
251780الثالثاء 9 ذو القعدة 1441 هــ 30 يونيو 2020 م

06

04
03

11

12

02

02

11
03

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال رئيس وزراء االحتالل »اإلس���رائيلي« بنيامين 
نتنياهو، مس���اء االثني���ن، »إن الضم غي���ر مرتبط 
بموقف أزرق أبيض«، مشيرا إلى أن ذلك يتم بسرية 
تامة، وذلك ردا على تصريح���ات وزير األمن وزعيم 
حزب »أزرق ابيض«  بيني غانتس ، بش���أن مخطط 
الضم في الضفة الغربية التي قال فيها إن »األمور 
الت���ي ال تتعلق بفيروس كورونا المس���تجد، عليها 

االنتظار إلى ما بعد انتهاء الجائحة«.
وجاءت أقوال نتنياهو في ظل التقارير التي تؤكد 

أن إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، تس���عى 
إل���ى التوصل إلى إجماع إس���رائيلي حول مس���ألة 
الض���م، وبالتزام���ن م���ع المباحثات الت���ي يجريها 
المسؤولون اإلس���رائيليون مع وفد أميركي برئاسة 
مبع���وث اإلدارة األميركي���ة إل���ى المنطق���ة، آفي 

بيركوفيتش.
وكان نتنياهو قد زعم في خطاب مس���ّجل بثه فجر 
أمس، أن »فرض الس���يادة« اإلسرائيلية في الضفة 
الغربية »لن يضر بالسالم، بل سيدفع به«. كما ادعى 
نتنياهو أنه »جاهز لمفاوضات« مع الفلسطينيين.

نتنياهو : الضم يتم بسّرية تامة

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أج���رت طواق���م تابع���ة لس���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي، أم���س االثنين، عمليات مس���ح 
للمس���اكن في تجمع جبل البابا البدوي جنوب 

شرق القدس المحتلة.
وقال ممثل التجمع عطا الل���ه مزارعة، إن قوة 
كبيرة من جيش االحت���الل وضباطه اقتحموا 
المنطقة، وأجروا عمليات مسح وتفتيش لعدد 

من المنازل، تمهيدا لضم الجبل لمس���توطنة 
»معاليه ادوميم« القريبة.

وأض���اف، أن أحد ضباط االحتالل 
أبلغهم أن عمليات المس���ح في 

مستوطنون يقتحمون األقصى وحملة اعتقاالت بالضفة

االحتالل يمهد لضم »جبل البابا« شرق القدس 
ويواصل عمليات التجريف بوادي الربابة في سلوان

ذوو االأ�صرى ي�صاركون  يف االعت�صام االأ�صبوعي اأمام مقر ال�صليب االحمر بغزة

نادي األسير: مخاوف 
انتشار »كورونا« بين 

األسرى تتصاعد

أبو مرزوق يدعو عباس 
لعقد اجتماع قيادي 

لمواجهة »الضم«

»مستفيدو الشؤون« بغزة... معاناة 
تفاقهما المناكفات السياسية

رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية لـ "االستقالل":

»الضم االستعماري« خطة دولية متعددة 
التنسيق و »صفقة القرن« لن تتحقق

الحكومة تقر الئحة عقوبات 
جديدة للمخالفين لقيود »كورونا«

تسجيل حالة وفاة ونحو 200 
إصابة جديدة بكورونا في الضفة

إغالق سجن »ريمون« ومنع الزيارات لمدة أسبوعين

رام الله/ االستقالل:
أقرت الحكومة مس���اء االثنين، الئحة عقوب���ات جديدة على المخالفين 
لش���روط الس���المة العامة في ظل االرتفاع المتزايد في عدد المصابين 
بفيروس كورون���ا بالضفة الغربية المحتلة. ودع���ا رئيس الوزراء محمد 

رام الله/ االستقالل:
شهدت مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة أمس اإلثنين، تسجيل 
حالة وفاة جديدة ونح���و 200 إصابة جديدة بفيروس »كورونا«، ما يرفع 
عدد الوفيات في فلس���طين إلى ثماٍن، واإلصاب���ات إلى 2443. وأعلنت 
وزيرة الصحة م���ي الكيلة، أمس، عن وفاة س���يدة أربعينية من الخليل 

غزة/سماح المبحوح:
مصير مجهول ينتظر اآلالف من األس���ر المستورة 
بقطاع غزة، بعد إطالق وزير التنمية االجتماعية برام 
الل���ه داود الديك، تهديده بتحميل حركة »حماس« 

المس���ؤولية الكامل���ة ع���ن البرامج والمس���اعدات 
والخدم���ات االجتماعي���ة الت���ي تقدمه���ا ال���وزارة 

للفقراء بغ���زة، ما س���يؤدي لتداعيات 
المواطنين.  وانعكاس���ات خطيرة على 

الجزائر/ غزة – حاوره/ قاسم األغا:
أجرت صحيفة »االس���تقالل« هذا الحوار الخاص مع د. 
عبد الّرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية 
– حمس )أكبر حزب إسالمي بالجزائر(، بالتزامن مع قرب 

تنفيذ مخطط الضم االس���تعماري لألغوار ومساحات 
واس���عة من الضفة الفلسطينية المحتلة مطلع يوليو 

)تّم���وز( المقب���ل، وعقب فش���ل مرحلة 
»أوس���لو« بإعالن الس���لطة الفلسطينية 

السماح آلالف»اإلسرائيليين« بمواصلة  
حمل السالح بدعوى اقتراب »الضم«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدر ما يسمى وزير »األمن الداخلي اإلسرائيلي« أمير اوحنا، اإلثنين، قراًرا بتمديد 
حمل 13 ألف حارس أمني »إس���رائيلي« للس���الح خارج أماك���ن العمل على ضوء 

اقتراب تطبيق خطة ضم ُثلث مس���احة الضف���ة الغربية المحتلة 
لسيادة االحتالل، وما قد يرافقها من تصعيد أمني. وذكرت القناة 

األوقاف: االحتفاظ بأسماء من سجلوا للحج هذا الموسم للعام المقبل
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القدس المحتلة/ االستقالل:
مددت ما تسمى بمحكمة »الصلح اإلسرائيلية« في القدس المحتلة، اإلثنين، 

اعتقال المقدسية إيمان األعور حتى يوم األحد المقبل.
وأفاد رئيس لجنة أهالي األس����رى المقدسيين أمجد أبو عصب أن المقدسية 
»األع����ور« اعتقلت بتاريخ 6/17 بعد أن داهمت قوات االحتالل منزلها في بلدة 

سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك.
وأش����ار إلى أنها تخضع للتحقيق لدى جهاز المخابرات اإلسرائيلية )الشاباك( 
في معتقل »المسكوبية«، علًما أن زوجها عبد المنعم معتقل في الزنازين منذ 

قرابة شهر ونصف الشهر.
وتعاني األعور من عدة أمراض خطيرة، وهي بحاجة ماسة للعالج الطبي السريع، 

حيث لم تشفع لها أمراضها أمام االحتالل إلنهاء اعتقالها.
واألعور هي والدة األس����ير المقدس����ي محمد األعور القابع في سجن »النقب« 

منذ عامين.

االحتالل ُيمدد اعتقال 
سيدة مقدسية لمدة أسبوع

 رام الله/ االستقالل:
أعلنت القناة 12 »اإلسرائيلية«، يوم أمس، عن 
إغالق سجن )ريمون( ومنع الزيارات أو دخول 

المحامين داخل السجن، لمدة 14 يومًا.
وكشفت القناة »اإلسرائيلية«، أن منع الزيارات 
ل� 14 يومًا، جاء بعد الكشف عن إصابة ثالثة 

سجانين بفيروس »كورونا«.
في سياق منفصل، أكد رئيس هيئة شؤون 

األسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن الصليب 
األحمر، أبلغ الهيئة بموافقة سلطات االحتالل 
»اإلسرائيلي« على استئناف زيارات األسرى، 

مطلع الشهر المقبل.
وقال أبو بكر، ف���ي تصريح له أمس، إنه تقرر 
اس���تئناف زيارات األس���رى، للضفة الغربية 
وقطاع غزة في الس���ادس من الشهر المقبل، 
مش���يرًا إلى أن ذلك س���يكون وفق إجراءات 

احترازية، ومع مراعاة كافة إجراءات السالمة.
وأش���ار أبو بك���ر، إل���ى أن الزيارات، س���تبدأ 
بالمحافظات األقل إصابة وانتشارًا بفيروس 
)كورون���ا(، مبينًا أن الهيئ���ة اتفقت مع وزارة 
الصحة، والصليب األحمر الدولي، على ضمان 
كافة التدابير االحتياطي���ة الالزمة لألهالي، 
خالل زياراتهم، بما يضمن السالمة والوقاية 

لهم.

بعد إصابة سجانين بـ«كورونا«
إغالق سجن »ريمون« ومنع الزيارات لمدة أسبوعين

غزة/ االستقالل:
دعا فنانون ومثّقفون فلسطينيون في قطاع غزة، أمس االثنين، 
إل���ى توظي���ف األدوات الفني���ة والثقافية واإلعالمي���ة، كأداة 
لمواجهة خطة وجريمة الضم اإلس���رائيلية ألجزاء واس���عة من 

الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خالل وقفة نّظمتها مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة 
والفن���ون واإلعالم تحت عنوان )فنان���ون ومثقفون في مواجهة 
مش���روع الضم وس���رقة األرض الفلس���طينية(، ف���ي مقر مركز 
رش���اد الش���وا، بمدينة غزة، رفضًا لخطة الضم وسرقة األراضي 
الفلس���طينية.ورفع المش���اركون في الوقفة الفتات ُكتب على 
بعضها “فلسطين حقنا الثابت وقضيتنا المركزية”، و”المثّقف 

إلى جانب المقاومة في مواجهة مشروع الضم”.
وقال األستاذ فايز الحسني، مدير مؤسسة “رواسي فلسطين”، 
في كلمة خالل الوقفة “إننا اليوم نثبت حقنا التاريخي في أرضنا 
فلس���طين وهي متجذرة في عقولنا ووجداننا، ونقف ضد سرقة 

أراضينا في الضفة المحتلة”
وطالب الحس���ني “القوى الوطنية واإلس���المية بضرورة إطالق 
فعل مقاوم كأداة شرعية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية”، كما  

ناشد كل مثقف وإعالمي وكل فنان فلسطيني وعربي بأن يقف 
وقفة جادة ضد هذا الفعل اإلجرامي من قبل العدو الصهيوني. 
وطال���ب “وزارة الخارجية ووزارة الثقافة الفلس���طينية بتفعيل 
دورها في هذه األيام العصيبة من خالل موقعها الرس���مي في 
العالم خاصة ف���ي المحافل الدولية وفض���ح المطبعين الذين 
ينجرون وراء التطبيع في الدول العربية في محاولة لالصطفاف 

إلى جانب االجرام بحق شعبنا”
ودعا إلى “إطالق مش���اريع فنية وثقافية للمثقفين والفنانين 

لتعبير عن انتمائهم الوطني والتصدي للرواية اإلسرائيلية”
ب���دوره، قال عارف بكر، مدير عام العالق���ات العامة واإلعالم في 
وزارة الثقاف���ة بغزة، إن الوضع الحالي “يتطلب مواجهة الخطط 
اإلس���رائيلية بنفس القوة، إلظهار مظلومية الش���عب، وإيصال 

كلمته للخارج”.
وأضاف، في كلمة له خالل الوقفة “المقاومة بجميع األش���كال 
مشروعة، والثقافة مقاومة، فكرة يجب أن تسود المجتمع، والقلم 

والكلمة والرواية والريشة هي أيضا لها دور مقاوم”.
ودعا كافة “الش���عراء واألدباء والكّتاب الفلس���طينيين والعرب 
لتوظيف أدواتهم اإلبداعية لتس���ليط الض���وء على قرار الضم 

ورفضه”. وطالب ” بإطالق حملة ثقافية فلسطينية، يتم خاللها 
صياغة اس���تراتيجية وطني���ة تتصدى للجرائم اإلس���رائيلية 

وتكشف الظلم الواقع على الشعب”.
من جهته ألقى الفنان التش���كيلي فتحي غبن، كلمة نيابة عن 
الفنانين الفلس���طينيين دعا فيها كافة الهيئات والمؤسسات 
والش���خصيات المؤمنة بعدالة قضية فلسطين والمقاومة إلى 
تبني استراتيجية وطنية فنية وثقافية شاملة للمحافظة على 

إرث فلسطين التاريخي.
وطال���ب غبن: “بضرورة اتخاذ خطوات ميدانية من خالل تفعيل 
المقاومة الثقافية وإطالق المهرجانات والفعاليات والورش���ات 
الثقافية المتنوعة التي تع���زز قيمة الهوية الوطنية والثقافة 

الفلسطينية ضد مشاريع التطبيع في المنطقة”
من جانبه أكد الصحفي في قناة القدس اليوم، محمود العوضية 
في كلم���ة نيابة عن القنوات التلفزيونية على ان “قناة القدس 
اليوم والقنوات التلفزيونية الفلسطينية ستبقى المنبر اإلعالمي 
المقاوم الذي يدافع عن فلس���طين كل فلسطين من بحرها إلى 
نهرها لتصل الرسالة بالصوت والصورة لكافة الشعوب لنشهد 
سوًيا معركة تحرير فلطين والقضاء على هذا الكيان الغاصب”.

رام الله/ االستقالل:
أقرت الحكومة مساء االثنين، الئحة عقوبات جديدة 
على المخالفين لش���روط الس���المة العامة في ظل 
االرتفاع المتزايد في عدد المصابين بفيروس كورونا 

بالضفة الغربية المحتلة.
ودعا رئيس الوزراء محمد اش���تية في ختام الجلسة 
الحكومية، المواطنين إل���ى التقيد الصارم بتدابير 
الوقاية لمنع تفش���ي فايروس كورونا، الذي عاد من 

جديد وبوتيرة أكبر.
وحذر م���ن عواقب ع���دم التقيد بتل���ك اإلجراءات 

تحت طائلة العقوبات المشددة لألفراد والمنشآت 
والمؤسسات.

وقال: »حاولنا إجراء ت���وازن بين الصحة واالقتصاد، 
وكان هذا استنادا إلى تراجع حاالت اإلصابة لدينا«، 
مؤكًدا أن السياس���ة التي تنتهجها الحكومة تفيد 
بتراجع اإلجراءات عن���د تراجع الوباء كما هو معمول 

في العالم.
ولفت اش���تية إلى أن عائ���الت بالكامل أصيبت في 
الخلي���ل، وأن هناك قرى مصاب���ة بأعداد كبيرة، وأن 
الحكومة تسيطر على الخريطة الوبائية، محذًرا من 

خط���ورة أن ينتق���ل المرض من ح���االت فردية إلى 
حاالت مجتمعية.

وكانت وزيرة الصحة مي كيل���ة أعلنت صباح أمس 
عن وفاة مواطنة من الخليل جنوبي الضفة الغربية 
المحتلة جراء فيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد 

الوفيات بالفيروس في المحافظات إلى 8.
وس���ّجلت وزارة الصحة 195 إصابة بفيروس كورونا 
أمس؛ ليصل إجمالي اإلصابات المسجلة إلى 2248، 
بينها 1620 إصابة نشطة، و8 وفيات، بينما تعافى 

621 مصاًبا.

الحكومة تقر الئحة عقوبات جديدة للمخالفين لقيود »كورونا«

دعوة لتوظيف األدوات الفنية واإلعالمية لمواجهة جريمة الضم

رام الله/ االستقالل:
ش���هدت مدن ومخيمات الضف���ة الغربية المحتلة 
أم���س اإلثنين، تس���جيل حالة وف���اة جديدة ونحو 
200 إصابة جديدة بفيروس »كورونا«، ما يرفع عدد 
الوفيات في فلس���طين إلى ثمانية، واإلصابات إلى 

.2443
وأعلنت وزي���رة الصحة مي الكيل���ة، أمس، عن وفاة 

س���يدة أربعيني���ة من الخلي���ل متأث���رة بإصابتها 
بفيروس »كورونا« المس���تجد، ما يرفع عدد الوفيات 

إلى 8  منذ بدء الجائحة.
يذكر أن حالة الوفاة هذه هي الثالثة في فلسطين 

خالل يومين.
كما شهد مساء اإلثنين تسجيل 98 إصابة جديدة 
بكورونا، من بينها  80 في محافظة الخليل )41 يطا، 

2 مخي���م الفوار، 3 دورا، 34 مدينة الخليل(، و17 في 
محافظة نابلس )11 مدينة نابلس، 4 مخيم بالطة، 1 
دوما، 1 سبسطية(، وإصابة في الطيبة بمحافظة رام 

الله والبيرة. بحسب وزيرة الصحة.
وأشارت الكيلة إلى أن العدد اإلجمالي لإلصابات في 
فلسطين بلغ 2443، فيما بلغ عدد الحاالت النشطة 

1814، وعدد حاالت الشفاء 621، والوفيات 8.

ارتفاع عدد الوفيات في فلسطين إلى 8 
تسجيل حالة وفاة ونحو 200 إصابة جديدة بكورونا في الضفة

غزة/ االستقالل:
أعلن اتحاد الموظفي���ن العرب في وكالة »أونروا« ف���ي غّزة، اإلثنين، عن 
انتهاء أزم���ة ملف الموظفي���ن المفصولين من وكالة غوث وتش���غيل 

الالجئين بقطاع غزة.
وكش���ف رئيس االتحاد أمير المس���حال خالل مؤتمر صحفي، عن عودة 
42 من الموظفين المفصولين، على أن يس���تمر االتحاد بمتابعة جميع 

القضايا والملفات العالقة التي تخص 13 ألف موظف.
وأكد استيعاب الموظفين المفصولين منذ عام 2018 بطريقٍة استثنائية 

كبداية لحوارات جادة مع إدارة الوكالة.
وقال المس���حال: » بدأنا حوارات جادة مع إدارة الوكالة خالل األسبوعين 
الماضيين لمناقش���ة عديد القضايا المهم���ة ذات الخالف وإنهاء حالة 

االحتقان«.
وأش���ار إلى أنه جرى »االتفاق على عودة جمي���ع الموظفين المفصولين 
بموجب االتفاقية الموقعة بين االتح���اد وإدارة الوكالة عام 2018 دونما 
استثناء، للحصول على وظائف دائمة وضمن الموازنة العامة االعتيادية 

براتب جزئي %50«.
وبين أن االتفاق جرى على أن يكون الراتب الجزئي هو حالة اس���تثنائية 
مؤّقتة لهذه الدفعة لحين إيجاد شواغر تتالءم مع مؤهالتهم وخبراتهم 

لتحويلهم إلى دواٍم كامل وفق الموارد المالية المتاحة.
ودعا المس���حال دائرة ش���ؤون الالجئين الفلس���طينيين لمواصلة دعم 
االتحاد ومساندته الس���تكمال بعض الملفات العالقة التي ال زالت قيد 

التفاوض مع إدارة الوكالة في غزة.

اتحاد موظفي »أونروا« يعلن 
انتهاء أزمة المفصولين بغزة

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اإلثنين، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا ، بعد 

إجرائها 41 عينة جديدة خالل ال�24 ساعة الماضية.
وقالت صحة غزة في بيان لها تلقت »االستقالل« نسخة عنه إن إجمالي عدد العينات التي تم 
فحصها للحاالت المشتبهة بلغ 12597 عينة ، منها 12525 عينة سلبية و72 عينة ايجابية.

