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الخليل/ االستقالل: 
شرعت مجموعة كبيرة من المستوطنين، أمس 
الثالثاء، في بناء مس���توطنة جديدة على جبل 

الجمجمة في حلحول شمال مدينة الخليل. 
وأف���ادت مصادر محلية أن أع���دادًا كبيرة من 
اقتحموا جبل  المستوطنين يستقلون حافلة 
الجمجم���ة؛ تمهيدًا إلقامة بؤرة اس���تيطانية 

بالمنطق���ة بحماي���ة ق���وات االحت���الل التي 
انتش���رت في محي���ط الجب���ل.  ويعرف جبل 
الجمجمة أيضًا بجب���ل جالس، وهو مطل على 
الش���ارع االس���تيطاني رق���م )60(، وأراضيه 
لمواطنين من بلدتي حلحول وسعير، وسبق أن 
حاول المستوطنون عدة مرات السيطرة عليه 

وإقامة مستوطنة. 

مستوطنون يشرعون ببناء مستوطنة 
على جبل الجمجمة في حلحول

القدس المحتلة / االستقالل:
أدى مس���توطنون متطرفون أمس الثالثاء، طقوسًا 
وصل���وات تلمودي���ة خ���الل اقتحامهم المس���جد 
األقصى المبارك، وس���ط حراسة مشددة من شرطة 

االحت���الل اإلس���رائيلي. ووفرت ش���رطة االحتالل 
الحماية الكاملة للمس���توطنين أثن���اء اقتحامهم 
المس���جد األقص���ى وتجولهم في باحاته بش���كل 
استفزازي، ما أثار غضب المصلين الفلسطينيين. 

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
ب���أن 61 مس���توطنًا اقتحموا المس���جد األقصى، 

وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، 
"الهيكل"  ع���ن  ش���روحات  وتلق���وا 

مستوطنون يقتحمون األقصى ويؤدون طقوسًا 
تلمودية .. االحتالل يخطر بهدم خمسة منازل بالخليل

فصائل: مواجهة الضم لن يتحقق 
بالعودة لخيار المفاوضات العبثي  

غزة/سماح المبحوح: 
اعتبرت فصائل فلسطينية أن عودة رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس لخي���ار المفاوضات مع االحتالل االس���رائيلي من 

البطش: المرحلة اآلن تتطلب خطوتين مهمتين لمواجهة مخطط الضم
غزة/ االستقالل:

أك���د عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي الش���يخ خال���د البط���ش، أن مواجه���ة 

مخطط الض���م اإلس���رائيلي في الضف���ة الغربية 
واألغوار يتطلب أمرين مهمي���ن في هذه المرحلة 
بالتحدي���د. وأوضح القي���ادي البط���ش في كلمة 

له بمؤتم���ر جماهيري في غ���زة لمناهضة مخطط 
الض���م اإلس���رائيلي، أن أول خطوة 
لمواجه���ة الضم هو الب���دء بانطالق 

واشنطن/ االستقالل:
طالبت 129 منظمة ومؤسس���ة أميركية في رسالة وجهتها إلى 
مرش���ح الحزب الديمقراطي األميركي للرئاسة جو بايدن، باتخاذ 

تطالب  �أمريكية  م�ؤ�س�سة   129
»بايدن« باإعادة �ل�سفارة لـ »تل �أبيب«

سلطات االحتالل بصدد إغالق 
التحقيق باستشهاد إياد الحالق

القدس المحتلة/ االستقالل:
يماطل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة اإلسرائيلية »ماحاش« 
في التحقيق مع الضابط والش���رطي اإلسرائيليين، اللذين أطلقا 

جنين/ االستقالل:
دع���ت الفصائل الفلس���طينية والعديد م���ن القيادات الوطنية واإلس���المية 

والنش���طاء، إلى ض���رورة جعل الي���وم، بداية لكن���س االحتالل 
ومخططات���ه من خالل إيقاد ج���ذوة المقاومة على نقاط التماس 

د. الحساينة يدعو إلى إعادة 
الصراع مع االحتالل إلى طبيعته

القيادي حبيب لـ »االستقالل«: موقف السلطة من 
مخطط »الضّم« االستعماري ما زال »ضعيفًا ومتناقضًا«

دعوات لمواجهات مع االحتالل
 على نقاط التماس في الضفة

غزة/ االستقالل: 
طالب عض���و المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين د. يوسف الحساينة، السلطة الفلسطينية إلى ترجمة 

غزة/ قاسم األغا:
ق���ال القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي خضر حبيب، إن 
موقف الس���لطة الفلس���طينية من مخطط الضم اإلسرائيلي 

االس���تعماري، لألغ���وار، والضف���ة المحتلة، م���ا زال »ضعيفًا 
ومتناقض���ًا«. وأض���اف القي���ادي حبي���ب في 
تصريح لصحيفة »االس���تقالل« أمس، »عشية 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعل����ن رئيس الوزراء اإلس����رائيلي، بنيامي����ن نتنياهو ، أمس 
الثالث����اء، إنه مس����تمر بالعم����ل على دفع تطبيق الس����يادة 

نتنياه�: م�ستمرون بالعمل على 
خطة �سم �أجز�ء من �ل�سفة �لغربية

جلنة �أوروبية تدع� لإعادة �لنظر 
باتفاقية �ل�سر�كة مع »�إ�سر�ئيل«

بروكسل / االستقالل:
دع����ت اللجن����ة التنس����يقية األوروبي����ة للج����ان والجمعيات 
والمؤسس����ات األوروبية الداعمة لفلسطين )ECCP(، إلى إعادة 

رام الله/ االستقالل:          
أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الثالثاء عن وفاة مواطن مصاب بفيروس كورونا 
في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس 

في فلسطين إلى 9. وأفادت وزارة الصحة في تصريح مقتضب 
وصل "االس���تقالل" ب�"وف���اة مواطن )44 عامًا( م���ن الخليل؛ بعد 

حالة وفاة وتسجيل أكثر من 320 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا في الضفة 

دع��ت بال�سغط 
على �لحتالل 

لالإفر�ج عن 
�لأ�ســرى
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) APA images (   م�ؤمتر جماهريي ملناه�سة خمطط �ل�سم "�لإ�سر�ئيلي" يف غزة �أم�س
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جنين/ االستقالل:
دع���ت الفصائ���ل الفلس���طينية والعديد م���ن القيادات 
الوطنية واإلس���المية والنش���طاء، إلى ضرورة جعل اليوم، 
بداية لكنس االحت���الل ومخططاته من خالل إيقاد جذوة 
المقاومة على نقاط التماس في الضفة الغربية المحتلة.

فف���ي مدين���ة رام الل���ه، وجه���ت العديد م���ن الدعوات 
للمواطني���ن بإحياء نق���اط التماس وإش���عالها في وجه 
االحتالل، ال س���يما على المدخل الشمالي لمدينة رام الله 

وحاجز عطارة وحاجز النبي صالح.
وانطلق���ت دعوات أخرى مش���ابهة ف���ي مدينة بيت لحم 
للش���بان بضرورة تنظيم المس���يرات وإطالق المواجهات 
في وجه االحتالل على الحاجز الشمالي وبلدة تقوع وحاجز 

النشاش.
وف���ي مدينة الخليل المحتلة، دعا النش���طاء إلحياء نقاط 
المواجه���ة في نقاط التماس كلها وال س���يما في منطقة 
باب الزاوية والمدخل الش���مالي للمدين���ة ومخيم الفوار 

ومثلث زيف وبيت أمر ومخيم العروب.

وف���ي مدينة جنين حثت الدعوات الجماهير على التحرك 
باتج���اه مناطق التماس المحيطة ف���ي المدينة والبلدات 

واالشتباك مع قوات االحتالل.
كما أعلنت ش���بكة صامدون انطالق فعاليات ومظاهرات 
شعبية لمدة أس���بوع في كل محافظات الوطن ومشاركة 
ا م���ن اليوم االربع���اء، بالتزام���ن مع دعوة  15 دول���ة، بدًء
للفصائل في غزة العتبار اليوم االربعاء يوم غضب شعبي 
رفًضا لخطة الضم اإلسرائيلية، وتصعيد المقاومة بجميع 

أشكالها ضد االحتالل.
من جهته، ش���دد النائب في المجلس التش���ريعي باسم 
زعارير على ضرورة تفعيل كل المحافل الدولية والوطنية 
ف���ي مقاومة االحت���الل، وتصعيد المقاومة لكس���ر خطة 

الضم وصفقة القرن.
وأكد النائب زعارير، على أن الفصائل الفلس���طينية اليوم 
هي أكثر تمثيال للش���عب الفلس���طيني، وتبنيا لقضيته 
وهمومه من الكيانات الرس���مية، التي ما تزال ملتزمة بما 

كبلت به نفسها من اتفاقيات مع االحتالل.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر امس الثالثاء، حملة دهم 

واعتقاالت في الضفة الغربية، طالت طفاًل وأسرى محررين.
وأف���ادت مص���ادر محلية، أن ق���وات االحتالل اعتقلت خمس���ة 
مواطني���ن من مخيم عايدة وبلدة نحالين ش���مال بيت لحم هم:  
المواطن شادي عبد موفق بداونة )35 عاًما(، ، بعد اقتحام منزله 
وتفتيش���ه، وأحمد محيي الدين فنون، وخل���دون محمود فنون، 
والش���قيقان حس���ن وعبد محمد نجاجرة. وف���ي جنين، اعتقلت 
ق���وات االحتالل األس���ير المحرر محمود مصطف���ى مرداوي بعد 
اقتحامها منزل ذويه في بلدة عرابة، وتفتيش���ه والتخريب في 
محتوياته، كما اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، ش���ابا من 
قرية الجلمة شمال شرق جنين. وذكرت مصادر محلية ، أن قوات 
االحتالل اعتقلت الش���اب عبد الله أحمد أبو فرحة )23عاما(، بعد 

اقتحامها قرية الجلمة ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.
وفي الخليل، دهمت قوات االحتالل بلدة بيت كاحل شمال غرب 
الخليل، واعتقلت الش���اب عدي حس���ن نور الخطيب )22 عاما(، 
ومن بل���دة الظاهرية جنوبا اعتقلت معاذ محمد القيس���ية )32 
عاًم���ا(، ومن مخيم العروب ش���ماال اعتقلت أحم���د رأفت البدوي 
)18 عاًما( وأحم���د محمد عدوي )27 عاًم���ا(، والطفل أحمد عماد 
البدوي )14 عاًما( عقب استدعائه لمقابلة مخابرات االحتالل في 

معسكر »عصيون«.
ونصب���ت قوات االحتالل كامي���رات مراقبة على مدخل زيف يطا 
جن���وب الخليل، وحواجز عس���كرية على مدخلي بلدتي س���عير 
وحلحول، وعل���ى مدخلي مدين���ة الخليل الش���مالي والجنوبي، 
وأوقفت المركبات وفتش���ت ودققت في بطاق���ات المواطنين، 
ما تس���بب في إعاقة تنقلهم. وفي الق���دس المحتلة، اقتحمت 
قوات ش���رطة االحتالل أمس بلدة العيس���اوية وش���رعت بإزالة 
صور الش���هيد محمد سمير عبيد عن الجدران، والذي تمر ذكرى 

استشهاده األولى في مثل هذه األيام.
ولفتت مصادر محلية إلى أن ش���رطة االحتالل شنت خالل العام 
الماضي حمالت دهم وتحطيم لنصب تذكارية في حي الشهيد 

عبيد، واشتدت الحمالت في األيام األخيرة الماضية.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، امس الثالث���اء، بأّن ق���وات االحتالل 
الصهيوني اعتقلت األسير الُمحّرر صالح الحموري من مركز طبي 

في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
وُأعُتِقَل الحموري، عدة مرات س���ابقًا كما أمضى عدة سنوات في 
سجون االحتالل بتهم مختلفة أبرزها االنتماء للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، باإلضافة إلى اتهامه بمحاولة اغتيال الحاخام 
العنص���ري »ُعفاديا يوس���ف« الزعي���م الروحي لحركة ش���اس 

العنصرية الصهيونّية.

غزة/ االستقالل: 
طالب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلسطين د. يوسف الحساينة، 
السلطة الفلسطينية إلى ترجمة مواقفها من 
جريمة "الضم" اإلس���رائيلية التي تستهدف 
س���رقة األراض���ي الفلس���طينية، إل���ى أفعال 

وخطوات وإجراءات عملية على األرض.
وقال د. الحس���اينة في تصريح���ات إذاعية له 
أمس الثالث���اء، إن إعالن الس���لطة التحلل من 
االتفاقي���ات الموقعة مع كيان االحتالل، إعالن 
مش���روط، بتنفي���ذ جريمة الض���م على أرض 
الواق���ع، وهو به���ذه الحالة لن يؤت���ي أكله إال 
في حال البدء فعلي���ا بالتخلص من آثار اتفاق 
"أوسلو"، واإلسراع نحو تعزيز صمود شعبنا عبر 
استراتيجية وطنية جامعة تقوم على أساس 
الحف���اظ على الثوابت ومواصلة المقاومة حتى 

استكمال مشروع التحرير.
وأض���اف "يج���ب عل���ى الس���لطة  أن تمتلك 
الشجاعة والجرأة لتعلن صراحة فشل مشروع 
التس���وية السياسي المتمثل في المفاوضات 
التي اس���تمرت على مدار 27 س���نة من التيه 
والضياع، وأن تعي���د االعتبار للميثاق الوطني 
الفلسطيني، ولمشروع المقاومة؛ إلعادة الصراع 
مع العدو الصهيون���ي إلى طبيعته وليتحمل 
االحتالل مسؤولياته حس���ب القانون الدولي"، 
مؤكدًا أن "بناء أي سلطة تحت سقف االحتالل، 
يعتب���ر ضربًا من الخيال ألنها س���تكون حتما 
مقّيدة بسياساته، وهذا ما أثبتته الوقائع على 

األرض منذ سنوات".
وش���دد عض���و المكت���ب السياس���ي لحركة 
"الجهاد" على أن اتفاق "أوسلو" هو الذي مّهد 
الطري���ق لصفقة القرن الوقح���ة  التي بدورها 

قادت إلى مش���روع الضم اإلسرائيلي ألراضي 
الضفة واألغوار".

ولفت إل���ى أن كيان االحتالل يح���اول من وراء 
مشروع الضم االستعماري، عبثًا انتزاع اعتراف 
فلس���طيني وعربي ودولي، بش���رعية س���رقة 
أراضي الضفة واألغوار، مستغاًل انشغال العالم 
بجائحة "كورونا" وكذلك انشغال بعض الدول 
العربي���ة بصراعاتها الداخلي���ة التي تغذيها 
الحرك���ة الصهيوني���ة ومن خلفه���ا الواليات 
المتحدة األمريكية حتى ُتبقي هذا الكيان قوة 

مركزية في المنطقة.
وأشار د. الحساينة إلى أن هرولة بعض األنظمة 
العربية باتجاه التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، 
مّه���د الطري���ق أمام���ه للتج���رؤ على ش���عبنا 
وقضيتنا، خاصة بعد أن فرض اوسلو ان تكون  

السلطة  سلطة وظيفية لخدمة أمن االحتالل.

وانتقد د. الحساينة غياب الفعل الدولي المؤثر 
على كيان االحتالل، في ظل سياسة االستبداد 
اإلدارة  تمارس���ه  ال���ذي  الكون���ي  واإلره���اب 
األمريكية المتصهينة ومحاوالتها المستمرة 
ف���ي مالحقة المؤسس���ات الدولية التي تقف 

بجانب شعبنا.
وأشار إلى أن شعبنا بالرغم من الظروف الصعبة 
التي يمر به���ا، إال أنه يمتلك قدرات وإمكانات 
وأوراق قوة كبيرة تمّكنه من إفشال المخططات 
العدواني���ة التي تس���تهدفه، وذلك في حال 
اس���تعاد وحدته على قاعدة مواصلة المقاومة 
وتعزيزها، مؤكدًا عل���ى أن الصراع بيننا وبين 
االحتالل صراع وجود وليس صراع حدود، وعليه 
فإن من واجبنا مواصلة المقاومة ودفعه خطوة 
بع���د خطوة إلى ال���وراء حتى نس���تعيد حقنا 

ومقدساتنا.

