلها ما نبدلها 

فلسطين جنتها، والغالي يرخصلها”.
وقوبل اإلعالن اإلسرائيلي لخطة الضم برفض عربي ودولي 
واس���ع، إال أن اإلدارة األمريكية رأت القرار مس���ألة داخلية 
إسرائيلية، وذلك في تصريح لوزير الخارجية مايك بومبيو.

بللها واشرب ميتها.. أغنية فلسطينية ترفض جريمة »الضم«

االستقالل/ وكاالت:
أك���دت دراس���ة أوروبية دولي���ة أن وفي���ات األطفال 
بكوفي���د-19 نادرة ج���دا وتحدث لدى أق���ل من واحد 
بالمائة من الحاالت إذ ال يشتد المرض لدى معظمهم.

وشاركت في هذه الدراسة التي نشرت في مجلة "ذي 
النسيت تش���ايلد أند أدوليسنت هلث" المتخصصة، 
82 مؤسسة صحية في هذه الدراسة األوروبية األولى 
الت���ي تتناول األطف���ال والمراهقين )الذي���ن تتراوح 

أعمارهم من ثالثة أيام إلى أقل من 18 عاما(.
وأظهرت الدراس���ة الت���ي قادها خبراء م���ن بريطانيا 
والنمسا وإس���بانيا أنه من بين حوالى 600 طفل دون 
س���ن 18 عاما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، كان 
ربعهم فقط من مش���كالت صحية موج���ودة لديهم 

أصال.
وهذه النسبة منخفضة مقارنة بنسبة البالغين الذين 

يعانون من أمراض مصاحبة للوباء والذين شاركوا في 
دراسات سابقة، وفق المؤلفين.

ومن بين 582 مصابا بالوباء شملتهم الدراسة الحالية، 
توفي أربعة فق���ط وجميعهم يبلغ���ون أكثر من 10 
س���نوات، واثن���ان منهم يعانون أصال من مش���كالت 

صحية.
وأصيبت نس���بة صغي���رة لكن ملفتة بم���رض خطير 
يتطلب العالج في العناي���ة المركزة )8 % أو 48 حالة 
من أص���ل 582( علما أن الدراس���ة ال تش���مل الحاالت 

الخفيفة التي ال تحتاج إلى مساعدة أو طبيب.
وف���ي المقابل، أكثر من 90 طف���ال أو 16 % لم تظهر 

عليهم أي أعراض.
وأش���ارت المجلة إلى أن معدل الوفيات الحقيقي لدى 
األطفال من المرجح أن يكون أقل بكثير من ذلك الذي 

لوحظ في الدراسة.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت دراسة نشرها المعهد الوطني اإليطالي للصحة أن 

البعوض ال ينقل فيروس كورونا المستجد.
وكانت منظمة الصحة العالمي���ة ذكرت من قبل أنه ال يوجد 
دليل على أن الوباء يمكن أن ينتقل عن طريق هذه الحشرات 
الق���ادرة على نق���ل المالري���ا أو حمى الضن���ك أو غيرها من 
األمراض عند لدغ البش���ر. لكن الدراسة األخيرة التي أجريت 
بالتعاون مع »معهد الطب الحيواني التجريبي في البندقية« 
)ازسفا(، أظهرت أن بعوض النمر اآلسيوي أو البعوض الشائع 
ال ينقل كوفي���د-19. وأوض���ح المعهد في بي���ان »أظهرت 
االختبارات أن الفيروس الذي ينتقل إلى البعوض عن طريق 
حقنها بدم يحمل الوباء، لم يتكاثر« لذلك من المستحيل أن 

تنقل الحشرات الفيروس من خالل لدغاتها.

دراسة: البعوض ال 
ينقل فيروس كورونا

دراسة: وفيات األطفال بكوفيد19- نادرة