وأوضحت أن 14 حالة نش����طة ما زالت تحت العناية الس����ريرية في مستشفى العزل ، بينما 
تم نقل 27 حالة تماثلت للش����فاء الى مراكز الحجر الس����تكمال م����دة الحجر وتم عمل خروج 

تحسن ل�30 حالة.
وأشارت إلى وجود 252 حالة في مراكز الحجر الخمسة، حيث لم تظهر عليهم أعراض المرض.

»صحة غزة«: ال  إصابات 
جديدة بـ«كورونا«
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في حين تصدر الحكومة بغزة بين الحين واآلخر اتهامات 
للوزارة بالضفة بالتمييز ض���د أبناء القطاع، وتعّمد حجب 

أسماء ُمستفيدين دون وجه حق. 
يذك���ر أن  حوالي 163 ألف أس���رة، مس���جلة ل���دى وزارة 
التنمي���ة االجتماعية، منها 70 ألف أس���رة في غزة وقرابة 
40 ألف في الضف���ة الغربية  تتلقى مس���اعدات نقدية 
من الس���لطة الفلس���طينية، ، فيما ال تتوفر أموال كافية 

لمساعدة البقية.
ويمثل شيك الش���ؤون االجتماعية مصدر الدخل الوحيد 
لتلك العائالت، إذ يعتمدون عليه في توفير احتياجاتهم 
ومس���تلزماتهم اليومية، ورغم طول الفترة الزمنية ما بين 
فترات صرفه، إال أنهم يس���عدون بقدومه ويستبش���رون 

خيرا بتلبية احتياجاتهم المعلقة منذ زمن.

خوف وقلق
كغيره من الفقراء اجتاح الخوف قلب الس���تيني س���امح 
عليان وحط القل���ق رحاله ببيته المعدم، بعد س���ماعهم 
تصريحات الوزير وتهديداته بقطع المخصصات المالية 
للش���ؤون االجتماعية التي يتلقونها  كل ثالثة ش���هور، 
فهي تكاد باب الرزق الوحيد الذي يستندون عليه لتوفير 

ما يلزمهم . 
المواط���ن علي���ان أب لس���بعة أبن���اء كان يعي���ش بحالة 
متوسطة إلى أن أصيب بمرض مزمن جعله طريح الفراش 
ال يق���وى على الحركة والعمل منذ أكثر من عش���رة أعوام، 
وأصبح يوفر لقمة العيش ألسرته من خالل شك الشؤون.

وبعي���ون يملؤه���ا الح���زن وتفضح بؤس الحي���اة، يوضح 
المواطن عليان ل�«االس���تقالل« بأن ش���يك الشؤون الذي 
يتلق���اه من ال���وزارة، هو ال���ذي يصبرهم على م���ر الحياة 

وقس���وتها، فمن خالله يس���تطيع توفير العالج لنفس���ه 
وبعض احتياجات أبنائه من الطعام.

وبين أنه في حال تأخر ش���يك الش���ؤون أليام عن موعده 
المق���رر ، فإنه يعيش وأفراد أس���رته أوضاعا مأس���اوية 
جدا، يضطر بس���ببها لالستدانة من األقارب أو اللجوء إلى 
المح���ال التجارية، متس���ائال كيف س���يكون الحال إذا ما 

انقطع الشيك بالكلية؟!.
ويعيش قطاع غ���زة المحاصر منذ أكثر من 12عاما، ظروفا 
اقتصادية واجتماعية ومعيشية صعبة وقاسية جدا، في 

ظل ارتفاع نس���بة الفقر والبطالة بين المواطنين، تحديدا 
بعد فرض الس���لطة الفلسطينية برام الله للعقوبات ضد 

غزة .

تداعيات خطرية
 المخت���ص االقتصادي البروفيس���ور أنور أب���و الرب، رأى 
أنه في حال طبق ق���رار وزير التنمية االجتماعية برام الله 
القاض���ي بتحميل حرك���ة »حماس« المس���ؤولية الكاملة 
عن البرام���ج والخدمات بقطاع غزة، فإن ذلك س���يكون له 

انعكاسات سلبية وتداعيات كبيرة على المواطنين. 
وأوض���ح أبو الرب خ���الل حديثه ل�«االس���تقالل« أن حركة 
حماس في غزة تعاني من أزمة مالية كبيرة منذ س���نوات، 
لذل���ك ما تتلقاه األس���ر الفقي���رة من الوزارة على ش���كل 
مس���اعدات مالية كل ثالثة ش���هور، بالكاد يكفي لسد ما 
تحتاج���ه كل عائلة، وإذ انقطعت تلك المس���اعدات، فإن 
نسبة البطالة والفقر ستزداد وستخلق مشاكل اجتماعية 
بين العائالت، في ظل عدم خلق االقتصاد الفلس���طيني 

فرص عمل جديدة تستوعب العمالة غير المدربة.
وبّين أن نسبة الفقر بغزة بلغت في العام 2019 ما يقارب 
%75. ، والبطالة نحو %45  ، ما بين )%36 ذكور و 70% 
بي���ن اإلناث(عل���ى الرغم من االزدياد الملحوظ في نس���ب 
الشباب الملتحقة بالتعليم وتالشي األمية في صفوفهم.

وأش���ار إل���ى أن الممارس���ات اإلس���رائيلية العدواني���ة 
المتالحق���ة من���ذ انتفاضة األقصى ع���ام 2000، وحرمان 
اآلالف من أرباب األس���ر الفلس���طينية من سبل عيشهم، 
عدا عن الحصار اإلس���رائيلي المف���روض على القطاع منذ 
العام 2006، وتقيي���د حركة المواطنين والبضائع، إضافة 
إلى ثالث حروب )2008، 2012، 2014(، كذلك االنقس���ام 
الفلس���طيني الذي أنش���أ واقع���ًا سياس���يًا واقتصاديًا 
واجتماعيًا معقدًا، كلها أس���باب س���اهمت بزيادة نسبة 

الفقر والبطالة.
ولفت إلى أن مؤش���رات الفقر في غ���زة تكاد تكون األعلى 
على مس���توى العال���م، وأن الجه���ود المبذول���ة من قبل 
المؤسس���ات الحكومية والدولي���ة والمحلية يغلب عليها 
الطاب���ع اإلغاثي، وال تفي إال بحوالي %50 من االحتياجات 

األساسية لألسر الفقيرة.

الديك يهدد بتحميل »حماس« المسؤولية عنهم
»مستفيدو الشؤون« بغزة... معاناة تفاقهما المناكفات السياسية

غزة/�سماح املبحوح:
م�س��ري جمهول ينتظ��ر الآلف م��ن الأ�س��ر امل�ستورة 
بقطاع غزة، بعد اإطالق وزير التنمية الجتماعية 
ب��رام اهلل داود الدي��ك، تهدي��ده بتحمي��ل حرك��ة 
»حما�س« امل�سوؤولية الكاملة عن الربامج وامل�ساعدات 
ال��وزارة  تقدمه��ا  الت��ي  الجتماعي��ة  واخلدم��ات 

للفق��راء بغ��زة، م��ا �سي��وؤدي لتداعي��ات وانعكا�سات 
خطرية على املواطنني.

تربير وزير التنمية ذلك التهديد، جاء وفق قوله: 
»نتيجة �سيا�سة ال�ستدعاءات واملالحقات الأمنية 

ملوظفي الوزارة يف غزة«. 
واأ�س��اف يف ت�سريح ن�س��ر عرب �سفحة ال��وزارة على 

موقع التوا�سل الجتماعي »في�سبوك« اأم�س: »اإزاء 
م��ا تقوم به حركة حما���س، من مالحقة للموظفني 
التابعني للحكومة الفل�سطينية، فاإن الوزارة، تدر�س 
ب�سكل جدي حتميلها امل�سوؤولية الكاملة عن الربامج 
وامل�ساعدات واخلدم��ات الجتماعية، التي تقدمها 

الوزارة للفقراء واملحتاجني يف قطاع غزة ».

رام الله/ االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين خطاب 
العنصري���ة والتطرف الذي بع���ث به رئيس 
وزراء االحتالل »االسرائيلي« بنيامين نتنياهو، 
إلى جمعية »مس���يحيون موح���دون من أجل 
إسرائيل«، والذي اعتبر فيه أن »صفقة القرن« 
فرصة تاريخية يجب على الفلسطينيين عدم 

إضاعتها والتفاوض لتطبيقها.
وأك���دت ال���وزارة في بي���ان له���ا االثنين، أن 

نتنياهو يحاول تس���ويق صفقة القرن على 
أنها )رؤية متوازنة( لتحقيق السالم متجاهال 
حقيقة أنها وصفة »إس���رائيلية � أمريكية« 
لتعمي���ق االحتالل في األرض الفلس���طينية 
وتقويض أية فرصة لقيام دولة فلس���طينية 
مس���تقلة ذات س���يادة متواصل���ة جغرافيا 

وقابلة للحياة.
وقال���ت إن »فح���وى هذا الخط���اب الممجوج 
واالفت���راءات يعكس  بالمغالطات  والمل���يء 

انفصاما سياسيا مفضوحا«.
ودعت الخارجي���ة المجتمع الدول���ي والقادة 
المس���ؤولين للح���ذر م���ن تالع���ب نتنياهو 
بالكلم����ات وم����ن حمالت����ه التضليلية التي 
يح����اول م����ن خالله����ا تس����ويق مخططاته 
بعبارات  وتجميلها  االستعمارية  ومشاريعه 
لقرار  الدول����ي  الرفض  مختلقة المتص����اص 
الض����م وتخفيف آث����اره الس����لبية على دولة 

االحتالل.

الخارجية: حملة نتنياهو الدعائية لن تنجح بخداع المجتمع الدولي

غزة/ االستقالل:
دعا عضو المكتب السياس���ي لحركة »حماس« 
موس���ى أبو مرزوق الرئيس محم���ود عباس إلى 
عقد اجتم���اع قيادي وطني للتوافق على برنامج 
وح���دوي لمواجه���ة االحت���الل »اإلس���رائيلي« 

ومخططاته.
وح���ذر أبو م���رزوق خ���الل حديث متلف���ز على 
»فضائي���ة األقص���ى« مس���اء االثني���ن، أنه »ال 

مس���تقبل للسلطة الفلس���طينية في ظل خطة 
الضم اإلسرائيلية«.

وف���ي ذات الس���ياق، أش���ار إلى أن ي���د حركته 
مم���دودة للمصالحة مع حركة فتح، مش���دًدا أن 

حماس تسعى لبرنامج وطني جامع.
وق���ال أب���و م���رزوق: »س���نحبط خط���ط الضم 
االسرائيلية بكل السبل المتاحة، والمطلوب أن 

ننجح في إفشال مخطط الضم«.

ولفت إلى أن الجهد الفلس���طيني الموجود غير 
كاف لمواجهة المخططات اإلسرائيلية.

وكش���ف القيادي ف���ي حماس ع���ن أن حركته 
تج���ري اتصاالت م���ع عديد من ال���دول العربية 

واإلسالمية إلحباط خطط الضم اإلسرائيلية.
وأش���ار إلى أن حركته »تنظر بعي���ن القلق إلى 
تراج���ع موقف بعض األنظمة العربية من تأييد 

القضية الفلسطينية«.

أبو مرزوق يدعو عباس لعقد اجتماع قيادي لمواجهة »الضم«

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس���ير االثنين، إن مخاوف انتشار وباء الكورونا بين صفوف 
األس���رى في س���جون االحتالل تتصاع���د، وذلك في ض���وء ارتفاع عدد 
اإلصابات بالوباء بش���كل عام، واستمرار قوات االحتالل بتنفيذ عمليات 
االعتقال يوميًا، حيث وصل عدد حاالت االعتقال منذ بداية انتشار الوباء 
في ش���هر آذار/ مارس الماضي، إلى قراب���ة 900، كان من بينها مرضى 

وجرحى وأطفال ونساء.
وعبر نادي األسير في بيان له أمس،/ عن بالغ قلقه، مع استمرار االحتالل 
بتجاهل المطالبات المحلية والدولية حيال اإلفراج عن األس���رى السيما 

المرضى والنساء واألطفال.
ولفت إلى أن إجراءات إدارة س���جون االحت���الل، المتعلقة بالوباء، بقيت 
محصورة بسياس���ة المنع، وتحولت ألداة عقاب، وساهمت في مضاعفة 
عزل األسرى الذين يواجهون اليوم الّسجان والفيروس، دون أن توفر أي 

بديل للتخفيف من معاناتهم.
وطالب نادي األس���ير المنظمات الدولية وعلى رأس���ها الصليب األحمر 
كجهة اختصاص، »القي���ام بدور أكثر فاعلية لتلبية احتياجات الظرف 
الراه���ن، وتحقيق إمكانية االطمئنان على األس���رى وطمأنة عائالتهم، 
والضغط من أجل وجود لجنة طبية دولية محايدة تش���ارك في معاينة 

األسرى والتأكد من سالمتهم«.
ُيشار إلى أن قرابة )4600( أسير/ة يقبعون في سجون االحتالل.

نادي األسير: مخاوف انتشار 
»كورونا« بين األسرى تتصاعد
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الجزائر/ غزة – حاوره/ قاسم األغا:
أجرت صحيفة »االستقالل« هذا الحوار الخاص 
م���ع د. عبد الّرزاق مق���ري، رئيس حركة مجتمع 
الس���لم الجزائرية – حمس )أكبر حزب إسالمي 
بالجزائ���ر(، بالتزام���ن مع ق���رب تنفيذ مخطط 
الضم االس���تعماري لألغوار ومساحات واسعة 
من الضفة الفلس���طينية المحتلة مطلع يوليو 
)تّموز( المقبل، وعقب فش���ل مرحلة »أوس���لو« 
بإع���الن الس���لطة الفلس���طينية التحل���ل من 
االتفاقيات كافة مع »تل أبيب« و«واشنطن« رًدا 

على المخطط.
كما يأتي في ضوء تباين مواقف الدول األوروبية 
والعربية حول المخطط، واستمرار انزالق أنظمة 
عربي���ة نحو التطبيع مع الكيان، خالًفا لش���روط 
م���ا ُتعرف بمبادرة »الس���الم العربية«، وبعد أن 
كش���ف اإلعالم العبري عن »تس���لل سعودي« 
لتحقي���ق موطئ ق���دم في المس���جد األقصى 

المبارك. 

خمطط ال�سم اال�ستعماري
س: مع بـــدء العـــد التنازلي لتنفيـــذ كيان 
االحتالل مخطط »الضم« االستعماري لألغوار، 
ومساحات واســـعة من الضفة الفلسطينية 
المحتلة مطلع الشـــهر المقبل، بماذا تصف 
خطـــوة االحتالل هـــذه التـــي تنتهك فيها 
القـــرارات األممية، وقواعـــد القانون الدولي، 
بدعم كامل ومكشوف من إدارة البيت األبيض 

بزعامة »دونالد ترمب«؟ 
ج: هذه الخطوة تندرج ضمن خطة دولية منسقة 
بين الكيان الصهيون���ي والواليات األمريكية 
المتحدة ودول عربية لتحقيق مكاسب تاريخية 
لصالح اليه���ود المحتلين باس���تغالل الفتن 
واألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
الت���ي يمر به���ا العالم العرب���ي وضمن موجة 
الث���ورات المضادة للثورات الش���عبية العربية 
الس���لمية، واالختراق���ات الدبلوماس���ية التي 
توّصل إليها الكيان في العديد من الدول، حتى 
التي كانت صديقة للقضية الفلسطينية في 
أفريقيا وآس���يا وأمريكا الجنوبية، وكذلك حالة 
الخالف التي يعيش���ها الصف الفلس���طيني، 
وعدم فاعلي���ة المقاومة إلى الح���د الذي يؤلم 
العدو ألس���باب عديدة منها التنسيق األمني 
والحصار الدول���ي. هؤالء المعت���دون ومعهم 
الخون���ة العرب يدركون أهمي���ة اللحظة، فهم 
يعتبرون المرحلة حاسمة إما أن يحققوا إنجازا 

كبيرا أو تدور عليهم الدائرة. 
س: كيـــف تقّيمون ردود فعل الدول العربية 
إزاء »الضـــّم«؟، وهـــل مـــن أوراق سياســـية 
واقتصاديـــة تســـتطيع مـــن خاللهـــا هذه 
الـــدول الضغط على »إســـرائيل« للعودة عن 

مخططتها العدواني؟ 
ج: ال يع���ّول على األنظمة العربية على اإلطالق، 
بعضها أصبح يخطط م���ع الكيان الصهيوني 
وبعضه���ا أصبح محايدا وبعضه���ا ال يهمه إال 
تأمي���ن البقاء ف���ي الحكم، وإنم���ا الرهان على 
الش���عوب، وعل���ى النخ���ب الحرة الت���ي تؤمن 
بالقضية وتكافح من أجلها، من داخل األنظمة 
ذاتها ممن ليس بيده���م القرار وفي خارجها. 
حين تستطيع الشعوب العربية جعل األنظمة 
تدفع ثم���ن خيانتها أو تخليه���ا عن القضية 

الفلسطينية ربما تتغير األوضاع في الجهات 
الرسمية.

بع�ض التنديد 
الأوروبي مبخطط 
»ال�ضم« ينطلق من 

ا�ضت�ضعار خطره على 
»اإ�ضرائيل«

س: هل يمكن المراهنة على الموقف الدولي، 
باتخـــاذ خطـــوات فّعالـــة ضد »إســـرائيل«؛ 
لردعهـــا والتصدي لسياســـاتها العنصرية 

االستعمارية ضد الشعب الفلسطيني؟
ج: أقصى م���ا يمكن أن يحدث ه���و تنديدات 
دولية حكومي���ة أو دولية. بل هناك من الدول، 
خصوصا الغربية، من يعت���رض على » الضم« 
ألنها تعتب���ره خطرا على » إس���رائيل« ذاتها 
وليس ألنه اعت���داء على الحق الفلس���طيني، 
فه���ي تعتب���ر أن اس���تمرار الكي���ان يخ���دم 
اس���تراتيجياتها ومصالحها، ولذلك تحاول رد 
ش���طط نتنياهو وأمثاله، خصوصا في اليمين 
االس���رائيلي لحماية إس���رائيل من هذا النوع 
م���ن حكامها. ولكن ف���ي هذا الوق���ت بالذات 
الذي ع���ال فيه بنو إس���رائيل المحتل���ون علوا 
كبي���را - كما ورد في القرآن الكريم - هناك نمو 
للحقد عليهم عند  ش���عوب العالم بشكل غير 
مسبوق، بسبب جشعهم وتحكمهم في الثروة 
والحكام واإلعالم. وهذا الحقد المبّرر المتنامي 
ال عالقة له بما يس���مونه معاداة السامية ولكن 
بسبب سيطرة المنظومة المالية العالمية التي 
أفسدت العالم وأضرت باإلنسان والبيئة والتي 
باتت الش���عوب تدرك بأن اليهود المساندين 
إلس���رائيل في قلبها. وهذه التطورات الدولية 

على مستوى الشعوب هي في المحصلة لصالح 
القضية الفلس���طينية إذا عرفنا كيف نتعامل 

ونتكامل معها.

