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القدس المحتلة/ االستقالل: 
العبرية، مس����اء  كش����فت صحيفة معاريف 
أمس األحد ، عن اجتماع عقد أمس بين رئيس 
الحكومة البديل وزير األمن االسرائيلي بيني 
غانتس ، م����ع عائلة الضابط ه����دار غولدين 
األس����ير في قطاع غزة.  وقال����ت »معاريف«، 
»إن غانت����س أع����رب لعائل����ة غولدي����ن عن 

التزامه بإعادة األس����رى اإلسرائيليين الذين 
تحتجزهم حم����اس في غزة«. في حين، قالت 
إذاع����ة الجيش اإلس����رائيلي نق����ال عن عائلة 
غولدي�ن خالل االجتم����اع مع غانتس: »إذا لم 
نر أي خط����وات حقيقية إلع�����ادة أبنائنا من 
غ��زة، س����نغير طريقنا الرسمي، وسنتصرف 

بطرق أخرى«.

عائلة غولدين تهدد »غانتس«: إذا لم نر 
خطوات حقيقية سنتصرف بطرق أخرى

الضفة الغربية- القدس المحتلة- االستقالل: 
اقتحم عشرات المس���توطنين أمس األحد، باحات 
المس���جد األقصى، تحت حماية ش���رطة االحتالل، 
كم���ا أخطرت  ق���وات االحت���الل 6 مواطنين بهدم 

غرف س���كنية وبيوت وحظائر لماشيتهم،في يطا 
بالخلي���ل، في الوقت الذي اقتحم���ت قوات كبيرة، 
قرية بيت إكس���ا ش���مال غرب الق���دس المحتلة، 
وشرعت بأعمال تجريف لقطعة أرض داخل القرية.

 ودنس عشرات المس���توطنين المتطرفين، صباح 
أم���س األحد، باح���ات المس���جد األقص���ى، تحت 

حماية مش���ددة من شرطة االحتالل 
اإلس���رائيلي. وأفادت مصادر محلية 

اقتحام قرية »بيت إكسا« والشروع بعمليات تجريف
عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى.. 
االحتالل يخطر بهدم 6 مساكن في الخليل 

دعوا ليوم غضب شعبي األربعاء القادم 
الفصائل بغزة تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة الضم 

غزة/ االستقالل:
اتفقت القوى والفصائل الوطنية واإلس���المية في غزة، 
ي���وم أمس، على خط���ة عمل وطنية موح���دة لمواجهة 

صفقة الق���رن، متمثلة في تفعيل المقاومة الش���املة 
لمواجهة مخططات التصفية، داعيًة جماهير ش���عبنا 
إلى يوم غضب ش���عبي ف���ي األول من يولي���و القادم، 

وفعالي���ة ضخمة بمش���اركة كافة الفصائ���ل في غزة . 
وأكدت الفصائل خالل بيان أصدرته في 
ختام اللقاء الوطن���ي بعنوان »موحدون 

أوروبا والضم االستعماري.. هل 
تمتلك خيارات لمواجهة »إسرائيل«؟

غزة /دعاء الحطاب: 
في حين تس���ابق حكومة االحتالل اإلس���رائيلي الزمن إلعالن مش���روع الضّم  
االس���تعماري ألجزاء واس���عة من الضفة الغربية واالغ���وار، يواصل المجتمع 
الدول���ي بإعالن مواقفه المنددة و الرافضة للمش���روع س���واء كان على صعيد 

د. الحساينة: أوسلو مهد لفكرة »صفقة 
القرن«.. ونحن أمام لحظة سياسية فارقة

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الدكتور 
يوسف الحساينة، أن قيادة السلطة الفلسطينية مدعوة إلى الشروع بخطوات 
عملية لترجمة إعالن التحلل من اتفاق »أوسلو« ومواجهة »صفقة القرن«، التي 

»غانتس« يطلب من جيشه البحث عن جثامين شهداء فلسطينيين

رضوان لـ »االستقالل«: نحذر االحتالل من تصعيد 
عدوانه على غزة مع قرب »الضم« االستعماري

غزة/ قاسم األغا: 
ح���ذر القيادي في حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( د. 
إس���ماعيل رضوان، االحتالل اإلسرائيلي من مغبة تصعيد 
عدوانه العسكري ضد قطاع غزة، مع قرب موعد تنفيذه قرار 

الضم االس���تعماري، لألغوار ومساحات واسعة من الضفة 
المحتلة. وقال رضوان في تصريح لصحيفة »االس���تقالل« 

أم���س، »االحت���الل ومن خ���الل رف���ع وتيرة 
التصعيد ض���د القطاع يحاول صرف األنظار 

د. ناصر القدوة: الضم انتهاك 
خطير لمبادئ القانون الدولي 

غزة/ االستقالل: 
نظم مركز أطلس للدراس����ات اإلسرائيلية، أمس األحد، ندوة سياسية 
بعنوان »خيارات الس����لطة في مواجهة خط����ة الضم« بحضور لفيف 

قناة عربية: 
�ل�سلطة �أبلغت 

�أطر�فًا دولية نيتها 
ت�سليم �سالحها 

جلي�ش �الحتالل

تسجيل نحو 200 إصابة 
جديدة بـ »كورونا« في الضفة

�ل�سحة بغزة: ال �إ�سابات جديدة 
بكورونا بعد �إجر�ء 23 فح�سًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكدت "القناة 20" العبرية، نقال عن مصادر إسرائيلية رفيعة وقريبة من الواليات 

المتحدة أن هناك خالفات عميقة في الرأي بين مستشار الرئيس 
األمريكي جاريد كوشنر والسفير األمريكي في "إسرائيل" ديفيد 

»القناة 20« : خالفات عميقة بين كوشنير 
وفريدمان قد تؤجل الضم ألشهر

رام الله/ االستقالل: 
اعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء أمس األحد، بتسجيل 136 إصابة جديدة 
بفي���روس »كورونا«، بينها 109 في محافظ���ة الخليل، و23 في محافظة نابلس، 

حمدونة يطالب بالتدخل لوقف االنتهاكات بحق األسرى
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وأضاف "س���نجابه قرار الضم، وصفقة القرن 
بكل ما لدينا من قوة، وعبر المقاومة بأشكالها 

كافة، وفي مقدمتها المقاومة المسّلحة".
ودعا "أبناء شعبنا الفلسطيني بالضفة المحتلة 
إلى أكبر هّبة شعبية؛ إلسقاط الضم، وصفقة 

ترمب-نتنياهو".
وعن دور غزة، في مواجهة مخطط "الضم"، قال 
القيادي في "حماس"، "المقاومة قالت كلمتها 
في هذا الش���أن، وحّذرت االحت���ال، وعليه أن 
يفهم هذه الرس���الة الواضحة"، في إشارة إلى 
العس���كري  للمتحدث  األخيرة  التصريح���ات 

باسم كتائب القسام أبو عبيدة.
وكان "أب���و عبيدة" قال في خطاب له الخميس 
الماضي، "إّن المقاومة تعتبر قرار ضم الضفة 

واألغوار إعان حرٍب على شعبنا".

كل اأ�شكال املقاومة م�شروعة
وش���ّدد رضوان عل���ى أن المقاوم���ة في قطاع 
غ���زة لن تقف مكتوفة األيدي، "وكل أش���كال 
المقاومة مشروعة لش���عبنا الفلسطيني؛ للرد 
على مخططات وانته���اكات االحتال، الذي ال 

مقام له على أرض فلسطين التاريخية".
وش���نت طائ���رات االحت���ال الحربية مس���اء 
الجمع���ة الماضية، ع���دة غارات عل���ى مواقع 
متفرقة للمقاومة في قطاع غزة، حيث قصفت 
بص���اروخ واحد على األقل، أرضا ش���رق مدينة 
دير البل���ح، كما قصف���ت طائ���رات االحتال 
موقعين في مدين���ة خانيونس جنوب قطاع 
غزة بعدة صواريخ، وقصفت مدفعية االحتال 
اإلسرائيلي موقعا بقذيفتين على األقل شمال 

شرق مدينة غزة. 
وزعم الجيش اإلسرائيلي في بيان أن مقاتاته 
هاجمت ع���دة مواقع في قطاع غ���زة، وجاء ردا 
على إطاق صواريخ م���ن غزة باتجاه »األراضي 

اإلسرائيلية«.

املطلوب ترجمة املواقف 
وثّمن المواقف األوروبية والعربية واإلسامية، 
الت���ي أع���رب ع���ن رفضه���ا لمخط���ط الضم 
الفلسطيني  الموقف  االس���تيطاني، ودعمت 

في هذا الصدد.
واستدرك "لكن المطلوب ترجمة هذه المواقف 

إلى إطار عملّي على أرض الواقع، حتى يدرك أن 
مخططاته لن تمّر دون محاسبة".

وفي الوقت ذاته، جّدد اس���تهجان "حماس" 
لهرول���ة أنظمة عربية نح���و التطبيع مع دولة 
االحت���ال، مضيًف���ا "التطبي���ع م���ع الكي���ان 
الصهيوني خيانة وخذالن لش���عبنا، ويشجع 
الكي���ان على الض���م وتمرير صفق���ة القرن". 
وخاَط���ب "المهرولين" نح���و التطبيع بالقول 

"رهانكم على االحتال خاسر؛ ألنه إلى زوال".       
ووسط تحذيرات من الخطوة، تشهد المنطقة 
حالة من الترقب، مع قرب تنفيذ دولة االحتال 
قرار الضم االس���تعماري لألغوار ومس���احات 
واسعة من الضفة المحتلة، مطلع يوليو )تّموز( 

المقبل.
ويأتي تنفيذ االحتال لهذا القرار، اس���تناًدا 
التفاق تشكيل حكومة االحتال الحالية بين 
رئيسها "بنيامين نتنياهو"، وزعيم حزب "أزرق 
أبيض" "بيني غانتس" نهاية أبريل )نيسان( 

المنصرم.
وردًا عل���ى ذل���ك، أعل���ن رئي���س الس���لطة 
الفلس���طينية محم���ود عب���اس بماي���و )أيار( 
التحّلل من االتفاقيات والتفاهمات  الماضي، 
مع الحكومتين األمريكية و"اإلسرائيلية"، وما 
يترتب عليها من التزامات بما فيه التنس���يق 
األمن���ي، واس���تكمال التوقي���ع عل���ى طلبات 
انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات 

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

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

المنصرم.
وتضمنت الصفقة المرفوضة فلسطينًيا بنودًا 
عدة، أبرزها أن تكون القدس المحتلة "عاصمة 
غير مقس���مة" لدولة االحت���ال، ورفض عودة 
الاجئين الفلسطينيين إلى األراضي المحتلة 
س���نة 1948، واإلبقاء على مستوطنات الضفة 
المحتل���ة، ومنطقة غور األردن وش���مال البحر 

الميت، تحت السيطرة الكاملة لاحتال.
كما تشترط اعتراف الفلسطينيين بما ُتسمى 
"يهودّية إس���رائيل"، ونزع ساح المقاومة في 
قطاع غ���زة، على أن ُينظر ح���ال تحقيق ذلك 
في إمكانية إقامة دولة فلس���طينية "منزوعة 
السيادة"، على ما تبقى من أراٍض بالضفة وغزة، 

تربطها جسور وأنفاق.

رضوان لـ »االستقالل«: نحذر االحتالل من تصعيد عدوانه على غزة مع قرب »الضم« االستعماري
غزة/ قا�شم الأغا: 

حللّذر القيادي يف حركللة املقاومللة الإ�شللامية )حما�س( د. 
اإ�شللماعيل ر�شللوان، الحتال الإ�شللرائيلي من مغبة ت�شللعيد 
عدوانه الع�شللكري �شللد قطاع غللزة، مع قللرب موعد تنفيذه 

قرار ال�شم ال�شتعماري، لاأغوار وم�شاحات وا�شعة من ال�شفة 
املحتلة. وقال ر�شوان يف ت�شريح ل�شحيفة »ال�شتقال« اأم�س، 
»الحتال ومن خال رفع وترية الت�شعيد �شد القطاع يحاول 
�شللرف الأنظار عما يرتكبه من جرائم بال�شللفة الغربية، اأو 

ما قد يحدث من جرمية ال�شللم لأرا�شلليها، اإ�شللافة لت�شللدير 
اأزماتلله الداخلية«. وحّمل الحتال امل�شللوؤولية الكاملة عن 
تداعيات اأي ت�شعيد على ال�شاحة الفل�شطينية، م�شددًا على 

اأن »حما�س« لن ت�شمح بتمرير خمطط »ال�شم«.

غزة/ االستقال: 
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس األحد، إنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، 

بعد إجرائها 23 فحصًا خال ال� 24 ساعة الماضية.
وأضاف���ت الوزارة في تقريرها اليومي الذي وصل "االس���تقال"، أن عدد الحاالت المؤكد إصابتها 
بالفيروس بلغت 72 حالة، فيما ش���في منها 57 حالة، ليبقى عدد الحاالت النش���طة الموجبة 14 
حالة، عدا عن حالة وفاة واحدة. وأشارت الصحة أنها أجرت 23 فحصًا خال ال� 24 ساعة الماضية، 

"ولم يتم تسجيل إصابات جديدة".
وقال���ت "إن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحاالت المش���تبهة بلغ 12،556 عينة، منها 

12،484 عينة سلبية، و72 عينة إيجابية".

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقال:
تواص���ل ق���وات االحت���ال اإلس���رائيلي، حم���ات 
المداهمة واالعتقال اليومية، في مناطق متفرقة من 

الضفة الغربية والقدس المحتلة. 
ففي الق���دس المحتلة، اعتقلت ق���وات االحتال ، 
الشابين بال أبو الزكي، والقسام حلبية من بلدة أبو 
ديس شرق القدس، بعد مداهمة منزليهما، والعبث 

في محتوياتهما. 
وفي س���ياق متصل، ش���هدت بلدة العيسوية في 
القدس المحتل���ة ، مواجهات عنيفة بين الش���بان 
وقوات االحتال، أطلق خالها الش���بان المفرقعات 
النارية والزجاجات الحارقة، وتركزت المواجهات في 
ح���ي عبيد الذي يمر عليه الذكرى الس���نوية األولى 

الستشهاد الشاب محمد عبيد. 

واعت���دت قوات االحت���ال على المقدس���ية عايدة 
الصيداوي أمام باب المجلس، في القدس المحتلة. 

وكانت ق���وات االحتال اعتقلت المواطن يوس���ف 
مخيمر أمس األول، بعد خروجه من المسجد األقصى 
واقتادته إلى مركز التحقيق في "باب األسباط"، ثم 
اقتيد بع���د ذلك إلى مركز "القش���لة" غرب القدس 

ليتم التحقيق معه لسبع ساعات. 
وأفرجت قوات االحتال عن مخيمر بشرط اإلبعاد عن 
المسجد األقصى أسبوعا، والعودة مجّدًدا للتحقيق 

األحد القادم ليتسلم قراًرا آخر باإلبعاد لعدة أشهر.
وتواصل قوات االحتال سياستها التنكيلية بحق 
أهال���ي مدينة الق���دس المحتلة، من خ���ال إبعاد 
المرابطي���ن عن المس���جد األقص���ى والمدينة، في 

الوقت الذي تتصاعد فيه اقتحامات المستوطنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي، 
ش���ابًا من مخيم عايدة ش���مال بيت لحم، وس���لمت 
اثنين آخري���ن باغين لمراجعة مخابراتها، وس���ط 
اندالع مواجهات بين الش���بان وجنود االحتال أثناء 

اقتحام للمخيم، دون أن يبلغ عن إصابات. 
واعتقلت قوات االحتال الش���اب أحمد محمد حماد، 
بع���د دهم وتفتيش منزل ذويه ف���ي مخيم عايدة 

شمال بيت لحم. 
وفي بلدة تقوع شرقا، سلمت قوات االحتال باغين 
للش���ابين علي يوس���ف جبرين )25 عام���ا(، وأحمد 

صباح، لمراجعة مخابراتها. 
وتواص���ل ق���وات االحت���ال اعتقاالته���ا اليومية 
للمواطنين ف���ي مناطق متفرقة بالضف���ة الغربية 

والقدس المحتلة. 

رام الله/ االستقال: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مس���اء 
أم���س األح���د، بتس���جيل 136 إصاب���ة 
جديدة بفيروس "كورون���ا"، بينها 109 
في محافظة الخلي���ل، و23 في محافظة 
نابلس، و4 في ضواحي القدس، ما يرفع 
حصيلة اإلصابات لي���وم أمس إلى 195 

إصابة.
وأوضحت الكيلة، ف���ي بيان صحفي، أن 
مجمل اإلصابات بالفيروس في فلسطين 
بلغ 2248 إصابة، فيم���ا بلغ عدد حاالت 

التعاف���ي 621، والوفي���ات 7، والحاالت 
النشطة 1620.

وأش���ارت إلى أن طواق���م الطب الوقائي 
أجرت فحوص���ات ل� 638 عائدا من مصر، 
وروسيا، واألردن، وهم اآلن قيد الحجر في 
أريحا إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم 

خال الساعات المقبلة.
وكانت وزي���رة الصحة أعلنت ، في وقت 
س���ابق من صباح أمس األحد ، تسجيل 
59 إصابة جديدة بفي���روس كورونا في 

محافظات الضفة الغربية والقدس.

وأوضحت الكيل���ة، في االيجاز الصباحي 
حول مس���تجدات كورونا في فلسطين، 
أن اإلصاب���ات توزعت كالتالي: 20 إصابة 
في الق���دس، 34 في محافظة الخليل، 3 
محافظة بيت لحم، 1 محافظة نابلس، 1 

محافظة رام الله والبيرة.
قال مدير عام الط���ب الوقائي علي عبد 
ربه، في تصريحات صحفية، إن الفيروس 
حتى اآلن ينتش���ر على ش���كل بؤر في 
بعض المناطق، ونخشى من تطوره إلى 

مرحلة التفشي في المجتمع.

الصحة بغزة: ال إصابات جديدة تسجيل نحو 200 إصابة جديدة بـ »كورونا« في الضفة
بكورونا بعد إجراء 23 فحصًا

االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت بالضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقال: 
أكدت "القناة 20" العبرية، نقا عن مصادر إسرائيلية رفيعة وقريبة من الواليات المتحدة 
أن هن���اك خاف���ات عميقة في الرأي بين مستش���ار الرئيس األمريكي جاريد كوش���نر 
والسفير االمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان وأنه من المتوقع تأجيل الضم ألسابيع 
أو أش���هر قادمة. وذكرت القناة أن كوشنير طلب التأجيل خشية أن يقوم الفلسطينيون 
بإع���ان دولة ونيل اعتراف دولي، بينما يضغط فريدم���ان على نتنياهو بجنون لتنفيذ 
فوري للضم. وكان وزير االس���تخبارات اإلس���رائيلي إيلي كوهين قد رجح، األحد، أن يتم 
تنفي���ذ خطة الضم ألجزاء من أراضي الضفة الغربية خال الش���هرين أو الثاثة أش���هر 

المقبلة، وذلك قبل ثاثة أيام من الموعد المقرربداية الشهر المقبل. 
وق���ال كوهين ف���ي تصريح لإلذاعة العبري���ة العامة إن "إس���رائيل أمام فرصة 

تاريخية لدفع هذه الخطة قدما حتى موعد االنتخابات الرئاسية األمريكية".