د. الحساينة يدعو إلى إعادة الصراع مع االحتالل إلى طبيعته

غزة/ قاسم األغا:
ق���ال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي خض���ر حبيب، إن 
موقف الس���لطة الفلس���طينية من مخطط الضم اإلسرائيلي 
االس���تعماري، لألغ���وار، والضف���ة المحتلة، م���ا زال "ضعيًفا 

ومتناقًضا".
وأضاف القي���ادي حبيب في تصريح لصحيفة "االس���تقالل" 
أمس، "عش���ية موعد الضم، ما زالت مواقف الس���لطة ضعيفة 
ومتناقضة، وتصريحات المس���ؤولين المتنفذين فيها تؤكد 
بأن سياس���ة تعاملها مع االحتالل لم تتغّي���ر، على الرغم من 

إعالنها التحلل من االتفاقيات ووقف التنسيق األمني".
وأّك���د أن تصريح���ات متنفذين بالس���لطة "بع���دم تعريض 
أم���ن االحت���الل للخطر"، تظهر ع���دم جديتها ف���ي تبّني أي 
استراتيجية لمواجهة الضّم االستعماري لألرض الفلسطينية 

المحتلة، واستمرار الرهان على العالقة مع االحتالل.
وعن الموق���ف الدولي، إزاء "الضم"، وصف���ه القيادي بالجهاد 

اإلس���المي ب� "المتباين"؛ مستدرًكا "لكنه 
في المحّصلة ال يمك���ن أن يتجاوز نطاق 
السياس���ة األمريكية، الداعمة والمنحازة 

لكيان االحتالل".
وأش���ار إل���ى أن مواق���ف بع���ض الدول 
األوروبية التي أعلنت عن رفضها لمخطط 
دول���ه االحت���الل العدواني ض���د أرضنا 
الفلس���طينية "سيبقى ضعيفًا طالما أنه 

مجّرد من األفعال". 
 وكان رئي���س حكومة االحتالل "بنيامين 
نتنياهو" وشريكه في حزب "أزرق أبيض" 
وزير الح���رب "بيني غانت���س"، قد حّددا 

اس���تنادًا التفاق تش���كيل الحكومة الحالي���ة المبرم بينهما 
نهاية أبريل )نيسان( المنصرم، تاريخ األول من يوليو )تّموز( 
الجاري، الذي يصادف اليوم األربعاء، موعًدا للشروع في عملية 

الضم االستعماري لألغوار والضفة 
وس���ط  المحتل���ة،  الفلس���طينية 
تحذيرات دولية وعربية ومحلية من 

تطبيق المخطط.
وردًا عل���ى ذل���ك؛ أعل���ن رئي���س 
الفلس���طينية محم���ود  الس���لطة 
عباس بمايو )أيار( الماضي، التحّلل 
والتفاهم���ات  االتفاقي���ات  م���ن 
األمريكي���ة  الحكومتي���ن  م���ع 
و"اإلس���رائيلية"، وما يترتب عليها 
التزام���ات بما فيه التنس���يق  من 
على  التوقيع  واس���تكمال  األمني، 
طلبات انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية 

غير المنضّمة لها.
وس���يطال مخطط الضم م���ا ال يقل على 30 % من مس���احة 

الضفة المحتل���ة كما يقول "نتنياهو". يأت���ي ذلك في وقت 
تواصل فيه لجنة مش���تركة بين "واش���نطن" و"تل أبيب" منذ 
أسابيع رسم خرائط مزعومة لألراضي المعتزم ضّمها، تمهيدًا 
العتراف أمريكي بها، وفق "صفقة القرن" المزعومة، والمعلنة 

في 28 يناير )كانون الثاني( المنصرم.
وتتضمن الصفقة المرفوضة فلسطينًيا بنودًا عدة، أبرزها أن 
تكون القدس المحتلة "عاصمة غير مقسمة" لدولة االحتالل، 
ورفض عودة الالجئين الفلس���طينيين إلى األراضي المحتلة 
سنة 1948، واإلبقاء على مستوطنات الضفة المحتلة، ومنطقة 
غ���ور األردن وش���مال البحر المي���ت، تحت الس���يطرة الكاملة 
لالحتالل. كما تش���ترط اعتراف الفلس���طينيين بما ُتس���مى 
"يهودّية إس���رائيل"، ونزع سالح المقاومة في قطاع غزة، على 
أن ُينظر حال تحقيق ذلك في إمكانية إقامة دولة فلسطينية 
"منزوعة الس���يادة"، على م���ا تبقى م���ن أراٍض بالضفة وغزة، 

تربطها جسور وأنفاق.

اتفاق »أوسلو« مّهد الطريق لصفقة القرن 

القيادي حبيب لـ »االستقالل«: موقف السلطة من مخطط »الضّم« االســـتعماري ما زال »ضعيفًا ومتناقضًا«

دعوات لمواجهات مع االحتالل
 على نقاط التماس في الضفة

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة والقدس 
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وكانت وكالة األنباء الفرنس���ية كش���فت النقاب 
عن تقديم الس���لطة الفلس���طينية مؤخًرا مقترًحا 
للرباعي���ة الدولي���ة باس���تئناف المفاوض���ات مع 

"إسرائيل" من حيث انتهت.
وج���اء في صيغة المقت���رح المق���دم للرباعية، أن 
الس���لطة موافق���ة عل���ى اس���تئناف المفاوضات 
الثنائية والمباشرة من النقطة التي انتهت فيها، 
كذلك الس���لطة مس���تعدة لقبول دول���ة منزوعة 
الس���اح مع ش���رطة قوي���ة للحفاظ على س���لطة 

القانون.
وأعربت السلطة- بحسب المقترح- عن استعدادها 
للقبول بوجود طرف ثال���ث خاضع لألمم المتحدة 
على األرض، لضمان تطبيق اتفاق السام في كل 

ما يتعلق بتأمين الحدود.
كما تط���رق المقترح أيًضا لحل���ف الناتو والقوات 
الدولية، وتعرض الس���لطة تعديات طفيفة على 
الح���دود في ظل اتفاق يتم توقيعه بين الجانبين 

على أساس حدود حزيران 67.
ف���ي حين يأتي ه���ذا المقترح عش���ية موعد ضم 
المستوطنات واألغوار، وفي ظل ترسيم إسرائيلي-

أمريكي لحدود المستوطنات تمهيدًا لضمها.
مفاو�ضات عبثية

القي���ادي في حرك���ة الجه���اد االس���امي أحمد 

المدلل، أكد أن عودة الس���لطة الفلسطينية لخيار 
المفاوض���ات م���ع االحت���ال االس���رائيلي بمثابة 
اعادة الفش���ل من جديد للش���عب الفلسطيني ، 
مشددا على عقم خيارات السلطة وعودة رئيسها 
أليدولوجي���ة المفاوضات العبثي���ة المرفوضة من 
الكل الفلس���طيني ، بما فيهم عدد من قادة حركة 

فتح.
وأش���ار المدلل ل�"االس���تقال" إلى أن عودة رئيس 
الس���لطة عب���اس للمفاوضات يضع���ف الموقف 
الفلسطيني أمام المواقف األوروبية التي صرحت 
برفضه���ا للضم ، كما يعطي الضوء األخضر للعدو 

الصهيوني للقيام بجريمة الضم.
أوضح أن المفاوضات أوصلت الشعب الفلسطيني 
لوضع مأساوي يعيش���ه على مدار سنوات طويلة، 
لذلك يج���ب تنفيذ مطالبات المجلس���ين الوطني 
والمرك���زي بإلغ���اء كافة االتفاقي���ات مع االحتال 
وس���حب االعت���راف ب���ه، و تنفيذ إرادة الش���عب 
الفلس���طيني بمواجه���ة صفق���ة الق���رن والضم 

بالمقاومة الشعبية والمسلحة.
وشكك في مصداقية السلطة وحديثها عن إلغاء 
كافة االتفاقيات الموقعة مع االحتال االسرائيلي 
واتخ���اذ إج���راءات عل���ى االرض لمواجه���ة الضم 
االس���تعماري لارض الفلس���طينية ف���ي الضفة 

واالغ���وار، خصوصا ويتزامن ذل���ك مع الحديث عن 
عودتها لخيار المفاوضات.

وش���دد على أن فصائل المقاومة ماضية في خيار 
المقاومة لتأكيد رفضها لجريمة الضم ، وستعمل 
بكل ما بوس���عها  لمنع العودة لخيار المفاوضات 

المرفوضة فلسطينيا.
رهان خا�ضر

بدوره، أكد هاني الثوابتة عض���و اللجنة المركزية 
للجبه���ة الش���عبية ف���رع قط���اع غ���زة، أن عودة 
الس���لطة الفلس���طينية لخي���ار المفاوض���ات مع 
االحتال االسرائيلي من جديد، لن يجلب للشعب 
الفلسطيني س���وى المزيد من المآسي والويات، 

واصفا الخيار ب�"الرهان الخاسر".
وق���ال الثوابت���ة ل�"االس���تقال":" باعتق���ادي أن 
الرهان على خيار المفاوضات من جديد، والدخول 
بمتاهات التس���وية، مضيعة للوقت على حساب 

قضيتنا الفلسطينية العادلة".
وأض���اف:" االحت���ال يس���تفيد من عام���ل الزمن 
باس���تمرار الهجم���ة االس���تيطانية عل���ى أرضنا 
ومقدراتن���ا ومقدس���اتنا، ويواصل ف���ي كل وقت 
بمصادرة الحقوق الفلس���طينية واإلجهاز عليها"، 
مش���ددًا عل���ى أن مواجهة مش���اريع التصفية لن 
يتحقق بالع���ودة لخيار المفاوضات العبثي، حيث 

لم يأت هذا الخيار للش���عب الفلسطيني إال بمزيد 
من الكوارث واهدار لحقوقه.

وأش���ار إل���ى الخطيئة السياس���ية الت���ي ما زالت 
السلطة الفلس���طينية ترتكبها على مدار ربع قرن 
من الزمان، بالعودة إلى المفاوضات والتعويل على 
الدور األوروب���ي، مضيفا:" االتحاد األوروبي لم يكن 
له أي دور حقيقي وجدي، ولم يقدم شيئًا للشعب 

الفلسطيني سوى األقوال دون األفعال ".
وشدد على ضرورة أن تعمل السلطة الفلسطينية 
وقي���ادة المنظم���ة بجدي���ة الس���تعادة الوح���دة 
الفلس���طينية ، و بناء استراتيجية تستند لبرنامج 
القواس���م المش���تركة والحف���اظ عل���ى الثوابت، 
ودع���م صمود الش���عب بكافة أماك���ن تواجدهم، 
ألن العدوان على حقوق الش���عب الفلس���طيني ال 
يتوقف عند حدود الضم، كذلك تعظيم االشتباك 
مع االحت���ال على كافة المس���تويات ومحاصرته  
بكل ما نس���تطيع . ولف���ت إلى أن صفق���ة القرن 
جريمة كبرى يرعاها البيت االبيض ؛ الس���تهداف 
كاف���ة الحق���وق الفلس���طينية بمقدمته���ا الحق 

بوجوده بأرضه وعودة الاجئين إليها .
�أفعال خجولة

ب���دوره، دعا األمي���ن العام للجبه���ة الديمقراطية 
الس���لطة  ناي���ف حواتم���ة  لتحري���ر فلس���طين 

الفلس���طينية لمغادرة سياسة رد الفعل الخجولة 
ف���ي مواجه���ة الضم واالنتق���ال إل���ى المواجهة 
الش���املة بموج���ب ق���رارات المجلس���ين الوطني 
والمركزي ،مؤكدا أن سياسة السلطة في مواجهة 
الض���م مرتبكة ومربكة للحركة الش���عبية وال توفر 

اليقين لديها بجدية المواجهة حتى النهاية.
واعتبر حواتمة في تصري���ح صحفي أن الخافات 
والمشاورات األميركية اإلس���رائيلية لن تقود إلى 
إلغ���اء الضم، بل للبح���ث في تطبيق���ه بما يخدم 
كامل مصالح الطرفين فلسطينيا وإقليميا، مشددا 
على وجوب حس���م الس���لطة أمرها إللغ���اء اتفاق 
أوسلو وبروتوكول باريس والدخول في المواجهة 
الش���املة.  وش���دد على التأييد الدول���ي للقضية 
والحق���وق عنصر ضروري، لكنه لن يكون بديا عن 
العامل الفلسطيني باعتباره العنصر الرئيسي أواًل 

وعاشرا.
 كما شدد على أن محاوالت إحياء الرباعية الدولية 
الستئناف المفاوضات تصب موضوعيا في خدمة 
رؤية الرئيس األمريكي دونال���د ترامب، مؤكدا أن 
البدي���ل الوطني يتمث���ل في التمس���ك بالدعوة 
لمؤتمر دولي بإش���راف األم���م المتحدة ورعايتها 
وض���ع المجلس الوطني أسس���ه وآلياته وش���روط 

انعقاده.

بعد الكشف عن تقديم السلطة مقترحًا الستئنافها  

فصائل: مواجهة الضم لن يتحقق بالعودة لخيار المفاوضات العبثي  
غزة/�ضماح �ملبحوح: 

�عت��رت ف�ضائ��ل فل�ضطيني��ة �أن ع��ودة رئي���س �ل�ضلط��ة 
�لفل�ضطينية حممود عبا�س خليار �ملفاو�ضات مع �الحتالل 
"�الإ�ضر�ئيل��ي" م��ن جدي��د، ي�ضع��ف �ملوق��ف �لفل�ضطيني 
�لر�ف���س مل�ضروع » �ل�ضم« و �لت�ضوية ، كما يعطي �الحتالل 
�ل�ض��وء �الأخ�ضر للقي��ام بجر�ئمه و�إهد�ر حق��وق �ل�ضعب 
�لفل�ضطين��ي. و�أجمع��ت �لف�ضائل يف �أحادي��ث منف�ضلة مع 
ل�«�ال�ضتقالل« �أن �لره��ان على خيار �ملفاو�ضات من جديد، 
و�لدخ��ول مبتاهات �لت�ضوية، م�ضيع��ة للوقت على ح�ضاب 
�لق�ضي��ة �لفل�ضطيني��ة، مطالب��ن �ل�ضلط��ة ب��دل �للج��وء 
للمفاو�ضات �لعمل بجدية ال�ضتعادة �لوحدة �لفل�ضطينية، 
و بن��اء ��ضرت�تيجي��ة ت�ضتن��د لرنامج �لقو��ض��م �مل�ضرتكة 
و�حلفاظ على �لثو�بت، الأن مو�جهة م�ضاريع �لت�ضفية لن 

يتحقق بالعودة خليار �ملفاو�ضات �لعبثي. 

غزة/ االستقال:
أك���د عضو المكت���ب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلسامي الشيخ خالد البطش، أن مواجهة مخطط 
الضم اإلس���رائيلي ف���ي الضفة الغربي���ة واألغوار 
يتطلب أمرين مهمتين في هذه المرحلة بالتحديد.

وأوض���ح القيادي البط���ش في كلمة ل���ه بمؤتمر 
جماهي���ري ف���ي غ���زة لمناهضة مخط���ط الضم 
اإلس���رائيلي، أن أول خط���وة لمواجه���ة الضم هو 
البدء بانطاق هبة جماهيرية حاش���دة في الضفة 
والقدس وغزة والشتات وأراضي ال�48 للتعبير عن 

رفضنا المطلق لمخطط الضم اإلسرائيلي.
وقال: "إن قرار الضم اإلسرائيلي يعني على صعيد 
المواطن الفلس���طيني معاناة أخ���رى جديدة بدال 
من أن يتطلع المواطن في الضفة واالغوار وس���ائر 
فلس���طين الى لحظة االنعتاق من العدو وتحقيق 
الع���ودة والحري���ة وتحرير األقصى، فإنه س���يبدأ 
مرحلة جديدة من المعاناة مع العدو اإلس���رائيلي 
س���يمنعون م���ن الحرك���ة وتص���ادر ممتلكاتهم 

وسيخضعون إلجراءات الوالء للعدو وغيرها الكثير 
من المعاناة المضاعفة".

وع���ن الخطوة الثاني���ة التي أكد عليه���ا القيادي 
البطش هي: "اس���تعادة الوح���دة الوطنية وانهاء 
االنقسام الفلس���طيني وهذا األمر يستدعي لقاء 

عاجا لإلعان عن موت االنقسام".

وجدد القيادي البطش دعوته إلى الرئيس محمود 
عب���اس لضرورة انعق���اد االطار القي���ادي المؤقت 
لمنظمة التحرير الفلسطينية أو عقد لقاء مع األمناء 
العامين للفصائل م���ن أجل التوافق على إجراءات 

مواجهة صفقة القرن".
وفيم���ا يتعلق بالدول العربية ق���ال عضو المكتب 
السياسي لحركة الجهاد اإلس���امي: "نراهن على 
الشعوب العربية واإلسامية والمخلصين والشرفاء 
بمس���لميها ومس���يحييها، والمتمس���كين ب���ان 
فلسطين كانت وما زالت القضية المركزية األولى".

وأضاف: "آن األوان أيها العرب أن تسحبوا مقومات 
االحتال فأنتم س���اهمتم ببق���اء االحتال عندما 
خرجتم من دائرة االشتباك المباشر معه وتحولتم 

إلى مطبعين وحلفاء تحت مزاعم أمنية".
 وش���دد القيادي البطش، أن فلس���طين لن تقبل 
القس���مة على اثني���ن فهي لنا ول���ن نتخلى عنها 
مهم���ا كان الثمن، فإذا لم نق���اوم نحن فلن يقاوم 

عنا أحد.

البطش: المرحلة اآلن تتطلب خطوتين مهمتين لمواجهة مخطط الضم

غزة/ االستقال:
دعا القيادي في حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين محمد الحرازين، إلى أوسع مشاركة 
في فعاليات يوم الغضب الش���عبي، لمواجه���ة قرار الضم و"صفقة الق���رن"، الذي تقرر 
الي���وم االربعاء في مدينة غزة. وأوضح الحرازين، ف���ي تصريح له، أن هذه الفعاليات تأتي 
اس���تجابًة لإلعان الصادر عن اللقاء الوطني، الذي ُعقد بغزة مؤخرًا، تحت عنوان "موحدون 
في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن"، مش���يرًا إلى أن كافة القوى و الفصائل والقطاعات 
الشعبية والمجتمعية ستشارك بقوة في هذا اليوم الحاشد. وبّين أن الجماهير ستتجمع 
من كافة أحياء ومناطق محافظة غزة الس���اعة الحادية عشرة صباحًا عند مفترق الصناعة، 
وستتحرك غربًا نحو مفترق أنصار، في مسيرِة غضٍب شعبي. ونوه الحرازين إلى أن جماهير 
شعبنا وقواه سُتجابه بوحدتها وإرادتها قرار الضم، و"صفقة القرن"، مشددًا على أن هذه 

المخططات اللعينة التي تستهدف حقوقنا وقضيتنا، لن تمر إال على أجسادنا.
ولفت إلى أن شعبنا أسقط من قبل مؤامرات ومخططات عديدة استهدفت اقتاعه من 

أرضه، وتصفية قضيته، إال أن تمسكه بالمقاومة، هو الذي أجهض كل ذلك.
واعتبر الحرازين أن الكلمة هنا في فلسطين للمقاومة، التي عجز االحتال بكل جبروته 
وبطش���ه أن يقتلعها، ألنها ببس���اطة فكرٌة حّية في عقولنا، بل إنها جينات تتوارثها 

األجيال جيًا بعد جيل، وال يمكن اجتثاثها.