�سفقة القرن
س: كمـــا يبـــدو أن من بين أهـــداف »صفقة 
القرن« المعلنة في 28 يناير )كانون الثاني( 
الماضي، إعـــادة ترتيب مصفوفة األعداء في 
المنطقة، إذ بات االحتالل »صديًقا« بالنسبة 
لبعـــض األنظمة العربية التي ُتهرول باتجاه 
التطبيـــع معه، وإظهـــار عدّو وهمـــّي لألمة 

العربية واإلسالمية، هل هي كذلك بالفعل؟
ج: الذي���ن ص���اروا حلفاء للكي���ان الصهيوني 
داخ���ل منظوم���ة الحك���م العربي���ة أصناف: 
منهم الذين هم في األص���ل يهود صهاينة، 
عرقا وانتم���اء، متخفون في الس���ابق، ومنهم 
المته���ودون، ومنهم الذين يعتبرون أن العدو 
ال���ذي يهدد وجودهم بحك���م عقيدته وقوته 
العس���كرية هو إيران، والذي يهدد كراسيهم  
بدع���م الش���عوب إذا انتق���ل العال���م العربي 
إل���ى الديمقراطية ه���م الحركات اإلس���المية 
والتي يجعلونها كلها  المعتدلة  السياس���ية 
تحت يافطة »اإلخوان المس���لمون« ليختصروا 
المعركة. أما عن »إس���رائيل« فإن عمى البصيرة 
جعلهم يعتقدون بأنها ليس���ت عدوًا لهم وال 
تّكون خطرا على وجودهم وكراس���يهم. وانتبه 
الصهاينة لهذه المخاوف فغذوها واستفادوا 
منها. وبدل معالجة مخاوفهم بتقوية بلدانهم 
وتسهيل وحدة العالم العربي لتصبح العالقة 
مع إي���ران عالقة تحالف يفرض���ه ميزان القوة 
معها وليس���ت عالقة تهديد متب���ادل راحت 
ه���ذه األنظم���ة الفاش���لة الفاس���دة العميلة 
تتحالف مع الكيان اإلس���رائيلي، وهي ال تدري 
بأنه���ا تذهب بذلك إلى حتفه���ا. وكذلك بدل 
اكتساب شرعيتها باإلرادة الشعبية واالقتراب 
من الش���عوب بخدمتها والتواض���ع لها حتى 

نختارها طواعية اتجهت إلى شيطنة خصومها 
السياس���يين باطال وزورا واالعتماد على أعداء 
اإلسالم ضد المس���لمين فقط من أجل تخليد 
بقائهم ف���ي الحك���م والتمتع بالث���روة التي 
يبددونه���ا ويفس���دونها، وهم ال ي���درون بأن 
ظلمهم وفس���ادهم سيكون هو حتفهم طال 

الزمن أم قصر.
س: في ضـــوء انزالق تلـــك األنظمة العربية 
نحو التطبيع، ما هو مصير مبادرة »الســـالم 
العربيـــة« )بيروت 2002(، التـــي ُتعد اإلطار 
الناظم للموقـــف العربي تجـــاه العالقة مع 

»إسرائيل« وحل القضية الفلسطينية؟ 
ج: مبادرة » الس���الم العربي���ة« ولدت ميتة، بل 
س���اعدت على تفتيت القضية الفلس���طينية 
وأعطت الوقت لتمدد المشروع الصهيوني ألن 
هذا المش���روع لم يغرس ف���ي األرض العربية 
الفلس���طينية ليحق���ق فيها الس���الم، بل هو 
مش���روع حرب ال تتوقف َيعتب���ر أن المعادلة 
مع الفلس���طينيين صفرية، والسالم بالنسبة 
إليهم هو حينما يهدمون المس���جد األقصى 
ويس���تولون على كل الضفة وتنتهي قضية 
الالجئي���ن ويتوصلون إلى إخ���راج أعداد أخرى 
كبيرة من الفلسطينيين من بيوتهم وبلداتهم، 
وإذا قبل الفلس���طينيون يعطونهم بلدا بديال 
محصورا بين غزة وأجزاء من أراٍض عربية أخرى 
بال س���يادة وال مستقبل،  ثم تنساق كل الدول 
العربية في ذلك وتباركه ، على أن تأتي فرصة 
إلب���ادة أع���داد كبيرة من الفلس���طينيين على 
ش���اكلة ما وقع للهنود الحمر ف���ي أمريكا، أو ما 
قامت به فرنس���ا في الجزائ���ر حيث قتلت منذ 
بداي���ة االحت���الل أكثر م���ن 5 ماليين ونصف 
ش���خص م���ن كل األعمار أي نصف الس���كان 
الجزائريين في ذلك الوقت، وصفقة القرن جزء 
من هذا المخطط الش���يطاني الذي لن يتحقق 
أبدا بحول الله ومؤشرات خيباتهم بادية ألولي 

النهى.
س: على وقع قرب تنفيذ قرار »الضم«، كشفت 
وسائل إعالم »إسرائيلية« مؤخًرا عن محاوالت 
لتمرير »ِحَيل سياســـية« لتغيير الوضع في 
المسجد األقصى، متمثلة بمفاوضات سرّية 
ســـعودية – أمريكيـــة بضوء »إســـرائيلي«، 
لمنح الرياض دوًرا بالمسجد المبارك بترتيب 
»إسرائيلي«، اســـتناًدا لصفقة القرن، والقفز 
علـــى مشـــروعية األردن فـــي الوصاية على 
المقدسات اإلسالمية والمسحية في مدينة 

القدس المحتلة .. كيف تردون على ذلك؟
ج: ال أحد يجهل لماذا يريدون إقحام السلطات 
السعودية ليكون لهم دور في مصير المسجد 
األقصى. حكام الس���عودية شركاء في تصفية 
القضية الفلسطينية مع أمريكا و«إسرائيل« وال 
يوجد وضع داخلي س���عودي يردعهم وال وضع 
إقليم���ي أو دولي، هم يقمعون كل مخالف في 
السعودية وال أحد يتحرك ضدهم وبإمكانهم 
في هذه المرحلة اتخ���اذ أي قرار خطير لصالح 
الكيان اإلسرائيلي بخصوص المسجد األقصى 
وعندهم » فقهاء الس���لطان« جاهزون للفتوى 
لصالح اليهود. حكام الس���عودية ال يؤتمنون 
اليوم حتى على س���المة رواد المس���جد الحرام 
والمسجد النبوي وكثير من المسلمين الذين لم 
يكونوا مقتنعين بإعطاء وضع سياسي وإداري 
خاص بمكة والمدينة مس���تقال ع���ن الرياض 
أصبحوا اليوم يتجهون لالقتناع بهذا، فكيف 
يكون لهؤالء دور على المس���جد األقصى؟ بقاء 
الق���دس والمس���جد األقصى تح���ت الوصاية 
األردني���ة ال يس���اعد على تمري���ر المخططات 
األمريكية الصهيونية؛ ألن الوضع السكاني في 
األردن ال يسمح من حيث أن القضية في األردن 
قضية ش���عب وليس���ت قضية حكومة فقط، 
األردنيون فلس���طينيون في غالبيتهم  للدولة 
وحقوق تاريخية رس���مية راسخة وأي مساس 
بالمس���جد األقصى قد يحدث تطورات خطيرة 
في الداخل األردني، رس���ميا وشعبيا، وعليه ال 
يمكن االعتماد عل���ى األردن في الوضع الراهن 
لش���رعنة تغيير الوضع في المس���جد األقصى 

وفق »صفقة القرن«.

املقاومة اللغة الوحيدة 
ل�ضرتداد فل�ضطني 

وحقوق �ضعبها امل�ضلوبة 
والثورة اجلزائرية 

منوذجًا 
س: فـــي ضوء فشـــل الحلول السياســـية مع 
االحتالل اإلسرائيلي، المنضوية تحت مظلة 
اتفاقية »أوســـلو«، ما هو الحـــل الذي يمكن 
الفلســـطينية  الحقوق  من خالله اســـترداد 

المسلوبة؟ 
 ج: الح���ل هو المقاومة ومواجهة االحتالل بكل 
األس���اليب، ال يوج���د إال هذا الح���ل وإال ضاعت 
القضية. وحتى الش���عوب العربية واإلسالمية 
ال تتفاع���ل بق���وة وبش���كل مؤث���ر إال إذا رأت 
ويستش���هدون  يكافح���ون  الفلس���طينيين 
ويضحون. أذكركم بأنه بع���د توقف المقاومة 

رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية 

»الضم االستعماري« خطة دولية متعددة 

ل ميكن التعويل مطلقًا على الأنظمة العربية لإ�ضقاط »ال�ضم«..
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إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن / س���امي طاهر احم���د ربيع عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802738740( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
 حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية 

املو�ضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
 �ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان ال�ضرعية 

إل���ى المدعى عليه/ صقر فرحان هاش���م أبو نحل من بربرة وس���كان البريج التل 
األخضر قرب مس���جد التقوى واألمن الوطني س���ابقًا ومجهول محل اإلقامة في 
جمهورية مص���ر العربية اآلن، نبلغ���ك بأنه تم الحكم من قب���ل هذه المحكمة 
للمدعي���ة/ روزان نصر الله محمد أبو نحل من بربرة وس���كان الش���يخ رضوان في 
القضية أساس 1216 / 2019 وموضوعها دعوى اثبات طالق بثبوت طلقة واحدة 
رجعية بعد الدخ���ول آلت إلى طلقة بائنة بينونة صغ���رى بعد الدخول بموجب 
الحكم الصادر بتاريخ 2020/6/22م وعليها العدة الشرعية وال يحق لك ارجاعها 
إلى عصمتك الشرعية إال بمهر وعقد جديدين ولها الحق بالتزوج بمن تشاء من 
المس���لمين األكفاء بعد انقضاء عدتها الش���رعية وبعد اكتساب الحكم الدرجة 
القطعية من مقام محكمة االس���تئناف الش���رعية، حكماً وجاهيًا بحق المدعية 
قاباًل لالستئناف غيابيًا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذلك جرى تبليغك 

حسب األصول وحرر في 8 / ذي القعدة لسنة 1441 ه� وفق 2020/6/29م.

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 
حممد كامل اأبو را�س

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة 
�ضرق خانيون�س ال�ضرعية 

تقدم لمحكمة شرق خانيونس الشرعية مضبطة موقعة من مختار بني 
س���هيال مؤرخة في 2020/6/29 تتضمن ان لطيفة احمد نصار ابو جامع 
من بني س���هيال وس���كانها قد توفيت الى رحمته تعالى سنة 1959م 
وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في اوالدها من زوجها المتوفى قبلها 
عبد الرازق ابراهيم س���ليمان الق���را وهم عارف وعب���د الرحمن ومحمود 
ويوس���ف وفاطمة ث���م بتاري���خ 2010/6/5م توفيت فاطم���ة المذكورة 
وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في اوالدها من زوجها المتوفى قبلها 
محمود س���ليمان على ابو عاصي وهم فتحي وزايد وحس���ين وس���عدي 
وباس���لة وكوكب فق���ط وال وارث للمتوفين المذكورين س���وى من ذكر 
ولي���س لهما وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياتهما 
وترك���وا ورثة فمن ل���ه حق االعتراض مراجعة محكمة ش���رق خانيونس 
الش���رعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن وحرر في 

يوم 8 ذو القعدة لسنة 1441 وفق 2020/6/29م

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن خ�ضوم �ضادر عن حمكمة ال�ضجاعية ال�ضرعية
إلى المدعى عليه / حمزة احمد شحادة البراوي من غزة التفاح سابقا وسكان 
االم���ارات ومجهول مح���ل االقامة فيها يقتضي حض���ورك لهذه المحكمة 
ي���وم الثالثاء الموافق 2020/8/4 م الس���اعة الثامنة صباحا وذلك للنظر في 
القضية أس���اس 2020/510م وموضوعها نفقة زوجة والمرفوعة عليك من 
قبل المدعية / حنين اياد حسين الحايك وان لم تحضر في الوقت المعين او 
ترسل وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضي 

الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/6/28 م .

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية 
حممد طاهر �سحادة

د. عبد الّرزاق مقري لـ«االستقالل«:

التنسيق و »صفقة القرن« لن تتحقق

ومبادرة »ال�سالم العربية« فّتتت ق�سية فل�سطني ل�سالح امل�سروع ال�سهيوين
الش���عبية الجزائرية الت���ي واجهت االحتالل 
الفرنس���ي منذ دخوله س���نة 1830 إلى بداية 
القرن الماضي والدخول في العمل اإلصالحي 
والسياس���ي والمطالبة بالحقوق سلميا لمدة 
نصف قرن تقريبا، نس���ي العرب والمسلمون 
ش���يئا اس���مه الجزائر. كان العمل اإلصالحي 
والسياس���ي ه���و المت���اح في ذل���ك الوقت 
فاستغلته الحركة الوطنية إلعادة بناء اإلنسان 
الجزائري ليبقى مس���لما عربيا رغم مخططات 
ومح���اوالت المس���خ التي قام به���ا االحتالل 
الفرنس���ي ال���ذي كان احت���الاًل اس���تيطانيا 
ا كما هو االحتالل اإلسرائيلي اليوم في  إحاللّيً
فلس���طين.   ولكن هذا العمل اإلصالحي طال 
زمنه أكثر من الل���زوم، وأصبح االحتالل يعتبر 
الجزائر جزء من فرنسا، حتى جاء الشباب الذين 
فج���روا الثورة فتجاوزوا األجي���ال التي قبلهم 
ورموا بالثورة للشعب كما كان يقول العربي بن 
مهيدي فكانت تضحياتهم هي التي جعلت 
كل الجزائريي���ن يلتحمون بالث���ورة وجعلت 
الع���رب والمس���لمين يتذك���رون الجزائريين 

ويسندونهم. 
لق���د صار واضح���ًا ب���أن اتفاقيات »أوس���لو« 
الفلسطينية،  القضية  لتصفية  اس���تعملت 
واآلن »إس���رائيل« بدع���م أمريك���ي هي التي 
انهتها، فماذا ينتظر الفلسطينيون ليتوحدوا 
على هدف المقاومة إلنهاء االحتالل ويدخلوا 
في مواجهة ش���املة م���ع االحتالل كما فعلت 
كل الشعوب المحتلة التي أخرجت االستعمار 
؟. االس���تعمار تلميذ غب���ي ال يفهم كما قال 
الجنرال الفيتنامي »جي���اب« في حديثه عن 
االس���تعمار الفرنس���ي ثم األمريك���ي لبلده. 
االحتالل ال يخرج إال بالمقاومة هذه س���نة الله 

في األرض ال تتغير وال تتبدل.

مقاومة غزة اأ�ضبحت 
جي�ضًا متكامل الأركان 
ويجب تفعيل املقاومة 

اليومية واملبا�ضرة 
بال�ضفة

س: مـــع اشـــتداد حلقـــات المؤامـــرة على 
القضيـــة الفلســـطينية؛ تـــزداد محاوالت 
االحتـــالل وحلفائـــه في المنطقة بشـــتى 
الطرق والوسائل، محاصرة فصائل المقاومة 
خصوًصـــا في قطاع غزة، والحـــّد من تطوير 
العســـكرية  وبنـــاء قدراتهـــا  تســـليحها 
والضغط عليها سياسًيا، وقطع صلتها بكل 
األطراف المســـاندة والداعمـــة لها .. كيف 

يمكن القفز عن تلك المحاوالت؟ 
ج: م���ن باب الواج���ب أعبر ع���ن وجهة نظري 
في ه���ذه القضية الحساس���ة.  المقاومة في 
غ���زة أصبحت جيش���ا متكام���ل األركان وهذا 
مكس���ب عظيم للقضية الفلسطينية تحقق 
بالتضحي���ات والش���هداء والج���د والثب���ات. 
ولك���ن يج���ب أن نفه���م دور ه���ذا الجيش 
ف���ي هذه المرحل���ة. دوره هو الدف���اع عن غزة 
وأهلها وقادته���ا وبنيتها، ودع���م المقاومة 
الفلسطينية في أي مكان في فلسطين، وغير 
ذلك ه���و مدخر ليوم الزحف في يوم التحرير. 
وعليه المقاومة التي يجب أن تبنى وتنش���ط 
ضد االحتالل يوميا وبش���كل مباشر  يجب أن 
تكون ف���ي الضفة الغربية. ف���إن عدم تحرك 
المقاومة بفاعلية - بما يؤلم االحتالل ويجعله 

يتوقف عن مخططات���ه وبقاء غزة على ما هي 
علي���ه مفصولة عن الضفة م���ن حيث القدرة 
على المقاوم���ة -  يخدم المخطط الصهيوني 
في إط���ار صفقة القرن الت���ي تريد أن تجعل 
غزة ضم���ن الوط���ن البديل للفلس���طينيين 
واالس���تيالء كلية على الضف���ة. الرهان اليوم 
ف���ي الضفة، الرهان في مواجهة االحتالل في 
الضفة، وهذه مسؤولية سكان الضفة بالدرجة 
األولى، وال يملك أحد منعهم من ذلك، الشرائع 
الديني���ة والدولية وحتى المق���ررات األممية 
كلها في صالحه���م، وإذا ما التحموا مع العدو 
في ظل غطرس���ته التي باتت واضحة للجميع 
س���تتعاطف معهم الش���عوب في كل أنحاء 

العالم. 
س: كيف يمكن رفع منســـوب وعي شعوب 
العربية واإلســـالمية تجـــاه قضية  األمـــة 
فلســـطين التي تواجه في المرحلة الراهنة 
»أخطر« مخططات تصفيتها وتصفية وجود 

شعبها على أرضه التاريخية؟
ج: الجواب على الس���ؤال السابق يصلح لهذا 
السؤال، يرتفع منسوب وعي الشعوب العربية 
واإلس���المية حين ترتفع وتيرة المقاومة ضد 
االحتالل في فلسطين. القوى الداعمة الفاعلة 
للقضية الفلس���طينية موجودة في كل أنحاء 
العالم اإلسالمي، ولم تتوقف أبدا، ولكن تحرك 
الش���عوب بزخم كبير يكون بارتفاع منسوب 

المقاومة، في الضفة خصوصا.
س: هـــل يمكـــن التوصل إلى حالـــة األمن 
واالســـتقرار في المنطقة، ما لم يتم إيجاد 
حل عادل وشـــامل للقضية الفلســـطينية، 
بما يضمن الحفاظ علـــى الحقوق والثوابت 

الوطنية 

ج: يجب أن نتذكر أه���داف قيام هذا الكيان 
في قلب األمة العربية واإلسالمية. هذا الكيان 
يستجيب اللتقاء أهداف صهيونية صليبية 
قديم���ة. الكيان الصهيوني ه���و ليس دولة 
قائم���ة بذاتها بش���كل طبيعي عل���ى إقليم 
ش���رعي وش���عب أصلي. هو ثكن���ة مدججة 
بالسالح في موقع متقدم في جغرافيا إسالمية 
بي���ن حضارتين:  تمث���ل جغرافية الص���راع 
الحضارة الشرقية العربية اإلسالمية والحضارة 
الغربي���ة اليهودية النصرانية. ه���ذه الدولة 
تمثل المش���روع الصهيون���ي الصليبي الذي 
زرع في قلب األمة ليجعله���ا ضعيفة ممزقة 
تابعة إلى األب���د. واليهود الذي���ن جيء بهم 
من أصقاع الدنيا هم البارود الذي يس���تعمله 
الغ���رب العنصري في ه���ذه المعركة. تاريخ 
الغرب ف���ي كره اليه���ود معل���وم فوجد في 
هذه الدولة فرص���ة للتخلص من أعداد كبيرة 
منهم، والحركة الصهيونية كحركة سياسية 
اس���تغلت العاطفة الدينية لتهجير اليهود 
إلى فلس���طين، وهناك من يتحدث عن تورط 
الحركة الصهيونية في اضطهاد اليهود من 
أج���ل ترحيلهم إلى فلس���طين. فقيام الدولة 
الصهيونية في فلس���طين ه���و في حد ذاته 
مشروع حرب يريدونها أال تنطفئ، والمعادلة 
عنده���م صفرية ال يمكن وق���ف الحرب ضد 
الفلس���طينيين إال إذا تنازل���وا عن المس���جد 
األقص���ى لصال���ح هيكلهم المزع���وم، وقبلوا 
تسليم أراضيهم وتنازلوا عن حق العودة ليتم 
ترحيل أعداد أخرى منهم الحقا. يجب اليأس 
بأنه سيكون حل عادل للقضية الفلسطينية 
مع هؤالء. قلت ل���ك أن االحتالل تلميذ غبي ال 

يفهم إال لغة المقاومة. فال حل إال بالمقاومة.