»القناة20« : خالفات عميقة بين كوشنير 
وفريدمان قد تؤجل الضم ألشهر
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وتش���ير تقديرات فلس���طينية، إلى أن جريم���ة "الضم" التي 
تس���تهدف منطقة غ���ور األردن الغني���ة بموارده���ا المائية، 
والمس���توطنات المقامة ف���ي الضفة المحتلة، س���تطال أكثر 
من%30 من مس���احة الضفة الغربية المحتلة. وردًا على ذلك، 
أعلن رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس بمايو )أيار( 
الماضي، التحّلل من االتفاقي���ات والتفاهمات مع الحكومتين 
األمريكية و"اإلس���رائيلية"، وما يترتب عليها من التزامات بما 
فيه التنسيق األمني، واستكمال التوقيع على طلبات انضمام 
فلس���طين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية غير المنضّمة 

لها.
وبالعودة إلى المواقف الدولية، فق���د صّوت البرلمان الفيدرالي 
البلجيكي، في جلس���ة كاملة، الجمعة الماضية على مشروع قرار 
يطال���ب حكومته بإدانة أي قرار تتخذه "إس���رائيل" بضم أراض 

فلسطينية، واتخاذ إجراءات ضدها. 
فيما دعا األمي���ن العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كيان 
االحتالل اإلس���رائيلي للتخل���ي عن خططه لضم مس���توطنات 
الضفة الغربية المحتلة، لما ستشكله من انتهاك بالغ الخطورة 

للقانون الدولي وسيضر بفرص "حل الدولتين" بشدة. 
م���ن جهة أخرى حّض أكثر من 1000 نائب أوروبي من 25 دولة، 
قادتهم للتحرك بشكل حازم؛ لوقف مخطط الكيان ضم أجزاء من 
الضفة الغربية المحتلة. كما جدد نائب وزير الخارجية الروس���ي، 
ميخائيل بوغدانوف، التأكيد على أن الخطة اإلسرائيلية الرامية 
إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية لن تؤدي إلى "السالم"، مشددا 

على الحاجة الفعلية للمفاوضات. وفق تعبيره. 
وفي ذات الس���ياق، دعا المقرر الخ���اص األممي المعني بحقوق 

اإلنسان في األراضي الفلس���طينية مايكل لينك، إلى النظر في 
إجراءات لمنع "إسرائيل" من ضم أجزاء من الضفة الغربية. 

ول���م يختلف رد فعل وزراء س���ابقين وسياس���يين وأعضاء في 
البرلمان األسباني عن سابقيهم، إذ طالبوا حكومة بالدهم برفض 
عملية "الضم" اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية، والتهديد بأنه 

لن يمر دون عواقب وخيمة. 
ويعت���زم البرلم���ان األلمان���ي إصدار ق���رار يعتب���ر خطط ضم 

"إسرائيل" لمناطق فلسطينية مخالفة للقانون الدولي. 
عقوبات قا�سية 

توق���ع المخت���ص بالقان���ون الدولي عب���د الكريم ش���بير،  لجوء  
المجتم���ع الدولي لف���رض عقوبات ضد الكيان االس���رائيلي في 
حال أقدم على تنفيذه مش���روع الضم لمنطق���ة األغوار و أجزاء 
من الضفة الغربية مطلع الشهر القادم، مبينًا أن موقف االتحاد 
االوروبي و موقف البرلمان البلجيكي والفرنسي واأللماني تحمل 

رسالة قوية لالحتالل. 
وأوضح ش���بير ل�"االس���تقالل"، أن االتحاد االوروبي قد يلجأ لعدة 
خطوات عملية من شأنها أن ُتجبر االحتالل على التراجع خطوات 
لل���وراء فيما يتعلق بق���رار الضم، تتمثل ب����" تجميد العالقات 
الدبلوماس���ية و وقف المساعدات و الخدمات االوروبية، وتجميد 
العمل باالتفاقيات االقتصادية م���ع الكيان الصهيوني، كذلك 
اتخاذ عقوبات قانوني���ة ضده، إضافة الى إعادة التصويت لحال 
الدول الفلس���طينية و منحه���ا عضوية دولة مس���تقلة وفعالة 

كعقاب لالحتالل. 
و ولفت الى أن االتحاد االوروبي قد اتخذ س���ابقًا اجراءات عقابية 
ضد دولة االحتالل، عندما قام بوضع كافة الشركات التى تتعامل 

مع منتجات المس���توطنات على القائمة السوداء و منع التعامل 
معه���ا، مضيفا " فليس بعيدًا أن ينف���ذ االتحاد تهديداته في 

حال تحدي االحتالل موقف المجتمع الدولي وأقدم على الضم.
 وق���ال" إن االحتالل عادة يرتكب الجرائم و ينتهك بنود وقواعد 
القانون الدولى االنس���اني دون الخوف م���ن العقاب، لكن اليوم 
بعدم���ا توح���د موقف معظم ال���دول االوربية عل���ى أن االراضي 
الفلس���طينية التي ين���وي االحتالل ضمها ه���ي أراٍض محتلة، 
وتلويحها بفرض عقوبات دبلوماس���ية و سياسية و اقتصادية 
عليه ف���ي حال تم التنفي���ذ، دفع ذلك االحتالل إلجراء دراس���ة 
عميق���ه لكافة ردود الفع���ل الدولية والمواق���ف األوروبية حول 
مشروع الضم"، متوقعًا أن يتراجع االحتالل عن الضم رغم موقف 

اإلدارة األمريكية المساند و الداعم له. 
وش���دد ش���بير على ضرورة أن تعمل الس���لطة على اس���تغالل 
الموق���ف االوروبي الرافض لمش���روع الض���م و الداعم للقضية 
الفلس���طينية، عبر اتخاذ خطوات عملية والتنس���يق مع االتحاد 
االرووبي من خالل المجموعة العربية لمناقش���ة مش���روع اقامة 
دولة فلس���طينية واالعتراف بها، إضافة الى اس���تثمار القضاء 
الدول���ي للدول االوروبية لرفع دعوه ض���د االحتالل و تفعيل دور 
محكمة العدل الدولية بالحصول على قرار يقضي بعدم شرعية 
القرارات التي تتخذها "اس���رائيل" بضم االراضي الفلسطينية 
المحتلة باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي االنس���اني و القانون 

الجنائي الدولي. 

مواقف مب�سرة ولكن.. 
وب���دوره،  أكد المختص بالش���أن الدولي د.تيس���ير محيس���ن، 
أن موق���ف الغالبي���ة من المجتم���ع الدولي ضد مش���روع الضم 

االستعماري االس���رائيلي،إال أن ذلك الرفض لم يترجم لخطوات 
عملية على أرض الواقع من شأنها أن ُتلجم لهث "اسرائيل" وراء 
فرض الس���يادة على أجزاء من الضف���ة الغربية و منطقة األغوار، 
متوقعًا أن تكون الخطوات العملية ضد " اس���رائيل" نسبية وال 

تكفي الجبار االحتالل على التراجع عن الضم.
قال محيسن ل�"االس���تقالل":" إن التصريحات الرافضة لمشروع 
الضم االس���رائيلي الص���ادرة عن معظم دول االتح���اد االوروبي 
مبشرة، لكنها تبقى رهينة حقيقة الرفض اللفظي دون تحديد 
توجه���ات و قرارات عملية يمكن أن تتخذ فيما لو أقدم االحتالل 

على عمليه الضم".
وأض���اف:" ألمانيا كان لها موقف متق���دم رافض لعملية الضم، 
بلجيكا وفرنس���ا واألمم المتحدة جميعه���ا اعتبرت عملية الضم 
مناقضة للقانون الدول���ي و تتعارض مع قراراته، لكن ال أحد من 
تلك الدول أعطتنا مؤش���رًا عمليًا بأنها ستلجأ ألخذ عقوبات على 

دولة االحتالل". 
و بين أن الرفض اللفظي لمش���روع الضم يجعل الموقف األممي 
والدولي ضعيف و ليس محل اهتمام أو حساب دقيق لدى دولة 
االحت���الل، والذي يمك���ن أن يجعلها تتراجع ع���ن الضم، مؤكدا 
على أن "اسرائيل" ستحسب الحس���اب لمن يمتلك القدرة على 
ايذائه���ا ويجعلها تدفع ثمن أعمالها الت���ي يمكن أن تنفذها 

بداية شهر تموز القادم. 
وأشدد محيس���ن أن المجتمع الدولي قادر على اجبار "اسرائيل" 
على التراجع عن مش���روع الضم، في حال فرض عقوبات حقيقية 
عليها، كقطع العالقات الدبلوماسية معها، وتجميد االتفاقيات 

السياسية و االقتصادية معها، وغيرها.

أوروبا والضم االستعماري.. هل تمتلك خيارات لمواجهة »إسرائيل«؟
غزة /دعاء احلطاب: 

يف حني ت�سابق حكومة الحتالل الإ�سرائيلي الزمن لإعالن 
م�س��روع ال�س��ّم  ال�س��تعماري لأج��زاء وا�س��عة م��ن ال�س��فة 
الغربية والغوار، يوا�س��ل املجتمع الدويل باإعالن مواقفه 
املنددة و الراف�س��ة للم�سروع �س��واء كان على �سعيد قرارات 
الربملان وت�س��ريحات لبع�ض امل�س��وؤولني يف تل��ك احلكومات، 
باعتبار ال�س��م مناق�س��ًا لقرارات القانون الدويل الن�س��اين 
و كاف��ة التفاقيات املتعلقة بالأرا�س��ي الفل�س��طينية، فهل 
يتمل��ك املجتمع الدويل اتخاذ خطوات جتاه »ا�س��رائيل« يف 
حال حتدت العامل ونفذت م�س��روع ال�س��م؟، وما الإجراءات 
الت��ي ميك��ن اأن يق��وم به��ا املجتم��ع على ال�س��عيد ال�سيا�س��ي 

والدبلوما�سي والقت�سادي جتاه الحتالل؟ 

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين الدكتور يوس���ف 
الحس���اينة، أن قيادة الس���لطة الفلسطينية 
مدعوة إلى الش���روع بخطواٍت عملية لترجمة 
إع���الن التحلل من اتفاق "أوس���لو" ومواجهة 
"صفق���ة الق���رن"، الت���ي اعتبر مس���ألة ضم 

الضفة، من أهدافها.
جاء ذلك خالل ندوٍة نظمها االتحاد اإلسالمي 
في النقاب���ات المهني���ة، ، بعن���وان: )قراءة 
سياسية حول خطة الضم اإلسرائيلية وسبل 

مواجهتها(، بقاعة بلدية خان يونس.
وقال د. الحس���اينة :" لقد كان ألوسلو نتائَج 
كارثية عل���ى قضيتنا الفلس���طينية، ونجم 
ع���ن هذه االتفاقية تن���ازالت تجلب تنازالت، 
وبالتالي خس���ارة يتبعها خس���ارة أكبر، إلى 
أن وصلنا إل���ى "صفقة القرن""، مس���تحضرًا 
مقولًة للدكتور الشهيد فتحي الشقاقي، بأن 

سياسة التنازل، تعني سياسة الخسارة.

وش���دد على أن ش���عبنا قادٌر عل���ى مجابهة 
التحديات واللحظ���ات الحرجة والفارقة التي 
تزداد خطورًة على قضيته، من خالل استناده 
عل���ى خي���ار المقاوم���ة والتحري���ر والثوابت 
الوطني���ة، التي سُتفش���ل الض���م و"صفقة 

القرن".
وعاد د. الحس���اينة بالذاكرة إل���ى الحيثيات 
والظروف التي أوصلتنا التفاقيات "أوس���لو"، 
مشيرًا إلى أن انتفاضة الحجارة التي انطلقت 
في ع���ام ١٩٨٧، وكان أح���د عوامل تفجيرها 
وانطالقتها بمعركة الشجاعية التي خاضها 
أبطال الجهاد اإلسالمي، ووضعت "إسرائيل" 
في م���أزق، واس���تنزفتها، وأحرجتها، لتعمل 
على االلتفاف عليها وإجهاضها، ساعدها في 
ذلك قصر النفس الفلس���طيني واستعجاله 
قطف الثمار، وكانت  اتفاقية "أوس���لو"، التي 

كانت نكبًة حقيقية لقضيتنا.
وعّدد أب���رز النتائج الكارثية على المش���روع 
الوطني له���ذا االتفاق، منها أن���ه وألول مرة 

يت���م االعت���راف بالكي���ان الصهيوني على 
مساحة ما يقارب ٨٠% من أراضي فلسطين 
التاريخية، وأن االتفاق س���مح بإقامة سلطة 
تحت مظل���ة االحتالل، وأنه ج���اء بما ُيعرف 
بالتنس���يق األمني، وأنه مّكن للكيان  اقتالع 
الوجود الفلس���طيني في الضف���ة والقدس، 
وأنه أنش���أ دولة المس���توطنات في الضفة 
الغربية بعدد يفوق ٨٥٠ ألف مستوطن على 

األراضي المحتلة ع���ام ١٩٦٧. ومن تداعيات 
"أوس���لو" كذلك، أنه رفع الح���رج عن األنظمة 
العربي���ة للتطبي���ع، ومن ه���ذه األنظمة من 
يتباه���ى و يتبارى اليوم نحو التطبيع، إضافًة 
إلى أنه أعطى السلطة دورًا وظيفيًا لتخفيف 
العبء عن االحتالل، وتجميل صورته. واعتبر 
د. الحس���اينة أن "أوس���لو" ه���و ال���ذي مّهد 
الطريق لفكرة "صفقة الق���رن"، التي طرحها 
للحركة الصهيونية،  إرض���اًء  المأزوم،  ترامب 
وللصهيوني���ة المس���يحية ف���ي الوالي���ات 
المتحدة. ونوه إلى أن "صفقة القرن" مشتقة 
من فكرة الس���الم االقتصادي، التي روج لها 
بنيامي���ن نتنياه���و، وتتج���اوز ف���ي طرحها 

الفلسطينيين إلى اإلقليم العربي.
ن د. الحساينة أن "صفقة القرن" تؤسس  وبيَّ
لحل���ف االعتدال العربي ف���ي مواجهة محور 
المقاومة، وتهدف ف���ي إطار هذا الحلف إلى 
خلق "عدو جدي���د" يتمثل في إيران، وصرف 
نظر العرب والمسلمين عن عدوهم الحقيقي 

المتمثل في "إسرائيل".
كما بّي���ن أن "صفقة الق���رن" تهدف لتبادل 
ديموغرافي وجغرافي، ُتلقي بموجبه حكومة 
العدو اإلسرائيلي العبء السكاني في مناطق 
معينة - كمنطقة المثل���ث- تخضع لها على 
عاتق السلطة، مقابل أخذ أراٍض إستراتيجية 

في الضفة وغور األردن.
ولفت عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين، إلى أن "صفقة القرن" 
تتبنى إنهاء قوى المقاومة، ونزع س���الحها، 
وهو األمر الذي لن ُيكتب له النجاح، فمقاومة 
ش���عبنا متجذرٌة في وعيه، وسالُح المقاومة، 

خٌط أحمر لن نسمح بالمساس به.
وانتقد د. الحس���اينة بش���دة تساوق بعض 
العرب اليوم مع العدو في مخططاته اللعينة، 
واالنقالب الذي ح���دث في المفاهيم والوعي 
والموروث الثقافي، كي يضمنوا بقاءهم على 
كراسيهم، متسائاًل بحرقة: ألهذا الحد وصل 

بنا األمر؟!!.

د. الحساينة: أوسلو مهد لفكرة »صفقة القرن«.. ونحن أمام لحظة سياسية فارقة
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )270/ 2020(
يعل���ن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
إبراهي���م محيي الدي���ن إبراهي���م اليازجي من س���كان غ���زة هوية رقم 

922430772 بصفته وكيال عن: بدوي معين بدوي اليازجي 
بموجب وكالة رقم: 5118 / 2020 الصادرة عن غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 2345 قسيمة 38 المدينة النصيرات 

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

األراضي.  التاريخ: 28/ 6/ 2020م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )267/ 2020(
يعل���ن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد مرزوق عليان المدني من سكان غزة هوية رقم 968413237 بصفته 

وكيال عن: فريد عبد العزيز احمد أبو هجرس 
بموجب وكالة رقم: 2340 / 2020 الصادرة عن جنين 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 221 قسيمة 15 المدينة بني سهيال

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

سلطة األراضي. التاريخ: 28/ 6/ 2020م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )268/ 2020(
يعلن للعم���وم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
منى محمد سعيد خليل أبو ياسين من سكان غزة هوية رقم 410573943 

بصفته وكيال عن: دلول محمد عبد الرحمن أبو ياسين 
بموجب وكالة رقم: 58751 / 2018 الصادرة عن قطر 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 1764 قسيمة 25 المدينة بيت الهيا

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

األراضي. التاريخ: 28/ 6/ 2020م

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

وطالب بيان الفصائل بدعوة األمناء العامين الجتماع عاجل 
لالتفاق على قرار موحد لوقف قرارات الضم، وإطالق الحملة 
الوطني���ة لمواجهة مخططات الضم وصفق���ة القرن إلدارة 
االش���تباك الميداني ويمك���ن أن ينبثق عن ه���ذه الحملة 

تشكيل لجان للحماية والتصدي.
كما طالب البيان، بضرورة تشكيل لجنة إعالمية متخصصة 
لإلشراف على حملة إعالمية ضخمة ، وتشكيل لجنة قانونية 
إلعداد ملف قانوني ش���امل إلدانة االحتالل، واالتفاق على 
سياس���ة لتعزيز وتمكي���ن المواطن من خ���الل تعزيز مبدأ 

التكافل االجتماعي .
وأجمع كافة المشاركين على ضرورة إنهاء االنقسام، والخروج 
بموقف مشترك وموحد أمام العالم  ودعوة االمناء العامين 
للخروج بموقف مش���ترك قادر على التص���دي لمخططات 
الضم، ووقف المراهنة على التسوية ووقف العمل باتفاقية 

أوسلو .
قرار موحد

نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي 
أكد خالل كلمته أن نية "إس���رائيل" ضم أراٍض فلسطينيٍة 
جدي���دٍة تأتي ضمن حلقات المش���روع الصهيوني المجرم 
منذ 100 عام والهادف إلى تصفية القضية الفلس���طينية 

وإخضاع شعبنا المناضل.
وش���دد الش���يخ عزام "على ض���رورة الخروج من االنقس���ام 
واالتفاق على برنامج يواجه الض���م، ودعوة األمناء العامين 
لتشكيل خطة لمواجهة االنقس���ام، وإيصال رسالة للعالم 

بأسره بالوحدة والقرار الموحد .
وقال الش���يخ عزام: "ش���عبنا رغم كافة الظروف المعاكسة 
إال أنه قدم ت���الاًل من التضحيات التي أفش���لت مخططات 
االحتالل السابقة" ، معتبرًا أن خطة الضم عنصر إضافي من 

مخططات االحتالل للسيطرة على أراضينا المحتلة .
وبي���ن أن "إس���رائيل" تتحدى كاف���ة الق���رارات القانونية 
والشرعية وال يمكن لشعبنا أن يتأثر فال بد أن يكون هناك 
فعل مض���اد ، معتبرًا أن م���ا يؤثر باالحت���الل هو الصمود 
والتالح���م في مقاومة هذه الهجم���ة التي يمثلها ااٍلرهاب 

الصهيوني .