القيادي الحرازين يدعو ألوسع مشاركة 
في يوم الغضب الشعبي بغزة 
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دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
   قائمة �شروط البيع

بن���اء على قرار الس���يد قاضي التنفي���ذ وبعد االطالع عل���ى ملف القضية 
التنفيذي���ة 2018/5678 والمتكون���ة بين طالبة التنفيذ / ش���ركة الملتزم 
للتأمين واالس���تثمار والمنفذ ضدها / مؤسسة جمال للكمبيوتر والقضية 
المقام���ة لتنفيذ قيمة الش���يكات ع���دد "26" بقيم���ة "15000$" بتاريخ 

2018/6/28 تم اخطار المنفذ ضده باخطار تنفيذ الحكم حسب األصول 
بتاريخ 2019/7/22 تم ايقاع الحجز التنفيذي على ارض القسيمة رقم )89( 
من القطعة رقم )14( اراضي بئر السبع حيث تقع شرق دير البلح شارع معبر 
كس���وفيم حيث انها محاطة بسياج من الشبك وبها اشجار من الزيتون وال 
يوج���د بها أي بناء يذكر ويحدها من الجنوب ش���ارع 5 متر ومن ارض كمال 
الطويل ومن الشمال شارع كس���وفيم والغرب ارض ابو محمد دغمش ومن 

الشرق ارض ياسين عبدو حيث مساحة االرض تبلغ 1200 متر مربع 
بتاريخ 2019/7/22م تم وضع يد مأمور التنفيذ على االرض المحجوزة 

تم تثمين سعر المتر الواحد لالرض 75 دينارًا اردنيًا 
حيث القيمة االجمالية لالرض :1200م2*75 دينار اردني = 90000 دينار أردني 
وس���يتم نظر أي اعتراضات في الجلس���ة المح���ددة لذلك يوم االح���د الموافق 
2020/8/2م فعل���ى من لديه أي اعت���راض على البيع ان يتقدم له لدائرة التنفيذ 
في مواعيد الدوام الرسمي حتى موعد اقصاه يوم الخميس الموافق 2020/7/30م

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح �سمال غزة 

يف الق�سية احلقوقية رقم : 2019/810   يف الطلب رقم : 2020/285
 مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل    يف الق�سية احلقوقية رقم 2019/810
الى المدعى عليه / زاهر حسن احمد ابو ندى هوية رقم )923996151( ) مجهول محل االقامة (

بما أن المدعي / رأفت س���ليمان عثمان صالحة هوية رقم )924927924( 
وعنوانه سابقا – بيت الهيا الشارع العام مقابل مدينة الشيخ زايد – مقابل 

صالة السعادة
 وكيله المحامي / خالد احمد شحادة   نوع الدعوى / حقوق 

قيمة الدعوى / )12849$( اثنا عشر الف وثمانمائة وتسعة واربعون دوالرًا 
أمريكيًا .

قد اقام عليك دعوى حقوق يطالبك فيها ) بحقوق( استنادًا إلى ما يدعيه 
في الئحة دعواه المرفقة لك نس���خة منه���ا ومن مرفقاتها بهذه المذكرة 
لذلك يقتضى عليك ان تحضر الى هذه المحكمة للرد على دعواهما يوم 
االثنين الموافق 2020/9/14م الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليك 
ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ اس���تالمك هذه المذكرة والئحة الدعوى المرفقة معها وان ترس���ل 

نسخة عنها الى المدعي المذكور حسب األصول .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان يسير في 
دعواه ويجوز اصدار الحكم بحقك حسب األصول  تحريرا في 2020/6/30م

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة 

دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

االإدارة العامة لل�سوؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المش����تريات عن طرح عطاء تبعًا للش����روط 
والمواصفات الموضحة في كراس����ة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في 
المش����اركة من أصحاب االختصاص المس����جلين رس����ميًا مراجعة وزارة 
الصحة – دائرة المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي 
من أجل الحصول على كراس����ة العطاء والمواصف����ات مقابل مبلغ )100( 

شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم االربع���اء الموافق 
2020/07/08 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بنك البري���د أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

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

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زي���ارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.

م

1

اسم العطاء

توريد وتركيب وتشغيل جهاز 
كمبيوتر )ICS Tower A7( لجهاز 

CT في مستشفى الرنتيسي

رقم
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

 11:00
صباحًا 2020/61

بروكسل / االستقالل:
دع����ت اللجن����ة التنس����يقية األوروبي����ة للج����ان 
والجمعي����ات والمؤسس����ات األوروبي����ة الداعم����ة 
لفلس����طين )ECCP(، إلى إعادة النظر في اتفاقية 
الشراكة بين االتحاد األوروبي و"إسرائيل"، واتخاذ 
إجراءات فورية بحق األخيرة في حال ضمت أي جزء 

من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في رس����الة بعثتها اللجن����ة إلى رئيس 
المجل����س األوروبي ش����ارل ميش����يل، ورئيس����ة 
المفوضية األوروبية أورسوال ڤون دير لين، ورؤساء 
دول أو حكوم����ات ال����دول األعض����اء ف����ي االتحاد 

األوروبي.
وتض����م اللجنة أكث����ر من 20 مؤسس����ة وجمعية 
أوروبي����ة داعمة للحقوق الفلس����طينية في أوروبا، 

وتأسست عام 1986 ومقرها بروكسل.
 وجاء في الرس����الة إن����ه "فيما يتعل����ق بالقضية 
الفلس����طينية، يقف االتح����اد األوروبي بحزم على 
المبادئ المنصوص عليها ف����ي بيانات المجلس 
ف����ي كانون األول/ ديس����مبر 2012، التي "لم تعد 
إس����رائيل بعد حدود ما قبل ع����ام 1967". يترتب 

على ذلك أنه بمجرد أن تغير إسرائيل حدودها من 
جانب واحد، فإنها لم تعد هي نفسها".

 وأضاف����ت أنه من هذا المنظور، ف����إن إعادة النظر 
ف����ي اتفاقية الش����راكة بي����ن االتح����اد األوروبي 
و"إسرائيل" ليست مجرد مسألة سياسة خارجية، 
بل أنها مس����ألة البقاء متس����قة مع مبادئ االتحاد 
األوروبي ذاتها. وقالت: "نود التركيز على قسمين 
من اتفاقية الش����راكة، األول: ه����و الفصل الخاص 
بالجم����ارك والتجارة الحرة في اتفاقية الش����راكة، 
وكي����ف يمكن أن يظل قاب����الاً للتطبيق بمجرد أن 
تأخذ إسرائيل أي جزء من مجموعة المستوطنات 
غير الش����رعية تحت س����يادتها الكاملة ثم تقوم 

بدمجها بالكامل في اقتصادها؟!".
وأضافت "ال يمكن أن يكون هناك أي شفافية في 
أصل المنتجات في ظل هذه الش����روط، وبالتالي، 
يجب تعليق هذا الجزء من اتفاقية الش����راكة على 

الفور حتى يتم توضيح هذا السؤال".
وتابعت "أما القس����م الثاني فإن مس����ألة اتفاقات 
البحث والتكنولوجيا لها نفس األساس المنطقي، 
وإذا ت����م ض����م أي جزء من األراضي الفلس����طينية 

المحتلة، فال توجد طريق����ة للتحقق مما إذا كانت 
نتائج مش����اريع البح����ث والتطوي����ر التكنولوجي 
اتفاقية الش����راكة التكنولوجية التي ستش����ارك 

فيها إسرائيل ستستخدم في المستوطنات".
وأوضحت الرس����الة أن "ه����ذا القل����ق البالغ يأتي 
باإلضافة إلى تلك المتعلقة باستخدام "إسرائيل" 
المزدوج لبرامج أبحاث االتحاد األوروبي لالستخدام 
العس����كري، وبالتال����ي، تواطؤ االتح����اد مع جرائم 

الحرب واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان".
وأكدت أنه "ال يجب توقيع أي اتفاقية مع إسرائيل 
 )Horizon Europe( بشأن مشاركتها في برنامج
الدع����م التكنولوج����ي، وإذا تم التوقي����ع على أي 

اتفاقية بالفعل، فيجب إلغاؤها على الفور".
وأضافت أنه "بغ����ض النظر عن موقف األقلية من 
الدول األعضاء، يمكن ويجب إيجاد مسار لتعليق 
اتفاقية الش����راكة مع إسرائيل، خاصة في هذين 

المجالين، طالما أنها ال تلغي قرارات الضم".
وأكدت أنها نقطة مهمة للغاية لجميع المعنيين 
بحقوق اإلنسان وسيادة القانون الدولي، و"نعتقد 

أن مصداقية االتحاد األوروبي على المحك".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعل����ن رئيس الوزراء اإلس����رائيلي، بنيامين نتنياهو ، أم����س الثالثاء، إنه 
مستمر بالعمل على دفع تطبيق السيادة اإلسرائيلية »الضم« على أجزاء 

من الضفة الغربية.
ج����اءت أق����وال نتنياهو خالل مؤتم����ر صحفي عقده عق����ب لقائه الوفد 
األمريكي بقيادة المبعوث األميركي للشرق األوسط »آفي بيركوفيتش« 

والسفير األميركي في »إسرائيل« »ديفيد فريدمان«، وفق موقع عكا.
وحضر االجتماع كل من رئيس الكنيست ياريف ليفين، ورئيس مجلس 
األمن القومي مائير بن ش����بات، ومدير عام ديوان رئي����س الوزراء رونين 

بيرتس، ويغادر بيرفوكفيتش »إسرائيل« مباشرة الى البيت األبيض.
وكان الوفد األمريكي التقى في وقت س����ابق م����ن أمس الثالثاء، مع وزير 
الخارجية غابي أشكنازي؛ والتقى أول أمس وزير الجيش اإلسرائيلي بيني 

غانتس .  
وأعلن نتنياهو اإلثنين، أن محادثات إسرائيلية تجري مع اإلدارة األمريكية 

»تحت غطاء من السرية«.
ووص����ل الوفد األمريكي إلى إس����رائيل، الجمعة، بعد اختتام مش����اورات 
أمريكي����ة داخلية، حول خطط إس����رائيل للض����م، دون التوصل إلى قرار 

نهائي.
ا أن الحكومة سوف تبدأ في إجراءات ضم  وكان نتنياهو قد أعلن، س����ابقاً

مستوطنات بالضفة الغربية في األول من يوليو/تموز الحالي.
لكن الغموض يكتنف موقف نتنياهو حيال مسألة »الضم«، قبل ساعات 
ا للخالفات داخل الحكومة اإلسرائيلية، ومع  من دخول الموعد المحدد، نظراً

اإلدارة األمريكية.
من جهته، قال بيني غانتس وزير األمن اإلسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، 
امس الثالثاء، إنه يستبعد اإلعالن اليوم األربعاء )األول من يوليو/ تموز(، 

عن تنفيذ خطة الضم ألجزاء من الضفة الغربية ومناطق غور األردن.
وأكد زعيم حزب أزرق- أبيض خالل مقابلة مع االس����تديو المباش����ر لموقع 
صحيفة يديع����وت أحرونوت، على موقفه من أن خطة الرئيس األميركي 
دونالد ترامب » صفقة القرن »، »هي اإلطار األمني والسياس����ي الصحيح 

الذي تحتاجه إسرائيل«.

غزة/ االستقالل:
رص����دت لجن����ة دع����م الصحفيي����ن، انتهاك 
إدارة موقع "فيس����بوك" ألكثر من 197 موقعًا 
وصفحة تقدم محتوى فلس����طينيًا منذ بداية 
العام الحالي 2020، داعية جميع المؤسس����ات 
الدولية والحقوقية إلى وقف مالحقة المحتوى 

الفلسطيني من قبل إدارة الفيسبوك.
وأك����دت لجنة دعم الصحفيي����ن في بيان لها، 
بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمواقع التواصل 
االجتماعي، أن انتهاك المحتوى الفلسطيني 
ا من خالل ح����ذف وحظر وتقييد  ظه����ر واضحاً
النشر وإغالق حسابات  العديد من الصحفيين 
واإلعالميي����ن، بذريع����ة ُمخالف����ة وانتهاك ما 
ُيس����مى "الخصوصية ومعايير النش����ر" لدى 
"فيس����بوك" ويوتي����وب وغيره����ا م����ن مواقع 
التواصل االجتماعي،  متجاهلة جميع المعايير 

والقوانين التي تتيح حرية الرأي والتعبير.

وفي ذات الس����ياق استنكرت اللجنة، مواصلة 
الس����لطة الفلس����طينية حج����ب 59 موقع����ًا 
ا على ش����بكة اإلنترنت، رغم  ا وعربياً فلس����طينياً
انته����اء مفع����ول الق����رار القضائ����ي الصادر 
قبل أكثر من س����تة أش����هر عن النيابة العامة 
الفلس����طينية، بحجب تلك المواقع، عالوة على 
عدم قانوني����ة القرار الذي يأتي انس����جاما مع 
قانون الجرائ����م االلكترونية المرفوض قانوينًا 

ونقابيًا وحقوقيًا.
وناشدت اللجنة كل المؤسسات الدولية وعلى 
الدولي للصحفيين، ومنظمة  رأس����ها االتحاد 
اليونسكو ومؤسسة مراسلون بال حدود للضغط 
على إدارة الفيس����بوك التي تمارس ازدواجية 
في التعامل والمعايي����ر ، حيث تطلق العنان 
للصفحات االسرائيلية التي تدعو للعنصرية 
والكراهي����ة ،وتقوم في ذات الوقت بالتضييق 

على الصفحات الفلسطينية.

كم����ا أك����دت اللجن����ة أن ه����ذا التضييق على 
المنصات الفلس����طينية س����واء الرس����مية أو 
الش����خصية يفاقم من معاناة الفلسطينيين 
في ظل تفش����ي وباء كورونا باعتب����ار أن هذه 
الصفح����ات الت����ي ت����م تعطيله����ا تس����اهم 
بتوعي����ة المواطنين من مخاطر فيروس كورونا 
للتواص����ل  الفلس����طينيون  ،ويس����تخدمها 
االلكتروني والتعليم ع����ن بعد في ظل الحجر 
المنزلي. وبينت اللجنة أن ه����ذا اإلجراء مناٍف 
لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص 

على احترام حرية الرأي والتعبير".
وأش���ارت اللجنة  إل���ى أن اله���دف من هذا 
التضييق تغييب الصوت الفلس���طيني في 
ظل المخططات اإلسرائيلية المستمرة ، التي 
تس���تهدف الوجود الفلس���طيني واقتالعه 
من أرضه، خاصة قان���ون ضم أراضي الضفة 

واالغوار.

نتنياهو: مستمرون 
بالعمل على خطة ضم 
أجزاء من الضفة الغربية

لجنة أوروبية تدعو إلعادة النظر باتفاقية الشراكة مع »إسرائيل«

لجنة دعم الصحفيين تدعو لوقف مالحقة المحتوى الفلسطيني
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )274/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس����يد: محمد مصباح 
محم����د القنوع من س����كان جباليا هوية رقم 914284898 بصفته وكيال عن: حس����ين 
مطر حسين ش����وحة هوية رقم "964817811" ومحمد مطر حسين شوحة هوية رقم 
"964835110"وخليل مطر حسين رمضان "964832638" وحسن مطر حسين رمضان 
هوية رقم  964832661 ومحمد علي مطر حس����ين رمضان هوية رقم "964832623" 
وس����عيد مطر حس����ين رمضان هوية رقم "964832679" وفاطمة مطر حسين شوحة 

هوية رقم "927190322" وجميلة مطر حسين شوحة هوية رقم "921152910" 
بموجب وكالة رقم: 2020/2229 الصادرة عن جباليا 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 971 قسيمة 27 + 37 المدينة بيت الهيا 

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 30/ 6/ 2020م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )276/ 2020(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
سعاد محمد عيد الشافعي من سكان بني سهيال هوية رقم 969300367 
بصفته وكيال عن: محمد عيد حسن أبو جامع ومحمود محمد عيد أبو جامع 
ومري���م محمد عيد أبو جامع ورفقة محمد عيد أبو جامع وفاطمة محمد عيد 
أبو جامع وس���ناء محمد عيد أبو جامع وعايده محمد عيد أبو جامع ورسمية 

محمد عيد أبو جامع وامنه محمد عيد أبو جامع 
بموجب وكالة رقم: 5721 / 2015 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 220 قسيمة 21 المدينة بني سهيال

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

على سلطة األراضي.  التاريخ: 30/ 6/ 2020م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )279/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
س���ائد محمد عل���ي احمد الس���لطان من س���كان بيت الهي���ا هوية رقم 

901484709 بصفته وكيال عن: رائد محمد علي احمد السلطان
بموجب وكالة رقم: 90 / 2017 الصادرة عن الرياض 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 974 قسيمة 7 + 9 + 24 المدينة بيت الهيا

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

على سلطة األراضي.  التاريخ: 30/ 6/ 2020م

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

القدس المحتلة/ االستقالل:
يماطل قس���م التحقيقات م���ع أفراد 
الش���رطة اإلس���رائيلية "ماحاش" في 
التحقي���ق م���ع الضاب���ط والش���رطي 
اإلس���رائيليين، اللذي���ن أطلق���ا النار 
على الش���اب إياد الحالق في القدس 
المحتلة، في 30 أيار/مايو الماضي، ما 