الراحل د. �ضّلح اأحد 
زعماء فل�ضطني والأمة 

الإ�ضالمية وعلى الأحياء 
الثبات على نهجه

س: قبل أيام، وّدعت فلسطين مناضاًل ومفكًرا 
إسالمًيا فلســـطينًيا لم يتواَن عن التمسك 
بالمقاومة ســـبياًل وحيًدا لمقارعة االحتالل 
اإلســـرائيلي، محافًظا على مركزية القضية 
الفلسطينية لدى األمة العربية عموًما ولدى 
الحركات اإلسالمية على وجه التحديد .. إنه 
الدكتور الراحل رمضان شـــّلح، األمين العام 
السابق لحركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية 
.. ماذا خســـرت قضية فلسطين برحيل هذا 
الرجـــل؟  .. وما هي رســـالتكم لخلفه القائد 

المجاهد زياد النخالة ورفاقه في الحركة؟   
ج: زعي���م آخر م���ن زعم���اء فلس���طين واألمة 
اإلسالمية ترجل رحمه الله. نسأل الله أن يغفر 
ذنبه ويعظم أج���ره وأن يجعله من أهل الجنة 
مع األنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا. ولفلس���طين أبطال كث���ر يمثلون رموزا 
ألجيال األمة منهم من قضى نحبه كالش���يخ 
أحمد ياس���ين، وأبو جهاد الوزير، والرنتيسي، 
الش���قاقي،  وفتح���ي  والجعب���ري،  وعي���اش، 
وسعدات وياسر عرفات ورمضان شلح ومنهم 
من ينتظر وما بدلوا تبدياًل. نسأل الله أن يرحم 
ا  من استش���هد وتوفاه وأن يثبت من بقي حّيً
وأن يصنع الرحم الفلس���طيني كثيًرا أمثالهم 
من الرجال والنس���اء الخلص أصحاب العزيمة 
واإلرادة الفلسطينية المقاومة الحرة المستقلة 

المرتبطة بالمقدسات واألرض وحق العودة. 
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أعل���ن أن���ا المواطن / حم���زة احمد عبد الل���ه ابو عمرة  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406953760( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / نائ���ل صالح عودة س���امة عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800291213( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواط���ن / رائد زيدان س���لمان العمور عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)900910639( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن���ة / آالء محمد عب���د الكريم جرغون 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400917738( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / نائ���ل صالح عودة س���امة عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800291213( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / محمد صابر صالح س���ليمان عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803368190( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة بداية �سمال غزة- دائرة التنفيذ

�إخطار تنفيذ
إلى المخطر إليه/ حاتم كامل محمد عابد »مجهول محل اإلقامة« – ُنخطرك 
بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2432 / 2020 لصالح طالب 
التنفيذ/ المؤسسة المصرفية للتمويل واالقراض ويمثلها / أسامة كامل 
حرز الله وذلك لتسديد قيمة سند دين منظم رقم 7052 / 2019 والبالغ 
قيمته 699.444.27 $ س���تمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وأربع 
وأربعون دوالرًا أمريكيًا وسبعة وعشرون س���نتًا، في القضية التنفيذية 
الراهنة لدى محكمة بداية ش���مال غزة باإلضافة إلى رس���وم ومصاريف 
القضية التنفيذية وقدرها 2553 شيكل وذلك خال أسبوعين من نشر 
هذا اإلعان وعليه يتم اتخاذا اإلجراءات القانونية بحقك حسب األصول.
لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خال أسبوعين التاريخ: 2020/6/29م 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
جمال النمرة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء 
دائرة التنفيذ حمكمة بداية غزة

 �إخطار لتنفيذ حكم �صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية غزة يف �لق�صية �لتنفيذية رقم 192/2020

الى المنفذ ضده / وائل وليد نعمان الجاروشة، طبقا للحكم الصادر 
ضدك من محكمة بداية غزة في سند الدين المنظم رقم  2012/ 15433 
والصادر لصالح طالب التنفيذ / محمد لبيب كمال مشتهي والبالغ قيمته  
10000شيكل ) عشرة االف شيكل ( والقاضى بالزامك دفع قيمة سند 
الدين المنظمزلصالح طالب التنفيذ مبلغ وقدره 10000 شيكل باالضافة 
الى رسوم ومصاريف القضية، لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في 
غضون اسبوعين واذا لم تحضر خال المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا 
عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري  

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامي �سلوحة

القدس المحتلة/ االستقال:
أصدر ما يس����مى وزير »األمن الداخلي اإلس����رائيلي« أمير 
اوحنا، اإلثني����ن، قراًرا بتمديد حم����ل 13 ألف حارس أمني 
»إسرائيلي« للس����اح خارج أماكن العمل على ضوء اقتراب 
تطبيق خطة ضم ُثلث مس����احة الضف����ة الغربية المحتلة 

لسيادة االحتال، وما قد يرافقها من تصعيد أمني.
وذكرت القناة »12« اإلسرائيلية، أن الوزير أصدر قراًرا بعدم 
الب����دء بتطبيق قرار الوزير الس����ابق بمنع الحراس من حمل 
الس����اح خارج أماكن عملهم، والذي كان س����يبدأ تطبيقه 

األربعاء المقبل.
وب����رر الوزير قراره بأن المنطق����ة مقبلة على تحديات أمنية 
وعس����كرية كبيرة ما يوجب تواجد أكبر عدد من المسلحين 
المرخصين في صفوف اإلس����رائيليين خشية عودة موجة 

العمليات.
وتخطط حكومة االحتال لضم أكثر من 130 مستوطنة في 
الضفة الغربية المحتلة وغور األردن الذي يمتد بين بحيرة 
طبري����ا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مس����احة 

الضفة، إلى »إسرائيل« مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس محمود عباس مساء 19 مايو/ 
أيار الجاري عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا 
ف����ي حل من جميع االتفاقيات م����ع الحكومتين األمريكية 

واإلسرائيلية ومن جميع االلتزامات المترتبة عليها.

وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس محمود عباس مساء 19 مايو/ 
أيار الجاري عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا 
في ح����ل من جميع االتفاقيات م����ع الحكومتين األمريكية 

واإلسرائيلية ومن جميع االلتزامات المترتبة عليها.

وتحسبًا لموجة جديدة من التصعيد
السماح آلالف »اإلسرائيليين« بمواصلة 

حمل السالح بدعوى اقتراب »الضم«
غزة/ االستقال:

دعت كتلة التغيير واإلصاح البرلمانية في المجلس التش����ريعي 
يوم اإلثنين ألوس����ع مش����اركة في الحملة التي أطلقه����ا البرلمان 
اإلندونيسي بمناسبة اليوم البرلماني الدولي الذي يوافق 30 يونيو 

من كل عام.
وتدعو الوثيقة إلى رفض وإدانة مخطط الضم »اإلسرائيلي« الهادف 
لس����رقة األرض الفلسطينية والدعوة لتكثيف الجهد الدبلوماسي 

الدولي لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وثّمنت الكتلة الجهود الدولية والبرلمانية الرافضة لمخطط الضم، 
داعية إلى مزي����د من الجهود البرلمانية للضغ����ط على الحكومات 
لممارسة ضغوط حقيقية على االحتال لوقف مسلسل االنتهاكات 
بحق الشعب الفلسطيني الذي يستهدف األرض والشجر واإلنسان.

وتخطط حكومة االحتال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة 
الغربي����ة المحتلة وغور األردن الذي يمت����د بين بحيرة طبريا والبحر 
الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى »إسرائيل« 

مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

دعوة للمشاركة في 
حملة »برلمانيون ضد 

مخطط الضم«

رام الله / االستقال:
أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى، أن االحتال 
اإلس����رائيلي يمعن في التنكيل والتضييق على 
األسرى باالس����تمرار في منع إدخال المابس لهم، 
األم����ر ال����ذي أدى إلى نقص ش����ديد في المابس 
نتيجة وقف الزيارات منذ ش����هور، وعدم توفيرها 
من قبل إدارة الس����جون، وخاصة مع اعتقال أعداد 

جديدة من المواطنين.
وأوضح الناط����ق اإلعامي للمرك����ز الباحث رياض 
األشقر في تصريح صحفي له، أن االحتال استغل 
جائح����ه »كورونا« ف����ي التضييق على األس����رى، 
بوق����ف برنامج الزيارات بش����كل كامل في مارس/ 
آذار الماضي بحجة حمايته����م من »كورونا«، دون 

أن يتخذ إجراءات الحماي����ة والوقاية األخرى لمنع 
تسلل الفيروس إلى السجون.

وأضاف أن األس����رى كانوا يحصلون على المابس 
بالحد األدنى بما تسمح به إدارة السجون من خال 
زيارات األهل، التي تعتبر السبيل الوحيد لتوفير 
الماب����س، حي����ث ال توفر له����م اإلدارة أي نوع من 
المابس سواء الصيفية أو الشتوية، كما ال تسمح 

لهم بشرائها من الكانتين.
وأش����ار إلى أن اس����تمرار االعتقاالت في الشهور 
األخي����رة أدى إلى ارتف����اع أعداد األس����رى الجدد، 
والذين يفتقرون إلى كافة االحتياجات الشخصية 
التي تف����ي بمتطلب����ات حياته����م اليومية، وفى 
مقدمته����ا المابس، ما يضطرهم إلى اس����تخدام 

مابس زمائهم القديمة.
ولفت األش����قر، إلى أن األس����رى ومع دخول فصل 
الصي����ف يحتاجون إلى مابس خفيفة تناس����ب 
هذا الفصل والحر الش����ديد داخل السجون، وهم 
يس����تخدمون نف����س المابس منذ فت����رة طويلة 
نتيجة عدم دخول مابس جديدة لهم مما يسبب 

لهم معاناة مستمرة.
وطال����ب األش����قر المؤسس����ات الدولي����ة وخاصة 
الصليب األحمر بتفعي����ل دوره في تأمين زيارات 
ذوي األس����رى وإدخ����ال الماب����س الخاصة بهم، 
والضغط عل����ى االحتال إلنهاء كاف����ة العقوبات 
المفروضة بحقه����م، والتي ته����دف لرفع رصيد 

معاناتهم وذويهم.

مركز: االحتالل ُيمعن بالتنكيل باألسرى ويمنع إدخال المالبس لهم

الخليل/ االستقال:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اإلثنين، أن محكمة االحتال 
اإلسرائيلية في عوفر، حكمت على األسير الجريح الفتى أحمد حسونة 

بدوي بالسجن 1٦ شهًرا وبغرامة مالية قدرها ٤000 شيكل.
ولفتت الهيئة إلى أن الفتى بدوي 1٧ عاًما من مخيم العروب ش���مال 
الخليل، مصاب منذ اعتقاله مطلع العام الجاري برصاص االحتال وهو 

بحاجة إلى عملية جراحية.
وذكرت أن البدوي يقبع حالًيا في س���جن »مجدو« بقس���م القاصرين، 
وق���د اعتقل وهو طالب على مقاعد التوجيه���ي، بعد مداهمة منزله 
واالعتداء على أفراد األس���رة، وتدمير محتويات المنزل قبل سرقة ٦ 

آالف شيكل.

الحكم على أسير جريح بالسجن 
١٦ شهرًا وغرامة مالية
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تناول تقرير اس���رائيلي رس���مي  نية السلطة تسليم س���احها إلس���رائيل إذا ما نفذت عملية الضم 
االستعماري  ألراًض محتلة في الضفة الغربية، وقالت قناة »كان« العبرية إن الفلسطينيين نقلوا رسائل 
عبر وسطاء إلى الجانب اإلسرائيلي، بأنه في حال تم تنفيذ الضم، فسيتم نقل أسلحة السلطة بشاحنات 
إلى مستوطنة بيت إيل )مقر اإلدارة المدنية قرب رام الله( وتسليمها هناك للجهات اإلسرائيلية لتتحمل 
المسؤولية األمنية ميدانيًا, وكانت رسالة شبيهة نقلت مباشرة إلى الواليات المتحدة األميركية، عبر وفد 
من مخابراتها المركزية )سي آي إيه(، زار رام الله سرًا، والتقى أعضاؤه مسؤولين فلسطينيين، إلقناعهم 
بالدخول في محادثات م���ع اإلدارة األميركية حول خطة الرئيس دونالد ترمب. وقد عاد من دون نتيجة, 
ويبدو ان الس���لطة تتعامل مع ساح االجهزة االمنية على انه س���اح مأجور, الغرض حماية »اسرائيل« 
ومواجهة الفصائل الفلس���طينية المقاومة واحباط أي تحرك ش���عبي لمواجهة مخططات اس���رائيل 
العدوانية, وبما ان الس���لطة اتخذت قرارا »للضغط« يقضي بالتحلل م���ن االتفاقيات, فهي اعتبرت ان 
الس���اح الذي بيدها لم يعد ساحا شرعيا, وانه يجب تسليمه لاحتال الصهيوني, رغم حاجة شعبنا 
ومقاومتنا في الضفة المحتلة لكل قطعة س���اح لمواجهة مخططات االحتال, فساح السلطة هو ملك 

للشعب الفلسطيني, وليس من حق احد ان يتصرف في ملكية الشعب دون الرجوع اليه.
وجاء في التقرير االس���رائيلي أن أجهزة األمن الفلس���طينية أعدت لوائح بكل قطع األس���لحة والذخيرة 
التي بحوزة عناصر األمن الفلس���طينية. وثمة تقديرات بأنه يوجد لدى الس���لطة 26 ألف قطعة ساح 
كاشنيكوف، إضافة إلى مئات المسدسات بعدما صادرت »إسرائيل« آالف القطع في اجتياحات سابقة, 
وال يحمل رجال الس���لطة أي نوع آخر غير ساح الكاشنيكوف، وتم منعهم ذات مرة من اقتناء بندقية 
»إم16«, فقد شددت »إسرائيل« من هذه اإلجراءات بعدما انتفاضة عام 2000 , حيث تمردت مجموعات 
امنية على قرار الس���لطة ونفذوا هجمات فردية مختلفة ضد جنود االحتال لحماية شعبهم ووطنهم, 
»فإسرائيل« كانت تخشى من استخدام هذا الساح ضدها, ولم تكن تحلم بانها ستتسلم هذا الساح 
يوما, خاصة انه ساح قدم للسلطة من دول اخرى وليس من »اسرائيل«, ورغم نفي مسؤول في السلطة 
النية بتس���ليم ساحها إلسرائيل قائا » السلطة جاءت نتاج نضال وطني كبير، وهي ال تعمل عند أحد 
حتى تس���لم ساحها له، والشعب الفلس���طيني وقيادته ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية هم 
أصحاب الوالية والقرار بتحديد مصير السلطة الفلسطينية، في حال أقدمت حكومة االحتال على قرار 
الض���م«, اال ان الوقائع على االرض تدل على ان الس���لطة ال ترفع أي خي���ار لمواجهة االحتال والتصدي 

لسياسة الضم االستعمارية, وهناك من اعتبر ان تسليم السلطة لساحها امر منطقي وفق اوسلو. 
ثم ان تصريحات أمين س���ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بأن » ضم س���م أو مائة 
في المائة يعني ذلك تدمير الس���لطة وس���يكون نتنياهو مس���ؤواًل عن جمع القمامة أيضًا في الخليل 
ونابلس ورفح والقدس، وسيتحمل مسؤوليته كاملة كقوة احتال, مضيفا سنعود إلى ما قبل السلطة, 
س���يتحملون المس���ؤولية الكاملة من النهر للبحر، ونحن مس���تمرون في البقاء على األرض, نحن دولة 
محتلة«. هذا يوحي بحالة االستس���ام للواقع الذي تؤسس له »اسرائيل«, لماذا يغيب الخطاب الرسمي 
الفلسطيني المقاوم عن تصريحات المسؤولين في السلطة, لماذا ال تتعدد الخيارات لمواجهة مخططات 
الضم االستعماري, حتى الخيار الشعبي السلمي لم يعد مقبوال لدى السلطة, حيث كان من المفترض 
ان يحمي س���اح االمن الفلسطيني اهلنا وش���عبنا في الضفة المحتلة من استهداف الجنود وقطعان 
المس���توطنين الصهاينة ألهلنا المنتفضين ضد االحتال عندما يكونون عرضة للقتل واالستهداف 
الصهيوني, هذا هو االصوب واالس���لم لوظيفة س���اح الس���لطة المنوطة به, يجب ان تتحلى السلطة 
بالش���جاعة الكافية وتعلن موقفها بوضوح من التصدي لجريمة الضم االس���تعماري, فالفصائل التي 
دعت اول من امس السلطة الفلسطينية للتوافق على برنامج وطني جامع, وتوحيد الفعل الميداني في 
كافة ربوع الوطن, وتش���جيع انتفاضة الشارع الفلسطيني في وجه االحتال, ال زالت تنتظر رد السلطة 

وتتمنى اال يطول. 
االربعاء المقبل اختبار حقيقي للسلطة الفلسطينية التي بيدها اوراق ضغط كبيرة على االحتال إلحباط 
مخطط الضم, واعتقد ان موقف الس���لطة من تحرك الش���ارع في الضفة منوط بمدى تجاوبها مع رغبات 
المواطنين وتقبلها للحراك الش���عبي, وال يمكن ان يكون الخيار االول للسلطة تسليم الساح, يجب ان 
يكون خيارها األول حماية اهلنا وش���عبنا بساحها الشرعي من القتل الصهيوني, فهذه هي الوظيفة 

الحقيقية للساح المقاوم.  

السلطة وتسليم السالح 
رأي

دي���ق األمين في زم���ن المتخاذلين ... أيها  أيه���ا الصِّ
الرباط على عهد الش���هداء... يا ملحمة ، يا روح الشفق 

المنير ...
سيدي ابا عبد الله 

أيه���ا المنتظر وعلى اثرك الف الف ش���هيد .... أيها 
المقدس على عهد األسرى... يا حرية ، يا حبيب شمس 

لن تغيب ...
سيدي ابا عبد الله 

أيه���ا الراية ، كل البنادق لمج���ِدك ، لن تخيب... أيها 
الفج���ر على وع���د اإلنتصار... يا ثورة ، ي���ا وطنا يا وعيا 

لن يحيد ...