وطالب بوقفة عربية وإسالمية جادة وفاعلة في مواجهة هذا 
التغول على ثوابتنا وحقوقنا.

لوحة وطنية
م���ن جهت���ه، أكد الدكت���ور خلي���ل الحية عض���و المكتب 
السياس���ي لحركة حماس خالل كلمت���ه أن لقاء الفصائل 
الفلس���طينية ضد قرار الضم والصفقة، يوم أمس، يشكل 
لوح���ة وطني���ة متكامل���ة لإلع���الن الوطني الش���امل أمام 

المخططات "االسرائيلية" .
وقال الدكتور الحي���ة : إن الوحدة الوطنية تحتاج الى فعل 
وايمان بالشراكة، موجهًا رسالة لالحتالل بأن مراهنته على 
انش���غال العالم مراهنة فاشلة ، وأن مقاومتنا جاهزة لفعل 
كل م���ا يلزم لحرف االحتالل عن مخططاته ، مش���يرًا الى ان 
المقاومة الشاملة وفي مقدمتها الكفاح المسلح هو واجب 

لمواجهة مخططات العدو.
وش���دد على أن غزة حامية للمش���روع الوطني، وأن المواقع 

المستهدفة للضم هي مواقع تحت نيران مقاومتنا .
تعزيز ال�سمود

فيما طالب جميل مزهر عضو المكتب السياس���ي للجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين، بضرورة تقييم المرحلة والتخلي 
عن وهم الرهان على عملية التسوية والمفاوضات، مشددًا 
على ان غزة تمثل نموذجًا في الوحدة الوطنية في مواجهة 
مخططات الضم ، معتبرًا ان االنقس���ام ساهم في اضعاف 

القرار الوطني والعمل المشترك .
وقال مزهر: ان التغول في حقوق ش���عبنا جاء بعد اتفاقية 
اوسلو، مطالبًا بضرورة الدعوة الجتماع قيادي عاجل يشارك 
فيه األمناء العامين للخروج بقرارات جديدة لمواجهة الضم 
والترفع عن صغائر الصراع والترفع عن اي خالفات والتركيز 

على الصراع المركزي " االسرائيلي".
وش���دد على ضرورة وقف سياسات االفتقار وتعزيز صمود 
المواطن ، مجددًا مطالبته لمنظمة التحرير بسحب االعتراف 

من "الكيان الصهيوني" والغاء اتفاقية اوسلو.
الوحدة اأق�سر الطرق

وأكد طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطي���ة لتحري���ر فلس���طين، أن إنج���از الوحدة 
الوطنية وإنهاء االنقسام وتصعيد المقاومة الشعبية، 
هم���ا أقصر الطرق إلس���قاط صفقة ترام���ب- نتنياهو 

ومواجهة مشروع الضم اإلسرائيلي.
وش���دد أبو ظريفة ف���ي كلمة الجبه���ة الديمقراطية خالل 
اللقاء الوطن���ي الذي عقدته الفصائل والقوى السياس���ية 
والمجتمعي���ة األحد في مدينة غزة بعن���وان »موحدون في 
مواجهة قرار الضم وصفقة الق���رن«، على ضرورة التطبيق 
الفوري لقرارات المجلسين المركزي )2018/1/15( والوطني 
)2018/4/30(، بوق���ف العمل باتف���اق باريس االقتصادي 
وفك االرتب���اط باالقتصاد اإلس���رائيلي ومقاطعة منتجات 

.»BDS« المستوطنات ودعم حركة المقاطعة
ودعا أبو ظريفة لسحب االعتراف بإسرائيل فورًا، واسترداد 
سجل الس���كان واألراضي من اإلدارة المدنية لالحتالل، ومد 
الوالية القانونية والسياس���ية والسيادية لدولة فلسطين 
على كامل األراضي الفلسطينية بحدود 4 حزيران 67، ووضع 
جنود االحتالل ومستوطنيه أمام المساءلة القانونية ألجهزة 
السلطة ودوائرها القضائية، بالتعاون مع منظمة اإلنتربول.

حلظة تاريخية
من جهت���ه، قال عضو المكتب السياس���ي لجبهة النضال 
الش���عبي محمود الزق إن ش���عبنا أمام لحظة تاريخية في 
مفصل تاريخ ش���عبنا، مضيفا: "نحن أم���ام مخطط ومؤامرة 
تتش���ارك به أمريكا بدع���م من قوى إقليمي���ة خرجت عن 

أصولها القومية والعربية تتساوق مع هذا المخطط".
وأوضح الزق أنه مهما كانت الضغوطات والشدائد إال أننا لن 
نستسلم للمخطط اإلسرائيلي بشطب هوية شعبنا، مؤكدًا 

أهمية تفعيل النضال ضد االحتالل وليس للضم فقط.
من ناحيته، ق���ال وليد العوض، عضو المكتب السياس���ي 
لحزب الش���عب، إنه يجب عل���ى الجميع التوحد للعمل على 
زوال االحتالل، وتعميق الخطوات القيادية الفلس���طينية، 
وترجمتها بشكل فعلي لسحب االعتراف باالحتالل، والعمل 
على تعزيز صمود المواطني���ن، وبناء جبهة موحدة لتعزيز 
العالقات الداخلية الفلس���طينية وصواًل إلنهاء االنقس���ام 

وتفعيل دور منظمة التحرير.
ودع���ا إلى تعزيز العالقات مع الش���عوب واألحزاب العربية، 
وتعزيز الموقف الدول���ي الرافض للخطة، وتحويله لموقف 

معاقب لدولة االحتالل.

دعوا ليوم غضب شعبي األربعاء القادم 

الفصائل بغزة تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة الضم 
غزة/ ال�ستقالل:

اتفقت القوى والف�سائل الوطنية والإ�سالمية يف غزة، يوم 
اأم�س، على خطة عمل وطنية موحدة ملواجهة �سفقة القرن، 
متمثل��ة يف تفعي��ل املقاوم��ة ال�س��املة ملواجه��ة خمطط��ات 

الت�س��فية، داعيًة جماهري �س��عبنا اإىل يوم غ�س��ب �سعبي يف 
الأول م��ن يولي��و القادم، وفعالية �س��خمة مب�س��اركة كافة 
الف�س��ائل يف غ��زة . واأكدت الف�س��ائل خالل بيان اأ�س��درته 
يف خت��ام اللقاء الوطني بعنوان »موحدون يف مواجهة قرار 

ال�سم وال�س��فقة«، على ا�ستمرار تنفيذ وا�ستكمال التطبيق 
ب�س��حب  واملرك��زي  الوطن��ي  املجل�س��ني  لق��رارات  الف��وري 
العرتاف بالحتالل والتحلل من اتفاق اأو�سلو والتزاماتها 

الأمنية وال�سيا�سية والقت�سادية وكل ما ترتب عليها.
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إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن / أحمد منصور محم���د الدهدار عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)804386662( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

ال�ضلطة الق�ضائية 
 املجل�س الأعلى للق�ضاء

حمكمة بداية �ضمال غزة – دائرة التنفيذ
�إخطار تنفيذ

 الى المخطر اليه / وائل حسن عبد الهادي حسنين " مجهول محل االقامة "
 نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2019/6555

  لصالح طالب التنفيذ / عالء مازن عمر المدهون
وذلك لتس���ديد قيمة ش���يك رقم 30000032 والبال���غ قيمتها 5000 
ش���يكل في القضية التنفيذية الراهنة لدى محكمة بداية ش���مال غزة 
باإلضافة الى رس���وم ومصاريف القضية التنفيذية وقدرها 90 ش���يكال 
وذلك خالل اسبوعين من نش���ر هذا االعالن وعليه يتم اتخاد االجراءات 

القانونية بحقك حسب األصول .
  لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �ضمال غزة 
جمال النمرة

دولة فل�ضطني 
ال�ضلطة الق�ضائية 

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي 
 حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان ال�ضرعية البتدائية 

�ملو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور
 �ضادرة عن حمكمة �ل�ضيخ ر�ضو�ن 

إلى المدعى عليه / س����اهر محمود علي الدنف من غزة وس����كان الشاطئ المسجد 
الغربي س����ابقًا "ومجه����ول محل اإلقامة في دولة بلجي����كا اآلن" ويحمل هوية رقم 
400506606 يقتض����ي حض����ورك الى هذه المحكم����ة يوم األربع����اء الواقع في 
2020/8/19م الس����اعة التاس����عة صباحًا وذلك بخصوص القضية أس����اس 104 / 
2020م وموضوعها دعوى تفريق للغياب والضرر المرفوعة عليك من قبل المدعية/ 
آية كمال محمود أبو ش����قفة من غزة وسكان الش����اطئ – هوية رقم 401768619 
وان لم تحضر في الوقت المعين او ترس����ل وكياًل عنك سيجري بحقك المقتضى 

الشرعي غيابيًا لذلك جرى تبليغك حسب األصول.وحرر في: 2020/6/28م

قا�ضي حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان ال�ضرعية 
حممد كامل اأبو را�س

  �إعالن ت�ضجيل مركبة
أعل���ن أن���ا / محمود زهير علي المصري  من س���كان غ���زة و أحمل هوية 
رقم )411961253( عن رغبتي بتس���جيل المركبة رقم )3862703( من 
) EA5m40612028581( وتحمل شاصي رقم   )نوع )صالون خصوصي

والمسجلة سابقًا باسم المواطن / نادر يوسف ابراهيم الخضري   ويحمل 
هوي���ة رقم  ) 950833475( مجهول محل اإلقامة حيث إنني اش���تريت 
المركبة س���ابقًا وأرغب بتسجيلها على اس���مي لدى دائرة ترخيص غزة 
فم���ن لديه اعتراض  عل���ى ذلك عليه أن يس���جل اعتراضه لدى الدائرة 
المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلس���طينية خالل عش���رة 

أيام من تاريخ هذا اإلعالن .

القدس المحتلة / االستقالل:
كش���فت قناة "كان11" العبرية النقاب عن ما أس���متها 
"خط���ة كس���ر قواع���د اللعبة" حي���ث أبلغت الس���لطة 
الفلس���طينية جهات أوروبي���ة وأمريكي���ة بأنها تنوي 
تسليم سالحها لجيش االحتالل حال اإلقدام على خطوة 

الضم.
وذكرت القناة أن السلطة أبلغت الوسطاء بأنها ستجمع 
س���الح أجهزتها باإلضافة للذخائر وستدفع به على متن 

ش���احنات إلى مقر قيادة جيش االحتالل في مستوطنة 
"بيت ايل" شمالي رام الله، وستطلب من الجيش تحمل 

المسئولية كاملة عن مناطق السلطة.
كما ش���مل التهديد وج���ود قرار بحل الس���لطة على يد 
منظم���ة التحري���ر، وحل األجه���زة األمني���ة، وعدم دفع 
الرواتب ألي موظف. في حي���ن  قالت القناة إن وفدًا من 
المخابرات األمريكي���ة "CIA" زار رام الله أمس األول في 
محاولة لثني الس���لطة ع���ن رفضها إج���راء المفاوضات 

مع "إس���رائيل" على أس���اس صفقة الق���رن دون فائدة، 
كما رفض الرئيس الفلس���طيني أبو م���ازن طلبًا أمريكيا 
بإجراء محادث���ات هاتفية مع وزي���ر الخارجية األمريكي 
"مايك بومبي���و" بخصوص صفقة الق���رن وخطة الضم. 
وحسب القناة، يسود االعتقاد لدى السلطة الفلسطينية 
بأن "إس���رائيل" س���تقدم قريبًا على ض���م تجمع "غوش 
عتصيون" ومستوطنة "معاليه ادوميم" وغيرها ما يعني 

ذهاب األمور نحو تصعيد كبير.

حال اإلقدام على خطوة الضم

قناة عبرية: السلطة أبلغت أطرافًا دولية نيتها تسليم سالحها لجيش االحتالل
قلقيلية/ االستقالل: 

أصدرت محكمة االحتالل العس���كرية حكمًا على األسير عارف سليم من بلدة 
عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية بالسجن الفعلي لمدة عامين ونصف.

وذك����ر مكتب إعالم األس����رى أن محكمة االحتالل فرضت أيًضا على األس����ير 
غرامة مالية بقيمة 20 ألف ش����يكل. وأش����ار إلى أن االحتالل اعتقل س����ليم 
بتاريخ 2018/9/16 وهو أسير سابق اعتقل عدة سنوات في سجون االحتالل.

الحكم على األسير عارف سليم 
بالسجن عامين ونصف وغرامة

غزة/ االستقالل: 
نظم مركز أطلس للدراسات اإلس����رائيلية، أمس األحد، ندوة 
سياس����ية بعنوان "خيارات السلطة في مواجهة خطة الضم" 
بحضور لفيف من قيادات وكوادر العمل الوطني واإلسالمي، 
وعدد م����ن المحللين والكّت����اب والمتخصصين في الش����أن 

السياسي.
وتح����دث الدكتور ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة 
فت����ح، ضيف اللقاء خ����الل الندوة، عبر برنامج )س����كايب( عن 
خي����ارات الس����لطة الفلس����طينية والرئيس محم����ود عباس، 
لمواجهة خطة الضم اإلس����رائيلية، التي من المقرر أن تعلن 
حكوم����ة نتنياهو-غانتس، عن دخولها حي����ز التنفيذ خالل 

األيام القليلة المقبلة.
وقال د. القدوة: إن خطة الضم هي نتاج لرؤية ترامب الشرق 
أوس����طية القائمة على التنكر لحقوق الش����عب الفلسطيني 
واالنحياز الت����ام لليمي����ن الديني الصهيون����ي، باعتبار كل 
فلسطين أراضي إس����رائيلية"، مبينا أن ضم أجزاء من الضفة 
وغور األردن، هو انته����اك خطير لمبادئ القانون الدولي، كما 

ورد في ميثاق األمم المتحدة.
وأش����ار د. القدوة إل����ى وجود توافق دول����ي على رفض الضم 
من حيث المبدأ، باستثناء "إس����رائيل" وإدارة ترمب، موضحا 
أن "إس����رائيل" أخط����أت خطأ كبي����را عندما اتخ����ذت قرارها 
االس����تعماري، حيث أعادت تذكير العالم بعدم ش����رعية وال 
قانونية االس����تيطان، وباإلجراءات اإلسرائيلية القمعية ضد 

الفلسطينيين.
وأع����رب د. القدوة عن اعتق����اده، بأن المقارب����ة التي تبنتها 
الس����لطة الفلس����طينية لمواجهة ق����رار الض����م، هي نفس 
المقاربة التي هددت بتنفيذها في مناس����بات س����ابقة، مثل 
إنهاء االلتزام باالتفاقيات السياس����ية واألمنية مع االحتالل 
اإلسرائيلي، ووقف التنسيق األمني، والتهديد بحل السلطة، 
مشيرًا إلى أن الس����لطة قد تكون جادة في تنفيذ تهديدها 

هذه المرة.

وأض����اف: ال يوج����د اآلن عالقات بين الس����لطة وبين االحتالل 
اإلس����رائيلي الذي بدأ يش����عر بجدية الس����لطة في تنفيذ ما 
هددت ب����ه، وينتظر ما س����يحدث في الي����وم التالي لتنفيذ 

الضم".
عدة خطوات 

وعرض د. الق����دوة مجموعة من الخط����وات التي يجب القيام 
بها لمواجهة خطة الضم، حيث قال: في الجانب السياس����ي 
كان يجب علينا أن نقول إن الضم سيش����كل إعالنا رسميا من 
قبل إس����رائيل عن انتهاء التس����وية التفاوضية" مؤكدًا على 
ضرورة اإلعالن عن االلتزام بإنجاز االستقالل الوطني في دولة 
فلسطينية قائمة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس.

و شدد على ضرورة دعوة دول العالم لتقديم الدعم والمساعدة 
للش���عب الفلس���طيني لتحقيق هدف االس���تقالل الوطني، 
وضرورة إعالن الدول العربية عن تعليق مبادرة السالم العربية.

ودع����ا د. القدوة إلى تش����كيل مقاومة حقيقية لالس����تعمار 
االستيطاني اإلس����رائيلي، كالمقاومة الشعبية غير المسلحة 

كحد أدن����ى، وتعبئة الجماهير وتش����كيل مجموعات لحماية 
الق����رى واألراض����ي للضغط على المس����تعمر، ومنع تس����ويق 
منتجات المس����توطنات في السوق الفلس����طينية وقطع كل 

العالقات مع المستعمرات.
ولخ����ص د. القدوة الخطوة الثالث����ة لمواجهة خطة الضم في 
إعادة تش����كيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإشراك التيار 
اإلس����المي فيها، والتفاهم حول الوضع القائم في قطاع غزة، 
داعي����ا إلى إعادة بناء المنظمة بم����ا في ذلك المجلس الوطني 
والمجل����س المرك����زي واللجن����ة التنفيذية، لتعك����س الواقع 
الفلس����طيني، وإلغاء دائرة المفاوض����ات، ونقل الصالحيات 

السياسية إلى منظمة التحرير.

ل اأحد ينتظر ال�ضم
وردًا عل����ى مداخلة  القيادي في حركة الجهاد االس����المي في 
فلس����طين الدكتور جميل عليان، والذي تس����اءل فيها: هل 
ستنتظر السلطة تنفيذ الضم فعليا للقيام بخطوات مضادة؟ 
أوضح الق����دوة  ال أحد ينتظر الضم للقي����ام بخطوات، بل تم 

اإلعالن عن خط����وات مضادة بمجرد اعتم����اد برنامج الحكومة 
اإلسرائيلية الحالية".

وق���ال د. عليان ف���ي مداخلت���ه: ال نرى خط���وات حقيقية في 
الضفة لمواجهة خطة الضم، والحريق يلتهم الجميع، وال دولة 
فلس���طينية في العرف الصهيوني، بل هناك مخطط لترحيل 
الفلس���طينيين" مش���ددا على ضرورة تموضع أوراق القوة لدى 

السلطة تموضعا جديدا لتهدد إسرائيل تهديدا حقيقيا.
م����ن جانبه، أوضح عض����و المكتب السياس����ي لحركة الجهاد 
اإلس����المي الدكت����ور ولي����د القططي ف����ي مداخل����ة له خالل 
الن����دوة، أن الضم هو جزء من صفق����ة القرن التي هي نتيجة 
لتراكمات سياسية ، وأن الضم سيدفن جثة مشروع التسوية 

السياسية التي بدأت من أوسلو.
وأش����ار د. القططي إل����ى أن االحتالل هو المرض األساس����ي ، 
الذي يجب مقاومته وإعادة االعتبار لمشروع التحرير والعودة 

واالستقالل.
المحلل السياس����ي حس����ن عبدو، يرى أن الس����لطة اآلن بدأت 
تصطدم مع مموليها الرئيس����يين، وإن لم تنسجم مع صفقة 

القرن فهناك تهديد حقيقي لوجودها.
وفي مداخلة له، قال الباحث الدكتور جميل سالمة، إن مواجهة 

الضم بحاجة لترتيب وبناء البيت الفلسطيني الداخلي.
وف����ي الس����ياق، أعرب الدكت����ور رياض أب����و راس، مدير مركز 
فلس����طين للدراس����ات،عن اعتقاده بأن إس����رائيل ال تعترف 
بالفلس����طينيين ككيان سياسي، وإنما كس����كان يحتاجون 
لدرجة معينة من المعيشة، مبينا أن دوائر الضغط لمواجهة 

الضم يجب أن تكون فلسطينية وعربية ودولية.
وفي مداخلة لها، تس����اءلت الباحثة الدكتورة إلهام ش����مالي، 
هل ستختلف المواقف في حال نفذت إسرائيل ضما جزئيا؟ 
وأج����اب الق����دوة الدكتورة ش����مالي بالق����ول: إذا حصل ذلك 
س����نكون أمام مأزق كبير، بل يج����ب أن نقوم بنفس الخطوات 
ونتخذ نفس المواقف، سواء كان الضم كليا أو كان على شبر 

واحد من األرض".