أسفر عن استشهاده.
وذكر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" 
يوم أمس، أن الش���رطي ال���ذي أطلق 
النار عل���ى الحالق خضع للتحقيق في 
"ماحاش" مرة واح���دة فقط، ولم تتم 

إعادة تمثيل الجريمة حتى اآلن.
ورغ���م ذلك، ف���إن "ماح���اش" يعتزم 
تحوي���ل الملف إلى المدعي العام في 

القسم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على 
تفاصيل التحقي���ق قوله إن كاميرات 
الحراس���ة في مكان استشهاد الحالق 
لم توثق إطالق النار من جانب الضابط 
أكدت على  الصحيفة  لكن  والشرطي، 
وجود 7 كاميرات كه���ذه على األقل، 
منها اثنت���ان في "غرف���ة النفايات"، 
التي استش���هد فيها الحالق بنيران 

أطلقها الشرطي عليه. 
ويذك���ر أن الحالق توج���ه صباح يوم 
استشهاده إلى منطقة باب األسباط، 

اإلس���رائيلية  الش���رطة  رواية  وتزعم 
أن أفراد الشرطة اش���تبهوا بأنه كان 
يحم���ل مسدس���ا، وب���دأوا بمطاردته، 
ودخ���ل الحالق إلى "غرف���ة النفايات" 
القريبة، فيما كانت معلمته، وردة أبو 
حدي���د، تصرخ باتجاه أفراد الش���رطة 
بأنه "مع���اق"، إذ كان الحالق من ذوي 
االحتياج���ات الخاص���ة وعل���ى طيف 
التوحد. لكن عنصري الش���رطة تابعا 
المط���اردة ودخال إلى "غرفة النفايات" 
الش���رطي رصاصتي���ن على  وأطل���ق 

الحالق وقتله.
س���لطات  الح���الق  عائل���ة  وطالب���ت 
االحتالل بنش���ر توثيق إط���الق النار، 
لكن الس���لطات تجاهلت ذلك، وامتنع 
من���دوب "ماح���اش" أثن���اء النظر في 
طلب العائلة عن اإلجابة على س���ؤال 
بهذا الخص���وص، واكتفى بالقول إن 
الحراس���ة  كاميرات  أخذوا  المحققين 

في المنطقة.
والكاميرات الس���بع في المكان تابعة 
لجهاز المراقبة التابع للش���رطة "مباط 

2000"، وال���ذي ينش���ر كاميرات في 
أنح���اء البلدة القديم���ة كافة، وتوثق 

جميع األحداث فيها.
ونقلت الصحيفة عن المصدر المطلع 
على تفاصي���ل التحقيق قوله إنه في 
"ماحاش" ال يميلون إل���ى قبول إفادة 
المعلم���ة، ويفضل���ون مزاعم عنصري 
الشرطة، بأن أبو حديد لم تكن شاهدة 
على إط���الق النار وأنه���ا حضرت إلى 
"غرفة النفايات" بعد إطالق النار على 

الحالق.

سلطات االحتالل بصدد إغالق التحقيق باستشهاد إياد الحالق

دمشق/ االستقالل:
دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
نايف حواتمة الس���لطة الفلس���طينية لمغادرة سياسة 
رد الفع���ل الخجولة ف���ي مواجهة الض���م واالنتقال إلى 
المواجهة الش���املة بموجب قرارات المجلسين الوطني 

والمركزي.
واعتب���ر حواتمة ف���ي تصري���ح صحف���ي، أن الخالفات 
والمش���اورات األميركية اإلس���رائيلية لن تقود إلى إلغاء 
الضم، ب���ل للبحث في تطبيقه بما يخ���دم كامل مصالح 

الطرفين فلسطينيًا وإقليميًا.
ودعا الس���لطة للتراجع عن مبدأ »تبادل األرض على 
خطي 4 حزيران«، إلس���قاط ذرائ���ع نتنياهو لضم 

الكتل االستيطانية.
كم���ا اعتبر أن خطوات الس���لطة في تطبي���ق قرار 5/19 
خجولة ويس���ودها الت���ردد، وعليها حس���م أمرها إللغاء 
اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس والدخول في المواجهة 

الشاملة.
وأكد أن سياس���ة الس���لطة في مواجه���ة الضم مرتبكة 
ومربكة للحركة الش���عبية وال توفر اليقين لديها بجدية 
المواجهة حتى النهاية، مش���يرًا إلى أن التأييد الدولي 
للقضية والحقوق عنصر ض���روري، لكنه لن يكون بدياًل 
عن العامل الفلس���طيني باعتباره العنصر الرئيسي أواًل 

وعاشرًا.
وق���ال »إن الرهان عل���ى الدعم الدولي إلس���قاط صفقة 

ترمب – نتنياهو ومشروع الضم يقوم على الوهم ويعبر 
عن سياس���ية تتهرب من المواجهة الشاملة، معتبًرا أن 
أية دع���وة اآلن إلحياء الرباعية واس���تئناف المفاوضات 
بإش���رافها تص���ب في خدم���ة رؤية ترم���ب – نتنياهو 

ومشروع الضم واإللحاق.
كم���ا ق���ال حواتم���ة »أبلغت موس���كو ف���ي آذار /مارس 
الماض���ي أن الصيغ���ة التفاوضية الوحي���دة التي نقبل 
بها هي المؤتمر الدولي بإشراف األمم المتحدة وشروط 
قيام���ه اآلن غير متوفرة برأي���ي، وأتمنى على غوتيريش 
ومالدين���وف عدم االنش���غال بإحياء الرباعي���ة الدولية 
لصالح العمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا وصون 

حقوقه الوطنية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية«.

حواتمة: خطوات السلطة نحو الضم خجولة وعليها االنتقال للمواجهة الشاملة

غزة/ االستقالل: 
هاجمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، مراكب الصيادين بالرصاص وفتحت 
خراطي���م المياه صوبهم، في ع���رض بحر مدينة غزة، وتوغلت ف���ي أراضي المواطنين 
الزراعية ش���رق خان يونس جن���وب القطاع. وأفادت مصادر محلي���ة"، بأن زوارق بحرية 
االحتالل، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب 
الصيادين على بعد ثالثة أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب غزة، 

ما اضطر الصيادين للمغادرة والعودة إلى الشاطئ خوفا من اإلصابة.
كما توغلت ثماني آليات عسكرية إسرائيلية تضم جرافات ودبابات، انطالقا من مواقع 
االحتالل العس���كرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خان يونس لعشرات األمتار 
في أراضي المواطنين ش���رق عبسان ش���رق المدينة، وقامت بأعمال تجريف ووضعت 

سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطالق نار في المكان.
وتتعمد قوات االحتالل، بش���كل يومي استهداف الصيادين والمزارعين، وتتوغل في 

أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع.

االحتالل يهاجم الصيادين في 
بحر غزة ويتوغل شرق خان يونس

عّمان / االستقالل
دعت الحركة اإلس���المية في األردن إلى أن يكون يوم الجمعة المقبل "يوم غضب" على 

صعيد األمة العربية واإلسالمية؛ لمواجهة القرار اإلسرائيلي بضم أراض فلسطينية.
ج���اء ذلك خالل مؤتمر للحركة اإلس���المية، ممثلة بجماعة اإلخوان المس���لمين، وكتلة 
اإلص���الح البرلمانية، وح���زب جبهة العمل اإلس���المي، في مقر األمان���ة العامة لألخير 
بالعاصمة عمان.  وتال عبد الحميد الذنيبات المراقب العام لإلخوان بياًنا رسمًيا للحركة؛ 
حول القرار اإلس���رائيلي بضم اراض فلس���طينية، مثنيًا على الموقف األردني الرسمي 

الرافض للقرار، ومطالبته بخطوات عملية تبدأ بحراك دولي للضغط على االحتالل.
وطالبت الحركة اإلس���المية بالرد على العدوان من خالل إلغاء اتفاقية السالم الموقعة 

مع "إسرائيل" عام 1994، واتفاقية الغاز عام 2016، وقطع العالقات الدبلوماسية.
ودعت إلى عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون اإلسالمي؛ لبحث تداعيات هذا القرار وسبل 

مواجهته، على صعيد األمة اإلسالمية.
وحث���ت البرلمانات العربية واإلس���المية على إطالق أكبر حراك برلماني على مس���توى 
العالم لرفض الق���رار، معتبرة أن "التطبيع مع إس���رائيل والهرولة إلقامة عالقات معه، 

خيانة للقضية الفلسطينية وانقالب على ثوابت األمة".
كما دعت الحركة اإلس���المية الحكومة األردنية إلى "ض���رورة إعادة تعريف العالقة مع 
الكيان المحتل )إس���رائيل(، والش���روع ببناء برنامج وطني شامل لمواجهته والتصدي 

ألطماعه وعدوانه، على فلسطين واألردن".
م���ن جانبه، قال أمين عام حزب جبهة العمل اإلس���المي مراد العضايلة في حديثه، إن 
خطة الضم، تستهدف القضية الفلسطينية، وتعتبر عدواًنا واضًحا على األردن، وإعالن 
حرب عليه وعلى فلسطين. وتشهد المنطقة، حالة من الترقب إلعالن "إسرائيل" عزمها 
ضم منطقة غور األردن وش���مال البحر الميت )على الحدود مع األردن(، والمس���توطنات 
بالضفة الغربية لس���يادتها في األول من الشهر المقبل. وُتشير تقديرات فلسطينية 

إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

الحركة اإلسالمية باألردن تدعو 
لجمعة »غضب« لمواجهة الضم
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

�إعالن ب�شاأن خمتار لعائلة �أبو مرزوق ) يبنا( 
)) تعلن دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
السيد / فيصل رفعت مصطفى ابو مرزوق قد تقدم لشغل منصب مختار 
لعائلة ابو مرزوق ) يبنا ( وعلى من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة 
في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل اسبوعين من تاريخه ((

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

  تبليغات �شرعية
الى المدعى عليه / نضال سعيد عبد الرؤوف جودة من اسدود وسكان رفح سابقا 
والمتواجد في النرويج حاليا ومجهول محل االقامة فيها يقتضى حضورك الى 
محكمة رفح الش����رعية يوم االربعاء بتاريخ 2020/8/5م الس����اعة الثامنة صباحا 
في الدعوى اس����اس 2020/464 وموضوعها " نفقة زوجية " والمقامة عليك من 
زوجتك المدعية / فداء عبد الناصر عبد الرحيم احمد من بربرة وس����كان رفح وان 
لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول . وذلك في وحرر في 2020/6/29م

قا�سي حمكمة رفح ال�سرعية 
 حممود �سامل م�سلح 

  �إعالن فقد �شيك
أعلن انا / حس���ن نبيل حس���ن النخال من س���كان غزة وأحمل هوية رقم 
)906711643( عن فقد الش���يك و يحمل الرق���م   )30000073(  الصادر 
من حسابي لدى بنك االنتاج الفلسطيني قيمته )3000 شيكل ( مستحق 
بتاريخ 2020/5/20 وبتاري���خ 2020/5/21 تم فقده. فأرجو ممن يجده ان 

يسلمه ألقرب مركز شرطة , وله جزيل الشكر والتقدير

 دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
 �إعالن بيع باملز�د �لعلني

 يف �لق�شية رقم 2019/16198
نعلن للعموم انه معروض للبيع م���ن قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
وبعد االطالع على ملف القضية التنفيذية رقم 2019/16198 والمتكونة 
فيم���ا بين طالب التنفيذ / محمود كمال زهدي اب���و عودة والمنفذ ضده / 
محمد نبيل حس���ن رضوان الثالج���ات المحجوزة الخاصة بس���وبر ماركت 
الرضوان الواقع غزة الشيخ رضوان مقابل اكسترا باجت قرب السوق وهي 
كالتالي  : ثالجات ثالث ضلف ستانليس ثالجة ثالث ضلف لون ابيض – 

ثالجة مجمدات لون ابيض – ثالجة كوكاكوال ضلفتين لون احمر "
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في اوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اسمه بعد دفع التأمين بواقع %10 
من قيمة التخمين وان الرس���وم والداللة واالنتقال على نفقة المشترى علما 
بان المزاد سينعقد الساعة الثانية عشر من يوم االربعاء بتاريخ 2020/7/15م

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

  دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 �عالن ب�شاأن خمتار لعائلة برغوت
)) تعلن دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
السيد / كمال جبر س���ليم برغوت قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
برغ���وت وعلى من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة في مقر الوزارة 

لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل اسبوعين من تاريخه ((

غزة/ االستقالل: 
طالب نقابي����ون فلس����طينيون، وعرب، 
امس الثالثاء، بتحقي����ق الوحدة وإنهاء 
الض����م  لمواجه����ة خط����ة  االنقس����ام، 
اإلس����رائيلية ألجزاء واسعة من الضفة 

الغربية المحتلة.
ج����اء ذلك خ����الل مؤتمر، عق����ده "تجّمع 
النقابات المهني����ة" بمدينة غزة، رفضا 
لخط����ة الضم، بمش����اركة ش����خصيات 
ونقابيي����ن  اعتباري����ة،  فلس����طينية 

فلسطينيين وعرب.
قال عضو المكتب السياسي في حركة 
الجهاد االس����المي في فلس����طين خالد 
البط����ش، في كلم����ة له خ����الل المؤتمر 
"يأتي هذا المؤتمر انس����جاما للخطوات 
الوطني����ة لتعزيز الوح����دة بين مكونات 

الشعب الفلسطيني".
وتابع "نؤكد أن ق����رار الضم الصهيوني 
المزم����ع تطبيق����ه األي����ام القادمة، في 
التس����وية  لمش����روع  فش����ل  جوه����ره 
السياسي، ووضع حد لوهم مشروع حل 
الدولتي����ن". وطالب ب�"تحقي����ق الوحدة 
الوطني����ة ووح����دة المي����دان، ورف����ض 
اإلجراءات الصهيونية"، لمواجهة خطة 
الضم. وشدد س����هيل الهندي، رئيس 
التجّمع، في كلمة له خالل المؤتمر على 
ان هناك إجماع����ًا نقابيًا وفصائليًا على 

رفض مشروع الضم".
ودعا إلى ض����رورة "وحدة الصف الوطني 
الفلس����طيني لمواجه����ة مخطط الضم 
العنص����ري"، كما طالب بإط����الق المزيد 

"م����ن الفعالي����ات والوقف����ات الرافضة 
لمخطط الضم ألجزاء واسعة من الضفة 

المحتلة".
من جانبه، قال عبد الله عبيدات، األمين 
العام لالئت����الف النقابي العالمي لدعم 
فلس����طين، في مقطع فيدي����و، تم بّثه 
خالل المؤتم����ر "العمل النقابي من أهم 
ميادين القتال لفضح العدو؛ فالنقابات 
عل����ى المس����توى العالمي واإلس����المي 
والعربي واألردني والفلسطيني واجهت 
التطبي����ع مع الع����دو، ورفضت االحتالل 
والظلم". وتابع "من خالل العمل النقابي، 
كنا س����باقين في محارب����ة التطبيع مع 

إس����رائيل، ولم نس����مح أن يكون جسما 
طبيعي����ا ويتغلغ����ل ف����ي المجتمعات 

العربية المحيطة بفلسطين".
وأشار إلى وجود تعاون بين "االتحادات 
فعاليات  لتنظيم  العالمي����ة  والنقابات 
رافضة لخطة الضم؛ واحتالل فلسطين 

كلها".
وشدد على أن النقابات المهنية العربية 
"تق����ف إل����ى جان����ب الفلس����طينيين، 
المحافل  ف����ي  العدو  وتهدف لفض����ح 

المحلية والدولية".
وفي خت����ام المؤتمر، وّقع����ت النقابات 
الفلس����طينية بغزة على وثيقة لرفض 

خطة الضم.
وتعت����زم الحكوم����ة اإلس����رائيلية بدء 
إج����راءات ض����م مس����توطنات بالضفة 
الغربية في األول من يوليو/تموز الحالي، 
بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
وتش����ير تقديرات فلس����طينية، إلى أن 
الضم اإلسرائيلي سيصل إلى أكثر من 

30 بالمئة من مساحة الضفة.
ورفضا لهذا المخطط اإلسرائيلي، ينظم 
الفلسطينيون، منذ مطلع يونيو/ حزيران 
الجاري، فعاليات ش����عبية وجماهيرية 

في الضفة الغربية وغزة.

غزة.. نقابيون يطالبون بوحدة فلسطينية لمواجهة الضم

جنيف/ االستقالل:
دعت مفوضة األمم المتحدة الس���امية لحقوق 
اإلنسان ميشيل باش���ليه "إسرائيل" إلى وقف 
خططها غير القانوني���ة لضم جزء من األراضي 
الفلس���طينية المحتل���ة في الضف���ة الغربية، 
محذرة من أن "هذا يمكن أن يفجر اش���تباكات 

دامية".
وأك���دت باش���ليه في بي���ان له���ا، أن مخطط 
"إس���رائيل" لضم أج���زاء من الضف���ة الغربية 
المحتلة غير ش���رعي، محذرة من أن "العواقب 
ق���د تكون كارثي���ة، وأن آثار الضم ستس���تمر 
لعقود وستكون مسيئة جًدا إلسرائيل وكذلك 

للفلسطينيين".

وقالت: "الضم غير شرعي سواء كان ل� 30% من 
الضفة الغربية أم ل� %5" .