سيدي ابا عبد الله 
أيها الفاتح ، دمك َيهزم الف س���يف وسيف ... أيها 
الف���ارس على جمرٍ وغضب ... يا خي���ا ، يا خيرا إيمانا 

في القلوب ...
سيدي ابا عبد الله 

أيها الشقاقي ، المتن والسند والقلم ... أيها الرسالي 
، تب���ت اي���ادي كل العدا ، وتب .... ي���ا قبة يا صخرة يا 

قبلة العرب ...
سيدي ابا عبد الله 

أيه���ا األمين ، من بع���دك الًحُج األمي���ن.... ابا طارق ، 
عل���ى العهد والوعد المبين ... ي���ا صقرا يا صبرا يا حق 

الاجئين...
سيدي ابا عبد الله 

أيها القس���م ، سرايانا نحو القمم .... يا مهجة القلب ، 
يا مهجة القدس يا سيد الشهداء... سيدي ابا عبد الله 

... سيدي ابا عبد الله 
عهد ووعد وما بدلوا تبديا 

سيدي ابا عبد الله 
طوبى لجسدك ، طوبى لمعصم يدك 

طوبى لحرفك ولك الف سام
سيدي ابا عبد الله 

عهد ووعد .

تساُرع قضية سرقة األرض الفلسطينية في الضفة الغربية 
واألغ���وار بما يس���مى »مخطط الضم«، يتطل���ب من الجميع 
التفكير في س���بل المواجهة أكثر مما يدفعنا إلى ماحقة 
وتتب���ع األخبار الصادرة عن الحكومة الصهيونية وداعمتها 
الكبرى الواليات المتحدة، لكي ندخل كفلس���طينيين وأمة 
عربية وإس���امية إلى دائرة الفعل وتس���ّلم زم���ام المبادرة 
وعدم االكتفاء بمشهد المتفرج، أو على األقل كي ال نتحول 
إلى رّد فعل يحدد حجمه واتجاهه الفعل الصهيوأميركي.

الوص���ول إل���ى أفضل س���بل المواجه���ة لمش���روع الضم 
الصهيوني، يتطلب منا إدراك طبيعة الصراع، والفلس���فة 
التي تنطلق منها الحركة الصهيونية في عملية توسعها 

على حساب األرض الفلسطينية والعربية.
 تأسس���ت الحركة الصهيونية على مرتكز رئيسي مركزي، 
يعتبر بوصلة الس���لوك السياس���ي الصهيون���ي على مدار 
تاريخ الحركة الصهيونية منذ البدايات حتى وقتنا الحالي.

تنطل���ق الحركة الصهيونية من مبدأ »س���مّو« اليهود على 
بقية الجنس البشري )شعب الله المختار(، األمر الذي جعل 
المؤسس���ين للفكر الصهيوني يختطفون األفكار القومية 
الت���ي ظهرت في أوروبا في منتصف القرن الخامس عش���ر 
الميادي، وإسقاطها عنوًة على أوضاع اليهود، ساعين إلى 
تحويلهم من أتباع دين من شعوب مختلفة ومن جغرافيات 
متباعدة وم���ن أجناس مختلفة وخلفيات تاريخية متعددة، 

إلى شعب من عرق واحد ذي قومية واحدة وتاريخ موحد.
وعندما بحثوا عن الرابط لم يجدوا أي رابط حقيقي بين هذه 
الجماعات المختلفة والمش���تتة إال إن يس���تخدموا عنصر 
الدين اليه���ودي، ليحّولوا اليهودية من عنصر الهوتي إلى 
راب���ط قومي عرقي، رغم أن الغالبية العظمى من مؤّسس���ي 
الحرك���ة الصهيونية كان���وا علمانيين، فب���ات اليهود في 
كل الجغرافيات ومن كل األجناس ش���عبًا واحدًا بالمفهوم 

القومي على غرار النازية والفاش���ية وغيرهما من الحركات 
القومي���ة المتطرفة، بل أكثر من ذلك، ش���عبًا مختارًا بقرار 

إلهي.
األخطر ف���ي الموضوع أنه عندما خرجت الفكرة الصهيونية 
م���ن اإلطار النظري إلى اإلطار العمل���ي التنفيذي، من خال 
ثيودور هرتزل، مؤّسس الحركة الصهيونية وصاحب كتاب 
»دولة اليهود«، بات البحث عن دولة قومية لليهود، يمارس 
فيها هذا الش���عب الم���زّور حقه في تقري���ر مصيره، هدفًا 
اس���تراتيجيًا للحركة الصهيونية، دولة يتجمع كل اليهود 
فيها، وحق المواطنة في تلك الدولة مرتبط بش���كل جذري 
بالقومي���ة اليهودية التي تزع���م أن كل اليهود في العالم 
يربطهم رباط الدم )نقاوة العرق(، رافضين بالمطلق مفهوم 
المواطنة المبني على االرتباط باألرض )السكان األصليون(، 
ألنه بذلك تصبح »إسرائيل« دولة الفلسطيني كما هي دولة 
اليهودي، وهذا يتنافى مع الهدف األساسي من وراء إنشاء 
الدولة في الفكر الصهيوني. لذا الحديث عن أي ش���كل من 
أشكال الدولة ال يحافظ على يهودية الدولة على غرار دولة 
ثنائية القومية، تعتبره الحركة الصهيونية قاطبة تهديدًا 
وجوديًا للفكرة الصهيونية، وهنا مكمن الخوف الصهيوني 

مّما يسمى القنبلة الديموغرافية الفلسطينية.
مّما س���بق، ندرك أن طبيعة الخ���اف الحقيقي القائم بين 
أركان االئتاف الحكومي في »إسرائيل« على عملية الضم، 
تترك���ز في الطريقة واآللي���ات، والج���داول الزمنية لتنفيذ 

عملية الضم ال في جوهر فكرة الضم.
بني غانتس ش���ريك نتنياهو في االئت���اف ووزير الحرب، 
عندما يضع شرطًا أنه سيوافق على عملية الضم إذا ضمنت 
العملية ضم األرض من دون سكانها الفلسطينيين، يدرك 
خطر تنامي القنبلة الديموغرافية الفلسطينية داخل دولة 
االحتال، وتأثيرات ذلك المس���تقبلية عل���ى صبغة الدولة 

وطبيعتها، وأكبر مؤش���ر عل���ى هذا تنامي ق���وة »القائمة 
المش���تركة« في انتخابات الكنيس���ت االخي���رة، إلى درجة 
أنها كادت هي من يحدد رئيس الحكومة وشكل االئتاف 
الحاكم في »إس���رائيل«، األمر الذي اعتبرت���ه مراكز البحث 
والتفكير تهديدًا مباش���رًا ليهودية الدول���ة، جوهر الفكر 

الصهيوني.
عل���ى المقلب اآلخر من الخارطة السياس���ية اإلس���رائيلية، 
اليمين االس���تيطاني الديني المولع بالشعارات التوراتية 
وأس���اطير التلم���ود، والباحث عن عودة ما يس���مى »يهودا 
والس���امرة«، منتهزًا فرصة وجود دونال���د ترامب في البيت 
األبيض، مدرك لمخاطر ضم ما يراوح بين خمسين ألفًا ومائة 
ألف فلس���طيني جديد في »إس���رائيل«، لكن���ه تحت وطأة 
الشعارات الدينية االستيطانية مستعد لتحمل المخاطرة، 
لكنه يعتقد أن المخاطرة مؤقت���ة، إذ منذ عام 201٧م قدم 
بتسلئيل س���يموترتش أهم قادة االستيطان الديني خطة 
أطلق عليها اس���م الترانس���فير الطوعي للفلسطينيين من 
الضفة ومن داخل أراضي فلسطين التاريخية. بمعنى آخر، 
إن فكرة ترحيل الفلسطيني ونزعه من أرضه ما زالت قائمة 
في العق���ل الصهيوني حتى ولو بع���د ٧2 عامًا من النكبة 

الفلسطينية.
من هنا ن���درك أن تعزيز الوجود الفلس���طيني على أرضه، 
ومس���اعدته في التش���بث بأراضي األغوار والضفة الغربية، 
والعمل على زيادة تعداده السكاني في تلك المناطق التي 
تنوي »إسرائيل« س���رقتها، والعمل على ربط الفلسطيني 
بأرضه، من أهم الخيارات ذات الجدوى في مواجهة مخطط 
الضم الصهيو أميركي تجاه األرض الفلسطينية في األغوار 
والضف���ة الغربية، وفي الوقت ذاته ينس���جم م���ع الكفاح 
الفلس���طيني الش���امل في معركته لتحري���ر كامل التراب 

الفلسطيني من االحتال الصهيوني.

سيدي أبا عبد الله 

فلسفة الضم الصهيونية وسبل المواجهة الفلسطينية

بقلم أكرم نعيم بني عودة

بقلم: حسن الفي

تح����رك م����ن جديد مجموع����ات الش����باب الثائر بالقط����اع وتطلق 
البالونات باتجاه مس����توطنات االحتال، في خطوة تعبر عن حالة 
الغضب التي يعيشها سكان غزة، وتأتي كطريقة عملية لمشاغلة 
االحتال، وممارسة الضغوط عليه لتخفيف القيود المفروضة على 

غزة، واالستجابة لتفاهمات سابقة قد تنصل االحتال منها.
ت����درك فصائل المقاومة أن السياس����ات اإلس����رائيلية ذاهبة إلى 
مزيد من التطرف بحق الفلسطينيين، وأن كل الملفات عالقة وأن 
االحتال يش����تري مزيًدا من الوقت لتمرير مخططاته دون االعتبار 
ألي تفاهمات، حتى الوسطاء بدوا راغبين في بقاء الهدوء األحادي 
وع����دم مج����اراة التصرفات اإلس����رائيلية، لتفوي����ت الفرصة على 

االحتال وعدم إعطاء ذرائع الستجاب عدوان إسرائيلي جديد.
لكن في القطاع يقدرون جيًدا أن الوقت مناس����ب لتحريك أدوات 
التس����خين في مواجهة االحت����ال مع مراعاة نظري����ة التدرج في 

التصعي����د، وال يرون أن بقاء الهدوء الحالي مصلحة فلس����طينية، 
فالع����دوان ال يتوقف والحصار بلغ ذروته، فم����ا الذي يدفع صناع 
الق����رار في غزة لانتظار طمًعا في انفراجات زائفة جرت الس����كان 

ألوضاع كارثية؟
 فليدفع االحتال الثمن ما دام يماطل في تنفيذ االس����تحقاقات، 
وعلى العدو البقاء تحت الضغوط الداخلية، فالمس����توطنون عادوا 
يبكون ويطلقون المناش����دات، وفي أحيان يشتمون الحكومة من 
الخس����ائر التي لحقت بهم  بع����د التهام النيران للم����زارع، فهنا 
يتقاس����مون الثمن م����ع المزارع الفلس����طيني ال����ذي تطلق عليه 
النيران بمحاذاة الحدود الزائل����ة، وتحرق مزروعاته بطائرات الرش 

الصهيونية العدوانية االستفزازية.
ويبدو أن الخطوات بدأت على األرض بالتجارب الصاروخية، وإطاق 
البالونات، وبالتس����ريبات حول إمكانية استئناف مسيرات العودة 

بالقرب من الحدود الزائلة، والكثير مما يمكن أن تظهره الساعات 
واأليام القادمة، ف����األوراق كثيرة والخي����ارات جاهزة وينتظر جزء 
منها قرار القيادة، والتي تمسك بميزان دقيق، وتتصرف بعناية، 
إلدارة مشهد يحقق المخرجات السياسية والميدانية واإلنسانية 

التي يمكن أن تفضي لواقع أفضل.
وهنا ال نس����تطيع القول بأن المقاومة خدعت فهي تتصرف على 
قاعدة إن عدتم عدنا، ودائًما تبقي الباب موارًبا، فا تلزم نفس����ها 
ش����يًئا مطلًقا، فخياراته����ا البديلة دائًما حاضرة، وس����يناريوهات 
المراوغ����ة والمماطلة اإلس����رائيلية مفهومة ومعلومة ويحس����ب 

حسابها عند التوصل ألي تفاهم من خال وسطاء.
وما يمكن تقديره في هذه الس����اعات ب����أن االتصاالت لن تتوقف 
من األطراف ألن هناك خش����ية حقيقية ل����دى االحتال من عودة 
ا عودة البالونات واألطباق  مشهد االستنزاف، وغير مقبول إسرائيلّيً

الطائ����رة واإلرباك الليلي والمس����يرات على الح����دود، لذلك صانع 
القرار داخل الكيان الصهيوني يجري مش����اورات سياسية وأمنية 
وميدانية لتقدي����ر الموقف وبحث خياراته وهو يقف على مفترق 

طرق ينبئ بتصعيد عنيف ومتدحرج.
ومما ال ش����ك فيه ب����أن خطوات التصعيد الحالية تربك المش����هد 
اإلسرائيلي، وتعيد إلى األذهان فش����ل رئيس الوزراء ووزير حربه 
ورئي����س األركان في إيج����اد حل جذري له����ذه التهديدات، التي 
حولت حياة المستوطنين لجحيم ورعب ال يطاق واستنزفت قواته، 
لك����ن الخيارات ال تزال مح����دودة أمام رئيس الوزراء اإلس����رائيلي، 
فقدرته على ضبط األوضاع تفقد فاعلياتها في كل مرة، األمر الذي 
س����يدفعه للمعالجة الهادئة، واالستجابة لشروط المقاومة، ألنه ال 
ا ومتناحًرا في ذروة  يحتمل مفاجآت جديدة وهو يقود ائتاًفا هّشً

فساده وتطويقه بالماحقات القضائية.

 بقلم �أحمد �أبو زهري خيارات المقاومة حاضرة 
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رام الله/ االستقالل:
تعثرت مطالب فلس���طين حتى الي���وم بطلب قرض عربي 
بقيمة 100 مليون دوالر شهريا، وسط غياب أية ردود، بعد 
مرور قرابة ش���هر من الطلب، ونحو ثالثة أسابيع على تكرار 

طلب االقتراض.
مطلع األس���بوع الج���اري، قال أمين س���ر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلس���طينية صائب عريقات في مقابلة 
لتلفزيون فلسطين، إنه ال رد عربي حتى اللحظة على طلب 

فلسطين اقتراض المبلغ إلدارة أمورها المالية.
وتواجه الس���لطة الفلسطينية أزمة مالية، ناجمة عن ضربة 
مزدوج���ة، األولى تراجع اإلي���رادات المالية كإحدى تبعات 
تفش���ي جائحة كورون���ا وتراجع الطلب المحل���ي، والثانية 
رفضها تس���لم أموال المقاصة، كإحدى نتائج »الحّل« من 

االتفاقيات مع إسرائيل.
وإيرادات المقاصة تمثل قرابة 63% من إجمالي اإليرادات 
المالية الفلسطينية الشهرية، بمتوسط 200 مليون دوالر، 
وبدونها لن تتمكن الحكوم���ة من اإليفاء بالتزاماتها تجاه 

موظفيها ومؤسساتها.
وف���ي ح���ال اس���تمرار غي���اب ال���رد العربي عل���ى الطلب 
الفلسطيني، فإنها ستكون المرة الثانية خالل العام التي 
تتعرض فيها السلطة إلى تجاهل عربي بتقديم التمويل 

الالزم لإليفاء بالتزاماتها.
وهناك خش���ية لدى صناع القرار، من استمرار »صم اآلذان« 
من ال���دول العربية خاصة الغنية منها، تجاه االس���تجابة 
للطلب الفلسطيني، خاصة وأن األزمة قد تطول لعدة أشهر.

والعام الماضي، خاضت فلس���طين أزمة مقاصة، بعد إعالن 
رفضها تسلمها منقوصة من الجانب اإلسرائيلي الذي نفذ 
قرار باقتطاع مخصصات األسرى والشهداء منها، بمتوسط 

يزيد قليال عن 530 مليون شيكل.

ونتيج���ة ألزمته���ا المالية التي اس���تمرت من���ذ فبراير/ 
ش���باط حتى مطلع أكتوبر/ تش���رين 2019، طلبت السلطة 
الفلسطينية تفعيل شبكة األمان المالية العربية 3 مرات، 

مرتان منها على لسان الرئيس محمود عباس.

وف���ي 23 يونيو/ حزيران 2019، أعل���ن وزراء المالية العرب 
مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية، الخاصة 
بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية 

بمبلع 100 مليون دوالر شهريا، لكن دون تطبيق عملي.
وتعود ش���بكة األمان المالية العربية إلى عام 2010، التي 
أقرت خ���الل القمة العربية بالكوي���ت قيمتها 100 مليون 
دوالر ش���هريا، يتم تفعيلها في حال ضغطت إس���رائيل 
على الفلسطينيين ماليًا، من خالل حجب إيرادات المقاصة 

الشهرية.
وحتى اليوم، لم يتسلم الموظفون العموميون )133.6 ألفا( 
رواتبهم عن شهر مايو/ أيار الماضي، والتي من المفترض 
أن تصرف لهم في األسبوع األول من الشهر الجاري، بسبب 

عدم توفر فاتورة الرواتب في وزارة المالية.
يتزام���ن التجاهل العربي لمطلبي فلس���طين خالل 2019 
و2020، بتفعيل ش���بكة األمان المالية والقرض، مع أوضاع 
مالية متراجعة خاصة للدول العربية النفطية، التي نفذت 

خطوات تقشفية لمواءمة النفقات باإليرادات الفعلية.
وتراجعت أس���عار النف���ط لمتوس���ط 15 دوالرا في أبريل/ 
نيس���ان الماضي، صعدت حاليا لمتوسط 40 دوالرا، لكنها 
أسعار تقل عن سعر التوازن لبرميل النفط ضمن موازنات 
دول الخليج، التي يبلغ متوس���ط س���عر البرميل فيها 70 
دوالرا. إال أن أصواتا فلس���طينية تش���ير إلى أن أي عجز قد 
تواجهه فلسطين، ال يمثل رقما كبيرا لسده من من جانب 
عديد ال���دول العربية، التي تحّصل إيرادات ب� »222« مليار 

دوالر سنويا، بالنسبة للسعودية على سبيل المثال.

فلسطين تطلب قرضًا عربيًا وتفعيال لشبكة األمان المالية.. وال استجابة

غزة/ االستقالل:
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم أمس، 
رفضه����ا المبدئي لالئحة الجدي����دة لالتحاد األوروبي 
وبتعديالتها الجديدة والتي تفرض شروطًا سياسية 

على تمويل المؤسسات.
ودعت الش����عبية في بيان صحفي، جميع المؤسسات 
والجمعيات الفلس����طينية إلى رف����ض التوقيع على 

هذه الشروط ومقاومتها بكل السبل واستمرار الحوار 
الضاغط على االتحاد األوروبي من أجل إلغائها.