خالل ندوة سياسية نظمها مركز أطلس للدراسات 

د. ناصر القدوة: الضم انتهاك خطير لمبادئ القانون الدولي 
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أعل���ن أن���ا المواطن / س���عيد محمد كام���ل حنيف عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)803754720( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / خالد عل���ي كريم اب���و عبيدة  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)901467670( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / اس���امة حس���ني خلي���ل قديح  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)802913210( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / تامر س���امي خضر ابو ش���عبان عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)803668706( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل: 
أع���رب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د محمود أبو مويس، 
عن فخره بحص���ول جامعة اإلس���راء بغزة، على ش���هادة الجودة 

.))2015_Iso9001 »العالمية »األيزو
ج���اء ذلك، في كلمة للوزير أبو مويس خ���الل الحفل الذي نظمته 
جامعة اإلس���راء في مدينة غزة امس األحد )6/28( تحت رعايته، 
لالحتف���اء بحصوله���ا على ش���هادة الج���ودة العالمي���ة »اآليزو« 

.))2015_Iso9001
وحضر االحتفال العديد من الوزراء، والمس���ؤولين، واألكاديميين، 
ورؤس���اء الجامعات، وأعض���اء المجلس التش���ريعي، ولفيف من 

الشخصيات الوطنية، والسياسية والمجتمعية. 
ونقل الوزي���ر أبو مويس، مباركة رئيس الس���لطة محمود عباس، 
ورئيس الوزراء محمد اشتيه، وأسرة وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، لجامعة اإلسراء بمناس���بة حصولها على تلك الشهادة، 
معتبرًا أن ذلك يأتي كثمرة طبيعية لجهود الجامعة الحثيثة نحو 
التميز واإلبداع، بما يراعي المعايير الدولية الستكمال مسيرة بناء 

مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد أن جامعة اإلسراء، تعتبر إحدى مؤسسات التعليم العالمي 
التي تشق طريقها رغم القهر والعدوان »اإلسرائيلي« نحو الجودة 
والتميز في التعليم العالي، معتبرًا أن حصولها على شهادة األيزو 

العالمية جاء بكل جدارة واستحقاق.
ولفت إلى أن جامعة اإلسراء خطت خطوات أكثر تميزًا وأكثر إبداعًا 
في المجال األكاديم���ي واإلداري والبحث العلمي، التزامًا بمعايير 

الجودة واإلبداع في البحث العلمي والخدمات واإلدارة فاستحقت 
بكل جدارة هذه الشهادة لتميز تخصصاتها وتميز طواقمها رغم 

الظروف الصعبة التي يعيشون فيها.
ووجه الوزي���ر أبو مويس التحية لكل فرس���ان العمل في جامعة 
اإلس���راء ولكل طلبته���ا، متمنيًا له���م حاضرًا ومس���تقباًل مليئًا 
بالنجاح���ات واإلبداعات، مؤك���دًا على أنهم في مح���ور االهتمام 
كش���باب فلس���طين وماجداتها، وهم المس���تقبل واألمل الواعد 
للوط���ن. من ناحيته، رحب رئي���س الجامع���ة أ. د. عدنان الحجار، 

بالحضور كافة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل محطة جديدة من 
محطات الجامعة نحو الريادة واإلبداع.

وقال د. الحجار: إن »اإلس���راء« س���عت ومنذ تأسيسها  واستنادًا 
لرؤية طموح���ة وواضحة إلى تقديم نم���وذج ُيعتد به في مجال 
التعليم العالي في فلس���طين، وعلى مختلف المستويات، وفي 
مقدمتها الوصول إلى تحقيق متطلبات الجودة العالمية واإلبداع 
بالبحث العلم���ي ومجاالته، وبتجهيز المباني والمرافق بش���كل 
عصري ومالئ���م؛ واس���تقطاب كادر أكاديمي مميز، وتش���كيل 

شراكات محلية ودولية، وتطبيق برامج دولية، بما يلبي احتياجات 
أبنائنا الطلبة ومعايير الجودة العالمية على السواء.

 الجامعة بهذا اإلنج���از تؤكد أن اإلرادة 
َّ

وأش���ار د . الحجار إل���ى أن
الفلسطينية لن تنكسر، وأن إصرار الجامعة على المضي قدمًا في 
الحصول على التصنيفات الدولية هو نموذج إلرادة الفلسطيني 
في البناء والتقدم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ش���عبنا 
الفلس���طيني وقضيتنا الوطنية ج���راء الهجمات اإلس���رائيلية 

المتواصلة وآخرها مخطط الضم ألراضي الضفة الغربية.
من جانبه قدم مهند الكابد مدير تطوير العمليات في مؤسس���ة 
لويدز ريجستر العالمية المانحة لشهادة األيزو العالمية لجامعة 
اإلسراء التهاني والتبريكات، لكافة العاملين في الجامعة والمتمثلة 
في اإلدارة والهيئات اإلداري���ة واألكاديمية على الجهود التي تم 
بذلها للحصول على الشهادة العالمية والتي احتاجت لجهد كبير 
وعمل دؤوب من الجامعة للوصول إلى هذه المحطة والحصول على 
الش���هادة. وأش���ار الكايد إلى أن حصول جامعة االسراء على هذه 
الش���هادة يعبر عن التخطيط المميز لنظام إدارة الجودة المعمول 
به لدى الجامعة، والذي يضمن بالتزام التشريعات النافذة إضافة 
لتطبيق مفهوم المؤسس���ية والعمل على التطوير المستمر في 

الجامعة، متمنيًا التوفيق للجامعة وطواقمها
يش���ار إلى أن حصول الجامعة على ش���هادة اآليزو العالمية جاء 
نتيجة تخطيط س���ليم من إدارة الجامعة ومنذ انطالقتها بشعار 
التغيير نحو االحتراف لتضيف تميزًا جديدًا إلى عديد اإلنجازات 

والتي حققتها الجامعة.

)Iso9001_2015( جامعة »اإلسراء« بغزة تحتفل بحصولها على شهادة الجودة العالمية 

أوسلو / االستقالل:
نظمت حركة فتح بالتعاون مع سفارة فلسطين في النرويج 
وقف���ة تضامنية أم���ام البرلمان النرويجي ف���ي العاصمة 
أوس���لو، دعمًا واسناًدا للشعب الفلس���طيني في مواجهة 
مخطط الضم اإلسرائيلي الذي يستهدف تصفية القضية 
الفلس���طينية. وتحدثت سفيرة دولة فلسطين انطوانيت 
س���يدن عن مؤامرة الضم وصفقة القرن، مطالبة المجتمع 
الدولي بالتدخل لوقف الجرائم اإلس���رائيلية بحق الشعب 
الفلسطيني، والمستمرة منذ أكثر من سبعين عاما، وضرورة 
دعم ومس���اندة الش���عب وقيادته في مواجهة التحديات 

الراهنة.
كما تطرق أمين سر حركة فتح في النرويج اسماعيل صمد 

إلى ضرورة دع���م القيادة وقراراته���ا، خاصة في مواجهة 
خطة الضم وصفقة العصر، مطالبًا بضرورة تجسيد الوحدة 
الوطنية في مواجهة المؤامرات التي تس���تهدف حقوق 

الشعب الوطنية.
وفي س���ياق متصل، قدم الكاتب الفلسطيني سليم نزال 
ش���رحًا حول تغول االستيطان اإلسرائيلي وسياسة قضم 

االراضي الفلسطينية تدريجيًا منذ النكبة وحتى اليوم.
وطال���ب المجتم���ع الدول���ي بالتدخل لوق���ف المخططات 

اإلسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
إلى ذلك دعا ممثل نادي األس���ير الفلس���طيني محمد أبو 
صالح الستمرار النشاطات والفعاليات الفردية والجماعية 

الداعمة للشعب في مواجهة المؤامرات.

برلين / االستقالل:
دع���ت الجاليات العربية في برلين إل���ى ضرورة توحيد الجهود 
لمواجه���ة مخط���ط ض���م أراٍض فلس���طينية إلى الس���يادة 
اإلس���رائيلية ووقوفها بعزم وقوة مع القضية الفلس���طينية، 

ورفضها لكل المؤامرات التي تحاك لتصفيتها.
 وأجمعت الجاليات العربية خالل االجتماع الموسع الذي عقده 
االتحاد العام للجاليات الفلسطينية بأوروبا في برلين لمناقشة 
آليات وس���بل دعم الحراك الفلس���طيني الشعبي المناهض ل� 
»صفقة القرن«، على ضرورة المشاركة الواسعة بكافة الفعاليات 
المنددة بالسياس���يات اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، 

وفي مقدمتها مخطط الضم اإلسرائيلي.
كم���ا أكدت ضرورة البدء بالعمل على مخاطبة الساس���ة األلمان 

برس���ائل موحدة، لمطالبتهم بالضغط على البرلمان األلماني، 
ألخذ موقف واضح تجاه دول���ة االحتالل في حال إقدامها على 

سرقة األراضي الفلسطينية.
كما أعلنت تأييدها لمواقف وقرارات القيادة الفلسطينية، التي 
اتخذتها لمواجهة هذه المؤامرات والتصدي لها، ودعمها التام 
لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

بدورهم، أكد الحضور على أن القضية الفلس���طينية س���تبقى 
القضي���ة العربي���ة المركزية لدى الش���عوب العربية، مؤكدين 

ضرورة المشاركة الواسعة لمناصرتها.
كما تقرر خالل االجتماع توجيه رسالة إلى البرلمان األلماني ألخذ 
قرارات صارمة وعقوبات، في حال أقدمت الحكومة اإلسرائيلية 

على خطوة الضم.

وقفة أمام برلمان النرويج دعمًا 
للشعب الفلسطيني ورفضًا للضم

الجاليات العربية في برلين تدعو 
لتوحيد الجهود لمواجهة مخطط الضم

القدس المحتلة / االستقالل:
أصدر وزير جيش االحتالل "بيني غانتس" تعليماته لجيشه باستئناف عمليات 
البحث عن شهداء فلسطينيين يحتجزهم الجيش منذ سنوات وال يعرف مكان 

دفنهم أو تشخيص هوياتهم.
وذكرت صحيف���ة "يديعوت أحرونوت" أن التعليمات الجديدة تأتي في 
ظل الحديث عن تحريك ما بملف مفاوضات اس���تعادة اإلس���رائيليين 
المحتجزين في قطاع غزة حيث ينوي غانتس اس���تخدام الجثث كأوراق 

مساومة.
وبينت الصحيفة أن عمليات البحث عن الجثامين بدأت إبان فترة تولي موش���ي 
يعلون لمنصب وزير الجيش إال أن الجهود توقفت بعدها حيث يهدف غانتس 
للحص���ول على قاع���دة بيانات مفصلة ع���ن أماكن تواج���د الجثامين وهويات 

أصحابها استعدادًا ألي صفقة تبادل محتملة.
في حين ذكرت الصحيفة أن أي تقدم في هذا الملف سيواجه وسيصطدم قريبًا 
بخطوة الضم ما يعني العودة للمربع األول. كما قرر غانتس التوقف عن تسليم 
جثامين الشهداء حتى لغير المنتمين لحركة حماس بهدف تجميع أكبر عدد 
من الجثامين كأوراق مساومة في أي صفقة مستقبلية حيث جرى اشتراط قراره 

بموافقة الكابينت خالل اجتماعاته في األسابيع القريبة.

»غانتس« يطلب من جيشه البحث 
عن جثامين شهداء فلسطينيين غزة/ االستقالل: 

هاجم���ت زوارق بحرية االحتالل اإلس���رائيلي، أمس 
األح���د، مراكب الصيادي���ن قبالة بح���ر مدينة غزة 
ومدينة خ���ان يونس جنوب قطاع غ���زة بالرصاص 

وفتحت خراطيم المياه صوبهم.
وأفاد شهود عيان بأن زوارق بحرية االحتالل هاجمت 

مراكب الصيادي���ن قبالة بحر منطقة الس���ودانية 
ش���مال غرب مدينة غزة وهي عل���ى بعد نحو ثالثة 
أميال وفتحت خراطيم المياه صوبها وأجبرتها على 

الهروب إلى شاطئ البحر.
كما أطلقت زوارق بحرية االحتالل الرصاص وفتحت 
خراطيم المياه ص���وب مراكب الصيادين قبالة بحر 

مدينة خان يونس ما ألحق أضرارا في إحدى المراكب 
واضطرار الصيادين للخروج إلى ش���اطئ البحر خوفا 

من اإلصابة برصاص االحتالل.
يش���ار إل���ى أن بحري���ة االحت���الل تتعم���د يوميا 
اس���تهداف الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من 

ممارسة مهنة الصيد.

بحرية االحتالل تهاجم الصيادين قبالة شاطئ غزة

   تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
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مازالت فصائل المقاومة الفلس���طينية تبحث عن أفضل السبل لمواجهة مخطط الضم االستعماري الذي 
ستش���رع الحكومة الصهيونية بتنفيذه بداية الشهر القادم, اجتماع الفصائل الفلسطينية المقاومة في 
مدينة غزة كان يهدف إلبراز الخطوات التي س���تقدم عليها الفصائل لمواجهة مخطط الضم االستعماري 

ومن بين هذه الخطوات. 
 اوال: التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب االعتراف باالحتالل الصهيوني والتحلل 
من اتفاقيات أوسلو والتزاماتها األمنية والسياسية واالقتصادية وكل ما ترتب عليها. ويبدو أن الفصائل 
الفلس���طينية تواصل جهودها وتتواصل مع الس���لطة لتطبيق ذلك االمر واقعا حقيقيا على االرض حتى 
يدرك االحتالل جدية هذه القرارات وانعكاسها السلبي عليه خاصة في المجال االمني الذي يهم االحتالل 

كثيرا. 
ثانيا: تفعيل المقاومة الش���املة باعتبارها األس���لوب االنجع إلدارة الصراع ومواجهة إجراءات االحتالل على 
األرض ومخططات التصفية، بحيث ال تبقى الس���لطة الفلس���طينية محشورة في زاوية التسوية السلمية, 
وعليه���ا أن تع���دد خياراته���ا في مواجهة االحت���الل وأال تخش���ى أي ردة فعل صهيونية, ألن الش���عب 
الفلسطيني يستطيع ان يشكل درع حماية حقيقي للسلطة الفلسطينية, إن راهنت السلطة على شعبها 

وجعلته درع حماية لها. 
ثالثا: دعوة األمناء العامين الجتماع عاجل لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية واالتفاق على 
استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة، فترتيب البيت الداخلي هو ضرورة وطنية للتفرغ لمواجهة 
االحتالل, وهو كفيل بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي مقدمته »م.ت.ف« على أسس الشراكة 

والديمقراطية بحيث تضمن مشاركة الجميع, وفق قواعد ومحددات تم التوافق عليها سابقا.
رابعا: إط���الق الحملة الوطنية لمواجهة مخطط���ات الضم وصفقة القرن وتش���كيل جبهة وطنية موحدة 
للمقاومة الشعبية إلدارة االشتباك الميداني، ومواجهة مخططات االحتالل، وإعداد برنامج المواجهة, وهو 
ما يس���مح بتفجير انتفاضة عارمة في وجه االحتالل ويؤسس إلحباط مخططاته ودحره عن ارضنا المحتلة, 
كما حدث معه في قطاع غزة, فالفعل الش���عبي الس���لمي مطلوب في س���احة الضفة والقدس وفلسطين 

المحتلة عامة بشدة. 
خامسا: تش���كيل لجنة إعالمية متخصصة لإلشراف على حملة إعالمية ضخمة تضع كل إمكانيات العالم 
وأدواته ووس���ائله في مواجهة سياس���ات االحتالل، من خالل برنامج تغطي���ة مكثف على كافة األصعدة، 
خاصة ان هناك حالة رفض واس���عة من دول العالم لمخطط الضم, وان قرار الضم االستعماري يتنافى مع 
قرارات الش���رعية الدولية, ويجب فضح انحياز االدارة االمريكية لالحتالل الصهيوني على حساب الحقوق 

الفلسطينية المشروعة.  
سادس���ا: تشكيل لجنة قانونية، مهمتها إعداد ملف قانوني ش���امل حول كل تجاوزات االحتالل وتجاوزه 
للقانون الدولي، وتوثيق كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم هذا الملف إلى المؤسسات الدولية 
وخاصة محكمة الجنايات الدولية, وهذا ش���كل من اش���كال المقاومة يجب انتهاجه, فمواجهة االحتالل 
سياسيا وقانونيا يمثل نوع من االشتباك معه, فهو يسعى لخداع العالم بخطوات الضم بالترويج الكاذب 

لفرض القانون في هذه المناطق.  
سابعا: االتفاق وطنيا على سياسة تنموية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وترشيد اإلنفاق، وتعميم 
مبادئ التكافل االجتماعي في مواجهة ضغوطات االحتالل االقتصادية والحصار، وفي ظل جائحة كورونا, 
وهو أمر ضروري وهام, وهذا يعطي الثقة للمواطن الفلس���طيني ان ما يعاني منه, يطال الجميع وان حالة 

المقاومة تتعزز بشكل اكبر في ظل المعاناة, فالكل يضحي من اجل فلسطين رغم المعاناة .
وبما ان مواجهة مخطط الضم االس���تعماري ال يجب ان يقتصر على الفلسطينيين وحدهم نظرًا لخطورته 
على القضية الفلسطينية, وتبني االدارة االمريكية له, فلم يغفل المجتمعون على ضرورة المشاركة العربية 
واالس���المية والدولية في افشال مخطط الضم االس���تعماري وذلك من خالل تفعيل كل الطاقات العربية 
ولجانها وهيئاتها، ومقاومة التطبيع، وتنفيذ برنامج نض������الي على االرض بالتع�������اون مع القوى واألحزاب 
العربية , وعلى المستوى الدولي ضرورة تحميل المجتمع الدولي المسئولية عن منح غطاء لالحتالل لمواصلة 
إجراءات الضم واالس���تيطان، ومطالب���ة االمم المتحدة بوضع كيان االحتالل تح���ت طائلة القانون الدولي، 

وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

خطة عمل وطنية موحدة 

رأي

من يراهن على اختالف او تبدل المواقف تجاه 
مسلس����ل اكمال الضم  وس����رقة م����ا تبقى من 
األراضي في الكي����ان الصهيوني او في  االدارة 
األمريكية هو طالب مبتدئ في علوم السياسة 
وجاه����ل  في فه����م الطبيعة الس����يكولوجية 
المعق����دة والمحمل����ة بكل ما هو فاس����د وقمئ 
ومستفز ومس����تنفر لكل ما هو صالح على هذا 

الكوكب .
مش����روع س����رقة فلسطين كل فلس����طين وزرع 
الكيان الصهيوني  ف����ي قلب  الحوض العربي 
اإلس����المي  تحت حجج ومبررات وخزعبالت منذ 
ما يزيد عن قرن من قبل ما يس����مي عصبة االمم 
المتحدة الع����ام ١٩٢٢  هل تغي����ر أو تراجع أو 

تبدل؟ 
ال����ذى تراج����ع وتغير ه����و األش����كال الهزيلة 

الت����ي ولدت من رحم اتفاقية س����ايكس -بيكو 
الممزقة الممثلة في الدول القطرية التي تدعي 
االستقالل والسيادة والتراب الوطني والحقيقة 
هي اس����تقلت ع����ن مكونه����ا الجمع����ي كأمة 
استس����لمت للمركز اإلمبريالي الرأس بريطانيا 

ووقعت وبايعت الوريث  أمريكا .
الصراع حول فلسطين وفي فلسطين صراع على 
العقيدة والدين والتاريخ والحاضر والمستقبل 
والمصير ليس لشعب فلسطين فقط بل لألمة 
جمع����اء واالنتصار يعنى تدمير وهدم االصنام 

وبزوغ فجر جديد ألمة ما وجدت عبثا.
تلك ه���ي الحقيقة المرة الواجب إدراكها من 
أبناء ش���عوبها لتفيق وتأخذ زم���ام المبادرة 
وتغي���ر حاله���ا منس���جمة م���ع س���نن ربها 
وممارسة دورها كأمة رائدة ذات رساله الخير 

والنماء للبشرية .
ه����ذا الطرح االس����تراتيجي ال يتنافى مع كل ما 
هو تكتيك����ي وإجرائي  وتحوي����ل حال الكيان 
ال����ى جحيم واش����غاله ومش����اغلته والعصيان 
والمواجهة ب����كل ما هو متاح والتخلص من كل 
افرازات اوسلو التي منحته الرخصة،   وسهلت 
على المطبعي����ن  المهزومين  الهرولة وتقديم 
اوراق االعتم����اد .والعمل على تجس����يد  وحدة 
فلسطينية حقيقية تكون البداية لوحدة أشمل  
العدو  الصهيوني يجب ان ال يشعر باالسترخاء 

واألمان مطلقا وال يعرف للهدوء طعمًا .
العالم اليوم من فيروس ال يرى بالعين المجردة 

هز دول وكيانات ثبتت انها نمور من ورق .
 أكث����ر الناس ال 

َّ
 »والل����ه غالٌب عل����ى أمره ولكن

يعلمون«.