وحضت "إس���رائيل" على أن "تصغي إلى كبار 
موظفيها الرس���ميين الس���ابقين وجنراالتها، 
وكذلك إل���ى العديد من األص���وات في العالم 
الت���ي تحذرها م���ن المضي في ه���ذه الطريق 

الخطرة".
ونبه���ت إل���ى أن من ش���أن خط���وة كتلك أن 
ت���ؤدي بالتأكيد إل���ى زيادة القي���ود على حق 
الفلس���طينيين في حرية التنق���ل، في وقت 

تصبح مراكزهم السكانية جيوًبا معزولًة.
وتابعت "إضافة إلى ذلك م���ن المرجح أن تتم 
مصادرة مس���احات كبيرة من األراضي الخاصة 

بش���كل غي���ر قانوني، وف���ي الح���االت التي ال 
يحصل فيه���ا ذلك، يمك���ن أن يفقد العديد 
من الفلس���طينيين القدرة عل���ى الوصول إلى 

أراضيهم لزراعتها".
وحذر مكتب باش���ليه من أن الفلس���طينيين 
داخل المناطق المخطط ضمها، س���يتعرضون 
لضغ���وط كبيرة كي يغادروها، مش���يًرا إلى أن 
تجمعات س���كانية بأكملها غي���ر معترف بها 
بموجب الخطة اإلس���رائيلية س���تواجه مخاطر 
"نقل قس���ري". وأش���ارت إلى أن المستوطنات 
التي تعد أساًسا انتهاًكا واضًحا للقانون الدولي 
ستتوسع بالتأكيد، معتبرة أن "هذا مزيج شديد 

االشتعال".

المفوضية األوروبية تدعو »إسرائيل« لوقف خطط الضم غير القانونية

واشنطن/ االستقالل:
طالبت 129 منظمة ومؤسس����ة أميركية في رسالة وجهتها إلى مرشح الحزب 
الديمقراطي األميركي للرئاس����ة جو بايدن، باتخاذ مواقف واضحة يعلن فيها 

أنه سيعيد السفارة األميركية من القدس إلى "تل أبيب".
وطالبت الرس����الة المرش����ح األميركي للرئاس����ة، بربط المس����اعدات المقدمة 
ل�"إس����رائيل" بمدى احترامها لحقوق اإلنسان الفلسطيني، وأن يعلن مطالبته 
بإنهاء حصار غزة، وتحميل "إس����رائيل" المس����ؤولية عن األوضاع اإلنس����انية 

لسكانها.
واس����تندت الرسالة في مطالبها إلى اس����تطالعات للرأي العام األميركي وبين 
اليهود تكش����ف عن تزايد التأييد للحق الفلس����طيني، فيما ال زالت التواقيع 
تجمع عليها، ومن المتوقع أن يصل عدد موقعيها لنحو 300 مؤسسة ومنظمة.
وجاءت الرس����الة متزامنة ومتطابقة مع إعالن مبادئ ص����در قبل عدة أيام عن 
المؤسسات الفلسطينية في الواليات المتحدة، تم فيه وضع أطر لتقييم دعم 

أي مرشح لالنتخابات األميركية بناًء على موقفه من الحقوق الفلسطينية.
كما طالبته ب����أن يعّبر عن معارضت����ه الصريحة الحتالل "إس����رائيل" للضفة 
الغربية، بما فيها القدس، والحصار غير المشروع الذي تفرضه على قطاع غزة، 
وأن يعترف بااللتزامات التي تقع على عاتق "إس����رائيل" تجاه سكان القطاع، 

وهم سكان محمّيون وفًقا للقانون الدولي.
وش����ددت على ضرورة أن يساند اش����تراط حصول "إس����رائيل" على التمويل 
العس����كري األميركي بوضع حّد النتهاكاتها لحقوق اإلنس����ان الفلسطيني، 
وتقّيده����ا بكافة القوانين األميركي����ة ذات العالقة، بما فيه����ا قانون مراقبة 

تصدير األسلحة وقانون "ليهي".
وأك����دت على ضرورة أن يس����اند مش����روع قان����ون "ات����ش. آر. 2407" بعنوان 
"تعزيز حقوق اإلنس����ان لألطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت قانون 
االحتالل العسكري اإلس����رائيلي"، والذي قّدمته النائب بيتي ماكولوم ضماًنا 
لئال يصّب الدعم المالي األميركي في احتجاز "إس����رائيل" العسكري لألطفال 

الفلسطينيين، واستجوابها لهم، واستغاللها لهم أو إساءتها لمعاملتهم.
ودعت المرشح بايدن ألن يعارض استخدام المساعدات األمنية األميركية ضد 
السكان المحمّيين، بما في ذلك في غزة، وأن يدعو الحكومة اإلسرائيلية لحماية 
المدنيين من عنف المس����توطنين، وأن يدعم حقوق الالجئين الفلسطينيين 

التي تتماشى والقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات العالقة
 كما دعته ألن يقّدم وًعدا بإرجاع الس����فارة األميركية إلى "تل أبيب" إلى حين 
ة، وأن  تغّي����ر الوضع الدولي للقدس، من وضعها الحال����ي باعتبارها أرًضا محتلَّ
ة حالًيا  يرفض اعتراف الواليات المتحدة بسيادة "إسرائيل" على أّي أراض محتلَّ

في غياب التوّصل إلى اتفاقية نهائية معترف بها دولًيا مع الفلسطينيين.

129 مؤسسة أميركية تطالب 
»بايدن« بإعادة السفارة لـ »تل أبيب«
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في الوقت الذي تنقض فيه أمريكا على القضية الفلسطينية, وتضعها بين 
مخالبها لتقدمها كهدية إلسرائيل, وفق ما يسمى بمخطط صفقة القرن, وما 
تتضمنه من سياس���ة الضم االستعمارية التوسعية, تنفض الدول العربية 
يدها وتتبرأ من القضية الفلسطينية, بل وتسعى إلقناع السلطة لقبول مبدأ 
التفاوض على ما تس���مى بصفقة القرن, وربما ما يدعو الى االس���تغراب هو 
الصمت الشعبي في الش���ارع العربي على هذا التغول الصهيوأمريكي الفج 
تجاه القضية الفلسطينية, وحالة السكون في العواصم العربية, رغم خطورة 
ما تتعرض له القضية الفلس���طينية, فهذا االنفض���اض العربي عن نصرة 
القضية الفلسطينية يمثل اريحية كبيرة لدى الحكومة الصهيونية واالدارة 
االمريكية التي راهنت على عدم تحرك الشارع العربي لمواجهة صفقة القرن, 
رئيس الموس���اد الصهيوني يوسي كوهين، الذي أجرى مؤخرا محادثات في 
عمان والقاهرة حول الضم، قال انه ال يوافق على تقديرات الجيش، بان الضم 
د يؤدي إلى تصعيد كبير في العمليات التي سينفذها فلسطينيون، وبضمن 
ذلك إط���اق نار باتجاه جنود ومواطنين إس���رائيليين، وربما عودة العمليات 
»االنتحارية« أيضا. وأضاف أن تقديرات الجيش اإلسرائيلي هي أن الضم قد 
يؤدي إلى خ���رق وقف إطاق النار في قطاع غزة وربما ينتهي ذلك بمواجهة 
عس���كرية. واعتبر أن ه���ذه التقديرات خاطئة وان الضم ل���ن يقود إلى هبة 
فلس���طينية واس���عة، وال النتفاضة ثالثة، كما أنه لن يؤدي إلى مواجهة في 
قطاع غ���زة. وقال »إنني ال أوافق على االدعاء أن الضم س���يقود بالضرورة إلى 

ردود فعل عنيفة«.
تقديرات الصهيوني كوهين جاءت بعد استطاع مواقف عربية وفلسطينية 
رسمية, وهو يبني قناعاته على عدم وجود ارهاصات وحالة شحن في العواصم 
العربية تجاه خطة الضم  االس���تعماري, وربما يكون هذا التقدير خاطئًا لكنه 
يستند الى معلومات استقاها كوهين من جهات عربية وفلسطينية عديدة 
تعهدت بمنع تحرك الش���ارع العربي والضفي لمواجه���ة مخطط الضم, وان 
المعارضة لهذه الخطوة س���تكون معارضة شكلية وفي داخل اروقة الفنادق 
عب���ر الموائد الممتدة في قاع���ات التفاوض, وهذا الموقف لخصة  حس���ين 
الش���يخ  رئيس هيئة التنسيق والتعاون مع »إس���رائيل« عندما اكد بأننا في 
السلطة الفلسطينية، لن نسمح بالمطلق بحدوث انتفاضة، او أي أعمال عنف 
ضد االس���رائيليين، ردًا على ضم الضفة الغربية، ولكن كل ما نريده وسنعمله 
ه���و اننا لن نتحدث معهم فقط, اما المواقف العربية فقد اظهرتها صحيفة 
»إسرائيل اليوم« في افتتاحيتها وقالت إن »الخطة لبسط السيادة اإلسرائيلية 
عل���ى غور األردن والمس���توطنات الكبرى بالضفة الغربي���ة، تثير غضبا كبيرا 
ف���ي العالم العربي«، مس���تدركة: »لكن يتبين من خل���ف الكواليس أن زعماء 
عرب يتحدثون بغير ذلك، وال يس���ارعون إلى االس���تلقاء على الجدار من أجل 
الفلسطينيين«، وأشارت الصحيفة إلى بعض حكام الدول العربية يحذرون من 
تداعيات خطوة الضم، لكنهم يتبنون أصواتا مختلفة داخل الغرف المغلقة، 
موضحة أنهم أعطوا المس���ؤولين األمريكيين موافقة ضمنية لتحقيق خطة 

الضم, وهذا يوضح حقيقة تقديرات كوهين لردود الفعل على الضم.
ال يجب على االطاق ان يصمت الش���ارع العربي على خطة الضم االستعماري 
الصهيوني, ألنها تمثل خطوة فقط في اطار ما تس���مى بصفقة القرن, وان 
خطة الضم اذا بدأت في الضفة فلن تنتهي بانتهاء االحتال الصهيوني من 
الضم, فالخطوات التي س���تتبعها اخطر بكثير منها, فهناك خطة تهجير 
للفلسطينيين وتوطينهم في باد عربية مجاورة, وهناك خطة تبادل اراٍض, 
وخطة تحالف عربي اس���رائيلي مشترك تقف على رأسه وتقوده »اسرائيل«, 
وخطة لاستياء على خيرات ومقدرات هذه االمة لصالح امريكا و »اسرائيل«, 
وخطة الثارة مشكات بين دول الجوار العربي لضمان استمرار الخاف بينهم 
كما يحدث بين اليمن والس���عودية, وبين االم���ارات واليمن, وبين التحالف 
الس���عودي البحريني االمارتي ضد قطر, وبين مصر وليبيا, ومصر والسودان 
على منطقة حايب,. وبين المغرب والجزائر ومشكلة الصحراء الغربية, وهذه 
كلها الغام زرعتها اس���رائيل واالدارة االمريكية لتفجيرها في وجه االنظمة 
التي تعارض سياس���تهما في المنطقة, ويكف���ي ان تلمس ذلك من خال 
اس���تخدام »اس���رائيل« ألثيوبيا في مسألة س���د النهضة الذي بنته اثيوبيا 
في أراضيه���ا والذي يتحكم في كمية المياه التي تدخل للس���ودان ومصر, 
وهو ما يهدد البلدين ويزعزع اس���تقرارهما االقتص���ادي, ورغم ذلك ترفض 
اثيوبيا التفاوض مع البلدين والوصول الى حلول تمنع انهيار القطاع الزراعي 
بهما وهو الذي يعتمد بشكل اساس���ي على مياه النيل, فاثيوبيا تستقوي  
بعاقتها مع »اسرائيل«, وتضرب بعصا »اسرائيل« مقابل ما ستمنحه لها من 

قواعد فوق اراضيها واالستفادة من مياه النيل.
»اس���رائيل« غرضها اكبر من ذل���ك بكثير وهي تريد ان تق���ول للعرب انها 
تتحكم بهم وبمستقبلهم االقتصادي ويدها ممتدة في كل مكان, من اجل 
كل ذلك يجب على الش���عوب العربية ان تستفيق قبل فوات اآلوان وتحبط 
مخطط الضم االستعماري من خال خطوات احتجاجية شعبية متصاعدة في 

عواصمها إلفشال صفقة القرن.   

انقضاض أمريكي وانفضاض عربي

رأي

يؤّكد األس����تاذ الجامعّي اليهودّي-اإلس����رائيلّي، ش����فير چرشون، 
وهو عاِلم اجتماع يهودّي وأس����تاذ في جامعة كاليفورنيا في سان 
دييجو، يؤكد لكل من في رأس����ه عينان أن الحركة الصهيونّية هي 
حركة اس����تعمارّية وعنصرّي����ة بامتياز، ال تتوق����ف مطامعها عند 
حدود فلس����طين التاريخّية، بل تتعدى ذلك إل����ى الوطن العربّي، 
أْي الس����يطرة على أكب����ر قدٍر من األراضي العربّية، إْن كان ُمباش����ًرا 
، ليس ألّنها “تهوى” السيطرة، بْل ألنها تسير  أْو بش����كل التفافيٍّ
وفق ما وضعه أقطابها منذ تأسيسها، إذ أنها تتصّرف كاإلخطبوط، 
وتتغلغل في أّي ُبقعة في العالم، مس����تغلة عاقاتها الوطيدة مع 
رأس األفعى، الواليات المتح����دة األمريكّية ودول النفاق األوروبّي، 
الت����ي ب�”معارضتها” لسياس����ات كيان االحتال اإلس����رائيلّي ال 
تس����من وال تغن����ي عن جوع، وع����اوة على ذلك، تس����تثمر الحركة 
الصهيونّي����ة، التي كانت األمم المتحدة قد س����اوتها بالعنصرّية، 
تس����تثمر حالة الذل والهوان، التي تعصف ب����دول الوطن العربّي، 
وعل����ى نحو خاصٍّ دول الخليج، التي تتس����ابق فيما بينها، وأحياًنا 
بصورة االس����تجداء، للتطبيع مع الكيان، متناسية عن سبق اإلصرار 
والترصد أن إسرائيل أقيمت على األرض الفلسطينّية، وأن شعبها 
د في أفظع جريمة ارتكبت على مّر التاريخ، وبالتالي  ر وش����رِّ قد هجِّ
فإن التعويل على حكام الس����واد األعظ����م من الدول العربّية إلنقاذ 

ل عليها بتاتا. القضّية الفلسطينّية العادلة ال ُيعوَّ
***

واآلن ينشِغل العالم بالخطوة اإلس���رائيلّية المرتقبة في الفاتح 
من ش���هر تموز )يوليو( بضّم األغوار وأجزاء واس���عة من الضّفة 
الغربّية المحتلة، وكالعادة فإن س���لطة أوسلو-س���تان، لم ترتِق 
إلى مس���توى الحدث، ولكن ُيمِكننا التأكيد أن الس���لطة ما زالت 
تتبنى التنس���يق األمنّي كإس���تراتيجّيٍة لمن���ع “اإلرهاب” في 
الضفة الغربّية ضد قّوات االحتال وس���كان المستوطنات، ونرى 
ف���ي هذه العجالة من األهمية بم���كان التذكير، ويكفي في هذه 

العجالة التذكير بقيام األمن الفلسطينّي قبل عدة أسابيع بإحباط 
عملية عس���كرّية ضد قّوات االحتال، بعد إعان عّباس عن وقف 

التنسيق األمنّي.
***

وفي إس���رائيل كالعادة يتم تقس���يم األدوار بين مؤّيدي الضّم 
وبي���ن معارضيه، ومن خال مواكبة ما يجري في وس���ائل اإلعام 
العبرّية ن���رى أن النقاش بين الطرفْين االثنين ما زال مس���تعًرا، 
وتحديدا من المس���ؤولين السابقين في المؤسسة األمنّية، حيث 
يدور الجدال حول منفعة إس���رائيل من هذه الخطوة من عدمها، 
أْي أن الخاف بين الطرفين هو مس���ألة داخلّية في الكيان، إذا أن 
أحدا من ه���ؤالء ال�”معارضين” ال يتطّرق، ال مباش���رة وال بصورة 
غير مباشرٍة إلى الحقوق الفلس���طينّية المنهوبة والمسلوبة، وال 
أحد يتحدث عن الحقوق التاريخّية للشعب العربّي الفلسطينّي، 
إّنهم ُيش���ّددون في طرحهم عل���ى االنتماء إلس���رائيل القوّية، 
العنجهية، المارقة وعلى عظمة جيش���ها، الذي بحس���بهم يقدر 
على هزيمة الجيوش العربّية مجتمعة، وبالتالي فإن هذا الجدال 
المبت���ذل يؤك���د مّرة أخ���رى أن توّجه الكل اإلس���رائيلّي هو نحو 
السيطرة على األراضي الفلسطينّية، التي تبقّيت، ولكن بأساليب 
ال تجل���ب األضرار لألمن القومّي للكي���ان، أْو في المجتمع الدولّي، 
وُيساِهم بحسبهم إلى زيادة عزلة إسرائيل في الساحة الدولّية.