وأك����دت الجبهة أنها مع تفهمها لألزمة المالية التي 
تعاني منها المؤسس����ات في ظل اس����تمرار الهجمة 
والحص����ار وتضيي����ق االحتالل الصهيون����ي لعملها 
وضغطه عل����ى الجهات الممولة لوق����ف التمويل، إال 
أن االس����تجابة للش����روط األوروبية الجديدة للتمويل 

ُتمثل رضوخ����ًا لما ُيس����مى الئحة االتح����اد األوروبي 
والتي تصنف حركات وطنية فلسطينية »باإلرهاب«، 
كم����ا أنها تأتي ضمن اإلجراءات الصهيونية الهادفة 

لتصفية القضية.
وشددت الجبهة على ضرورة إصدار المؤسسات موقفًا 
وطني����ًا موحدًا رافض����ًا لهذه الش����روط والتي تضرب 
أساس برنامج وثوابت مؤسسات المجتمع األهلي التي 

تعبر عن الهوية الوطني����ة، وغير المعزولة عن نضال 
شعبنا وحركته الوطنية من أجل إنهاء االحتالل.

وأكدت الشعبية، على ضرورة إجراء حوار وطني معمق 
لجميع المؤسس����ات ف����ي الضفة والق����دس والقطاع 
ينبثق عن����ه موقف موحد رافض للش����روط األوروبية 
ومل����زم للجميع، ومن خالله يت����م تحديد آليات ضغط 

حقيقية على االتحاد األوروبي إلزالة هذه البنود.

دعوة للمؤسسات لموقف موحد رافض لشروط االتحاد األوروبي في التمويل

رام الله/ االستقالل:
أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني، وسلطة النقد 
الفلسطينية، النتائج األولية لميزان المدفوعات الفلسطيني 
للرب���ع األول 2020، وذلك ضمن اإلصدار الدوري المش���ترك 
لمي���زان المدفوعات الفلس���طيني، والذي يمثل اس���تمرارًا 
للجهود المش���تركة الت���ي تقوم بها المؤسس���تان، علمًا أن 
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه 
االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية 

عام 1967.
وأش���ارت النتائج األولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في 
الربع األول من عام 2020 إلى اس���تمرار العجز في الحس���اب 
الجاري )سلع، خدمات، دخل، تحويالت جارية(، والذي بلغ 349 

مليون دوالر أمريكي.
ويعزى العجز في الحس���اب الجاري إل���ى العج�ز في ال�ميزان 
التجاري الس�لعي الذي بلغ 1,237 مليون دوالر أمريكي، إضافة 

إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 242 مليون دوالر أمريكي.
وفي المقابل س���جل حس���اب الدخل )تعويض���ات العاملين، 
ودخل االس���تثمار( فائضًا مق���داره 685 مليون دوالر أمريكي 
خالل الربع األول 2020. وق���د كانت تعويضات العاملين في 
إسرائيل البالغة 663 مليون دوالر أمريكي السبب الرئيس في 

فائض حساب الدخل.

فيم���ا بلغ دخل االس���تثمار المقبوض من الخ���ارج 47 مليون 
دوالر أمريكي، نتج بش���كل أساسي عن الدخل المقبوض على 
استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة 

على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وكذلك سجل صافي التحوي�الت الجارية فائض�ًا بلغت قيمته 
446 مليون دوالر أمريكي، بانخفاض بلغت نس���بته 3% عن 

الربع السابق.
 وق���د بلغ إجمالي التحويالت الجارية م���ن الخارج 532 مليون 
دوالر أمريك���ي حي���ث ش���كلت التحويالت الجاري���ة للقطاع 
الحكومي ما نسبته 21% منها )وبانخفاض بلغت نسبته %2 
عن الربع السابق(، بينما شكلت التحويالت الجارية للقطاعات 

األخرى ما نسبته %79.
 ومن الجدير بالذكر أن تحويالت الدول المانحة قد شكلت نحو 

18% من إجمالي التحويالت الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج األولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض 
في الحس���اب الرأس���مالي والمالي مق���داره 556 مليون دوالر 
أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحس���اب المالي البالغ 

484 مليون دوالر أمريكي. 
وس���جلت األصول االحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية 
ارتفاعًا مقداره 80 مليون دوالر أمريكي خالل هذا الربع مقارنة 

مع ارتفاع مقداره 56 مليون دوالر أمريكي في الربع السابق. 

349 مليون دوالر عجز الحساب الجاري 
لميزان المدفوعات الفلسطيني

رام الله / االستقالل:
بحث وزير العمل، د. نص���ري أبو جيش، يوم أمس، مع 
مدير عام مؤسس���ة التعاون، يارا س���الم، آليات وسبل 
التعاون المش���ترك في مجاالت التش���غيل للش���باب 
والنس���اء والتدريب المهني والجمعي���ات التعاونية، 
وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا من خالل خلق فرص 

عمل لهم، للحد من معدالت البطالة المرتفعة.
جاء ذلك بحضور، وكيل وزارة العمل، س���امر س���المة، 
ومدي���ر عام دي���وان الوزير، هاني الش���نطي، والمدير 
اإلداري لمؤسسة التعاون عائد المصري، وذلك في مقر 

الوزارة.
وقال أبو جي���ش: »إن الحكومة لديها أولويات، تتمثل 
في تعزيز صمود أهلنا في القدس واألغوار، مؤكدًا على 
ضرورة التعاون في القطاعات المشتركة، ما بين الوزارة 
ومؤسسة التعاون؛ لدعم صمود الشعب الفلسطيني، 
خاصة في عدد من المجاالت، أبرزها قطاعات التشغيل 
والتدريب المهني والجمعيات التعاونية، إضافة إلى 

السالمة والصحة المهنية«.
وأضاف أبو جيش، أن الوزارة أعدت برامج مس���تقبلية 
للنهوض بقطاع العمل في فلسطين، وتعمل جاهدة 
على تنفيذها، رغم األوضاع السياس���ية واالقتصادية 

والصحية الحالية،  الناتجة عن جائحة )كورونا(، معربًا 
عن أمله للتعاون مع المؤسس���ة في مج���ال التدريب 
المهني والجمعيات التعاونية، خاصة الزراعية منها، 
لتوفير فرص عمل للش���باب والنس���اء سيما العامالت 
بالمس���توطنات، لتعزيز صمودهن، وتمكينهن على 

هذه األرض، والنهوض بواقعهن االقتصادي.
بدوره���ا، تحدثت س���الم عن أبرز أنش���طة ومش���اريع 
المؤسس���ة، وتقاطع���ات التعاون المش���ترك ما بين 
الوزارة والمؤسسة، وآليات تعزيزه وتطويره، سيما في 
مجاالت التشغيل والتدريب المهني خاصة تكنولوجيا 
المعلومات وصيانة اآلالت الزراعية، وكذلك الجمعيات 
التعاونية الزراعية، وبناء القدرات للشباب الفلسطيني 

في هذه المجاالت.
وأوضحت أن المؤسسة، عملت وتعمل على العديد من 
البرامج، كالمش���اريع الناشئة والحاضنات، وذلك لخلق 
فرص عمل للش���باب، وكذلك تشجيع القطاع الخاص 
على أن يكون له دوٌر فع���اٌل في هذا المجال، مضيفة 
أن المؤسسة، تس���عى للعمل في القدس وقطاع غزة؛ 
لتعزيز صمود أهلها، وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. 
وفي نهاي���ة االجتماع، تم االتف���اق على عقد اجتماع 

فني؛ لبحث آليات التعاون ومجاالته بشكل مفصل.

العمل: الوزارة أعدت برامج مستقبلية 
للنهوض بقطاع العمل في فلسطين
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روما/ االستقالل:
 تظاه���ر اآلالف في 17 مدينة م���ن كبريات المدن 
اإلس���رائيلي  اإليطالية ض���د مخطط���ات االحتالل 

الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
اللج���ان واألح���زاب والق���وى  وش���اركت عش���رات 
االجتماعية والسياس���ية والنقابية في روما، ميالنو، 
باري، فلورن���س، بولونيا، نابولي، كالي���ري، باليرمو، 
كتانيا، فينيتس���يا، ايفيريا، تورين���و، اضافة لمدن 
ال تواجد للجالية الفلس���طينية فيها مثل ميسينا، 
س���يراكوزا، فيشينس���ا، روفيغو، وجن���وة، توحدت 
حول العلم الفلس���طيني رمز النضال الفلس���طيني 
والعالم���ي في النض���ال من أجل الحري���ة والعدالة 

والسالم.
ورفع المشاركون في المسيرات األعالم الفلسطينية، 
والش���عارات المح���ددة الداعم���ة لح���ق الش���عب 
الفلس���طيني في الحرية وتقرير المصير وحقه في 

اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما رفعوا ش���عارات أخرى تذكر العالم بحق العودة 
الذي كفلته الش���رعية الدولية بالقرار 194 كما هو 

الحق بالدولة الفلسطينية حسب القرار 181.
وطالبوا إيطاليا واالتحاد األوروبي باالعتراف الفوري 
بالدولة الفلسطينية، وتجميد اتفاقيات الشراكة مع 

حكومة االحتالل اإلسرائيلي.
كما طالبت الش���عارات بالحرية لألسرى واألسيرات 
في س���جون االحت���الل، وبإنهاء نظ���ام األبارتهايد 
الذي تمارسه س���لطات االحتالل بحق أهالي أراضي 
عام 1948، ورفض الضم ألي س���نتيمتر من األرض 

الفلسطينية.

وكانت س���احة بلدي���ة روما، ازدانت جم���االاً باألعالم 
والكوفية الفلس���طينية، فيما دوى النشيد الوطني 
الفلسطيني من قلب روما، وشهدت نفس الساحة، 
دبك���ة فلس���طينية ش���ارك فيه���ا أبن���اء الجالية 

الفلسطينية ونشطاء إيطاليون.
بدوره، أكد ماس���يمو داليما، أحد رؤساء وزراء إيطاليا 
الس���ابقين، أن هذه بداية لمس���يرة تحتاج الكثير 
ا، وأنه على  ا وإيطالياً من الجهد الوحدوي فلس���طينياً
اس���تعداد للعمل مع الجميع رغم اختالف وجهات 

النظر.
وأضاف »كانت فلسطين وعدالة قضيتها قادرة أن 
تجمع الح���زب الديموقراطي المس���يحي مع الحزب 
الش���يوعي اإليطالي ومع الحزب االش���تراكي، على 

طاولة واح���دة، لقد اختفت تلك الفت���رة من الحياة 
السياس���ية اإليطالي���ة، وعلينا العمل الس���تعادة 
تلك الروح في التضامن األممي مع نضال الش���عب 

الفلسطيني«.
وتابع »كما نقول دائما الوقفة والمسيرة والمظاهرة، 
ه���ي بداية، وليس���ت اله���دف، والفت���رة القادمة 
ستش���هد حملة جديدة من اجل االعتراف بالدولة 
الفلس���طينية وستس���تمر حتى ي���وم 29 نوفمبر 
القادم وه���و اليوم العالمي للتضامن مع الش���عب 

الفلسطيني«.
ا للتعبئة  وكانت الجاليات الفلس���طينية أعلنت يوماً
ض���د المش���روع األمريك���ي اإلس���رائيلي لتصفية 

القضية الفلسطينية.

17 مدينة إيطالية تتظاهر ضد مخطط الضم

بكين/ االستقالل:
قالت شركة »كانسينو بيولوجيكس« إن الجيش الصيني حصل على الضوء 
األخضر الس����تخدام لقاح ضد كوفيد19- طورته مع وحدة أبحاث عس����كرية، 

بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.
واللق����اح ُيطلق علي����ه اس����م )أيه.دي.-5إن.كوف( هو أح����د ثمانية لقاحات 
طورتها شركات صينية وباحثون حصلت على موافقة لتجربتها على البشر 
للوقاية من المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا. كما حصل اللقاح 

على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.
وقالت كانس����ينو إن اللجنة العس����كرية المركزية الصيني����ة صادقت على 
اس����تخدام الجيش للقاح ف����ي 25 يونيو لمدة س����نة، واللق����اح من تطوير 
كانس����ينو ومعهد بكين للتكنولوجي����ا الحيوية التاب����ع ألكاديمية العلوم 

الطبية العسكرية.
وأضاف����ت  الش����ركة: »يقتصر اس����تخدام )أيه.دي.-5إن.ك����وف( حاليا على 
االس����تخدام العس����كري، وال يمكن توسيع اس����تخدامه دون الحصول على 
موافق����ة إدارة الدعم اللوجيس����تي«، في إش����ارة إل����ى اإلدارة التابعة للجنة 

العسكرية المركزية التي وافقت على استخدام اللقاح.
الش����ركة لفتت إل����ى أن المرحلتين األولى والثانية من التجارب الس����ريرية 
أظهرت����ا أن اللقاح لديه الق����درة على منع اإلصابة باألمراض التي يس����ببها 
في����روس كورونا والتي أودت بحياة نصف مليون ش����خص في أنحاء العالم، 

لكن ال يمكن ضمان نجاحة تجاريا.

شركات صينية طورت لقاحًا 
لـ »كورونا« واستخدامه 
سيقتصر عسكريًا فقط

القاهرة/ االستقالل:
أكد من����دوب الجامعة العربية في األمم المتحدة الس����فير 
ماج����د عبد الفتاح، أن »ما يملك���ه مجلس األمن في قضية 
سد النهضة، هو إصدار توصيات وليس قرارات إلزامية«.

وقال عبد الفتاح، ف���ي تصريحات تلفزيونية، إن »هناك 
مح���اوالت إلدخال األمم المتحدة للتدخل كوس���يط في 
أزمة سد النهضة«، مشيرا إلى أن »ما تطلبه وتحتاج إليه 

مصر هو وثيقة ومحددات ملزمة للدول الثالث«.
وأك���د، أن معارض���ة جن���وب إفريقي���ا تأتي م���ن واقع 
المس���ؤولية بصفته���ا رئيس االتح���اد اإلفريقي للعام 
الحالي وليس من باب العداوة بين مصر وجنوب إفريقيا، 
حي���ث إن جنوب إفريقيا تري����د أن يحظى االتحاد اإلفريقي 

بفرصة لحل األزمة.

وشدد على أن مطالب السودان هي نفسها مطالب مصر في 
أزمة س����د النهضة، لكنه يرى أن المسألة لم تصل بعد إلى 
طلب تدخل مجلس األمن، مفضال إعطاء فرصة للمفاوضات.

وكان وزير الخارجية المصري، س����امح ش����كري، أكد أنه »تم 
اإلقرار بالس����عي للتوصل التفاق ملزم إلثيوبيا، فيما يتعلق 
بملء وتش����غيل س����د النهضة، كون أي خط����وة ال تتضمن 
اتفاقا تعد خطوة أحادية، كما أن االتفاق النهائي س����يكون 

في غضون أسبوعين«.
وأوضح ش����كري، خالل تصريحات تلفزيونية، أن »التفاوض 
يتم حاليا بين الدول المشاركة على ملء خزان سد النهضة 
خالل 10 س����نوات، وه����و ما دار بج����والت التفاوض في عام 
2015 بقواعد واضحة للحفاظ على مصالح مصر والسودان«، 
مؤكدا أن هناك توافقا في الرأى، وتعهدًا إثيوبيًا بعدم ملء 

سد النهضة إال بعد التوصل التفاق مع مصر.
إال أن رئاس����ة ال����وزراء اإلثيوبي����ة، أعلنت اس����تكمال أعمال 
البناء والتمس����ك بجدول ملء السد بعد أسبوعين. جاء ذلك 
بعد قمة افتراضي����ة لزعماء الدول الث����الث ورئيس جنوب 
أفريقيا س����يريل رامابوس����ا، الذي يرأس االتحاد األفريقي، 
وتواف����ق االتح����اد األفريقي في القمة على تش����كيل لجنة 
حكومية بهدف بلورة اتفاق نهائي ملزم بخصوص قواعد 
ملء وتش����غيل سد النهضة. وتخش����ى مصر أن يؤثر »سد 
النهضة« ال����ذي تبنيه إثيوبيا على النيل األزرق على حصة 
مصر من المياه، ولم تؤد المفاوضات بين مصر والس����ودان 
وأثيوبيا طوال السنوات التس����ع الماضية إلى اتفاق تقبل 
به األطراف الثالثة، ما دع����ا مصر إلحالة الملف إلى مجلس 

األمن.

الجامعة العربية: مجلس األمن ال يملك إصدار قرارات إلزامية بشأن »سد النهضة«

اإعالن �سادر عن جمعية  بي�سان اخلريية 

يعلن مجلس إدارة بيسان الخيرية  عن عزمه اجراء انتخابات مجلس اإلدارة 
لدورة 2020 / 2023 م  وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادي الذي 
س���يعقد يوم الثالثاء الموافق 2020/7/21 م الساعة 11 في مقر الجمعية 

الكائن في خان يونس قاع القرين - شرق الجامعة االسالمية 
وذلك لمناقشة) جدول االعمال ( 

- انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية 
-قراءة التقرير المالي واإلداري العام 

- اختيار مدقق حسابات خارجي قانوني .
بع���د اس���تكمال االتي في مقرب الجمعية الرئيس���ي في اوق���ات الدوام 

الرسمي من الساعة )8 صباحًا الى الساعة )2 مساءا .
- استمرار فتح باب االنتساب وتس���ديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2020( وذلك حتى تاريخ 7/6 /  2020 م
-فتح باب الترش���يح لعضوية مجل���س االدارة وذلك لمدة 3 أيام من تاريخ 

2020/7/7 م الى تاريخ 2020/7/9 م 
- فتح باب الطعن واالنسحاب االعتراض على المرشحين وذلك لمدة 3 ايام 

من تاريخ 7/11 / 2020 م وحتى تاريخ 2020/7/13 م.
- الرد على االعتراضات : 14 /2020/7 م. مع فائق االحترام والتقدير ،،،

جمل�س ادارة اجلمعية

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

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع/ عن اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة   لدى 

الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )273/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: ساجد 
عبد القادر حامد الحفني من س���كان غزة الزيت���ون هوية رقم 801105305 

بصفته وكيال عن: صالح عبد القادر حامد الحفني هوية رقم 801105313
بموجب وكالة رقم: 6283 / 2014 الصادرة عن غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 726 قسيمة 52 المدينة غزة الدرج

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 29/ 6/ 2020م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 550 / 2017    

يف الطب رقم 744 / 2020
المستدعون: -1ايمن موسى حماد حنونة – من غزة الزيتون – هوية رقم 
900544552 -2اش���رف موسى حماد حنونة – من غزة الزيتون -3ايهاب 
موس���ى حماد حنونة – من غزة الزيتون – وكالؤه المحامون / ناصر الدين 

مهنا وشمسة منصور ومحمود منصور 
المستدعى ضدهم: -1فايز محمد عيسى دولة – من غزة الزيتون شارع8 
عمارة دولة بقالة أبو حس���ام دولة – مجهول محل اإلقامة حاليًا -2سمير 
احمد محمد درويش عيس���ى دولة بصفته الش���خصية وباإلضافة لباقي 
ورثة وتركة والده المرحوم / محمد عيسى دولة – من غزة الزيتون شارع8 

عمارة دولة بقالة أبو حسام دولة – مجهول محل اإلقامة 
قيمة الدعوى: )120000دينار اردني( مائة وعشرون الف دينار اردني 

نوع الدعوى: تنفيذ عيني        جلسة يوم: 2019/10/16م
الحض���ور: حضر األس���تاذ عبد الله جح���ا مناب عن وكي���ل المدعين ولم 