ردود الفعل الفلس���طينية على مخططات الحركة 
الصهيونية في محاولتها حس���م بعض القضايا 
الكبرى، المتمثلة باالس���تيالء على م���ا تبقى من 
االراضي التي  مازال يعيش عليها الفلس���طيني، 
تحت مس���مى )الضم( والذي سيلحقه ترانسفير 
فلس���طيني م���ن عل���ى ه���ذه االراضي، تتس���م 
بالتضارب المتولد م���ن حالة انعدام االتفاق على 
تعريف المرحلة التي نعيش بها كفلسطينيين.

البع���ض اعتق���د ان قب���ول م.ت.ف باالعت���راف 
بإس���رائيل وانشاء الس���لطة الفلس���طينية بناء 
على اتفاقيات اوس���لو، ان القضية الفلسطينية 
انتقل���ت م���ن مرحل���ة التح���رر الوطني ب���كل ما 
يعني���ه المصطلح م���ن معاٍن إل���ى مرحلة البحث 
عن حل���ول إلش���كاليات عالقة ومح���ل خالف مع 
دول���ة »اس���رائيل« المج���اورة، وما تب���ع ذلك من 
تغير ب���األدوات و الفعل الوطني، لكن االهم كان 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  التفاعالت 
المتولدة م���ن أتون الواقع الفلس���طيني الجديد 
في ظل الس���لطة، ومع اس���تمرار تلك التفاعالت 
وصولن���ا لمرحل���ة  والدة فئ���ات ش���عبية ونخب 

ثقافية وسياس���ية ومجتمعية باتت على قناعة 
ان الهدف الفلسطيني الوطني االسمى هو اقامة 
مؤسسات الدولة الفلس���طينية، تحت شعار بناء 
مؤسس���ات الدولة تمهيدا إلعالنها، متناسين ان 
أي دولة تحتاج ألرض عليها س���يادة وطنية، وان 

سيادة الدول ال تمنح من قبل محتليها.
في المش���هد اآلخر هناك م���ن اعتقد ان مقاربة 
المزاوج���ة ما بين الس���لطة والمقاومة، س���تمنح 
القضية الفلسطينية القدرة على توفير المناخات 
المناس���بة الس���تمرار المقاومة بعيدا عن تهمة 
االرهاب التي باتت بعد احداث سبتمبر المقصلة 
التي تس���عى امريكا واس���رائيل ذب���ح القضية 
الفلس���طينية عليه���ا، لك���ن رغم تمس���ك هذا  
الفري���ق بالمقاومة وبالئه الق���وي في مضمارها، 
اال انه بات قوة حاكمة فانه مطالب بالمس���ؤولية 
عن توفير الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني، 
ناهيك عن  ظهور ما يمكن تس���ميتها االمراض 
الجانبية لتولي الس���لطة الحاكمة، مما بات عامال 
آخر في ازدياد حالة االضطراب ما بين حالة الثورة 
والتحرر م���ن جهة وما بين حال���ة مطالب الدولة 

والحكم من جهة اخرى.
اما من بقي خارج الس���لطة والحكم، واستمر برفع 
ش���عار التحرر الوطني والمقاومة، أجبر تحت وطأة 
األمر الواق���ع ان يحاول التعاي���ش مع المخرجات 
االجتماعي���ة والسياس���ية واالقتصادية لكل من 

الفريقين السابقين.
بناء على كل ما س���بق، المطلوب فلسطينيا وقبل 
اي خط���وة في مواجهة الحرك���ة الصهيونية في 
اس���تيالئها على ما تبقى من كيانية فلسطينية 
سياس���ية وجغرافي���ة وحتى تاريخي���ة، البد من 
اعادة تعريف المرحلة التي يمر بها ش���عبنا على 
انها مرحلة تحرر وطني ب���كل ما يرتبط بذلك من 
متطلب���ات سياس���ية ثورية واقتصادي���ة ثورية 
واجتماعية ثوري���ة، فليس من المنطق أن الحركة 
الصهيوني���ة تعيدنا لمربع االس���تيطان الزاحف 
على األرض الفلس���طينية والتمهيد لصنع نكبة 
فلس���طينية جديدة تحت مس���مى »الترانسفير 
الطوعي«، و الفلس���طينيون  م���ازال لدى البعض 
منهم وهم حالة الحكم والس���لطة وبناء منظومة 

الدولة حتى ولو تحت بساطير االحتالل.

بــدون مساحيــق .. 

العودة إلى مرحلة التحرر الوطني الخطوة األولى
 في مواجهة مخططات الضم الصهيونية

د. أسعد جودة

بقلم: حسن الفي

في الب���الد الديمقراطية تهتم الحكومات باس���تطالعات الرأي، بينما في 
البالد التي يحكمها دكتاتور، فال تأخذ الحكومات بالرأي العام، وال تلتفت 
إلي���ه، ألن الذي يش���كل الحكومة ليس ال���رأي العام، وإنم���ا عصا الطغاة 

والبندقية.
 تميز المركز الفلس���طيني للبحوث السياس���ية والمس���حية في رام الله 
بإصدار اس���تطالعات للراي فيها الدقة والموضوعية، وقد صدر عن المركز 
آخر اس���تطالع للرأي قبل يومين، فيه م���ن المعطيات ما يفرض على قوى 
المعارضة الفلسطينية أن تلتفت إلى مضمونها قبل السلطة، وأن تعتمد 
نتائج االس���تطالع حجة لدى مناقش���ة س���بل تقويم العمل السياس���ي 

الفلسطيني، وقد تضمن االستطالع:
1� نس���بة %66 يعتقدون أن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ستقوم بضم 
األغوار ومناطق االس���تيطان في الضفة الغربية، فيما تعتقد نس���بة من 

%28 أنها لن تفعل ذلك.
هذه النس���بة ال تعكس القلق الفلس���طيني فقط، وإنما تعكس عدم ثقة 

الجمهور بقدرة الس���لطة الفلسطينية على مواجهة القرارات اإلسرائيلية، 
وعدم استعدادها لذلك.

2� ال تتوق���ع األغلبية %57 أن تعمل الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة على 
التوصل لترتيبات سالم مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وهذا يؤكد فهم المجتمع الفلس���طيني لطبيعة الصراع مع العدو اإلسرائيلي، 
وفي الوقت نفسه يعكس عدم الرضا عن اتفاقية أوسلو، ونتائجها.

3 � تقول نس���بة %71 أنها تؤيد وقف العمل باتفاق أوس���لو، وقطع كافة 
العالقات بين الس���لطة والعدو، بينما ال تؤيد ذلك نسبة من %21، وهذه 
نسبة تجبر أشد المؤيدين للتواصل مع اإلسرائيليين إلى االنزواء والخجل.

4� تقول نس���بة من %61 أنها تؤيد اللجوء لمقاومة ش���عبية، بينما تقول 
نس���بة م���ن %35 ال تؤيد اللجوء لمقاومة ش���عبية س���لمية , وهؤالء غير 
المؤيدين للمقاومة الش���عبية، هم أنفس���هم غير المؤيدي���ن للمقاومة 
المس���لحة، كما س���يرد في البند 5، وهم عش���اق المفاوضات مع إسرائيل 

كما يظهر في بند 6.

5 � تقول نس���بة من %52 أنها تؤيد العودة للعمل المس���لح، بينما تقول 
نسبة من %42 أنها ال تؤيد.

وهذه النسبة تؤكد تفضيل الفلسطينيين مواجهة العدو على التفاوض 
معه، وهذا ما يؤكده البند, 6.

6� تق���ول نس���بة  %53 أنها ال تؤيد الع���ودة للمفاوضات مع إس���رائيل 
وأمري���كا حتى مع خطة س���الم تفصيلية جديدة، بينما يؤيد ذلك نس���بة 
و%36. وهذه رسالة ش���عب تفرض على عشاق المفاوضات مع إسرائيل 

أن يأخذوا بها.
7�  تقول نس���بة %70 أنها ال تتوقع قيام األردن أو مصر بسحب سفيرها 
في إس���رائيل، وتقول نسبة من %78 أنها ال تتوقع أن تقوم دول أوروبية 
بفرض عقوبات على إس���رائيل، وتقول نس���بة من %78 أنها ال تتوقع أن 

تقوم الدول العربية في الخليج العربي أو بعضها بوقف التطبيع.
وهذه النس���بة تعكس وعي الش���ارع الفلس���طيني لجذر المأس���اة التي 

تعيشها القضية الفلسطينية.

8� تقول نس���بة %81 أنها قلقة أن يؤدي وق���ف العمل باالتفاقيات إلى 
عدم تحويل إسرائيل ألموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي 

السلطة، وهنا نقول: بل السلطة هي التي رفضت تسلم أموال المقاصة.
9� تقول نس���بة %57  أنها ال تعتقد أن الس���لطة الفلسطينية قد قامت 
فعاًل بقطع العالقات األمنية مع إس���رائيل أو أوقفت التنسيق األمني فيما 

تقول نسبة من %32 فقط أنها قد قامت فعاًل بذلك.
وهذه نسبة تعكس عدم الثقة بقيادة السلطة الفلسطينية، وعدم الثقة 

بخطواتها لمواجهة الضم.
10� نسبة  %58 تقول إنها تريد من الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة 

%34 أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه.
ويعزز كل ما سبق، أن نسبة %42 فقط سينتخبون محمود عباس رئيسًا، 

بينما سينتخب إسماعيل هنية %49 من الشعب الفلسطيني.
أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فإن البرغوثي 

يحصل على %57 وهنية على 36%.

د. فايز أبو شمالةاستطالع رأي للتمعن واتخاذ القرار
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رام الله/ االستقالل:
قدرت إدارة إحدى الشركات المنتجة للمشروبات 
الغازية حجم التراجع ف����ي مبيعاتها خالل أربعة 
اش����هر مضت بنح����و 40% بالمقارنة مع ما كانت 
علي����ه مبيعاتها خ����الل الفترة ذاته����ا من العام 

الماضي.
وذكر رئي����س مجل����س إدارة الش����ركة الحديثة 
للمشروبات المنتجة لبيبسي كوال وميرندا وسفن 
أب في األراضي الفلس����طينية محم����ود اليازجي 
أن مبيعات الش����ركة انخفضت خالل تلك الفترة 

بنسبة تجاوزت أكثر من %35.
وأش����ار اليازجي في تصريح له، الى أن اإلجراءات 
التي اتخذت عل����ى مدار األش����هر الثالثة األولى 
من تفش����ي فيروس كورونا والتي ش����ملت إغالق 
المطاعم وص����االت األفراح والفنادق انعكس����ت 
سلبًا وبشكل مباش����ر على مبيعات الشركة، الفتًا 
في الس����ياق ذاته الى أنه لدى رفع هذه اإلجراءات 
االحترازي����ة مؤخ����رًا ف����ي قطاع غزة لم تتحس����ن 
المبيعات بل ازدادت تراجعًا بسبب األزمة المالية 
التي تعانيها السلطة والتي حالت دون تمكنها 

من دف����ع رواتب الموظفين على مدار الش����هرين 
الماضيين.

وبين أن شركة بيبسي في فلسطين لم تستغن عن 
أي عامل لديها في الضفة والقطاع خالل األشهر 
األخيرة الماضي����ة وأن اإلجراء الذي تعتزم اتخاذه 
قريبا بش����أن خفض رواتب عمالها وموظفيها جاء 
بناء على طلب العمال انفسهم الذين أبدوا تفهمًا 
وتعاونًا ملحوظين مع إدارة الشركة والوقوف الى 
جانبها بما يمكنها م����ن التغلب على التداعيات 

الكارثية المترتبة على أزمة كورونا.
ون����وه اليازجي إلى أن ع����دد العمال في مصنعي 
الش����ركة في مدينتي غزة وأريحا يقدر بنحو 600 
عام����ل منهم 150 عام����اًل في قطاع غ����زة واصفًا 
مبيعات الشركة خالل الشهر الحالي بأنها األشد 

سوءًا منذ عشرات السنين.
وقال، "سعت الشركة في غزة على مدار السنوات 
الماضي����ة لنقل كميات م����ن إنتاجها الى الضفة 
إال أن اإلجراءات الت����ي تفرضها حكومة االحتالل 
من خالل منعها تصدير المنتجات الس����ائلة من 
القطاع الى الخارج أو نقلها الى سوق الضفة حالت 

دون ذلك حيث كانت الشركة تستهدف من وراء 
هذه المساعي تعويض العجز في مبيعاتها في 

محافظات غزة".
وأوضح اليازجي ان الش����ركة أطلقت مؤخرًا منتجًا 
جدي����دًا ضم����ن خطواته����ا الهادفة لتحس����ين 
مدخوالت الشركة ومواصلة عجلة اإلنتاج وتشغيل 
العاملين لديها الفتًا إلى ان المنتج الجديد "ميرندا 

ماكس" تم البدء بتوزيعه منذ األسبوع الماضي.
وشدد اليازجي على ضرورة اتخاذ الجهات الرسمية 
ذات العالقة بحماية ودعم المنتج المحلي إجراءات 
فاعلة لزي����ادة حصة المنتج الوطني في الس����وق 
المحلية وذلك من خالل تقنين كميات المشروبات 
الغازية األجنبية المستوردة مبينًا أن ستة مصانع 

للمشروبات الغازية تعمل في القطاع.
واعتبر أن حماية المنت����ج الوطني خاصة في ظل 
الظروف االقتصادية الصعبة تقتضي بحس����به 
تقنين الواردات من المنتجات المش����ابهة أو رفع 
قيمة الضريبة المفروضة عليها بما يضمن حماية 
المنتج الوطني الذي يزيد تكلفة إنتاجه عن نظيره 

المستورد.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دخل يوم أمس، قرار جيش االحتالل 
اإلسرائيلي، المتعلق بمبيت العمال 
الفلسطينيين إجباريًا داخل أماكن 
عملهم في إسرائيل لمدة 3 أسابيع 

حيز التنفيذ.
وحس���ب القرار الصادر عن جيش 
اإلس���رائيلي، س���يضطر  االحتالل 
أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني 
يعملون داخ���ل أراضي 48 المبيت 

في عملهم.
وسُيطلب من العمال الفلسطينيين 
المك���وث في إس���رائيل حتى يوم 
الجمعة المواف���ق 17 - 7 - 2020، 
ولن ُيس���مح خالل هذه الفترة ألي 
عامل فلسطيني يعود إلى الضفة 

بالعودة للعمل في إسرائيل.
وتهدف هذه خطوة، حس���ب بيان 
جيش االحتالل، الى تقليص حركة 
التنقل بين المناطق وكبح المرض 
وانتش���اره، وذلك حرًصا على صحة 

الجمهور في المنطقة بأكملها. 
وحس���ب الجهاز المركزي لالحصاء 
الفلسطيني، فإن 72 % من العاملة 
الفلس���طينية في إسرائيل تملك 

تصاريح عمل ونس���بة 18% بدون 
المتبقية %10  والنسبة  تصاريح، 
يحملون وثائق إس���رائيلية أو جواز 

سفر أجنبي.
ويس���تثنى من هذا القرار العمال 
الفلس���طينيون الذي���ن يملك���ون 
تراخيص عمل ف���ي مجال الصحة 
والتمريض وكذل���ك في المنطقة 
الصناعية عطروت، حيث سُيسمح 

لهم مواصلة الدخول يومًيا.
وحس���ب االع���الن الجدي���د فإن���ه 
س���يتحملون  العم���ل  أصح���اب 
مس���ؤولية ضمان حق���وق العمال 
مبيتهم  وترتيبات  الفلسطينيين 
وف���ق ظ���روف مناس���بة وبموجب 
التعليم���ات الص���ادرة ع���ن وزارة 

الصحة.
الفلس���طينية في  العمالة  وت���در 

إس���رائيل ش���هريا، متوسط 800 
مليون شيكل للسوق الفلسطينية، 
ويعتبرون من األسباب التي تحرك 

القوة الشرائية في األسواق.
ويعتب���ر قط���اع البناء والتش���ييد 
األعلى م���ن حيث ع���دد العاملين 
إس���رائيل  داخل  الفلس���طينيين 
الذين يعملون ب���ه، ويعتبرون من 

األيدي العاملة الماهرة.