***
ونرى أّن تصريحات حس���ين الشيخ، المس���ؤول الفلسطيني عن 
العاقات مع إس���رائيل وأحد أقرب مستش���اري رئيس ما ُيّسمى 
بالسلطة الفلسطينّية، محمود عّباس، لصحيفة )نيويورك تايمز( 
األمريكّي���ة، خطيرة جدا، وما كان لُيدلي به���ا دون الحصول على 
ضوٍء أخضٍر من “س���يادة الرئيس”، وبالتالي ف���إن أقواله تمثل 
نهج السلطة االستس���امّي ومواصلة تعويلها على المفاوضات 
مع إسرائيل، ووفق الشيخ، فإن الضم يعني عدم عودة العاقة مع 

إسرائيل!!!. وتهدف االس���تراتيجية التي حّددها السيد الشيخ، 
كما أكدت الصحيفة األمريكّية، إلى تذكير اإلسرائيليين باألعباء 
التي سيتحملونها في حالة تفكك السلطة الفلسطينية، وإثبات 
استعدادهم للسماح للسلطة باالنهيار إذا مّر الضم، وقال الشيخ: 
إم���ا أن يتراجع���وا عن الضم وأْن تعود األمور إل���ى ما كانت عليه، 
أْو أنه���م يتّبعون الض���م ويعودون إلى احت���ال الضفة الغربية 
بأكملها، خاصة تصريحات الش���يخ: وق���ف مخطط الضّم مقاِبل 
ع���ودة العاقات مع إس���رائيل، وهنا تكمن الخط���ورة في موقف 

السلطة الفلسطينّية.
***

في الس���ابع من ش���هر )يونيو( حزي���ران الج���اري، تظاهر آالف 
اإلسرائيليين في مدينة تل أبيب احتجاًجا على مشروع الحكومة 
مخطط الضّم أراٍض بموجب خطة الس���ام األمريكّية، التي باتت 
تعرف إعامًيا ب�”صفقة الق���رن”. ورفع المتظاهرون، من اليهود 
والعرب، أعام فلس���طين وإس���رائيل منددي���ن باحتال الضّفة 
الغربّي���ة وبالمس���توطنات غير الش���رعية. ما يلف���ت االنتباه في 
المظاهرة، التي ش���ارك فيها اآلالف من فلسطينيي الداِخل هو 
يافطة قالت بالحرف الواحد: “الضّم هو نهاية الصهيونّية”، أْي 
أن “يس���ار” الكيان يريد المحافظة على الصهيونّية، وبالتالي ال 
ف” إاّل بالتكتيك، ورغم ذلك،  فرق بينهم وبين نتنياهو ال�”متطرِّ
لون  م���ا زال البعض الكثير من العرب والفلس���طينيين أيضا ُيعوِّ
عل���ى هذا اليس���ار، الذي ال يختِل���ف عن اليمين، إال بالتس���مية، 
فمن احتل الصفة الغربّية وأقام المس���توطنات هو ال�”يس���ار” 
اإلسرائيلّي، وهو المس���ؤول األّول والمباِشر عن المجازر الفظيعة 

التي ارتكبها الصهاينة بحق الفلسطينيين.
***

ماحظة: ال ُيش���ّرف بالمّرة رفع العلم الفلسطينّي إلى جانب علم 
الكيان خال المظاهرة التي جرت في ساحة المجرم رابين.

العنوان أع���اه ليس خاص���ة تحليل لمواق���ف األطراف ذات 
العاقة برؤية صفقة القرن ال س���يما فيم���ا يتعلق بضم اجزاء 
واسعة من الضفة الغربية للسيادة اإلسرائيلية، بل هو موقف 
معلن للتي���ار األفنجيلي األمريكي الداع���م األكبر للصهيونية 

المسيحية المتحالفة مع الصهيونية السياسية.
ففي خطوة غير مس���بوقة وغير متوقعة م���ن التيار األفنجيلي 
خاص���ة الجزء األمريكي من���ه أصدر المط���ران أو القس )إفرايم 
 )WEU( السكرتير العام للتحالف األفنجيلي العالمي )تينديرز
يوم الثاثاء الموافق 2020/6/23، بيانًا مكتوبًا ُنشر على الموقع 
اإللكترون���ي للتحالف أعرب فيه عن قلقه الش���ديد من مخطط 
الض���م الذي تعتزم الحكومة اإلس���رائيلية الب���دء بتنفيذه في 
األول م���ن تموز القادم، قائًا »إذا ما ُنفذ الضم، س���يقضي على 
األمل في إمكانية التوصل الى سام بين الحكومة اإلسرائيلية 

والسلطة الفلسطينية«.
وتجدر اإلش���ارة هنا أن حوالي 600 مليون ش���خص من مجموع 
المس���يحيين ح���ول العالم الذي���ن يزيد عددهم ع���ن 2 مليار 
ش���خص، ينتمون للتيار األفنجيلي، وتعتبر الواليات المتحدة 
األمريكي���ة أكب���ر مركز عالم���ي للتيار األفنجيل���ي، حيث يقدر 
عدده���م بحوالي 75 مليون ش���خص اي ما نس���بته %30 من 
مجموع السكان الذي بلغ في بداية العام 2020 ما مجموعه 331 
مليون نسمة، ويعبر 50 مليون شخص من التيار األفنجيلي في 
أمريكا أي ما نسبته %66,6 من مجمل عدد التيار في أمريكا عن 
دعمه المطلق للصهيونية المسيحية، وتؤمن هذه األخيرة بأن 
فلسطين هي األرض الموعودة للشعب اليهودي الذي يجب أن 
يعود اليها ليقيم كيانًا يهوديًا يمهد لعودة المس���يح الثانية 
الذي سيؤس���س مملكة األلف عام، األمر ال���ذي يعني أن دعم 
دولة اليهود هو واجب ديني وش���رط للخ���اص، وعدم تقديم 
هذا الدعم يس���توجب العق���اب، وكان %81 من هذا التيار قد 

ص���وت لصالح الرئيس ترامب في انتخابات العام 2016، وذلك 
طبقًا الستطاعات مركز بيو )PEW( لألبحاث. وفي ذات السياق 
كان السيد روبرت جيفرسي مطران المعمدانية األولى في والية 
دالس ومستش���ار الرئيس ترامب للشؤون األفنجيلية قد صرح 
لصحيف���ة نيويورك تايمز يوم اإلثني���ن الموافق 2020/6/22، 
بالقول »التيار األفنجيلي حول العالم ال يكثرت كثيرًا بموضوعه 
الض���م«، ومن جهة أخرى قال الس���يد جويل روزنب���رغ الكاتب 
والناش���ط األفنجيلي والمقرب من نائ���ب الرئيس مايك بينس 
ووزير الخارجية بومبيو يوم اإلثنين الموافق 2020/6/29، »الضم 
اآلن سيلحق دمارًا شديدًا بالتحالف اإلسرائيلي الخليجي الذي 
أس���س له الرئيس ترامب ضد إيران«، وكان الس���يد روزنبرع قد 
استش���هد بنتائج استطاع الرأي الذي نفذ مؤخرًا لهذه الغاية 

وظهر معارضة غالبية التيار األفنجيلي للضم. 
من جهتها الحظت ه���ذه المقالة أن هناك تراجعًا بدأ يبرز في 
خطاب رئيس الوزراء نتنياهو عن عزمه الش���روع بتنفيذ الضم 
في الموع���د المحدد، حيث تجل���ى هذا التراج���ع مرتين خال 
األس���بوع الجاري، المرة األولى كانت يوم األحد الماضي الموافق 
2020/6/28، حي���ن خاط���ب نتنياه���و عبر الفيدي���و كونفرس 
المجموعة األمريكية من االتحاد المس���يحي من أجل إسرائيل 
)CUFI( حيث طالب نتنياهو في خطابه هذا اإلتحاد األفنجيلي 
بدع���م الرئيس ترامب ف���ي معركته االنتخابية ضد المرش���ح 
الديمقراطي جو بايدن الذي تظهر االس���تطاعات تقدمه على 
الرئيس ترامب، وطالبهم كذلك بالضغط على اإلدارة األمريكية 
للسماح إلس���رائيل بضم مناطق من الضفة الغربية لسيادتها 

وفقًا لرؤية صفقة القرن.
وق���د وظف نتنياه���و في خطابه هذا البع���د الديني حيث قال 
»التوراة واإلنجيل يش���يران بوضوح أن مناطق مثل مستوطنتي 
بي���ت ايل وش���يلو هما ج���زء ال يتجزأ م���ن تاري���خ اليهود في 

وطنه���م... وهم كذلك ج���زء ال يتجزأ من الهوية المس���يحية، 
األمر الذي يعن���ي أن هذه المناطق هي جزء م���ن إرثكم، وجزء 
من حضارتنا المش���تركة، وفق���ط إذا كانت هذه المناطق تحت 

السيادة اإلسرائيلية سيكون إرثنا المشترك محميًا لألبد«.
أما المرة الثانية فكانت مساء يوم االثنين الموافق 2020/6/29، 
حيث قال نتنياهو في لق���اء مغلق مع أعضاء من كتلة الليكود 
ف���ي البرلمان )الكنيس���ت( جرى تس���ريب جزء منه���ا لإلعام 
اإلس���رائيلي ويتضح مما س���رب أنه ال يوجد اتفاق حول الضم 
حتى اآلن م���ع اإلدارة األمريكي���ة الحالية حيث ق���ال نتنياهو 
ف���ي هذا اللقاء »هناك تقدم كبير مع الوفد األمريكي برئاس���ة 
مبعوث البيت األبيض الخاص أف���ي بيركوفتش الذي يتواجد 
في إس���رائيل منذ بداية األس���بوع الجاري، وأن الضم ال يعتمد 
عل���ى االتفاق مع حزب أزرق أبيض بل يعتم���د على اإلتفاق مع 

اإلدارة األمريكية«.
وعل���ى ضوء ذل���ك تتوقع ه���ذه المقال���ة أن ال تعل���ن الحكومة 
اإلسرائيلية عن ضم اي من المناطق الفلسطينية يوم غذ  )اليوم( 
المواف���ق األول من تموز كما أعلنت مرارًا في الش���هور الماضية، 

وتكتفي بالمقابل في مناقشة األمر في جلسة الحكومة.
كما تتوقع هذه الورقة أن تش���هد المنطقة نشاطًا ديبلوماسيًا 
نش���طًا يهدف من جهة الى التأثير على الفلسطينيين إلبطاء 
وربما لوقف تحريك ش���كواهم في محكم���ة الجنايات الدولية، 

ومن جهة أخرى لتهيئة المناخ لجولة جديدة من المفاوضات.
وفي هذا الش���أن ترى هذه المقالة أن الش���عب الفلس���طيني 
وعلى الرغم من أنه الطرف األضعف في المنطقة مقارنة بباقي 
أط���راف المنطق���ة، إال أنه أثب���ت في اآلونة األخي���رة أنه عنوان 
االس���تقرار اإلقليمي والس���لم العالمي، األمر الذي يتطلب منه 
تطوير إس���تراتيجيته الرافضة لرؤية صفقة القرن برمتها وفقًا 

للمعايير المتضمنة في قرار التاسع عشر من مايو الماضي.

الضّم: السلطة “تحذر” من انهيارها ودول الخليج “تهدد” بوقف التطبيع

األولوية اآلن إلنجاح التحالف »اإلسرائيلي« الخليجي ضد 
إيران وليس لضم أجزاء من الضفة للسيادة »اإلسرائيلية«

زهير أندراوس

أحمد عيسى
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إعالن فقد 
بطاقة 
تعريف

أعل���ن أن���ا المواط���ن / حس���ن نبيل حس���ن حميده عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)802794412( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عالء علي أحمد أبو عودة 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)926702325( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / حسن حماد حسان مبرد 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)909227340( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواط���ن / عبد الل���ه محمد محم���د ابو عبده 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)804016327( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن���ة / هيفاء محمود عب���د العزيز التوم  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)900211627( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن���ة /إيم���ان عوني عليان ابو يوس���ف  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802350611( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / ش���اهر نعيم اس���ماعيل الش���وامرة 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802736397( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواط���ن / عبد العزي���ز وائل حس���ن صباح 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802623157( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / ادريس محمد سليمان مسمح
 عن فقد بطاقة التعريف التي تحمل رقم )700429459( 
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مش���كورا إلى أقرب 

مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
قال الجهاز المرك���زي لإلحصاء إن الرقم 
القياس���ي العام ألس���عار المنتج سجل 
انخفاضا مقداره 2.20% خالل شهر أيار 
2020 مقارنة مع ش���هر نيسان 2020، 
حيث بلغ الرقم القياس���ي العام 93.25 
خالل ش���هر أيار 2020 مقارنة ب 95.35 
خالل شهر نيسان 2020 )سنة األساس 

.)100=2018
وسجل الرقم القياس���ي ألسعار المنتج 
للس���لع المس���تهلكة محليا من اإلنتاج 
المحلي انخفاضا مقداره 2.35%، حيث 
بل���غ الرقم القياس���ي ألس���عار المنتج 
للسلع المس���تهلكة محليا 93.01 خالل 
ش���هر أيار 2020 مقارنة ب 95.25 خالل 
ش���هر نيس���ان 2020 )س���نة األساس 

.)100=2018
كما سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج 
للس���لع المص���درة من اإلنت���اج المحلي 
انخفاض���ًا مق���داره 0.83%، حي���ث بلغ 
الرقم القياس���ي ألس���عار المنتج للسلع 
المصدرة م���ن اإلنتاج المحل���ي 95.44 
خالل ش���هر أيار 2020 مقارنة ب� 96.24 
خالل شهر نيسان 2020 )سنة األساس 

.)100=2018
فيما سجلت أس���عار إمدادات الكهرباء 
والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا 
مقداره 6.93%، والتي تشكل أهميتها 

النسبية 9.33% من سلة المنتج.
كما سجلت أسعار الس���لع المنتجة من 
نشاط الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
انخفاضًا مقداره 4.64%، والتي تشكل 
أهميتها النس���بية 32.14% من س���لة 
المنتج، وذلك النخفاض أس���عار السلع 
ضمن نش���اط صي���د األس���ماك بمقدار 
16.28%، وأس���عار السلع ضمن نشاط 
المحاصيل غير الدائمة بمقدار %6.53، 
نتج ه���ذا االنخفاض بصورة رئيس���ية 
عن انخفاض أسعار معظم الخضراوات 
وأس���عار الس���لع ضمن نش���اط االنتاج 
الحيوان���ي بمق���دار 4.19%، وأس���عار 

الس���لع ضمن نش���اط زراعة المحاصيل 
الدائم���ة المعمرة بمق���دار 1.38%. اما 
أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف 
الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها فقد 
سجلت انخفاضًا مقداره 3.15%، والتي 
تش���كل أهميتها النسبية 1.69% من 

سلة المنتج.
المنتجة من  الس���لع  وشهدت أس���عار 
الصناعات التحويلي���ة انخفاضًا مقداره 
0.13%، والتي تشكل أهميتها النسبية 
55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب 
انخفاض أسعار صناعة الحديد والصلب 
األساس���ية بمق���دار 1.49%، وأس���عار 

الس���لع ضمن نش���اط تجهي���ز وحفظ 
اللحوم بمقدار 1.27%، وأسعار صناعة 
منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات 
والمعدات بمق���دار 1.01%، على الرغم 
م���ن ارتف���اع أس���عار صناع���ة الزيوت 
والده���ون النباتية والحيوانية بنس���بة 
0.55%، وأس���عار صناع���ة الكيماويات 

والمنتجات الكيميائية بنسبة %0.48.
فيما س���جلت أس���عار منتجات صناعة 
التعدين واس���تغالل المحاج���ر ارتفاعًا 
نس���بته 1.23% خالل شهر أيار 2020، 
والتي تشكل أهميتها النسبية %1.26 

من سلة المنتج.

انخفاض أسعار المنتج خالل شهر أيار 2020

رام الله/ االستقالل:
انكمش الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني باألسعار الثابتة بنسبة 4.9 بالمئة 
خالل الربع األول 2020، على أساس ربعي، مقارنة مع الربع األخير 2019، مدفوعا 

بهبوط معظم األنشطة االقتصادية.
وقال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )حكومي(، إن الناتج المحلي اإلجمالي 
انكمش بنس���بة 4.6 بالمئة في الضفة الغربية و6.1 بالمئة في قطاع غزة خالل 

الربع األول 2020.
وخ���الل الربع األول الماضي، لم يكن االقتصاد الفلس���طيني قد تعافى من أزمة 
أموال المقاصة مع إسرائيل، كانت قد عصفت بمؤشراته االقتصادية منذ فبراير/ 
شباط 2019 حتى مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حتى جاءت أزمة فيروس 

كورونا.
وأعلنت فلس���طين حالة الطوارئ اعتبارًا من 5 مارس/ آذار الماضي، والتي بدأت 
في محافظة بيت لحم )جنوب( التي سجلت أولى حاالت اإلصابة بفيروس )كوفيد 

- 19(، تبعها اعالن الحكومة تقييد حركة التنقل بين المحافظات والمدن.
وكان االنخف���اض األهم خالل الربع األول، في أنش���طة الزراعة والحراجة وصيد 
األس���ماك بنسبة 9 بالمئة، والتعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 9 

بالمئة، واإلنشاءات بنسبة 21 بالمئة، المعلومات واالتصاالت بنسبة 5 بالمئة.
وأورد اإلحصاء الفلسطيني، أن الناتج المحلي اإلجمالي للبالد على أساس سنوي، 

انكمش بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة مع الربع األول 2019.
وبلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع األول 2020 باألس���عار الثابتة 
في الضفة الغربية 3.150 مليارات دوالر، بينما بلغت القيمة في قطاع غزة 670 

مليون دوالر.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في فلس���طين باألس���عار الثابتة 
802 دوالر خالل الربع األول الماضي، مسجاًل انخفاضًا بنسبة 6 بالمئة بالمقارنة 

مع الربع الرابع 2019.

االقتصاد الفلسطيني ينكمش 
4.9 بالمئة في الربع األول

رام الله/ االستقالل:
أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن دخل سائقي المركبات العمومية والتكاسي 
ومركبات نقل البضائع في فلسطين، بلغ العام الماضي حوالي 40.5 مليون دوالر، 
حوالي 139 مليون ش���يكل. وتتشكل مركبات النقل للقطاع خارج المنشآت في 
فلس���طين، من المركبات العمومية ومركبات نقل الركاب الخصوصية » تكسي 

األجرة« و مركبات النقل البري للبضائع.
ووفق األرقام، بلغ دخل كل سائق مركبة عمومية وتكسي ومركبة نقل بضائع في 

فلسطين خالل 2019، حوالي 12500 شيكل.
وبل���غ عدد المركبات العامل���ة في قطاع النقل خارج المنش���آت العام الماضي،  
10979 مركب���ة، منها 10 اآلف مركبة عمومية وحوال���ي 600 مركبة نقل ركاب 

خاصة » تكاسي«  و 300مركبة نقل بري للبضائع.
والعام الماضي، بلغ اإلنتاج الكلي للمركبات العمومية والتكاسي و نقل البضائع 

في فلسطين، قرابة 268 مليون دوالر.
ويعمل في قطاع النقل خارج المنش���آت في فلسطين، 11.5 ألف عامل منهم 

8.8 اآلف في الضفة و 2.7عامل في غزة.