المدعى عليهم لسبق السير بحقهم حضوريًا
الحكم //// باسم الشعب العربي الفلسطيني 

حكم���ت المحكمة بتنفيذ عق���د االتفاق على بيع المب���رم بين المدعين 
والمدع���ى عليهم المؤرخ بتاري���خ 2017/3/7م طي المبرز )م / 1 عدد12( 
تنفيذًا عينيًا وذلك بش���طب ما مس���احته )279متر مربع( من المقس���م 
)2/19( من القسيمة رقم )19( من القطعة رقم )633( من أراضي الزيتون 
المسماة موقع أبو معالي عن اسم جد ومورث المدعى عليه الخامس عشر 
وتس���جيلها باسم المدعين بالتس���اوي فيما بينهم لدى دائرة تسجيل 
األراضي بغزة )الطابو( حس���ب األصول من الرزام المدعى عليهم بالرسوم 

والمصاريف و50دينار اردني اتعاب محاماة 
عضو: ماهر الجملة      عضو: إيهاب عرفات      رئيس المحكمة: سليمان 

الغلبان
نبلغكم أيها المس���تدعى ضدهم انه وبتاري���خ 2019/10/16م قد صدر 
بحقكما الحكم المذكور وعليه نبلغكما صورة عنه حس���ب األصول حتى 
يتسنى لكما اتخاذ المقتضى القانوني حسب األصول قبل ان يصار الى 

تنفيذه حسب األصول 

  رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
   الأ�ستاذ/ عمار  قنديل 
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غزة/ االستقالل:
تتجه األنظار صوب ملعب رفح البلدي اليوم 
الثالثاء في تمام الس����اعة الخامس����ة عصرا ، 
حيث لقاء شباب رفح وغزة الرياضي لتحديد 

بطل كأس غزة لهذا العام.
وأنهى الفريقان استعداداتهما لهذا اللقاء، 
حي����ث خ����اض الرياضي  مران����ه األخير على 
ملعب رف����ح البلدي، بناًء عل����ى طلب الجهاز 

الفني بقيادة صائب جندية.
وقال جندي����ة »لقد طلبت م����ن إدارة النادي 
خوض الم����ران الرئي����س على ملع����ب رفح، 
وبالفعل قام المجلس مش����كورًا باالتفاق مع 

اتحاد الكرة وبلدية رفح للسماح لنا بذلك«.
وأكد أنه كان من الضروري التدرب على ملعب 
رفح، على اعتبار أن الفريق لم يخض أي لقاء 

خالل مرحلة اإلياب على هذا الملعب.
واعتب����ر جندي����ة أن فرصة تحقي����ق اللقب 
متس����اوية بين الفريقين، وأن العميد لديه 
العزيمة لتعوي����ض الهبوط والتتويج بلقب 
ال����كأس، وتحقي����ق لقب غائب ع����ن خزائن 

الفريق.
ه����ذا ويفتق����د الرياضي جه����ود العب خط 
الوسط خالد دادر في النهائي بسبب تراكم 

البطاقات الصف����راء، بعد حصوله على اإلنذار 
الثالث في لقاء نماء في الدور نصف النهائي.

واس����تعاد الفري����ق خدمات جناحه األيس����ر 

محمود ش����يخ العي����د، بعد تنفي����ذ عقوبة 
اإليقاف لمباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات 

الصفراء.

وتمثل عودته قوة كبيرة للفريق في الجبهة 
اليسرى، على اعتبار أنه من أفضل من يشغل 

هذا المركز على مستوى قطاع .

ف����ي الجانب األخ����ر أنهى العبو ش����باب رفح 
المران األخي����ر لهم، بقيادة الم����درب رأفت 
خليفة وس����ط حم����اس كبير ، و ال����ذي أقيم 
على ملعب رفح البلدي و الذي سيستضيف 

النهائي.
ويرغب العبو الشباب في محو الصورة الباهتة 
التي ظهر عليها الفريق طوال مشوار الدوري 
الماضي، وهم يعتق����دون أنهم أمام فرصة 
تاريخية لحص����د اللقب الس����ابع، في تاريخ 
النادي، خاصة أن الظروف تخدمهم بحكم أن 

المباراة النهائية ستقام على ملعبهم برفح.
وطالب المدير الفني للشباب العبيه بالتركيز 
الشديد، لتحقيق النجة السابعة ، خاصة أن 
النتائج في الدورين ربع ونصف النهائي لم 
تكن مقنعة، على اعتبار أن الفريق تخطاهما 
بركالت الترجيح، ولم يس����جل س����وى هدف 
واحدًا في مرمى الصداق����ة في اللقاء األخير، 
بينما تعادل سلبيًا أمام اتحاد خانيونس في 
رب����ع النهائي قبل أن يحس����م األمور بركالت 

الترجيح.
إلى ذلك، شهد المران األخير للفريق حشدًا 
كبيرًا من أنصار النادي، وكذلك مجلس اإلدارة 

من اجل دعم ومؤازرة الفريق .

»العميد« يسعى لتعويض الهبوط.. و »الزعيم« عينه على »النجمة السابعة«

روما/وكاالت:
يواص���ل يوفنتوس والتس���يو صراعهما على 
صدارة الدوري اإليطالي، اليوم الثالثاء، عندما 
يح���ل األول ضيفا على جن���وى والثاني ضيفا 
على تورينو ف���ي افتتاح فعاليات المرحلة 29 

من المسابقة.
ويتص���در يوفنت���وس حامل اللق���ب جدول 
المس���ابقة بفارق أربع نقاط فقط أمام التسيو 
قب���ل بداي���ة المراح���ل العش���رة األخيرة في 

الموسم.
وتبدو المقاعد األربعة للدوري اإليطالي بدوري 
أبطال أوروبا الموس���م المقبل ش���به محسومة 
لفرق يوفنتوس والتسيو وانتر ميالن وأتاالنتا، 
فيما يدور الصراع بين ستة فرق على بطاقتي 

التأهل من البطولة لمسابقة الدوري األوروبي.
ويح���ل يوفنت���وس والتس���يو ضيفين على 
فريقين متعثرين في المسابقة حيث يحتل 
جنوى المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة 
أم���ام فرق منطقة الهبوط بجدول المس���ابقة 

فيما يتفوق تورينو صاحب المركز الرابع عشر 
على جنوى بفارق خمس نقاط فقط.

وحقق يوفنت���وس فوزا كبي���را 4 / صفر على 
ليتش���ي يوم الجمعة الماضي ليعزز صدارته 
لجدول المسابقة ويحسن المستوى الذي كان 
عليه في فعاليات كأس إيطاليا لدى استئناف 
الموس���م الحالي قبل أس���بوعين بع���د فترة 
التوقف الطويلة بسبب أزمة تفشي اإلصابات 

بفيروس »كورونا« المستجد.
وكان يوفنتوس خس���ر أم���ام نابولي بركالت 
الترجيح في نهائي الكأس ولكنه اس���تأنف 
رحلة الدفاع عن لقبه ف���ي الدوري بالفوز على 
بولوني���ا 2 / صفر فيما أهدر التس���يو فرصة 
لمواصل���ة الضغط على المتصدر وذلك عندما 
خس���ر 2 / 3 أمام أتاالنتا ليتس���ع الفارق بين 

التسيو ويوفنتوس إلى أربع نقاط.
ورغم هذا، أظهر التسيو ردة فعل جيدة خالل 
المباراة التالية والتي فاز فيها على فيورنتينا 

. 1 / 2

ويلتقي إنتر مي���الن صاحب المرك���ز الثالث 
بفارق ثماني نقاط مع بريش���يا غ���ًدا األربعاء، 
فيما يستضيف أتاالنتا صاحب المركز الرابع 
يوم الخميس المقبل فريق نابولي الفائز بلقب 
كأس إيطاليا وصاحب المركز السادس بفارق 

12 نقطة عن أتاالنتا.
وضمن نابولي مقعدا في الدوري األوروبي من 
خ���الل فوزه بلقب الكأس كم���ا ال يزال الفريق 
مثل يوفنتوس وأتاالنتا في دائرة المنافس���ة 
ب���دوري األبط���ال األوروب���ي الذي يس���تأنف 

فعالياته في آب/أغسطس المقبل.
ويس���تضيف روما صاحب المرك���ز الخامس 
بفارق تسع نقاط خلف أتاالنتا فريق أودينيزي 
ف���ي ختام مباري���ات المرحلة ي���وم الخميس 

المقبل.
وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي بولونيا مع 
كالياري وليتش���ي مع س���امبدوريا وفيرونا مع 
بارما وفيورنتينا مع ساسولو وسبال مع ميالن 

غًدا األربعاء.

يوفنتوس والتسيو يواصالن الصراع على صدارة الكالتشيو

لندن/ وكاالت:
تحدث النجم المصري محمد صالح، نجم نادي ليفربول 
اإلنجليزي، عن طموحاته خ����الل الفترة المتبقية من 
الموس����م الجاري، برغبته ف����ي التتويج بلقب هداف 
الدوري اإلنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، 

بعد تحقيق فريقه للبريمييرليج هذا الموسم.
وقال صالح في مقابلة لشبكة »بي إن سبورتس«: 
»كان أول س����ؤال تلقيته عن����د قدومي للريدز، 
ماذا تفضل، لقب الدوري اإلنجليزي أم دوري 

أبطال أوروبا«.
وتاب����ع: »كنا على وش����ك الحصول على 
دوري األبطال في الموس����م األول، لكننا 

فشلنا، وحققنا اللقب في العام التالي«.

واستطرد: »كانت لدي قناعة كبيرة بقدرتي على تحقيق 
اللقب، وقمت بغض نظري عن جميع التعليقات، وتمكنا 

من تحقيق اللقب بالفعل«.
وواص����ل: »هدفي في نوريتش وثنائيتي في أرس����نال 
كانت هامة، وأعجبني هدف نيوكاس����ل، شاهدته من 

جديد ووجدت الجماهير تقوم بالهتاف لي«.
وأردف: »مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي لم أهز 
ش����باكه مطلقًا، أخبرت زمالئي أننا فشلنا في الفوز في 

الدور األول ألنني لم أخض المباراة«.
وأت����م: »مب����اراة مانشس����تر س����يتي صعب����ة، وأتمنى 
التسجيل في شباكهم لالقتراب من صدارة الهدافين 
وم����ن ثم الحصول على لقب الهداف للمرة الثالثة على 

التوالي«.

صالح: مباراة مانشستر سيتي صعبة 
وأسعى للقب الهداف للمرة الثالثة

لندن/ وكاالت:
ذك���رت تقارير صحفية انجليزية وايطالية أن ن���ادي ليفربول اإلنجليزي يرغب 
في إجراء صفقة تبادلية مع نظيره نادي نابولي اإليطالي بطلها المدافع الدولي 

السنغالي خاليدو كوليبالي.
وأش���ارت التقارير أنه نظرا لسعر المدافع الدولي السنغالي العالي يرغب نادي 
ليفربول في إدخال المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين في صفقة كوليبالي 

باإلضافة إلي مبلغ مالي لضم الالعب خالل هذا الصيف.
بينما حدد  دي الورينتس رئيس ن���ادي نابولي اإليطالي مبلغ قدره 100 مليون 
يورو لمن يرغب فى ضم المدافع الدولي الس���نغالي خاليدو كوليبالي الذي تألق 

بقوة مع النادي اإليطالي خالل السنوات المقبلة.
يذك���ر أن كوليبال���ي قد عبر عن رغبته ف���ي الرحيل عن صفوف ن���ادي نابولي 
اإليطالي هذا الموس���م حيث يرغب كل من تشيلس���ي ومانشس���تر س���يتي 
وليفربول اإلنجليزي باإلضافة إلي باريس سان جيرمان الفرنسي فى ضم الالعب 

خالل فترة اإلنتقاالت الصيفية المقبلة.

صفقة تبادلية بين ليفربول 
ونابولي بطلها كوليبالي
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فقد 
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أعل���ن أنا المواط���ن / فادي ناهض رج���ب خضير عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)901999996( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / عطا س���ليمان احم���د صبح عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)973597347( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / حس���ن محمد حس���ن عبد الغفور 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)4007600005( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطنة / ديان���ا خالد حس���ين عياد عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802871293( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / احمد امين محم���د المصري عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)405946518( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / رائ���د ماهر عدنان العش���ي عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)900984162( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
أصدر وكيل وزارة الداخلية بغزة اللواء توفيق أبو نعيم، االثنين، تعميًما 

بشأن إطالق النار خارج إطار القانون.
وأكد اللواء أبو نعيم في تصريح صحفي له أمس، أن التعميم يش���مل 
تشديد إجراءات المحاسبة لكل من يستخدم السالح خارج إطار القانون، 

سواء في الشجارات أو المناسبات المختلفة.
ووّج���ه األجهزة األمنية والش���رطة بغزة إلى تكثي���ف المتابعة واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص.
وأكد اللواء أبو نعيم أن كل من ُيخالف ذلك من المدنيين أو العسكريين 

سُيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزائية.

غزة: تعليمات بتشديد 
اإلجراءات بحق مطلقي 
النار خارج إطار القانون

غزة/ االستقالل:
رصد التقرير الس���نوي لوزارة الصحة في قط���اع غزة، عن العام الماضي 

2019، نحو )37( ألف والدة في مستشفيات الوزارة.
وأوض���ح التقرير أن نحو )26( ألف حالة والدة كانت طبيعية، ونحو )11( 
ألف والدة تمت عبر عمليات جراحية قيصرية، في حين بلغ عدد المواليد 

نحو )39( ألف مولود.
وأشار التقرير الى أن عدد الوالدات المتعددة )التوائم( بلغ نحو )1100( 

توأم، في حين بلغت عمليات النساء والتوليد نحو )14( ألف عملية.

39 ألف مولود خالل 2019 
بمستشفيات الصحة بغزة

القاهرة / االستقالل:
دعا مجل���س وزراء الش���ؤون االجتماعي���ة العرب، 
اإلثني���ن، الدول والمؤسس���ات العربي���ة إلى دعم 
وإغاثة جهود دولة فلسطين في مواجهة جائحة 
»كورون����ا« ونتائجه����ا على األوض����اع االجتماعية 

واالقتصادية بشكل عاجل.
وطال����ب بتعزي����ز صمود الش����عب الفلس����طيني 
أمام القرصنة اإلس����رائيلية على أموال المقاصة، 

واالستيالء على األراضي، والضم، والتهويد.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام أعمال 
اجتماعه الطارئ الذي ُعقد يوم األحد الماضي، عبر 
»الفيدي����و كونفرن����س«، بناًء على طل����ب المملكة 
األردنية بصفتها رئيس����ة ال����دورة الحالية ال� 39 
اآلثار االجتماعية واإلنسانية  لمواجهة  للمجلس، 

لجائحة »كورونا«، بمش����اركة واس����عة م����ن وزراء 
الشؤون االجتماعية ورؤساء وفود الدول العربية.  

وطال����ب المجلس، ال����دول والمؤسس����ات العربية 
واإلقليمي����ة بالتدخ����ل العاجل في دع����م وإغاثة 
جهود الدول الت����ي تمر بصراعات وأزمات داخلية 
أو المس����تضيفة للنازحين والالجئين، للتخفيف 
من اآلثار اإلنس����انية واالجتماعي����ة واالقتصادية 

لجائحة »كورونا«.
ودعا إل����ى تبادل الخب����رات لوضع خط����ط وبرامج 
اإلدم����اج االجتماعي حول تخفي����ف آثار الجائحة، 
والتمكين االقتصادي للمشتغلين في القطاع غير 
الرسمي وغير المنظم وللفئات الفقيرة ومحدودة 
الدخل، ال سيما العاطلين عن العمل، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة، والنساء، واألطفال، وكبار السن.

وش���دد على ضرورة العمل على تحديث منهجية 
وإط���ار إعداد التقري���ر العربي الثان���ي حول الفقر 
متع���دد األبعاد، ال���ذي دعا المجلس إل���ى إعداده 
في دورت���ه ال� 39، ليأخذ بعين االعتبار آثار جائحة 

»كورونا«، بالتعاون مع الشركاء.
وطالب بوضع خارطة طريق عربية لدعم األشخاص 
ذوي اإلعاقة في مواجهة جائح����ة »كورونا«، وبناء 
الق����درات عل����ى الصمود ف����ي مواجه����ة األزمات 

المستقبلية، بالتعاون مع الشركاء.
ودع����ا المجلس الحكومات إلى وضع السياس����ات 
التحفيزية الموجهة إلى الفئات المس����تضعفة، 
ودعم المش����اريع المتناهية الصغ����ر، والصغيرة، 
والمتوس����طة ف����ي القط����اع غي����ر المنظ����م وغير 

المسجل.

وزراء الشؤون االجتماعية العرب يدعون لدعم فلسطين بمواجهة »كورونا«

رام الله / االستقالل:
أعل���ن وكي���ل وزارة األوق���اف والش���ؤون الدينية 
حس���ام أبو الرب يوم أمس، أنه س���يتم االحتفاظ 
بأس���ماء المواطني���ن مم���ن س���جلوا ألداء فريضة 
الحج م���ن الضفة الغربية وقطاع غزة لموس���م حج 
)2020م/1441ه���� ( واالكتفاء بها للمنافس���ة في 
القرعة التي ستجريها الوزارة للعام القادم مع عدم 

فتح باب التسجيل من جديد.
وقال أب���و الرب في بي���ان صحف���ي، »إن ذلك جاء 
بعد صدور القرار من األخ���وة في المملكة العربية 
الس���عودية بع���دم اس���تقبال الحجاج م���ن خارج 
المملكة العربية الس���عودية لهذا العام واقتصار 
أداء الح���ج على عدد معي���ن ومحدد من المواطنين 
والمقيمي���ن في المملكة نتيجة لما تعانيه معظم 

البلدان من تفشي فيروس كورونا المعدي«.
وأش���ار إل���ى أن لجن���ة الح���ج والعم���رة بال���وزارة 

وبتوجيه���ات من رئيس الوزراء د. محمد اش���تية، 
تدارست س���بل التعامل مع هذا الواقع حفاظًا على 
صحة وس���المة المواطنين من هذا الوباء واتخذت 
العدي���د من الق���رارات المتعلقة بعدم اس���تقبال 

الحجاج من كافة دول العالم .
أما بخصوص رس���وم التس���جيل للح���ج والتي قام 
المواطن���ون بدفعها هذا العام ق���ال أبو الرب »من 
يرغب من المس���جلين من المحافظات الش���مالية 
باسترداد رسوم التس���جيل والبالغة )300( دينار 
التوجه للبنك الذي أودع به المبلغ الس���ترداد تلك 

الرسوم ابتداًء من يوم األربعاء 2020/7/1م ».
أما ف���ي المحافظات الجنوبية ) قطاع غزة ( فأوضح 
أبو الرب أن على من قاموا بإيداع مبلغ )1500( دينار 
في البنوك ويرغبون باس���ترداد المبالغ، بإمكانهم 
التوج���ه إلى البنوك الس���تردادها أيضا ابتداًء من 
يوم األربع���اء 2020/7/1م م���ع االحتفاظ بحقهم 

للعام القادم إن شاء الله .
وفيما يتعلق بشركات الحج والعمرة المؤهلة لهذا 
الع���ام في المحافظ���ات الش���مالية والجنوبية من 
قبل الوزارة ، أوضح ابو الرب أنه سيس���تمر تأهيل 
هذه الشركات للعام القادم، مع إعفائها من رسوم 
تأهيل الموسم القادم للشركات الراغبة في العمل 
ف���ي مجال الحج والعمرة مع إع���ادة كافة الكفاالت 
المسلمة الخاصة بالشركات لعام 2019م/2020م، 
باستثناء الشركات التي لديها ملفات عالقة لحين 

تسوية ملفاتها.
وبين أبو الرب أن الوزارة تعمل وبش���كل مس���تمر 
عل���ى مخاطب���ة الجه���ات الرس���مية ذات العالقة 
واالختصاص م���ن أجل النظر إلى قطاع ش���ركات 
الحج والعمرة باعتباره من القطاعات المتضررة من 
الدرجة األولى، الس���يما أن على الشركات التزامات 

كبيرة تجاه العاملين فيها.