قرار »إسرائيل« بمبيت العمال الفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ

غزة/ االستقالل:
أكدت وزارة الزراعة، أن موسم األضاحي في غزة، يسير بشكل طبيعي، وفق ما هو 
مخطط له، مش���يرة إلى أنها تراقب كل ما يدخل القطاع من المواشي، واللحوم، 
مؤكدًة اس���تعدادها لموس���م األضاحي وفق إجراءات مشددة، للحد من تفشي 
جائحة )كورونا(. وقال م. أدهم البس���يوني، المتحدث اإلعالمي باسم الوزارة: إن 
وزارة الزراعة، بدأت اس���تعداداتها منذ أسابيع للتجهيز لموسم األضاحي، وأن 
العمل جار على توفير الكميات الالزمة لالستهالك في القطاع، دون أي مشاكل 
تذكر، متوقعًا أن يصل االحتياج لألضاحي هذا الموسم إلى 12 ألفًا من العجول 
واألبقار و30 ألفًا من األغنام والماعز، وأن هذه النسبة، يتحكم بها سواء بالزيادة 

أو النقصان، الوضع االقتصادي العام. 
وأش���ار إلى أن الكميات المتوفرة حتى اآلن 8 آالف من الكمية المخصصة لعيد 
األضحى، منبهًا إلى أن العجول، يتم استيرادها كليًا من الخارج، أما األغنام، فيتم 

استيراد جزء منها، وجزء آخر يربى في داخل القطاع.
وأش���ار إلى أن ال���وزارة، قامت بتش���كيل لجنة فني���ة مختصة ب���إدارة الوزارة، 
مهمتها القيام بجوالت على كل المس���الخ والمذابح في القطاع من أجل فحص 

االستعدادات، وتهيئة المسالخ في حال وجود أي إشكاليات ومعالجتها.
وحول أس���عار األضاحي في غزة، ذكر البس���يوني أن ما ُيحدد األسعار هو نسبة 

اإلقبال والعرض والطلب، وأن الوزارة ال تقوم بتحديد األسعار.

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس جمعية وكالء الس���ياحة والس���فر في قطاع غزة وسيم مش���تهى، ان قطاع 
السياحة بغزة هو القطاع االقتصادي الوحيد الذي ما زال متضررا بسبب انتشار فيروس 
»كورون���ا« والذي لم يتلق أي مس���اعدات تذكر م���ن صندوق وقفة ع���ز ووزارتي العمل 

والسياحة وال حتى من المؤسسات اإلغاثية المختلفة.
وقال مش���تهى في تصريح صحفي: إن قطاع الس���ياحة في قطاع غزة تلقى العديد من 
الضربات بسبب تداعيات االحتالل واالنقسام والحصار، ولحقت به خسائر فادحة، وواجه 
س���نوات عجاف وأوقاتًا صعبة حتى ج���اء وباء كورونا ليوجه له الضرب���ة القاضية التي 
أجهزت عليه، واصابته بش���لل كامل لشركات السياحة والس���فر وشؤون الحج والعمرة، 

حيث أغلقت أبوابها وسرحت مئات الموظفين.
وناش���د مش���تهى مجددا جميع الجهات وفي مقدمتهم الحكومة الفلسطينية وخاصة 
وزارتي العمل والس���ياحة وصندوق وقفة عز إلى التدخل الس���ريع إلنقاذ ما يزيد عن 400 
أس���رة يعتمدون كليًا على وظائفهم من خالل عملهم في 80 ش���ركة سياحة وسفر في 
قطاع غزة، بمعدل خسارة شهرية بقيمة 200 ألف دوالر. كما ناشد السلطة الفلسطينية 
للتدخل إلنقاذ القطاع السياحي من االنهيار باعتباره قطاعًا خدماتيًا واألكثر تضررًا من بين 
القطاعات االقتصادية األخرى بسبب إغالق المعابر ومنع السفر ووقف رحالت العمرة، األمر 
الذي وجه ضربة قاصمة لش���ركات السياحة والسفر وتركها بدون مصدر دخل، األمر الذي 
يجعل هذا القطاع األكثر تضررًا من بين باقي القطاعات االقتصادية. وأوضح مشتهى ان 
أصحاب ش���ركات السياحة والسفر قرروا اتخاذ خطوات تصعيدية في األيام القادمة هم 

وعائالتهم واطفالهم، بعد ان وصلت بهم الحالة الى وضع سيء جدًا ال يحتمل.

أصحاب شركات السياحة والسفر 
بغزة يهددون بالتصعيد !

200 ألف دوالر خسائر شهرية

تراجع مبيعات المشروبات الغازية بنسبة 40 % الزراعة بغزة تكشف تفاصيل 
استعداداتها لموسم األضاحي في غزة

عمان/ االستقالل:
نمت السيولة المحلية خالل الثلث األول من العام الحالي 
بنس���بة 2.2 % أو ما مق���داره 800 ملي���ون دينار مقارنة 
بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب 

بيانات البنك المركزي.
وبل���غ حجم الس���يولة المحلية 35.8 ملي���ار دينار حوالي 
50 مليار دوالر في نهاية ش���هر نيسان )ابريل( الماضي 
مقارنة بمس���تواها المس���جل عند 35 مليار دينار نهاية 

العام 2019.
وتعتبر كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات 

السيولة المحلية.
وتراجع���ت قيمة الودائ���ع ضمن مفهوم الس���يولة لدى 
البنوك المحلية بش���كل طفيف 1 % إلى 30 مليار دينار 

في الثلث األول مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وبلغ حج���م التراجع في تلك الودائع في نهاية نيس���ان 
)ابريل( الماضي ما مقداره 300 مليون دينار بالمقارنة مع 
نهاي���ة العام 2019، ونمو مق���داره 900 مليون عن نفس 

الفترة من العام الماضي.
وف���ي الجهة األخ���رى، ارتفع النقد المت���داول في نهاية 
الثلث األول م���ن العام الحالي 26 % إلى 5.8 مليار دينار 
مقارنة مع 4.6 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2019.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على الس���يولة، فهما بندي 
صاف���ي الموج���ودات المحلي���ة واألجنبية ل���دى الجهاز 

المصرفي.
وبحس���ب أرقام البن���ك المركزي فقد س���جل بند صافي 
الموج���ودات المحلية لدى الجه���از المصرفي في نهاية 

شهر نيسان )ابريل( من العام الحالي ارتفاعا بمقدار مليار 
دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد س���جل ارتفاعا 
بنس���بة 3.6 % خالل الثلث األول إل���ى 28.5 مليار دينار 
مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 27.5 

مليار دينار.
وسجل بند صافي الموجودات األجنبية للجهاز المصرفي 
تراجعا بمقدار 200 مليون دينار وبنس���بة بلغت 2.6 % 
خالل األش���هر األربعة األولى مقارنة بمستواه في نهاية 
العام الماضي. وبلغ صافي الموجودات األجنبية في نهاية 
نيس���ان )ابريل( 7.3 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في 
نهاية 2019. وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي 

في نهاية شهر نيسان )ابريل( 9.9 مليار دينار.

األردن: السيولة المحلية تقترب من 50 مليار دوالر

غزة/ االستقالل:
نظمت دائرة مباحث التموين يوم أمس، جولة تفتيش على أس���واق محافظات 
غزة ، حيث سجلت أربعة محاضر ضبط وإتالف لبعض التجار بسبب انتهاء فترة 

الصالحية لسلع استهالكية موجودة لديهم.
وأتلف���ت مباحث التموين 20 دجاج���ة مريضة، خالل جولة على أحد األس���واق 

الشعبية، لوجود ازرقاق في الصدر بسبب إبر المضاد الحيوي.
كما أغلقت محمص مكسرات ألحد التجار بسبب عدم استيفاء الشروط الصحية، 

وفق موقع الشرطة الفلسطينية.
وفي الس���ياق ذاته قامت مباحث التموين )قسم غزة( بعمل جولة على منشآت 
تش���مل مصانع ومطاعم ش���عبية ومحطات تعبئة الغاز، حيث سجلت خمسة 

إخطارات لبعضها لعدم استيفاء شروط األمن والسالمة .

غزة : إخطار 4 منشآت باإلغالق 
وتوقيف محمص مكسرات
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عواصم/ االستقالل:
تجاوز ع���دد المصابين بفيروس 
كورونا ف���ي العال���م 10 ماليين 
وأكث���ر م���ن 88 أل���ف حالة، في 
حي���ن تخط���ى ع���دد الوفي���ات 
النصف مليون، وذلك منذ ظهور 
مرة  الصي���ن ألول  الفيروس في 

في ديسمبر الماضي.
المتح���دة  الوالي���ات  وتتص���در 
دول العالم م���ن حيث اإلصابات 
والوفيات بفي���روس كورونا، في 
الوفيات 128  وقت تجاوز ع���دد 
أل���ف ش���خص، فيما بل���غ عدد 
المصابي���ن فيها مليونين وأكثر 

من نصف المليون نسمة.
وتأت���ي ف���ي المرتب���ة الثاني���ة 
البرازيل بملي���ون وأكثر من 300 
ألف مص���اب، وما يزي���د عن 57 
ألف وفاة، في حين تحتل روسيا 
المرتب���ة الثالثة عالميا بأكثر من 
627 أل���ف إصاب���ة، تليها الهند 

بأكثر من نصف مليون إصابة.

وبلغ���ت اإلصاب���ات ف���ي أميركا 
الش���مالية وأمي���ركا الالتيني���ة 
وأوروبا مجتمع���ة نحو 75 بالمئة 
من إجمالي المصابين في العالم، 
تقريبا  متس���اوية  بنسب  وذلك 
بينما  الث���الث،  المناط���ق  بي���ن 
تس���جل آسيا والش���رق األوسط 

زهاء )%9.11( على الترتيب.
ويأت���ي ذل���ك في الوق���ت الذي 
ال���دول  م���ن  العدي���د  ب���دأت 
فيروس  م���ن  بش���دة  المتضررة 
كورونا تخفي���ف إجراءات العزل 
في  موس���عة  تعديالت  وتنفيذ 
نظم العم���ل والحياة االجتماعية 

قد تس���تمر لع���ام أو أكثر حتى 
ظهور لقاح للوباء.

وف���ي ال���دول العربية م���ا زالت 
الس���عودية تتص���در بأكثر من 
178 أل���ف إصاب���ة، و1511حالة 
وف���اة، تليها قط���ر بأكثر من 93 

ألف إصابة، و110 وفيات.

وفيات كورونا تتجاوز نصف مليون وأكثر من 10 ماليين مصاب

طهران/ االستقالل:
ذكرت وس���ائل إعالم إيرانية أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اللواء 
إسماعيل قاآني سافر في الفترة األخيرة إلى منطقة البوكمال في شمال شرق 
س���وريا، وقام بجولة في منطقة عمليات ق���وات مدعومة من إيران ضد عناصر 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
ونش���رت وكالة أنباء تسنيم اإليرانية صورا ظهر فيها اللواء قاآني في سوريا، 
وكان قد عين في هذا المنصب خلفا للواء قاس���م سليماني الذي اغتيل مطلع 
الع���ام الجاري مع آخرين في غارة أميركية بمحيط مطار بغداد الدولي، وحينها 

قالت واشنطن إنها استهدفته ألنه كان يخطط لمهاجمة أهداف أميركية.
ونقل���ت الوكالة اإليرانية عن القائد العس���كري خالل تواجده بين ما س���ماها 
»قوات المقاومة«، في أول زيارة له إلى س���وريا، أن الواليات المتحدة وإسرائيل 
أسس���تا ودعمتا تنظيم الدول���ة، وأن المؤامرة التي كانت وراء تش���كيل هذه 

الجماعة لم تنته، بحسب تعبيره.
ونقل���ت قناة العالم اإليرانية نفس التصريحات، وأرفقتها بصورة لقائد فيلق 
القدس الذي تعهد باس���تكمال مس���يرة س���ليماني وكافة الش���هداء، وكان 
س���ليماني تعرض لالغتيال عند وصوله إلى بغداد قادما من س���وريا، وفق ما 
ذك���رت تقارير آنذاك. وتنتش���ر في البوكمال -المتاخم���ة للحدود مع العراق- 
مجموعات مسلحة مدعومة من إيران، وقد تعرضت في األشهر الماضية لعدة 

غارات يعتقد أنها إسرائيلية.

خليفة سليماني يتعهد باستكمال 
مسيرته ويهاجم أميركا و »إسرائيل«

أديس أبابا/ االستقالل:
اته����م وزير ال����ري اإلثيوبي سيليش����ي 
بقلي مص����َر بتغيير المعلومات بش����أن 
س����د النهضة ونش����رها بالش����كل الذي 
يناسبها عبر وسائل إعالمها، كما أعلنت 
رئاسة الوزراء اإلثيوبية أن عملية تعبئة 
وتش����غيل السد ستبدأ خالل األسبوعين 

المقبلين.
يأتي ذلك بعد إع����الن االتحاد األفريقي 
التوصل إلى توافقات بشأن السد، أبرزها 
تأجيل أدي����س أبابا تعبئته والعودة إلى 
التفاوض وفق آلية أفريقية للتوصل إلى 

اتفاق ملزم.
المصّغرة  األفريقي����ة  القم����ة  وعق����دت 
بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامافوزا، وش����ارك فيها كل من الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيس����ي ورئيس 
الل����ه حمدوك  الس����وداني عبد  ال����وزراء 

ونظي����ره اإلثيوب����ي، وكذل����ك الرئي����س 
الكيني أوهورو كينياتا ونظيره بالكونغو 
الديمقراطية فيليكس تشيس����يكيدي، 
ورئي����س مال����ي إبراهيم أبو بك����ر كيتا، 
ورئي����س مفوضي����ة االتح����اد األفريقي 

موسى فكي.
وقال رئيس ال����وزراء اإلثيوبي آبي أحمد 
في تغريدة على تويتر إنه أجرى مكالمة 
هاتفي����ة مثمرة م����ع نظيره الفرنس����ي 
التنمية،  إيمانويل ماكرون بشأن قضايا 
وأكد تقديره للدعم الفرنس����ي المستمر 

لمساعي إثيوبيا التنموية.
وأكد مص����در إثيوب����ي، أن المش����اورات 
الزعيمين تطرقت إلى مس����تجدات  بين 
مفاوضات سد النهضة، خاصة أن فرنسا 
تت����رأس الدورة الجدي����دة لمجلس األمن 

الدولي.
من جهت����ه، قال رئيس ال����دورة الحالية 

لالتح����اد األفريقي، رئي����س دولة جنوب 
أفريقي����ا س����يريل راماف����وزا، إن اجتماع 
االتحاد األفريقي بش����أن ملف أزمة س����د 

النهضة كان بّناء للغاية.
وأض����اف أن����ه ت����م التوافق بي����ن مصر 
والس����ودان وإثيوبيا على إب����رام اتفاقية 
ح����ول الس����د خ����الل األس����ابيع القليلة 
المقبل����ة، وذل����ك عب����ر عملي����ة يقودها 
االتح����اد األفريقي. وبينما ي����راوح ملف 
س����د النهضة بين التصعيد والتهدئة، 
أطلقت الحكومة المصرية فيلما يتحدث 
عما قالت إنه حق مصر التاريخي في مياه 

النيل بسبع لغات.
وجاء في الفيلم أن سد النهضة سيحجز 
مياها أكبر خمس م����رات من احتياجات 
إثيوبيا، وسيحرم مصر من 20 مليار متر 

مكعب سنويا من حصتها المائية. 
وتطال����ب الحكوم����ة المصري����ة في هذا 

الفيل����م مختل����ف دول العال����م "بدع����م 
الحي����اة". وقال����ت وزارة الهجرة المصرية 
إنها أطلقت الفيلم بس����بع لغات لتأكيد 
حقوق مص����ر التاريخية والش����رعية في 

مياه النيل ودحض المزاعم اإلثيوبية.
ودع���ت وزيرة الهج���رة أبن���اء الجاليات 
المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم 
ونشره على أوسع نطاق، كل حسب دولة 

اإلقامة ووفقا للغتها.
وكان����ت الرئاس����ة المصري����ة قال����ت إن 
الرئيس السيس����ي وحمدوك وآبي أحمد 
اتفقوا على تش����كيل لجنة حكومية من 
الدول الثالث بمش����اركة دولي����ة، لبلورة 
اتف����اق قانون����ي نهائ����ي يل����زم جميع 
األط����راف بش����أن قواعد ملء وتش����غيل 
س����د النهضة، على أن تمتنع أديس أبابا 
عن القي����ام بأية إجراءات أحادية، بما في 
ذلك تعبئة الس����د قبل التوصل إلى هذا 

االتفاق.
وذكر بيان باس����م الرئاس����ة المصرية أن 
هذا االتفاق األولي سُيرَس����ل إلى مجلس 
األم����ن ألخذه في الحس����بان عند انعقاد 

جلسته لمناقشة قضية سد النهضة.
من جانبه، أكد مجلس الوزراء الس����وداني 
االتفاق عل����ى تأجيل تعبئة خزان س����د 
النهضة إل����ى ما بعد التوقيع على اتفاق 
يحفظ مصالح الدول الثالث، وكذلك بدء 
المفاوضات على مس����توى اللجان الفنية 
فورا، بغية الوصول إلى اتفاق في غضون 

أسبوعين.
وس����ّد النهضة الذي ب����دأت أديس أبابا 
بناءه عام 2011 س����يصبح عن����د إنجازه 
أكبر سد كهرمائي في أفريقيا، لكن هذا 
المشروع الحيوي أثار خالفات حاّدة بين 
إثيوبي����ا وبين كل من الس����ودان ومصر 

اللتين تتقاسمان معها مياه النيل.

سد النهضة: إثيوبيا تتهم مصر بالتحريف وفيديو لألخيرة لتؤكد حقها بمياه النيل

بكين/ االستقالل:
أك����دت الصي����ن، عل����ى رفضه����ا التدخالت 
األميركي����ة في ش����ؤون هونغ كون����غ والتي 
كان آخره����ا إعالن واش����نطن الخاص بفرض 
قيود على التأش����يرات الخاصة بالمس����ؤولين 

الصينيين.
وقال المتحدث باس���م مكتب مف���وض وزارة 
الخارجي���ة في منطقة هونغ كونغ اإلدارية: إّن 

الشعب الصيني ومن بينه مواطنو هونغ كونغ 
يؤيدون بش���دة حماية األم���ن الوطني" داعيا 
الواليات المتحدة إلى تصحيح أخطائها فوًرا.

وأش����ار إل����ى أن االتهام����ات الت����ي وجهتها 
واش����نطن للحكومة المركزية ف����ي الصين ب� 
"تقوي����ض الحك����م الذاتي" لهون����غ كونغ ال 
أس����اس لها مش����ددًا على أن "ال أحد يمتلك 
الجدية واإلصرار للتطبي����ق الكامل والصادق 

لمب����دأ )دول����ة واح����دة ونظام����ان( والزدهار 
واس����تقرار هونغ كونغ ورفاه شعبها أكثر من 

الحكومة الصينية".
 وأوضح أن تشريع األمن الوطني لهونغ كونغ، 
إجراء رئيس إلعادة التأكيد على االلتزام بمبدأ 
ونظامان" وتحس����ينه وخطوة  واح����دة  "دولة 
أساسية للقضاء على الفوضى في هونغ كونغ 

وتحقيق السالم واالستقرار بها.