139 مليون شيكل دخل سائقي المركبات 
العمومية والتكاسي في فلسطين

رام الله/ االستقالل:
بحث وزي���را االقتص���اد الوطني، خالد العس���يلي، 
وش���ؤون القدس، فادي الهدمي، يوم أمس، إنعاش 
االقتص���اد في مدين���ة القدس في ظ���ل الجائحة 
الصحية الراهنة، وفي مقدمتها قطاعات السياحة 
والتجارة، وخصوصًا في البلدة القديمة، لما تتعرض 

له من خسائر اقتصادية كبيرة.
وأشار الوزيران، خالل اللقاء المشترك، الذي عقد بمقر 
وزارة االقتصاد، إلى العمل على تصميم مجموعة من 
التدخالت؛ لتعزيز صم���ود القطاعات االقتصادية، 
ضمن خطة االستجابة الحكومية إلنعاش االقتصاد 
الوطني، الفت���ا إلى الوضع االقتص���ادي في مدينة 

القدس، وم���ا تتعرض له من سياس���ات وإجراءات 
االحتالل اإلس���رائيلي. وأشارا إلى نتائج سير العمل 
في تنفيذ مش���روع )الكومسيك( المخصص لدعم 
قطاع السياحة في مدينة القدس، وأكدا في الوقت 
ذاته على الجهود التي تبذل؛ لحش���د الدعم الالزم؛ 

لتعزيز صمود المواطنين في القدس.

وزيرا االقتصاد الوطني وشؤون القدس يبحثان 
إنعاش القطاعات االقتصادية بالعاصمة

رام الله / االستقالل:
نف���ى عبد الرحم���ن بياتنة، المتحدث باس���م وزارة 
المالية، يوم أمس، تصريحات صحفية، حول صرف 
الروات���ب ي���وم األحد المقب���ل، 5 تم���وز/ يوليو عبر 

الصراف اآللي، واالثنين عبر البنوك.
وقال بياتنة : ال توجد أي مس���تجدات حتى اللحظة، 
يمك���ن الحدي���ث فيه���ا بخصوص ص���رف رواتب 

موظفي القطاع العام.

وأضاف: »ال يوجد أي مس���تجدات رس���مية يمكن 
الحديث فيها بخصوص الرواتب، وفي حال وجود أي 
معطيات حول ه���ذا الموضوع، لن تتردد الوزارة في 

اإلعالن عنها على موقعها الرسمي«.

وزارة المالية تصدر توضيحًا حول موعد صرف رواتب موظفي السلطة
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عواصم/ االستقالل:
ارتفعت حصيلة عدد وفيات فيروس كورونا في 
العالم يوم أمس، بشكل كبير جدًا حيث تجاوزت 

نصف مليون حالة منذ تفشي الفيروس.
كمـــا أن حصيلة عدد اإلصابات تجـــاوزت الـ 10 
مليون شخص حول العالم فيما تعافى أكثر من 

5 مليون شخص من المرض.
وتفشـــى فيروس كورونا فـــي 213 دولة وإقليم 

ومنطقة حـــول العالـــم، حيث ســـجلت منظمة 
الصحة العالمية نحـــو 134 ألف إصابة جديدة، 
وأوقعت خالل الـ24 ســـاعة األخيرة 2,833 حالة 

وفاة على األقل.
وال تـــزال الواليات المتحـــدة االمريكية تتصدر 
قائمـــة دول العالـــم األكثر تأثًرا مـــن الفيروس 
القاتل حيـــث بلغ اجمالي عـــدد وفيات فيروس 
ا( أما اإلصابات فقد  كورونا نحو )128.665 شخصـً

بلغ نحو )2 مليون و669 ألف شخص(.
وكانت الواليات المتحدة االمريكية سجلت 
32 ألف إصابـــة جديدة خالل 24 ســـاعة 

فقط.
وفيمـــا يتعلق بالدول العربية، فقد ســـجلت 18 
دولة بينها فلســـطين خالل 24 ســـاعة االخيرة 
وفاة 245 شـــخًصا بفيروس كورونا وتســـجيل 

إصابة نحو 10.762 حالة جديدة.

بكين/ االستقالل:
قال علماء في الصين: إنهم حددوا ســـاللة جديدة 
من فيروس اإلنفلونـــزا، الفتين إلى إمكانية تحوله 
إلـــى جائحة عالميـــة. وأوضح العلماء في دراســـة، 
أن الفيـــروس المســـمى )G4 EA H1N1( ينتقل 
مـــن الخنازير إلـــى اإلنســـان، وبمـــا أن للفيروس 
ســـاللة جديدة، فالبشـــر ال يملكون المناعة ضده، 

ما يســـتوجب مراقبته بعناية. وقـــال أحد معدي 
الدراسة، البروفيسور كين تشو شانع، »حاليًا نحن 
مشغولون بفيروس )كورونا( المستجد، ومعنا الحق 
في ذلك، ولكن ال يجب أن نغفل عن الفيروســـات 

الجديدة، التي يمكنها أن تكون خطرة«.
وتقول الدراسة: »إن فيروسات )G4(- التي ينتمي 
إليهـــا هـــذا الفيـــروس( تحمل جميع الســـمات 

األساســـية لفيروس مرشـــح ألن يصبح جائحة«، 
مشيرة إلى أن هناك أدلة على أن عمااًل في مسالخ 
بالصين، وموظفين آخرين، يتعاملون مع الخنازير، 

قد أصيبوا بالفيروس.
وأوضـــح معـــدو الدراســـة، أن لقاحـــات االنفلونزا 
المتوفرة حاليًا ال تحمي من الساللة الجديدة، لكن 

هناك إمكانية لتعديلها، وجعلها فعالة.

طهران/ االستقالل:
أصـــدرت إيران مذكـــرة اعتقال بحق 
الرئيـــس األمريكـــي، دونالد ترامب، 
بسبب اغتيال القائد العسكري البارز 

قاسم سليماني.
وقـــال المدعـــي العام فـــي طهران، 
علـــي القاصي مهـــر، إن ترامب و35 
القتل  تهمـــة  يواجهـــون  آخريـــن 
وتهما لهـــا عالقة بـ"اإلرهـــاب"، وإن 
أخطرت  "االنتربول"  الدولية  الشرطة 

للمساعدة في اعتقالهم.
ولكن الشـــرطة الدولية قالت إنها لن 

تنظر في الطلب اإليراني.
وقتل سليماني في هجوم بطائرات 
مســـيرة قرب مطار بغداد في يناير/

كانـــون الثانـــي الماضـــي، بأمر من 
ترامب الذي قال إن القائد العسكري 
اإليراني مســـؤول عـــن مقتل مئات 
الجنود األمريكيين، وإنه كان يخطط 

لهجمات وشيكة.
صواريـــخ  بإطـــالق  إيـــران  وردت 
علـــى قواعد عســـكرية  باليســـتية 

عراقية تؤوي قوات أمريكية.
ونقلت وكالة مهر لألنباء عن القاصي 
مهر قوله إنه "تم تحديد 36 شخصا 
باغتيال قاســـم، أشرفوا  لهم عالقة 

على العملية ونفذوها وأمروا بها".
وأضـــاف أن هـــذه القائمة تشـــمل 
مسؤولين سياسيين وعسكريين من 
الواليات المتحـــدة ودول أخرى، وأن 

القضاء أصدر مذكرات باعتقالهم".
وقـــال المدعـــي العـــام اإليراني إن 
ترامب علـــى رأس قائمة المطلوبين 
وإن مذكرة اعتقاله ســـتبقى سارية 
المفعول حتى بعدما تنتهي فترته 

الرئاسية.
ونقلــــت وكالة إيســــنا لألخبار عن 
اإليراني  الخارجيــــة  وزيــــر  نائــــب 
محســــن بهاروند قولــــه إن القضاء 
رســــمية  تهما  ســــيوجه  اإليراني 
للمســــؤولين عن مقتل سليماني، 
وإنــــه يأمــــل فــــي تحديــــد هوية 

مشغلي الطائرة المسيرة.
وأضـــاف أن إيران "لـــن تدخر جهدا 

حتى يحال هؤالء أمام القضاء".
الخاص  األمريكـــي  المبعوث  وقـــال 
براين هوك: "تقديرنـــا أن اإلنتربول 
لن يتدخل ويصدر نشرات حمراء في 

قضايا ذات طابع سياسي".
وأضــــاف: "هذه قضيــــة ذات طابع 
سياســــي وال عالقــــة لهــــا باألمــــن 
الدولي وتعزيز  بالسلم  القومي، وال 
االســــتقرار. إنهــــا دعايــــة ال أحــــد 

يحملها محمل الجد".

الدوليـــة ومقرها  وقالـــت الشـــرطة 
بمدينة ليون الفرنســـية في تصريح 
لبي بي ســـي إنهـــا ال تنظر في طلب 

إيران للمساعدة.
وأوضحت أن قواعدهـــا تمنع عليها 
التدخل في "أي نشـــاطات سياسية 
أو عســـكرية أو دينيـــة او ذات طابع 

عرقي".
ويـــرى محللـــون أن إصـــدار مذكرة 
اعتقال ليس إال خطـــوة معنوية من 
إيران، ولكنها تعكس حجم العداوة 
التي يكنها النظام اإليراني لترامب.

إيران تصدر »مذكرة اعتقال« بحق ترامب بسبب اغتيال سليماني

واشنطن/ االستقالل:
ناشدت حكومتا الواليات المتحدة األمريكية والسعودية مجلس األمن 
الدولي لتمديد حظر التســـلح المفروض على إيـــران منذ 13 عاما، وإال 

واجه الشرق األوسط خطر سباق تسلح جديد.
وقال برايـــن هووك، ممثل الرئيس األمريكـــي، دونالد ترامب، الخاص 
بإيران خالل مؤتمر صحفي مشـــترك في السعودية، حضره إلى جانب 
عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية: »ليس في إيران ثقة لنرفع 

الحظر... وآخر ما تحتاجه المنطقة هو أسلحة إيرانية جديدة«.
ولكـــن المؤتمر المشـــترك لم يذكر األســـلحة التي باعتهـــا بريطانيا 
للســـعودية، والتي تبلـــغ قيمتها 5.3 مليار إســـترليني، بعد تصعيد 
الحـــرب فـــي مـــارس/آذار 2015، ولم يتطـــرق أيضا لعـــدد المدنيين 
اليمنيين الذين قتلوا بســـبب الغارات الجويـــة للتحالف الذي تقوده 

السعودية في اليمن، وأثارت انتقادا دوليا واسع النطاق.
وال تـــزال الواليات المتحدة، منذ ســـنوات، هي أكبر مصدر لألســـلحة 
لمنطقـــة الخليج، ولكن إيـــران تمكنت من تحـــدي العقوبات الصارمة 
بتصدير معداتها العسكرية ومستشاريها إلى حلفائها في المنطقة.

وقال المبعوث األمريكي: »نحن ندعـــو مجلس األمن إلى تمديد الحظر 
المفروض على األســـلحة إلى إيران«، محذرًا من أنه إذا سمح بأي تهاون 
في الحظر، ســـتتمكن إيـــران من تصدير »دبابات معـــارك، ومدفعية، 
وطائرات قتالية، ومروحيات هجومية، وطائرات بدون طيارين، وأنظمة 
صواريخ إلى حلفائها«، كما ســـيمكنها تطوير مدى أنظمة أســـلحتها 
الفتاكـــة، مما يمثـــل - كما قال - تهديدًا أكبر على حركة الســـفن في 

المنطقة.

واشنطن تحذر من مخاطر 
تجدد سباق التسلح 
في الشرق األوسط

طرابلس / االستقالل:
 قالت المؤسســــة الوطنية للنفط في ليبيا، إن محادثات دولية جرت إلنهاء الحصار 
المضــــروب على تصدير النفط منذ يناير/ كانون الثاني من قبل قوات شــــرق البالد 

التابعة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وأوضح متحدث باســــم المؤسســــة في بيان أن المفاوضات تضــــم حكومة الوفاق 
الوطني المعترف بها دوليا واألمــــم المتحدة والواليات المتحدة ودوال بالمنطقة لم 

يسمها.
وقال المتحدث "نأمل أن ترفع هذه الدول الحصار وتسمح لنا باستئناف عملنا".

وكانت مصادر من داخل حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولًيا، كشفت 
يوم 23 يونيو/حزيران الماضي عن مقترح بشــــأن إعادة تصدير النفط عبر ترتيبات 

جديدة بمشاركة بعثة األمم المتحدة.
وأوضحــــت المصادر، التي رفضت ذكر اســــمها، أن اآللية الجديدة المقترحة تدرس 
ضمانــــات لتوزيع األمــــوال على مختلف أنحاء البالد من دون إعطاء تفاصيل بشــــأن 
كيفية توزيعهــــا. ويتخوف مراقبون من هذه المقترحــــات التي قد تكون تمهيدًا 

للوصاية الدولية على قطاع النفط الليبي المصدر الرئيسي للدخل في البالد.
وتصنــــف ليبيا كثاني منتج للنفط فــــي أفريقيا بعد نيجيريــــا، ويقدر االحتياطي 
النفطــــي بـ 47.1 مليار برميل، إال أن الطاقة اإلنتاجيــــة الحالية تمثل أقل من 10% 
من الطاقــــة اإلنتاجية الطبيعية للبالد مقارنة بعــــام 2012 والتي بلغت وقتها 1.5 

مليون برميل يوميا.
 ورغم أن ليبيا مقســــمة عمليا بين إدارتين متنافســــتين منذ 2015 فإن االتفاقات 
الدوليــــة تنص على أن للمؤسســــة الوطنية للنفط في طرابلــــس وحدها حق إنتاج 

وتصدير الخام.
وتســــبب الصراع الدائر في خسائر فادحة للنفط الليبي، إذ قالت مؤسسة النفط، إّن 
إجمالي خســــائر إغالق الموانئ والحقول النفطية تجاوز 6 مليارات دوالر، بعد شهور 

من الغلق القسري للحقول.
وتواجه حكومة الوفاق الوطني أزمة مالية خانقة في استمرار إغالق الحقول النفطية 
خالل األشــــهر الخمســــة األولى من العام الحالــــي، ما يهّدد بالتعثر في تســــديد 
الرواتب خالل األشــــهر المقبلة مع قلة السيولة، وتفاقم عجز الميزانية، والتداعيات 

االقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وانتقل الصراع في ليبيا بشــــكل واضح إلى النفط، بعد تبــــادل األطراف المتحاربة 
االســــتيالء على حقول ومرافئ التصدير، ما يجعل القطاع الذي تعتمد عليه الدولة 

في إيراداتها، وسط بيئة مرتفعة المخاطر.

بدء محادثات دولية 
لتشغيل النفط الليبي

ظهور فيروس جديد في الصين قد يتحول إلى جائحة

أكثر من نصف مليون وفاة و10 مليون إصابة بفيروس كورونا عالميًا
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غزة/ محمد العقاد:
توج فريق ش���باب رفح ببطولة كأس غزة 2020، عقب 
انسحاب نادي غزة الرياضي من المباراة النهائية التي 
أقيمت على ملع���ب رفح البلدي جنوب قطاع غزة أمس 

االحد ، بحضور العديد من الشخصيات االعتبارية.
ورفض فريق غ���زة الرياضي إكمال الش���وط األول من 
نهائي كأس غزة أمام شباب رفح, ما دفع حكم الساحة 

عاهد المصري إلطالق صافرة النهاية.
وقرر الرياضي االنس���حاب من المب���اراة بعد مرور نحو 
نصف س���اعة على بداية اللقاء وكانت النتيجة تشير 

إلى تفوق شباب رفح بثالثة أهداف نظيفة.
وفوجئ العبو غزة الرياضي قب���ل بداية اللقاء، بتواجد 
أع���داد كبيرة من جماهير ش���باب رف���ح، خالفا لما تم 
االتف���اق عليه، ما دفعهم لرفض انط���الق المباراة في 

وقته المحدد.
بدأ اللقاء بعد س���اعة من االنتظار، بضغط كبير للزعيم 
الرفحي ونجح في تس���جيل الهدف األول في المباراة 
عبر قائد الفريق محمد الريخاوي الذي استقبل كرة من 
أحد زمالئه زرعها في الشباك في الدقيقة الثانية من 

المباراة. وبعد مباغته الزعيم للرياضي اش���تعل اللقاء 
وهاجم الرياضي بكل ثقله عبر يوسف داوود ويوسف 
سالم من أجل التعادل لكن دفاعات الزعيم تخرج الكرة، 

وبعدها رد شباب رفح عبر مرتدة خطيرة عن طريق عبد 
الل���ه عبيد لكن دفاعات العميد تح���ول الكرة إلى ركلة 

ركنية.