األوقاف: االحتفاظ بأسماء من سجلوا للحج هذا الموسم للعام المقبل

أبلغهم أن عمليات المس���ح في الجبل، تأت���ي تمهيدًا لعملية 
»الضم« خالل اليومين القادمين.

ويقط���ن الجبل 400 مواطن يتعرضون لش���تى المضايقات في 
المنطقة، وجميعهم مهددون بالتهجير القسري، في أي لحظة.

إلى ذلك، تواصل س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، وما تس���مى 
ب�«س���لطة الطبيعة« اإلس���رائيلية، عملي���ات التجريف ألراضي 
المواطني���ن ف���ي وادي الربابة ببلدة س���لوان، جنوب المس���جد 

األقصى المبارك.
وأفاد أصحاب األراض���ي، أن االحتالل، يس���تخدم القوة لتنفيذ 

عمليات التجريف، رغم وجود قرارات قضائية سابقة بوقفها.
وتتع���رض المنطق���ة لعملي���ات اقتح���ام متك���ررة م���ن قبل 
المس���توطنين، واعتداءات عل���ى أصحابها، بهدف الس���يطرة 

عليها، بحجة أنها »أمالك غائبين«.
ويقع حي وادي الربابة في بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى، 
وتبلغ مس���احة أراضيه أكث���ر من 350 دونًما مزروعة باألش���جار 
المثمرة، وش���جر الزيتون المعمر، وكلها ممتلكات خاصة ألهالي 

سلوان، وفيه حوالي 100 منزل ومسجد وكلها مهددة باإلخالء.
وخالل الس���نوات الماضية، أصدرت بلدية االحتالل في القدس 
ق���راًرا بمصادرة حوال���ي 100 دونم من ه���ذه األراضي إلقامة ما 

يسمى »حدائق وطنية«.
ويوجد في وادي الربابة، بؤرة استيطانية، ويعمل االحتالل على 
مصادرة مزيد من أراضي الحي لصالح مش���اريعه االستيطانية، 

وخاصة في المناطق القريبة من المسجد األقصى.
ولمنطق���ة وادي الربابة، أهمية اس���تراتيجية، حيث ال تبعد عن 
المس���جد األقصى سوى 400 متر هوائي، كما أنها تقع بين حي 
البستان والجزء الغربي من القدس، وبالتالي تشكل همزة وصل 
بين الجزء الغربي والشرقي من المدينة، هذا عدا عن أنها تحتوي 

على آثار كنعانية ورومانية وعربية.

اقتحام الأق�صى
في س���ياق آخ���ر، اقتح���م عش���رات المس���توطنين يتقدمهم 
المتطرف »يهودا غليك« يوم أمس، المس���جد األقصى المبارك 
من باب المغاربة، وس���ط حماية مش���ددة من ش���رطة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وذك���رت دائرة األوقاف اإلس���المية بالق���دس المحتلة أن 119 
مس���توطنًا بينهم 65 طالًبا يهودًيا اقتحموا المس���جد األقصى 

خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته.
وأوضحت أن المس���توطنين تلقوا خالل االقتحام ش���روحات عن 
»الهيكل« المزعوم، وحاول بعضه���م أداء طقوس تلمودية في 

المسجد، وتحديًدا في الجهة الشرقية منه.
وال تزال ش���رطة االحتالل تفرض قيوده���ا على دخول المصلين 
الفلسطينيين للمسجد األقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية 

عند بواباته الخارجية.
وفي سياق متصل، قررت شرطة االحتالل يوم أمس، إبعاد الفتاة 

المقدسية آية أبو ناب عن المسجد األقصى لمدة ستة أشهر.
وكانت ش���رطة االحتالل، أبعدت األحد المحامي خالد زبارقة من 
مدينة اللد، عن األقصى لمدة أس���بوع، بعد استدعائه للتحقيق 

في مركز »القشلة« بالبلدة القديمة.
واشترطت الشرطة على المحامي زبارقة الحضور بعد أسبوع إلى 

القشلة، لتسليمه قرار إبعاد آخر لعدة أشهر.
ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا )عدا يومي الجمعة والسبت( 
لسلس���لة اقتحام���ات وانتهاكات م���ن المس���توطنين، بحيث 
يتخللها اس���تفزازات للمصلي���ن وعمليات اعتق���ال وإبعاد عن 
المس���جد، إلتاحة المجال للمتطرفين لتنفيذ اقتحاماتهم بدون 

أي قيود.
وعلى صعيد اعتداءات المس���توطنين أيضا، وضع مستوطنون، 

أمس بيوتا متنقلة في اراضي عصيرة الشمالية بنابلس.
وقال مس���ؤول ملف االستيطان ش���مال الضفة، غسان دغلس: 

إن مس���توطنين وضعوا بيوتا متنقلة في منطقة »خلة الدالية« 
حوض رقم 37 من اراضي عصيرة الشمالية.

حملة اعتقالت
م���ن جهة ثاني���ة، اعتقلت ق���وات االحتالل، يوم أمس، عش���رة 

مواطنين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بينهم فتى.
وق���ال نادي األس���ير في بيان ل���ه: إن قوات االحت���الل، اعتقلت 
ش���ابًا وفتى من مخيم العروب وهما: أحمد عماد البدوي، والفتى 
أحمد رأفت البدوي، كما س���لمت الفتى أحمد عماد البدوي، بالغًا 

لمراجعة مخابراتها.
ومن بل���دة يعبد في جنين، اعتقل االحتالل كاًل من: بهاء عدنان 
أبو بكر )25 عامًا( وهو أس���ير سابق، وأسامة رياض تركمان )18 
عامًا(، ومن بلدتي س���لواد ودورا القرع في رام الله والبيرة، اعتقل 
االحت���الل عوني فارس، وأمجد حس���ن الربيعي، وهما أس���يران 
س���ابقان، ع���الوة على كل من: فخ���ري حّماد، وس���عيد أحمد أبو 

شلباية )18 عامًا( وكالهما من مخيم األمعري.
كم���ا اعتقلت قوات االحت���الل، المواطن أحمد محم���د رداد )33 
عام���ًا( من بلدة صي���دا في طولكرم، وآدم ش���فيق عبيد من بلدة 

العيساوية في القدس.

الحتالل ميهد..
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االستقالل/ وكاالت:
عطر برائحة الفضاء الخارجي، هذا ما أعلنت عنه ش���ركة ناشئة عبر حسابها في 

موقع »كيك ستارتر«، والتي قالت إنها جلبت رائحة الفضاء لألرض.
الفكرة كانت من وكالة إدارة الفضاء األميركية ناس���ا، والتي كانت قد تواصلت 
مع ع���دد من مطوري العطور من أجل تصميم رائحة الفضاء الس���تخدامها في 
عمليات التدريب لرواد الفضاء خاصة في أجهزة المحاكاة، وفق تقرير نش���رته 

شبكة »سي إن إن«.
العطر صممه العالم س���تيف بيرس، والذي يرأس شركة أوميغا أنغريدينتس، 
والتي تختص بتصنيع النكه���ات والروائح الطبيعية لصناعة المواد الغذائية 

والمشروبات.
مات ريتشموند، مدير اإلنتاج في الشركة قال إن تصميم العطر احتاج 4 سنوات 
من العمل، حيث كانت قد تعاقدت معهم وكالة ناس���ا، بحيث س���يوجه لرواد 
الفضاء من أجل مساعدتهم على توقع وتخطي أية عوائق يمكن مواجهتها وبما 

تشمل الرائحة التي يعتادون عليها في الفضاء الخارجي.
بيغي ويستون، رائدة فضاء كانت قد وصفت رائحة الفضاء بأنها أشبه برائحة 
المس���دس بعد إطالق النار منه مباشرة، حيث ستش���عر برائحة مريرة ومدخنة 

وتشبه احتراق شيء ما.
ريتشموند قال إن تطوير العطر اعتمد على وصف الرائحة من قبل رواد الفضاء 
والذين أجمعوا على أنها تشبه رائحة البارود وشريحة لحم محروقة وتوت إضافة 

إلى رائحة شراب كحولي.
وأشار إلى أنهم يتطلعون إلطالق هذا العطر بهذه الروائح من أجل إثارة الشغف 

خاصة لدى الطالب والشباب الحالمين بالفضاء.

سباح يصارع سمكة 
قرش بيديه العاريتين

مواطنون من بلدة ال�شرة جنوب مدينة دورا يقطفون ثمار الفقو�س �شمن اجراءات الوقاية للحد من انت�شار فريو�س كورونا

عطر جديد برائحة الفضاء!

واشنطن/ االستقالل:
 فى مش���هد غريب، ظهر رجل، وهو يصارع س���مكة قرش بيدي���ه العاريتين، 
ويسحب الس���مكة المفترسة من ذيلها فيما تجمع العش���رات من األشخاص 
لمش���اهدة الحدث الغريب، وتم التقاط الفيديو من قبل أحد المتفرجين الذين 

شهدوا الواقعة.
تم تصوير السباح وهو يصارع سمكة قرش بيديه العاريتين في المياه الضحلة 
لش���اطئ ديالوير بالواليات المتح���دة األمريكية، قبل أن يمس���ك فم الحيوان 

مفتوًحا اللتقاط الصور، نقال عن صحيفة ديلى  ميل البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن الرجل أمسك بسمك القرش على شاطئ كيب هينلوبين 
بارك بارك خالل عطلة نهاية األس���بوع، وسحب الحيوان من ذيله بينما يتجمع 

حشد من الناس في مكان قريب.
وبدأ عدد من المتجمعين يصيحون أن القرش حجمه ضخم، فيما طالبه البعض 
بإطالق القرش فى المياه، وهو ما فعله السباح بالفعل بعد انتهاء التقاط الصور.

ويحظر قس���م األسماك والحياة البرية في والية ديالوير االستيالء على أسماك 
القرش أو صيدها، وال ُيس���مح بإزالة هذه السالالت من الماء ويجب إطالقها على 

الفور لضمان أقصى احتمال للبقاء.

بكين/ االستقالل:
في واقعة نادرة، اكتشف أطباء في الصين »سنا« طوله 
2 سم في أنف طفلة، بعدما اشتكت الفتاة البالغة من 
العمر 6 سنوات من ألم فى أنفها وصعوبة فى التنفس.

وبحسب صحيفة »ذا صن« البريطانية، فاألطباء ُصدموا 
عندم����ا وجدوا أن س����ًنا طوله 2 س����م قد اس����تقر فى 

تجويفها األنفى.
وكشفت أس����رة الطفلة أنها »تعثرت وسقطت عندما 
كانت فى الثانية.. لقد فقدت إحدى أس����نانها، لكنهم 

لم يعثروا عليها أبدا ويعتقدون أنها سقطت فى مكان 
ما«.

من ناحيته، قال الطبيب تش����ين شياو ون، الجراح فى 
المستش����فى: »كان هناك جس����م صلب فى تجويفها 
األنفى وأكدت األش����عة المقطعية أنها أسنان بقياس 

2 سم )0.8 بوصة(«.
وأض����اف الطبيب أن »تأثير الس����قوط دفع الس����ن إلى 
تجوي����ف األنف، مع ظهور جذر الس����ن فقط فى فتحة 

األنف والباقى تحت جلدها«.

وأوضح أن »الفتاة خضعت لعملية جراحية إلزالة السن 
بالكام����ل فى 22 يونيو، وم����ن المتوقع اآلن أن تتعافى 

بالكامل«.
ووفق����ا للصحيفة، وصف وانج يانهوى، رئيس قس����م 
األذن واألنف والحنجرة فى المستش����فى، الحالة بأنها 

»نادرة للغاية«.
كما نقلت الصحيفة عن طبيب أس����نان بريطانى قوله، 
إنه فى حين أن مثل هذه الحاالت ممكنة، فإن األسنان 

ال تنمو عند وضعها فى تجويف األنف.

أطباء يكتشفون سنًا في أنف طفلة

االستقالل/ وكاالت:
وجه القض���اء األميركي تهمة إس���اءة معاملة طفل 
لثالثة أش���خاص، بسبب حبس���هم طفال صغيرا في 

قفص للكالب محاط بالفئران والثعابين.
ووفق ما ذك���ر موقع »فوكس ني���وز« األميركي، فإنه 
جرى استدعاء بعض نواب منطقة بوكانان في والية 
تينيسي  إلى منزل للتحقيق في تقرير بشأن إساءة 

معاملة الحيوانات.

إال أنه بعد وصولهم، وج���دوا طفال صغيرا ال يتجاوز 
عمره 18 شهرا محبوسا داخل قفص للكالب.

وقال رئيس ش���رطة مقاطعة هنري، مونت بيليو، إن 
الصبي يبدو أنه كان »يعيش هناك لبعض الوقت«.

وأوضح المسؤول األمني أن 8 ثعابين كانت في نفس 
الغرفة التي يتواجد فيها القفص، إلى جانب عدد من 

الفئران »تجري في كل مكان«.
وكشف المصدر أن عمال رعاية األطفال أخذوا الصبي، 

الذي لم تعرف بعد حالته الصحية والنفسية.
ف���ي المقابل، جرى اعتقال 3 أش���خاص على خلفية 
هذا الحادث، من بينهم أم الطفل، هيذر سكاربو )42 
عاما(. أما الشخصان اآلخران فهما زوج األم، جيفرسون 

براون )46 سنة(، ووالده تشارلز براون )82 عاما(.
واتهموا جميعا ب�«إس���اءة معاملة الطفل والقس���وة 
المشددة على الحيوانات وحيازة سالح ناري وتصنيع 

الماريغوانا«.

العثور على طفل بقفص كالب محاط بالثعابين

االستقالل/ وكاالت:
 كش���ف علماء أن األجس���ام المضادة الصغيرة الموجودة في 
حيوان األلبكة يمكن أن تساعد في التصدي لموجة ثانية من 

فيروس كورونا المستجد، وتسمح للدول برفع اإلغالق بأمان.
واس���تخدم العلم���اء في الس���ويد وجنوب أفريقيا“أجس���اًما 

نانوية“ من حيوان األلبكة المحصن ضد اإلصابة بالفيروس.
ويستهدف الجسم المضاد في هذا الحيوان، طفرات الفيروس، 

وهذا بدوره يتعارض مع قدرته على إصابة ”األلبكة“.
وأوضح الخبراء أن أبحاثهم »تحّيد الفيروس بشكل فعال، نظًرا 

لحقيقة أن األجسام النانوية رخيصة وسهلة التكاثر، ويمكن 
أن تكون خياًرا متاًحا على نطاق واسع“.

ويمنع تحييد األجس���ام المضادة دخول الفيروس في خطوة 
مبكرة م���ن العدوى، وربم���ا تحمي األف���راد المعرضين لخطر 

اإلصابة بمرض شديد.
وتم تطوير الجس���م النانوي Ty1 من ألبكة تبلغ من العمر 12 

عاًما من ألمانيا، ثم تم عزل األجسام المضادة.
وق���ال قائد فريق البحث جيرال���د ماكنيرني:“من حيث المبدأ، 
تش���ير جميع األدلة إلى أنها ستعمل بشكل جيد للغاية في 

البشر، لكنها نظام معقد للغاية“.
وكان باحثون من قس���م علم األحياء الدقيقة في مستش���فى 
جامع���ة كارولينس���كا في س���توكهولم قد قال���وا لصحيفة 
”تلغراف“ إن انتش���ار الفيروسات التاجية الحالية له عواقب 
وخيمة على س���كان العالم، وهناك حاجة ماس���ة للقاحات أو 

األجسام المضادة أو األدوية المضادة للفيروسات.
واكتشفت مجموعة من العلماء التش���يليين، أجساًما مضادة 
في حيوان األلبكة، موضحين أن األجس���ام المضادة ستواجه 

الفيروس ولكن لن تقضي عليه تماًما.

علماء يكشفون عن حيوان يمكن أن ينقذ العالم

االستقالل/ وكاالت:
رصد تليسكوب هابل العمالق، مقطع فيديو يتضمن على سحابة عمالقة من 

الغاز والغبار تبعد 1400 سنة ضوئية، على شكل أجنحة الخفاش.
وفي هذا الس����ياق قال عالم الفلك كالوس بونتوبيدان: “الظل يتحرك. وهو 

يرفرف مثل أجنحة الطيور”.
ويعتق����د علماء الفلك، أنه قد يس����تمر في التكتل حتى يش����كل كويكبات 
وكواكب مثل النظام الشمسي، حيث يبلغ عمر النجم HBC 672، مليوني عام.

يقع النجم وقرصه في سحابة أكبر من الغاز والغبار تسمى سديما االنعكاس، 

وقد يكون هذا بسبب انخفاض كتلة السطوع ودوران مستوى سطح القرص، 
وفق سبوتنيك.

وأشار الباحثون إلى الحاجة إلى مراقبة أكبر لظالل القرص من منصة مستقرة 
، مثل هابل ، إلجراء بحث أكثر دقة.

»هابل« يرصد خفاشًا ضخمًا في الفضاء!

تونس/ االستقالل:
 ق���ررت النيابة العامة في تونس، فتح تحقيق قضائي، في حادثة إقامة حفل زفاف بمقبرة 
بمحافظة المهدية بالس���احل التونسي، وس���ط جدل وموجة غضب غير مسبوقين تنديدا 

بالواقعة التي أثارت صدمة الرأي العام .
و أعلن���ت النيابة العام���ة بتونس، أنها قررت فتح تحقيق قضائ���ي بتهمة »انتهاك حرمة 
المقابر«، بينما تعهدت الش���رطة العدلية بمحافظة المهدية بالبحث في الموضوع وفق ما 

أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية بتونس، فريد بن جحا.
وأك���د بن جحا في تصريحات صحفية، أن التحقيق جار بخصوص مقطع فيديو يوثق إقامة 

حفل زفاف في أحد المقابر بالمدينة العتيقة بالمهدية الساحلية.
وقد تداول نشطاء على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يوثق إقامة حفل 
زفاف في إحدى المقابر بالمدينة العتيقة بالمهدية وتحديدا في مقام الولي الصالح سيدي 

جابر ببرج الرأس بالمهدية التونسية، معبرين عن صدمتهم مما وصفوها ب�“الفضيحة“ .
وقد ظهر في مقطع الفيديو مجموعة من النس���اء التونسيات، وهن بصدد الغناء والرقص، 
بينما جلس البعض منهن على القبور بدل الكراسي، وهو ما أثار استياء كثيرًا من النشطاء.

في تونس.. إقامة 
حفل زفاف بمقبرة