باريس/ االستقالل:
شهدت عدة مدن فرنسية أبرزها العاصمة باريس، 
مظاهرات للتنديد بالخطة اإلسرائيلية لضم أراض 
فلس���طينية، والمزمع تنفيذها خالل األيام القليلة 

القادمة.
واجتمع المئات وس���ط باريس بعد دعوات من عدة 

منظمات فلسطينية وأخرى داعمة لحقوق شعبنا، 
حملوا خاللها األعالم الفلسطينية والفتات رافضة 

للضم اإلسرائيلي.
وكت���ب المتظاه���رون، عبارات مؤيدة لفلس���طين 
وأخ���رى مناهضة ل� »إس���رائيل« م���ن قبيل »تحيا 
فلس���طين« و »قاطع���وا إس���رائيل« و«فلس���طين 

ستنتصر« و »الحرية ألجل فلسطين«.
كم���ا طالب المحتج���ون المجتم���ع الدولي بفرض 

عقوبات على »إسرائيل«.
ونظم متظاهرون احتجاجات مماثلة في مدن أخرى 
مثل ليون، وستراسبورغ، وسانت إتيان ومونبيلييه 

ومرسيليا.

الصين تجدد رفضها لتدخالت أمريكا في هونغ كونغ

مظاهرات بمدن فرنسية تنديدًا بخطة الضم

واشنطن/ االستقالل:
تواصلت االحتجاجات ضد العنصرية في عدد من المدن األميركية، وتحت 
عنوان " حياة الس����ود مهمة" نّف����ذ عدد من األمهات في مدينة بوس����طن 

تظاهرات سلمية لم تخُل من صدامات مع الشرطة المحلية.
وقتل ش����خص بإطالق نار خالل تظاهرات في س����احة جيفرس����ون بوالية 
كنتاكي األميركية. وتشهد الساحة منذ مدة تظاهرات وتجمعات شعبية 
بع����د مقتل ام����رأة أميركية أفريقية على يد رجال الش����رطة قبل نحو ثالثة 

أشهر.
وكانت جامعة برينستون غيرت اسم كلية السياسة العامة، وكلية ويلسون 
بعد أن خلصت إلى أن التفكير العنصري والسياس����ات العنصرية للرئيس 

األميركي وودرو ويلسون تجعل إطالق اسمه على الكلية أمرًا غير مناسب.
وق����ال رئيس الجامع����ة لدى إعالن����ه هذه الخط����وة إنها تتص����ل بمقتل 

األميركيين األفارقة مؤخرًا على يد الشرطة.

التظاهرات مستمرة.. 
مقتل أمريكي برصاص 

الشرطة في والية كنتاكي
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غزة/االستقالل: 
ضرب غزة الرياضي موعدًا مع نظيره ش���باب رفح في نهائي كأس غزة, عقب 
انتصاره الثمين على نماء بركالت الترجيح )3-0(, بعد انتهاء الوقت األصلي 

بالتعادل اإليجابي )1-1(, ضمن منافسات المربع الذهبي من المسابقة.
وأس���هم صعود غزة الرياض���ي للنهائي, في تحقيق العبي���ه فرج جندية, 
وس���ليمان الس���كافي رقما مميزا, بالتواجد للمرة الثاني���ة على التوالي في 

الموقعة الختامية مع فريقين مختلفين.
ولعب جندية والسكافي الموسم الماضي مع اتحاد الشجاعية, وساهما في 
وصول الفريق للنهائي, قبل الخسارة أمام خدمات رفح بركالت الترجيح )3-

4(, عقب التعادل في الوقت األصلي )0-0(.
وفي نس���خة الموس���م الحالي, س���اهم الثنائي بش���كل واضح في وصول 

"العميد" للنهائي, رغم هبوط الفريق لدوري الدرجة األولى.
يذكر أن ملعب رفح البلدي سيس���تضيف نهائي الكأس، و الذي س���يجمع 
ش���باب رفح و غزة الرياضي في تمام الس���اعة الخامس���ة عصر غًد الثالثاء ، 
بحضور قيادات و ش���خصيات و كوادر رياضية و مجال���س إدارة الفريقين ، 

بجانب عدد محدد من اإلعالميين الرياضيين.

رقم مميز لثنائي العميد »جندية« و »السكافي« في كأس غزة

غزة/االستقالل:
كش���ف االتحاد الفلس���طيني لكرة اليد، عن موعد انطالقة 
بطول���ة كأس غزة للموس���م 2019_2020، برعاية المجلس 
األعلى للش���باب والرياضة، تحت اسم المرحوم أحمد الكرد 
»أبو أس���امة«. وأكد الدكتور محمد أبو س���مرة رئيس لجنة 
المس���ابقات، أن االتحاد ح���دد األح���د 2020/8/12، موعدًا 

النطالق البطولة.
وتمنى أبو سمرة مشاركة كافة الفرق بقطاع غزة، واالستعداد 

للبطولة بشكل جيد يليق بسمعة كرة اليد الفلسطينية.
يذكر أن االتحاد أنهى قبل أسابيع قليلة بطولة الدوري العام 
لهذا الموسم، والتي تمكن من خاللها فريق اتحاد دير البلح 
من حسم لقبه للمرة األولى في تاريخه، بينما يحمل خدمات 

البريج آخر لقب للبطولة عن الموسم الماضي. 

اتحاد اليد يحدد موعد 
انطالق كأس غزة

لندن / وكاالت: 
أثار اإلسباني بيب جوارديوال، المدير الفني لمانشستر سيتي، 

بعض الغموض حول مستقبله مع السيتيزينز.
وقال جوارديوال، في تصريح���ات أبرزتها صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية: »إنن���ي متحمس للغاية لهذا الجزء من الموس���م، 
وللموس���م الجديد أيًضا. أشعر براحة بس���بب وجودي في هذا 

النادي وأحاول بذل قصارى جهدي«.
وأض���اف: »التوقي���ع عل���ى عقد جدي���د؟ ال أري���د التفكير في 
المس���تقبل. اآلن ليس الوقت المناسب. أنا أفكر اليوم فقط أن 
لدينا مباراة صعبة أمام نيوكاس���ل في كأس االتحاد اإلنجليزي 

ويجب علينا التركيز«.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن جوارديوال رفض قول رد واضح 

على عقده الذي ينتهي بعد 12 شهًرا، ولم يجدده حتى اآلن.
وأكدت أن مانشستر سيتي قد يواجه اضطرابات كبيرة في عام 
2021، ال س���يما أن الفريق مهدد باالس���تبعاد من بطولة دوري 

أبطال أوروبا وخسارة عدد من نجومه.

لندن /وكاالت: 
كشف بيب جوارديوال المدير الفني لمانشستر سيتي اإلنجليزي عن مفاجأة يجهزها 

فريقه لنظيره ليفربول المتوج بلقب البريمير ليج هذا الموسم.
وقال جوارديوال في مؤتمر صحفي: »بالطبع سنقف في ممر شرفي.. سنهنئ ليفربول 

عندما يأتي إلى ملعبنا بطريقة رائعة. سنفعل ذلك ألنهم يستحقونه«.
وأضاف المدرب اإلس���باني البالغ من العمر 49 عاما، أنه يتطلع بالفعل إلى مس���اعدة 

»السيتي« على العودة بصورة أقوى الموسم المقبل.
وقال: »في الرياضة نعيش من أجل المستقبل. ال يمكننا االكتفاء بما حققناه. ال يجب 
أن ننس���ى أننا في ناٍد مذهل، وما يجب علينا أن نفعله هو التعلم.. أعتقد أننا نعرف 

سبب معاناتنا في الموسم الحالي وسنحاول حل هذه األمور في الموسم المقبل«. 
ووضع ليفربول حدًا لغياب اس���تمر 30 عاما عن لقب الدوري اإلنجليزي، عندما خس���ر 
مانشس���تر س���يتي، بطل الموس���م الماضي، بنتيجة 2-1، أمام تشيلس���ي األسبوع 
الماضي، ليمنح منافس���ه القادم من منطقة »مرسيس���ايد«، تفوقا ال يمكن تعويضه 

يبلغ 23 نقطة على قمة الترتيب، وذلك قبل سبع مراحل من ختام المسابقة.
وس���تكون أول مباراة يخوضها ليفربول بعد فوزه باللقب، على ملعب »السيتي«، يوم 

الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات األسبوع ال�32 من الدوري اإلنجليزي.

مدريد/ وكاالت: 
كشف تقرير صحفي إسباني، عن بعض الشكوك حول حسم صفقة 

انتقال المغربي أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد، إلى إنتر ميالن.
وزعم���ت العديد من التقارير أن الناديين اتفقا على حس���م الصفقة 

نظير 40 مليون يورو، باإلضافة إلى المكافآت.
ووفًقا لموقع »ديفنس���ا سنترال« اإلسباني، فإن ريال مدريد لم يتلق 

حتى اآلن العرض الرسمي من جانب إنتر ميالن لضم حكيمي.
وأش���ار إل���ى أن ريال مدريد يرى االس���تغناء عن حكيم���ي نظير 40 
مليون يورو عرًضا سيًئا، ألن الالعب اكتسب قيمة أكبر من ذلك خالل 
الموس���مين األخيرين. وأوضح أن ريال مدريد قد ال يوافق على عرض 
إنتر فور وصوله، ويستغل وجود أندية كبرى أخرى في الصفقة لرفع 

السعر مثل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.
وذكر الموقع اإلسباني أن ريال مدريد هادئ بشأن كل األنباء التي تثار 
حول مصير حكيمي، ألن الكلمة األخيرة ستكون للنادي الملكي الذي 

يربط الظهير المغربي بعقد حتى صيف 2023.

لندن/ وكاالت: 
عل���ق فران���ك المبارد، مدرب تشيلس���ي، عل���ى تألق العبه كريس���تيان 
بوليس���يتش مؤخًرا ومس���اهمته بالفوز على مانشس���تر س���يتي في 
البريميرلي���ج. وق���ال المب���ارد، في تصريحات أبرزتها ش���بكة »س���كاي 
سبورتس«: »أعتقد أن بوليسيتش يمكن أن يكون العًبا كبيًرا، ألنه ظهر 
بألمانيا في عمر صغير، وقطع خطوات كبيرة في مسيرته. من الواضح أن 

التوقعات حوله ترتفع ولكن علينا أن نأخذ العمر بعين االعتبار«.
وأضاف: »ال توجد ش���كوك حول جودة بوليس���يتش، حيث يمكننا رؤية 
ذلك، كما أن الالعب حريص للغاية على التطور. إنه جائع بشكل خاص في 

الوقت الحالي، ألنه خسر بعض الوقت بسبب اإلصابة«.
وتاب���ع المبارد: »إذا نظر بوليس���يتش إلى العبين حول���ه حققوا قفزة في 
مسيرتهم، سيكون لديه كفاءة مثل صالح وسترلينج وماني، وقدرة على 

تحقيق أرقام مميزة رغم اللعب في مركز الجناح«.
وواصل: »إنه يدرك العمل الذي يجب أن يؤديه وبالتأكيد لديه الموهبة، 

ويحتاج الوصول إلى هذا المستوى من التطور«.

شكوك حول
 انتقال حكيمي
 إلى إنتر ميالن

المبارد يتوقع ظهور 
صالح الجديد 
في تشيلسي

جوارديوال يثير 
الغموض حول مستقبله 

مع مانشستر سيتي

ممر شرفي من مانشستر 
سيتي لنجوم ليفربول بعد 

التتويج بلقب الدوري اإلنجليزي
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أن 87 مس���توطًنا بينه���م 30 طالًب���ا من طالب 
المعاه���د الدينية، اقتحموا المس���جد األقصى 

صباح أمس.
وأش���ارت المص���ادر إل���ى أن االقتحامات جرت 
تح���ت حماية ش���رطة االحتالل، ف���ي المنطقة 
الش���رقية من المس���جد األقصى، وانطلقت من 

باب المغاربة.
ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين اقتحموا 
باحات المس���جد، بينما أخلت ش���رطة االحتالل 

المنطقة الشرقية من المرابطين في المسجد.
وواصل���ت مجموع���ات من الفلس���طينيين في 
الداخ���ل المحتل عام 1948م تس���يير "قوافل 
الرب���اط"، والتي تنطلق من م���دن مختلفة، نحو 
المس���جد األقصى للصالة والرب���اط فيه، ضمن 
الخط���وات لمواجهة اقتحامات المس���توطنين 

المتكررة.
وفي س���ياق متصل، أفادت مصادر محلية، أن 
ق���وات االحتالل أخطرت المواطنين نعيم عودة 
ش���تات، صبحي محمد عبد ربه، خليل عيس���ى 
اليتيم، أحمد إسماعيل الدبابسة، وحسن أحمد 

ش���تات، بهدم غرف س���كنية وبيوت وحظائر 
لماشيتهم، كما أخطرت محمود يوسف شتات 

بهدم بئر تجميع المياه الخاص به.
وتس���عى ق���وات االحت���الل باعتداءاته���ا إلى 
االس���تيالء على أراض���ي المواطنين وتوس���يع 
رقعة االستيطان في بلدات وقرى وخرب جنوب 
الخلي���ل، من خ���الل إرغامهم عل���ى الرحيل عن 
أراضيهم. كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش 
االحتالل اإلس���رائيلي، أمس االح���د، قرية بيت 
إكس���ا ش���مال غرب القدس المحتلة، وشرعت 

بأعمال تجريف لقطعة أرض داخل القرية.
وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل اقتحمت 
قطع���ة أرض تع���ود لعائلة حماي���ل، ترافقها 
جرافة عس���كرية، وش���رعت في تجريف قطعة 

أرض قرب منازل المواطنين.
وأضاف���وا أن ق���وات االحتالل أغلق���ت مداخل 
القرية، وشرعت في أعمال التجريف، تزامنا مع 

نصب خيمة في المكان.
واعتل���ى عدد من جنود االحتالل أس���طح منازل 
انتش���ار  بالتزامن مع  المحيط���ة،  المواطني���ن 

مكثف في الحي المستهدف في القرية.
يش���ار إلى أن قرية بيت إكس���ا يقطنها قرابة 
ألفي مواطن، وهي محاص���رة من جدار الفصل 
والتوس���ع العنصري، والمستوطنات من جميع 

االتجاهات.
في الس���ياق ذاته، سلمت قوات االحتالل أمس 
االح���د ، مواطًنا من قرية حارس غرب س���لفيت، 

إخطارا بإخالء أرضه المزروعة.
وقال رئيس مجلس قروي حارس عمر س���مارة، 
إن األرض الت���ي تق���ع غ���رب ح���ارس بمحاذاة 
مس���توطنة "كريات نطافي���م"، تعود ملكيتها 
للمواطن حس���ن عودة سلطان، وتبلغ مساحتها 
10 دونمات، ومزروعة بعش���رات أش���جار التين 

والزيتون.
وأش���ار إلى أن االحتالل أمه���ل صاحب األرض 

شهرًا لالعتراض من تاريخ اإلخطار.
ويس���تهدف االحتالل قرية ح���ارس من خالل 
أعم���ال التجري���ف واقت���الع ألش���جار الزيتون 
واإلخط���ارات، والت���ي كان آخره���ا إخطار إخالء 
لألرض بدعوى "تغيير معالمها" وفق مزاعمهم.

غزة / االستقالل:
طالب مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة 
المؤسس���ات الحقوقية واإلنسانية لحماية األسرى 
الفلسطينيين وإنقاذ حياتهم في سجون االحتالل 

االسرائيلي.
وأشار حمدونة في تصريح صحفي ، إلى أن هناك 
ما يقارب من )4600( أس���ير وأس���يرة يعيش���ون 
في أوضاع غير إنس���انية تتمثل في االس���تهتار 
بحياتهم بدون أي من إجراءات الس���المة والوقاية 
وممارس���ة التعذيب النفسي والجسدي في أقبية 
التحقيق وخطر أجهزة التش���ويش ومنع الزيارات 
االنفرادي وتصاع���د االعتقاالت  العزل  وسياس���ة 
اإلداري���ة وتواص���ل التفتيش���ات ومن���ع التعليم 
الجامع���ي والثانوي���ة العامة ومن���ع إدخال الكتب 

وسوء الطعام كمًا ونوعًا.
ولف���ت إل���ى أن هنالك م���ا يقارب من 700 أس���ير 
يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف 
االحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية 
وهؤالء جميًعا ال يتلقون الرعاية الالزمة، منهم 16 
أس���يًرا مقيمون فيما يسمى بمستش���فى الرملة 
بأوضاع صعبة، ومنهم ما يقارب من %10 بأمراض 

مزمن���ة وتحتاج لعمليات جراحي���ة ومتابعة طبية 
متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف 
والسكر الضغط والربو والروماتزم ومنهم 4 أسرى 
مصابين بالش���لل يتنقلون على كراس���ي متحركة 

دون أدنى اهتمام.
وق���ال "إن دولة االحتالل تعتقل ما يقارب من 380 
معتقل إداري في السجون بدون تهمه أو محاكمة، 
بملف س���ري ال يمكن للمعتقل أو محاميه االطالع 
عليه ويمك���ن تجديد أمر االعتق���ال اإلداري مرات 

قابلة للتجديد باالستئناف".
وطال���ب حمدونة بإنهاء سياس���ة العزل االنفرادي 
والذي يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها 
إدارة مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية ضد األسرى، 
حيث يتم احتجاز األس���ير بشكل منفرد في زنزانة 
معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن ال يس���مح 
له خاللها االلتقاء باألس���رى وبال وسائل اتصال مع 

العالم الخارجي.
ولف���ت لعزل األس���يرتين فدوى حم���ادة وجيهان 
حش���يمة ف���ي ع���زل "الجلم���ة" بظ���روف صعبة 
وقاس���ية وعزل األسير منصور يوسف الشحاتيت، 
والمحكوم بالس���جن 18 عام���ًا، والمتواجد في عزل 

انفرادي بس���جن جلبوع منذ أكثر من شهرين رغم 
أن���ه يعاني من ضيق في التنف���س وعدم انتظام 
ف���ي دقات القلب وفقدان الذاكرة بس���بب تعرضه 
للتعذيب القاس���ي والعزل االنفرادي والضرب من 

قبل الوحدات الخاصة.
وأش���ار حمدونة إلى قضية األطفال في الس���جون 
والبالغ عددهم ما يقارب من 170 طفال يتعرضون 
النتهاكات صارخة تخالف كل األعراف والمواثيق 
الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية 
والنفس���ية والتعليمي���ة وتواصله���م بأهليه���م 
ويعاني القاص���رون من فق���دان العناية الصحية 
والثقافية والنفس���ية وعدم وجود مرشدين داخل 
السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء االعتقال.

ودعا المؤسس���ات الحقوقية واالنس���انية لحماية 
األس���رى الفلس���طينيين من عنجهية ما يس���مى 
بالمحاك���م العس���كرية الصوري���ة والردعية وغير 
القانونية والتي تصل األحكام فيها لسبع وستين 

مؤبًدا على الشخص الواحد.
ودعا الجهات الرسمية واألهلية لبذل كافة الجهود 
لمس���اندة األس���رى والتأكيد على حقهم بالحرية 

والتعريف بحقوقهم اإلنسانية.

حمدونة يطالب بالتدخل لوقف االنتهاكات بحق األسرى

رام الله/ االستقالل: 
أعلن رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر، أنه سيتم استئناف 
زيارات أهالي األسرى ألبنائهم داخل السجون في 6 تموز/ يوليو المقبل، بعد 

انقطاع ألكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.
وق���ال أبو بكر، في تصريحات صحفية: إنه س���يتم توفي���ر المعقمات ألهالي 
األس���رى، وس���يتم اتخاذ جملة من اإلج���راءات الوقائية للحفاظ على س���المة 

األسرى وذويهم، خالل توجههم وعودتهم من السجون.
ودعا أبو بكر منظمة الصليب األحمر لتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها وإزالة 
جميع العراقي���ل أمام زيارات األهالي، وتزوي���د المعتقلين باحتياجاتهم من 
المعقمات التي تقيهم من اإلصابة بالفيروس. وفي س���ياق متصل، أش���ارت 
جمعية واعد لألس���رى والمحررين إلى أن خطر انتش���ار الفيروس بين صفوف 
األس���رى أصبح واردًا جدًا، في سياق االنتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا 

وارتفاع أعداد اإلصابات في األراضي المحتلة ودولة االحتالل.
ا من التدابير  ولفتت واعد إلى أن إدارة س���جون االحتالل لم تتخذ حتى اآلن أّيً
واإلجراءات الوقائية الالزمة لحماية األسرى من الوباء خاصة، وأن بيئة السجون 
ا النتشار األوبئة واألمراض. وطالبت المجتمع الدولي،  الداخلية تعد مكاًنا مثالّيً
وعلى رأس���ه منظمة الصحة العالمية، بالضغ���ط على االحتالل التخاذ عدد من 

التدابير واإلجراءات الوقائية؛ لضمان منع وصول كارثة محققة لألسرى.

استئناف زيارة أهالي 
األسرى الشهر المقبل

رام الله/ االستقالل: 
قالت وزيرة الصحة الفلس���طينية د. مي كيلة في مؤتمر 
صحفي عقدته في محافظة الخليل، ان لجنة البروتوكول 
الصحية، التي تم تش���كيلها ف���ي بداية جائحة كورونا، 
والت���ي تضم ع���ددا من كب���ار األطب���اء االختصاصيين، 
والخبراء في فلس���طين، والمشرفة على وضع البرتوكول 
الخاص بكورونا بالتش���اور مع منظم���ة الصحة العالمية 
ومراكز التحك���م باألمراض في الصي���ن وأوروبا وأمريكا 
س���تقوم بتحديث البروتوكول الخاص بكورونا فلسطين 

في االجتماع القادم.
واضافت الوزيرة، ان من بين التحديثات التي س���تقوم 

به���ا وزارة الصحة اس���تخدام دواء " ديكس���اميثازون"، 
لعالج مرضى كورونا في فلس���طين، وهو ما سيقرر خالل 

االجتماع القادم مع لجنة البرتوكول.
وكانت بعض البحوث، الت���ي أجريت في بريطانيا، قالت 
أن العق���ار قد ينقذ حياة بع���ض المرضى ممن هم في 
ح���االت خطرة، وهو أول دواء ف���ي العالم تثبت فعاليته 
في ع���الج مصابي���ن بفي���روس كورونا. وينتم���ي عقار 
"ديكس���اميثازون" إلى عائلة "الستيرويدات"، وهو عقار 
يخفض من ح���دة االلتهاب���ات عن طري���ق تقليد عمل 
الهرمون���ات المض���ادة لاللتهابات التي يفرزها جس���م 

اإلنسان.

ويعم���ل ه���ذا الدواء ع���ن طريق كب���ح جه���از المناعة. 
فاإلصابة بفيروس كورونا تتس���بب في التهابات عندما 
يحاول الجسم مكافحتها، ولكن في بعض األحيان، يبالغ 
جهاز المناعة في ردة فعله، وهو ما قد يفضي إلى الوفاة. 
فبدال من مهاجمة الفيروس، يهاجم جهاز المناعة خاليا 
الجسم، وبإمكان "ديكساميثازون" تنظيم هذه العملية.

ولك���ن العق���ار ال ينف���ع إال المرض���ى الموجودي���ن في 
المستش���فيات الذين يخضعون للعالج باألوكسجين أو 
َمن يحتاجون إلى استخدام أجهزة التنفس الصناعي أي 
المرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة. والعقار ليس 
فعاال بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة.

النصيرات / االستقالل:
بحث رئيس بلدية النصيرات إياد مغاري مع وفد من ش���ركة توزيع الكهرباء في 
قطاع غزة ُس���ُبل تعزيز التعاون المش���ترك وتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور، 

وُسُبل استفادة مرافق البلدية المتعددة من الكهرباء بشكل مستمر.
جاء ذلك خالل اس���تقبال رئيس البلدية وعضوي المجلس البلدي د. محمد أبو عون 
وأنس درويش، لوفد من ش���ركة الكهرباء، والذي ضم كاًل من )نائب رئيس سلطة 
الطاق���ة والموارد الطبيعية ورئيس مجلس إدارة ش���ركة توزيع كهرباء محافظات 
غزة م. سمير مطير، وعضو مجلس اإلدارة م. جالل إسماعيل، ومدير عام الشركة م. 
ماهر عايش، ومس���اعد المدير العام للشركة أس���امة محيسن، ومدير مقر الشركة 
في المحافظة الوسطى م. محمود شحادة، ومدير العالقات العامة زهير أبو خاطر(.

ورحب رئي���س البلدية بوفد الش���ركة الزائر، مؤكدا على أهمي���ة وعمق العالقة 
االستراتيجية بين شركة توزيع الكهرباء وبلدية النصيرات.

وأطلع رئيس البلدية وفد الشركة على طبيعة النصيرات وما تتميز به من نهضة 
اقتصادية وتكدس س���كاني كبير، مشيرا إلى أن هذا انعكس بشكل واضح على 

حجم االحتياجات واألعباء التي تواجه البلدية والمؤسسات الخدماتية.
بدوره، أكد نائب رئيس س���لطة الطاقة والموارد الطبيعية ورئيس مجلس إدارة 
ش���ركة توزيع كهرباء محافظات غزة م. سمير مطير، على استعداد الشركة لفتح 
آف���اق تعاون جديدة مع البلدية والعمل على دراس���ة العقبات المتعلقة بتزويد 

مرافق البلدية كآبار المياه ومضخات الصرف الصحي بالكهرباء بشكل مستمر

بلدية النصيرات وشركة الكهرباء 
تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الكيلة: قد نبدأ باستخدام عقار »ديكساميثازون« لعالج مرضى كورونا

الداخل المحتل/ االستقالل: 
أبع���دت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، أم���س األحد، 
 المحام���ي خالد زبارقة  عن المس���جد األقصى أس���بوًعا، 
وذلك بعد اس���تدعائه للمثول للتحقيق في مركز شرطة 
"القش���لة" بالقدس المحتلة. وأف���ادت مصادر محلية أن 

سلطات االحتالل أبعدت المحامي خالد زبارقة من مدينة 
اللد ف���ي الداخل الفلس���طيني، عن المس���جد األقصى 

أسبوًعا قاباًل للتمديد، وسلمته قرار المنع.
 وأش���ارت المصادر إلى أن المحامي زبارقة تعّرض لسياسة 
اإلبعاد عن المس���جد األقص���ى عدة مرات؛ بس���بب كتاباته 

على مواق���ع التواصل االجتماعي ودعوات���ه لنصرة األقصى 
والرباط فيه. ويعد المحامي زبارقة أحد المختصين بش���ؤون 
القدس واألقصى، ومواكٌب للعديد من ملفات اعتقال وإبعاد 
النشطاء من القدس والداخل عن المسجد األقصى، وهو أحد 

محامي الدفاع الرئيسين عن شيخ األقصى رائد صالح.

االحتالل يبعد المحامي »زبارقة« عن »األقصى« أسبوعًا

ع�سرات امل�ستوطنني .. دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الطلب رقم 2020 / 454
يف الطلب رقم 210/2020  وقف اإجراءات التنفيذ 

يف الق�سية رقم 226/2020
 المستدعي / محمد جالل علي الدالي من خانيونس _ البلد شارع البحر  وكيله المحامي / فضل عطاالله 

المستدعى ضده / غازي ابراهيم محمد قويدر _ خانيونس  _ معن 
نوع الدعوى / اثبات وفاء  قيمة الدعوى / 6250 شيكال 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في الطلب الحقوق 2020/ 210 اجراءات التنفيذ 
في القضية الحقوقية 2020/ 226 

الى المس����تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المس����تدعي قد اقام عليك دعوى اثبات 
وفاء اس����تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لك نس����خة منها ومن مرفقاتها 
لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ تبليغ����ك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم 
التحريري خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد 
لها جلس����ة االحد 12/7/2020 لنظر الدعوى وليكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب االصول . تحريرا في 23/6/2020 

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
  اأ. فتحي ح�سني حم�سن
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االستقالل/ وكاالت:
أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الفضاء االمريكية »ناسا«، تغيرات واضحة قد 
طرأت على الش���مس على مدار ال�10 سنوات، حس���بما ورد على صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.
وأوضح���ت الصحيفة، أن الفيديو الذي امت���د على مدى 61 دقيقة، أظهر صورة 
واحدة للش���مس في ثانية لكل يوم من الس���نوات العش���ر الماضية، التقطت 

بواسطة مرصد ديناميًكا.
وأشارت إلى أن المرصد هو مركبة فضائية أطلقت قبل عقد من الزمن من قاعدة 
كي���ب كانافيرال الجوي���ة في فلوريدا، قد جمع 425 ملي���ون صورة عالية الدقة 

للشمس، إلى جانب 20 مليون غيغابايت من البيانات.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن مقطع الفيديو يبرز تبدل نشاط الشمس خالل 
دورتها، باإلضافة إلى أبرز األحداث الفلكية التي مرت بها مثل الكواكب العابرة 
واالنفجارات الشمسية. وأظهر الفيديو هاالت شمسية بتفاصيل دقيقة، وهي 
تنبع���ث وتتألق وتتفجر، إلى جانب رصد متغيرات على س���طح الش���مس مثل 

الموجات العمالقة والثقوب اإلكليلية أو التاجية.
ولفت إلى أن تلك المتغيرات، هي المناطق التي تكون فيها أشعة الشمس أكثر 

برودة، وبالتالي أكثر قتامة، فضال عن االنفجارات المغناطيسية.

»ناسا«: تغيرات ظهرت على سطح 
الشمس على مدار 10 سنوات

) APA images (     سيد الأ�سماك يف بحر مدينة غزة�

روما/ االستقالل:
ف���ي قرار وال أغ���رب، حرمت إيطاليا مس���افريها من 
اس���تعمال أكثر األماكن طلبا ف���ي الطائرة، أال وهي 
المقصورة المخصصة لوضع األمتعة الصغيرة فوق 

المقاعد.
هكذا لن يتمكن المس���افرون استعماله من أو إلى 
إيطاليا جوًا في الوقت الحالي، وربما ألش���هر قادمة، 
حتى زوال فيروس كورونا ع���ن وجه الكرة األرضية، 
من اس���تخدام مقصورة األمتعة فوق مقاعدهم في 
الطائرات بعدما اعتبرت س���لطة الطي���ران المدني 

اإليطالية أنها تشكل خطرًا على الصحة.
وج���اء الق���رار بموجب مرس���وم حكوم���ي نجم عن 
مخاوف من انتشار أوسع للفيروس المستجد، يلزم 
المس���افرين بحمل حقيبة صغي���رة يمكن وضعها 

تحت المقعد المقابل.
أما الهدف من هذا القرار فمنع التالمس بين الركاب 

والحد من الحركة داخل الطائرات.
إل���ى ذلك، أك���دت س���لطة الطي���ران المدني 
اإليطالية ع���دم إلزام الركاب بدفع مبلغ إضافي 

لتسجيل حقائبهم.

في المقابل، رحبت جمعي����ة كوداكونز اإليطالية 
لحماية المس����تهلك بالقرار معتبرة أن من شأنه 
»من����ع الفوضى« التي تحدث أحيان����ا في الطائرة 
»عندما يضع الركاب أمتعتهم في المقصورة فوق 

المقعد«.
وأضاف���ت الجمعي���ة »فيم���ا يتعل���ق به���ذا 
الخصوص، فإن اإليطاليي���ن هم من بين أكثر 
المس���افرين غي���ر المنضبطين ف���ي أوروبا، إذ 
يتس���ببون بتأخر رحالت وصف���وف انتظار من 

شأنها اآلن أن تفاقم مخاطر العدوى«.

طوكيو/ االستقالل:
تمكنت قطة أليفة تحولت إلى بطلة في اليابان بعد مساهمتها الكبيرة 

في اكتشاف رجل كان قد سقط على األرض.
وأكدت هيئ����ة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه”  أن مدينة 
تويوما وخمسة من عمال اإلنقاذ كافأوا القطة الشجاعة بشهادة شكر.

وكان رجل مس����ن قد الحظ القطة، وه����ي تنظر بثبات في اتجاه معين 
نحو قناة ري مما أثار فضوله وقاده إلى اكتشاف رجل ملقى على األرض 

بال حركة.
وذكر التقرير أن أربعة سكان آخرين ساعدوا بعد ذلك في إنقاذ الرجل، 

الذي تعرض لخدوش، بعد سقوطه على األرض.

ل إلى بطلة في اليابان إيطاليا تحرم المسافرين من استخدام مكان في الطائرة قطة تتحوَّ

مكسيكو/االستقالل:
لقي 3 أشخاص حتفهم، بينما أصيب رابع بالعمى، بعد 
تناولهم لسائل معقم لليدين، في والية نيو ميكسيكو 

بالواليات المتحدة.
وقالت هيئة الصحة في نيو ميكسيكو في بيان رسمي، 
إن 7 أش���خاص تناولوا سائال معقما لليدين، نتج عنها 
وفاة 3 أش���خاص، وإصابة آخر بالعمى، ودخول 3 آخرين 

للعناية المركزة.
وس���جلت الحاالت في هيئة مراقبة التس���مم بالوالية، 
في مايو الماضي، وارتبطت باإلدمان على الكحول، وفقا 

للمسؤولين.
ويس���تخدم البعض معقم اليدين للحصول على تأثير 

المشروبات الكحولية، بس���بب امتالك المعقمات على 
نسبة من الكحول والميثانول.

وقبل تفش���ي وب���اء كورونا، منعت الوالي���ات المتحدة 
معقمات اليدين في جميع الس���جون في البالد، بسبب 
استخدام المس���اجين المعقمات للحصول على تأثير 

الكحول.
واكتش���ف مس���ؤولون فيدراليون مؤخ���را، أن عددًا من 
المعقمات يحتوي عل���ى الميثانول، وهي مادة تعرض 
الش���خص للتس���مم في حال هضمها أو امتصاصها 

داخل البشرة.
ولم تكش���ف السلطات حتى اآلن عن هوية الضحايا، أو 

السبب الذي دفعهم لتناول المعقمات.

 القاهرة/ االستقالل:
تحولت لحظات المرح التي عاش���ها طفل مصري مع طائرته الورقية إلى مأساة، حيث لقي حتفه 

أثناء لهوه بها، في محافظة اإلسماعيلية شرقي البالد.
وتوفى الطفل حسام أحمد برعي، البالغ من العمر 12 عاما، ويقيم في مدينة التل الكبير التابعة 

للمحافظة، بعد سقوطه من سطح منزله ليقع في بئر مياه، بينما كان يالحق طائرته الورقية.
وانتقل فريق من الشرطة والمباحث إلى موقع الحادث، حيث تم التحفظ على جثمان الطفل وإبالغ 
النيابة للتحقيق في الواقعة. وحققت الطائرات الورقية انتش���ارًا كاسحًا في مصر بين األطفال 

والمراهقين، أثناء فترة حظر التجول الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

االستقالل/ وكاالت:
كانت مراسلة قناة "سي أن أن برازيل" 
تنقل خبرا من إحدى شوارع سان باولو 
عن ليلة من المطر الش����ديد شهدتها 
المدين����ة، حين تعرض����ت لمفاجأة لم 
تكن على البال، وتحولت إلى خبر خطف 
األضواء وانتش����ر في مواقع التواصل 

ووسائل اإلعالم المحلية.
كان بث الخبر مباشرا، حين اقترب منها 
لص معتم����ر قبعة على رأس����ه وبيده 
سكين، وطلب منها أن تسلمه هاتفها 

 Bruna المحمول بس����رعة، فانصاعت
Macedo البالغة 27 س����نة، وسلمته 
ما طل����ب بضغ����ط تح����ت تهديدها 
بالس����كين، لكنه لم يكتف بما حصل 
عليه، وطلب منها أن تبتعد عن مساحة 
التصوير قلياًل، ولما فعلت طلب منها 
أن تس����لمه محموال آخ����ر كان لديها، 
ففعلت وسط استغرابها من علمه بأن 
لديها هاتفا ثانيا كان في جيبها وغير 

ظاهر للعيان.
ويبدو أن اللص، الذي تسعى الشرطة 

العتقال����ه، كان على علم مس����بق بأن 
مراسلي القناة يحملون جهازي محمول 
عادة، أحدهما لالتصاالت الش����خصية 
العادية، والثان����ي مخصص للتواصل 
مع القناة والعاملين فيها، لذلك تعتقد 
الش����رطة أن المس����لح تابع لجماعة من 
اللصوص المحترفين، ولديهم خبرات. 
أما الزميل الذي كان يتحدث للمراسلة 
من األس����توديو، فرأى كل شيء أمامه 
على الشاشة من دون أن يدري حقيقته 

تماما، إال حين فر اللص من المكان.

طائــرة ورقيــة تكتــبمراسلة CNN تتعرض لسطو مسلح على الهواء
 مأســاة طفـــل مصــري

نيودلهي/ االستقالل:
انتحر رجل هندي بعد أن قتل أطفاله الثالثة في ناالسوبارا 

بمنطقة بالغار في مقاطعة ماهاراشترا في الهند .
ووفقا للمعلومات الواردة من المتحدث باسم شرطة بالغار، 
فإن الرجل الذي يدعى كايالش فيجو بارمار، والذي يبلغ من 
العم���ر 35 عاما قتل طفله البالغ من العمر 12 عاما وابنتيه 

)8 و 5 أعوام(.
وبحس���ب صحيفة ”هندوس���تان تايم���ز“ الهندية، فقد 
وصل���ت الش���رطة إلى الم���كان وقام���ت بإرس���ال الجثث 

لتشريحها.

وأعلنت الشرطة، أنه لم يتضح حتى اآلن السبب الحقيقي 
وراء الحادث المروع، وبدأت الش���رطة بالفعل في التحقيق 

بالقضية.
ولم تك���ن تلك الحادثة هي األولى م���ن نوعها في الهند، 
ففي وقت سابق من هذا الش���هر، قتل رجل هندي أيضا  
زوجته وأطفاله الثالثة، ثم قام بشنق نفسه في منزله، وفقا 

لما ذكرته شرطة كوتوالي في منطقة بارابانكي بالهند.
وفي حادثة أخرى مماثلة، طعن رجل هندي أبناءه الخمسة 
حتى الموت في منزله بالقرب من نيودلهي ثم حاول قتل 

زوجته واالنتحار بدافع الفقر.

هنــدي يقتــل أطفالــه الثالثــة
 وينتحــر لسبــب مجهــول

وفاة 3 أشخاص بعد تناولهم معقم اليدين