أفضلية الزعيم تواصل���ت في الملعب ولدغوا دفاعات 
»العمي���د« المتزعزعة بالهدف الثاني عن طريق محمد 
الريخاوي الذي استقبل كرة عرضية من جمعة الهمص 

وضعها بالمرمى في الدقيقة )25(.
وواصل الزعيم س���يطرته على اللقاء ف���ي ظل اندفاع 
العبي العمي���د إلى األمام من أج���ل التعديل وكاد أبو 
هاش���م أن يلدغهم بالهدف الثالث لكن فش���ل في 
األولى، ونجح بعد دقائق في تس���جيل الهدف الثالث 
للفري���ق عبر هجمة منظمة من ش���باب رفح عبر جمعة 
الهمص ليمرر الكرة ألبو هاشم الذي لم يتوان ويزرعها 

في المرمى في الدقيقة )27(.
وبعد الهدف الثالث انه���ز الرياضي وتوقفت المباراة 
من قبل العميد وقرر بعد مشاورات عديدة بين مجلس 
إدارته االنس���حاب م���ن المباراة ورفض إكم���ال اللقاء، 
بس���بب الحضور الجماهي���ري الكبير ف���ي المدرجات 
الجنوبي���ة لملعب رف���ح، ليطلق حكم الس���احة عاهد 
المصري صاف���رة انتهاء المباراة بع���د انقضاء نصف 
ساعة من عمر الشوط األول بتتويج شباب رفح باللقب 

السابع في تاريخه.

»الزعيم« يتوج بطال لكأس غزة بعد انسحاب »العميد« من النهائي

القاهرة/ االستقالل: 
قال أحمد أحمد رئي����س االتحاد األفريقى لك����رة القدم »كاف« إن 
بطولة دورى أبطال أفريقيا ستستأنف وتختتم فى الكاميرون خالل 
شهر سبتمبر المقبل، وذلك لتسهيل المهمة على الفرق المشاركة 
وكس����ب الوق����ت بعد توقف طويل للمس����ابقة منذ ش����هر مارس 
الماضي. وأوضح رئيس الكاف فى مؤتمر صحفى عقده عبر الفيديو 
امس أن األهلى والزمالك س����يواجهان الوداد المغربى والرجاء على 

الترتيب فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالكاميرون. 
كم���ا أعلن االتحاد األفريقى لكرة القدم، تأجيل كأس أمم أفريقيا 
2021 ال���ذي كان مقررًا لها إقامته بالكاميرون، حتى يناير 2022 

لصعوبة استكمال التصفيات حاليا بسبب فيروس كورونا.
كما اس���تقر الكاف على اس���تئناف مباري���ات الكونفدرالية في 

المغرب بنفس طريقة دوري األبطال بدون مباريات ذهاب وعودة، 
ومن المقرر ان تقام المباريات في سبتمبر المقبل.

وقرر االتحاد األفريقى لكرة القدم »كاف« بش���كل رسمي تعيين 
المغربي عبد المنعم باه سكرتيرا عاما لالتحاد، وذلك خلفا لمواطنه 
معاذ حجي الذي تم قبول استقالته بشكل رسمي خالل اجتماع 
المكتب التنفيدي، فيما أعلن تعيين المغربي علي العيس���اوي، 

رئيسا للجنة التسويق فى االتحاد األفريقي خلفا لباه.
ويلتقي األهلي والزمالك مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب 
في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما س���يكون بيراميدز 
ف���ي مواجهة م���ع حوريا كوناك���ري الغيني ف���ي نصف نهائي 
الكونفدرالية، والثنائي المغربي حس���نية أغادير ونهضة بركان 

في نصف النهائي اآلخر.

مدريد/ االستقالل: 
ذكرت صحيفت���ا )آس وماركا( اإلس���بانيتان، أمس 
الثالثاء، أن الظهير األيمن المغربى أشرف حكيمي 
س���ينتقل الى انتر ميالن من ري���ال مدريد مقابل 
50 ملي���ون يورو )56.05 ملي���ون دوالر( بعد خوضه 
موسمين على سبيل اإلعارة في بوروسيا دورتموند.

والتقط���ت صور لحكيمي أثن���اء وصوله إلى ميالنو 
ام���س للخض���وع للفح���ص الطبي وكذلك نش���ر 
رس���الة وداع إلى دورتموند عبر حسابه في تطبيق 

انستجرام.
وقال تقرير )آس( إن حكيم���ي البالغ عمره 21 عاما 

سيوقع عقدا لمدة خمسة أعوام مع إنتر.
وشارك حكيمي، المتخرج من أكاديمية ريال مدريد، 
في 16 مباراة مع الفريق األول موس���م 2018-2017 
لك���ن فرصة اس���تمراره على الم���دى البعيد كانت 
مح���دودة في وجود دان���ي كاربخ���ال والتعاقد مع 

الدولي اإلسباني ألفارو أودريوزوال في 2018.
وشارك حكيمي في 45 مباراة في كافة المسابقات 
مع دورتموند هذا الموس���م وسجل تسعة أهداف 
وصنع عش���رة ليس���اعد الفريق في احتالل المركز 
الثاني ف���ي ال���دوري األلماني خل���ف البطل بايرن 

ميونيخ.
وقال الالعب المغربي عبر إنستجرام »الوقت قد حان 
إلنهاء فت���رة رائعة في حياتي. بعد عامين رائعين 
يج���ب أن أرحل عن هذا النادي الذي منحني الكثير 

من اللحظات السعيدة«.

50 مليون يورو تكلفة انتقال أشرف 
حكيمى من ريال مدريد إلى اإلنتر

»الكاف« يستكمل دورى أبطال أفريقيا 
فى الكاميرون والكونفدرالية بالمغرب

القاهرة/ االستقالل: 
اس����تقر مسئولو اللجنة الخماس����ية باتحاد الكرة على 
اس����تئناف بطولة الدورى يوم 7 أغس����طس بمباراتي 
»األهلى وإنبى« و«الزمال����ك أمام المصري« المؤجلتين 
بع����د إعالن اتحاد الكرة األفريق����ى لمواعيد المباريات 

وتحديدا مواعيد دورى أبطال أفريقيا.
 وتحفظ حس����ام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر 
األول، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب األوليمبى 
على ضغط مباريات الدوري هذا الموس����م الذي سيتم 

اس����تئنافه فى أغس����طس المقبل، بع����د األنباء التى 
ترددت عن ضغط المباري����ات وإقامة المباريات كل 3 

أيام بحيث ينتهي الدورى منتصف أكتوبر.
 وأوضح البدرى وش����وقى غري����ب خالل اجتماعهما مع 
اللجنة الخماس����ية بالجبالية أن ضغط المباريات بعد 
فترة التوقف الطويلة سيتسبب فى إصابات لالعبين، 

وهو ما يؤثر سلبا على المنتخبات.
 وطلب البدرى وش����وقى غريب من اتحاد الكرة أن يتم 
توسيع الفارق الزمنى بين مباريات الدوري خاصة في 

األسابيع األولى للعودة، على أن يتم الضغط تدريجيا 
مع اس����تعادة الالعبين لياقتهم البدنية وحساس����ية 

المباريات.
 من ناحية أخ����رى، وضعت اللجنة الخماس����ية إلدارة 
اتحاد الكرة بعض الش����روط لتأجيل أو إلغاء مباريات 
الدورى العام حال عودتها فى شهر أغسطس المقبل، 
بعد قرار مجلس الوزراء باس����تئناف النشاط الرياضى، 
فى ظل األوضاع الحالية واستمرار اإلصابات بفيروس 

كورونا المستجد.

 وأوضح مسئولو الجبالية أنه سيتم إجراء مسحة لكل 
الع����ب وحكم قبل كل مب����اراة، وإذا ل����م تظهر نتيجة 
مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة 

في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت الحق.
 وتابع مس����ئولو الجبالية أنهم طلب����وا ظهور نتيجة 
مس����حات كورونا قبل أي مباراة ب�6 ساعات على األقل، 
كما حددوا بش����كل مبدئى تأجيل أو إلغ����اء أي مباراة 
لفريق يضم بين صفوفه 5 ح����االت مصابة بفيروس 

كورونا.

اتحاد الكرة المصري يستقر على عودة الدوري المصري 7 أغسطس
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المزعوم، فيما حاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.
واحتجزت ش���رطة االحتالل المتمركزة عل���ى البوابات بعض الهويات الش���خصية 
للمصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل، فيما واصلت إبعاد عشرات الرجال 
والنس���اء عنه لفترات متفاوتة. وفي س���ياق متصل، أكد المختص بشؤون القدس 
المحامي خال���د زبارقة، المبعد عن األقصى لمدة أس���بوع، أن االحتالل اإلس���رائيلي 
يس���عى لفرض صالة علنية لليهود في المس���جد األقصى. وأكد زبارقة في تصريح 
صحفي أن االحتالل يهي���ئ الظروف الميدانية لتغيير الواقع باألقصى، ويس���عى 

لفرض صالة علنية لليهود فيه،
ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا )عدا يومي الجمعة والس���بت( لسلس���لة اقتحامات 

وانتهاكات من المستوطنين، على فترتين صباحية وما بعد الظهر.
وفي س���ياق متصل، أخطرت قوات االحتالل،  أمس الثالثاء، بهدم خمس���ة مس���اكن، 
وبرك���س وبئر م���اء في قرية تواني والركيز والمفقرة في مس���افر يط���ا جنوبي الخليل 

جنوبي الضفة الغربية المحتلة.  
وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور في تصريحات 
صحفي���ة، بأن قوات االحت���الل اقتحمت قرية تواني  ظهر امس، وس���لمت المواطنين 
إخطارات لخمس���ة بيوت لكل من المواطن مف���ض الربعي، فضل العمور، جمال الربعي، 

أشرف العمور وياسر حمامدة.
وقال العمور إن قوات االحتالل سلمت المواطن أشرف العمور إخطارًا بوقف العمل في 

بئر ماء، وسلمت المواطن خضر العمور إخطارًا بإزالة خيمته.
وأوضح أن هذه الممارسات المتكررة، تهدف لتقليص حدود المخطط الهيكلي لقرية 

تواني، وتهدف إلى إفراغ األرض من سكانها.

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية          
وزارة احلكم املحلي             

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 للتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة
بشأن/ إيداع ترخيص مطحنة حبوب   باسم/ عليان عوني ابو يوسف

منطقة التنظيم : رفح
 تعل���ن اللجنة المركزية للتنظي���م وبناء المدن بمحافظ���ات غزة للجمهور 
الكريم بأنها قد قررت بجلستها رقم 9/2020 المنعقدة بتاريخ 3/6/2020م 
إيداع ترخيص مطحنة حبوب باس���م / عليان عوني ابو يوسف  على أرض 
القس���يمة رقم )1( من القطعة رقم )35( من أراض���ي غزة المقدمة للجنة 

باسم السيد/ عليان عوني ابو يوسف 
وعليه يحق لجميع ذوي الش���أن في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المشمولة 
بالمنطق���ة بصفته���م م���ن أصحاب األم���الك أو بأي صف���ة أخ���رى أن يتقدموا 
باعتراضاته���م على المش���روع وذلك خ���الل مدة )30 يومًا( من تاريخ نش���ر هذا 

اإلعالن.
تقدم االعتراضات ل���دى مكتب اللجنة المحلية للبن���اء والتنظيم بمقرها 
في بلدية غزة أو للس���يد/ س���كرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة الحكم 

المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي.
))ولن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة((

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن

م�ستوطنون يقتحمون ..

حالة وفاة ..
بعد إصابته بفيروس كورونا".

وأعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، مس���اء الثالثاء، 
تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع 
إجمالي اإلصابات إلى 2765 إصابة نشطة، فيما بلغ 

عدد حاالت التعافي 625.
وبحس���ب بيان وزيرة الصحة، فإن توزيع اإلصابات 
س���جل كاآلتي: 29 إصابة في مدينة القدس، و35 
إصاب���ة في محافظة الخلي���ل، وإصابة في محافظة 
نابل���س، وإصابتان في محافظ���ة طوباس، ما يرفع 

عدد اإلصابات منذ صباح اليوم ) أمس ( إلى 322.
وأك���دت الوزيرة الكيل���ة أن 12 حالة من المصابين 
تمكث في العناية المكثفة بينها حالتان موصولة 

بأجهزة التنفس االصطناعي ووضعها حرج.
وكانت أعلنت الصحة صباح امس عن تسجيل 255 
إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية 

والقدس المحتلتين.
وأصدرت وزيرة الصح���ة جملة من اإلجراءات داخل 
مجم���ع فلس���طين الطب���ي بمدينة رام الل���ه، بعد 
تس���جيل إصابة بفيروس كورونا في صفوف أحد 

األطباء.
وقررت الكيلة إغالق أقس���ام النس���ائية والتوليد 
وغس���يل الكل���ى لمدة 24 س���اعة والب���دء الفوري 

بتعقيمها.
وأوعزت وزيرة الصحة بحصر جميع المخالطين من 

الطواقم الطبية والصحي���ة والمراجعين وحجرهم 
منزلي���ًا لمدة 14 يومًا وس���حب عين���ات لهم على 
اليوم الخامس، واستبدال الكوادر العاملة في هذه 
األقس���ام بكادر جديد لم يخالط المصاب لضمان 

سير العمل.
كما أوعزت وزيرة الصحة بتنظيف وتطهير قس���م 
العمليات دون إغالقه، وتشديد الرقابة على تطبيق 
التعاميم الصادرة عن الوزارة فيما يخص مكافحة 

العدوى في المستشفيات.
وش���ددت على ضرورة متابعة مدى التزام الطواقم 
الطبية العامل���ة والمراجعين لبروتوكوالت الوقاية 

الشخصية تحت طائلة المسؤولية.

رام الله/ االستقالل: 
سجلت وزارة الخارجية والمغتربين 51 إصابة 
جديدة بفي����روس كورونا في صف����وف أبناء 

جاليتنا في العالم.
وقال����ت الخارجي����ة، في بي����ان صحفي وصل 
العم����ل  فري����ق  إن  الثالث����اء،  "االس����تقالل" 
المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الواليات 
المتحدة سّجل 49 إصابة جديدة، في واليات 
ش����يكاغو، فلوريدا، لوس انجل����وس، اوهايو، 

وميتشتيغن.
ويرتف����ع بذلك ع����دد اإلصابات ف����ي الواليات 

المتحدة إلى 1196 إصابة، فيما لم تسّجل أي 
حالة وفاة جديدة، ليبقى العدد 63 وفاة.

وفي تش����يلي، س����جلت س����فارة فلس����طين 
إصابتي����ن جديدتي����ن في صف����وف الجالية، 
ليرتف����ع عدد اإلصابات الى 32، فيما س����جلت 

18 حاالت تعاٍف، وحالة وفاة واحدة سابقة.
وأفادت سفارة فلسطين لدى البرازيل بتعافي 
أحد أبناء الجالية م����ن فيروس كورونا ليرتفع 
عدد المتعافين إلى 35 وعدد الحاالت النشطة 

8، فيما سجلت حالتي وفاة سابقتين.
ويص����ل بذلك إجمال����ي حاالت الوف����اة 160، 

و2586 إصاب����ة، و1355 حال����ة تعاف����ي ف����ي 
صفوف جالياتنا في العالم.

وفي الس����ياق، ذكرت الخارجي����ة أن المملكة 
المواطنين  ق����ررت تقيي����د جمي����ع  األردنية 
الفلسطينيين المغادرين إليها مرورًا أو مكوثًا 
)في الحاالت االس����تثنائية التي يسمح لها(، 
بعمل فح����ص خلو من في����روس كورونا، قبل 

السفر ب� 72 ساعة.
وأوضحت أن هذا اإلجراء بدأ من امس الثالثاء؛ 
حفاظًا على الصحة العامة وسالمة المسافرين 

ومخالطيهم.

غزة/ االستقالل: 
قال���ت وزارة الصح���ة في قطاع غزة إن���ه لم يتم تس���جيل أي إصابات جديدة 

بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 48 فحًصا خالل 24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي الذي وصل "االس���تقالل"، نسخه عنه أمس 
الثالثاء، أن عدد الحاالت المؤكدة بقيت عند 72 حالة شفي منها 57 حالة، فيما 
تبقى 14 حالة نشطة، عدا عن حالة وفاة واحدة. وقالت الوزارة "إنه تم إجراء 48 
عينة جديدة خالل 24 س���اعة الماضية مع العلم أنه لم يتم تسجيل إصابات 
جدي���دة وقد بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحاالت المش���تبهة 

12،645 عينة، منها 12،573 عينة سلبية، و72 عينة إيجابية".

طولكرم/ االستقالل: 
دعا المشاركون في االعتصام األسبوعي اإلسنادي 
لألسرى في سجون االحتالل، المؤسسات الدولية 
والحقوقية بأخذ دورها في الضغط على االحتالل 

لإلفراج عن األسرى خاصة المرضى منهم.
وعبر المش����اركون في االعتصام ال����ذي نظم أمام 
مكتب الصليب األحمر في طولكرم، أمس الثالثاء، 
وضم أهالي األسرى وممثلي المؤسسات الرسمية 
والش����عبية، وفصائل العمل الوطني، عن قلقهم 
على حي����اة األس����رى في ظ����ل انتش����ار فيروس 

"كورونا" المستجد.
وأبدوا تخوفهم على حياة األسرى خاصة أن منهم 
من دخلوا مرحلة الخطر الش����ديد وفي مقدمتهم 
األسير كمال أبو وعر المحكوم 6 مؤبدات و50 عاما، 

واألسير معتصم رداد المحكوم 20 عاما.
واعتبروا أن اس����تمرار س����لطات االحتالل باعتقال 

األس����رى المرضى، في ظل ظروف صحية صعبة، 
وإهمال طبي متعمد، وانتش����ار فيروس "كورونا" 
يش����كل انتهاكا صارخا لحقوق اإلنس����ان، وضربا 
بعرض الحائط لكافة المواثيق واألعراف الدولية.

وح����ذر مدير مكتب نادي األس����ير ف����ي طولكرم 
إبراهيم النمر، من خطورة األوضاع التي يعيشها 
األسرى، بسبب اس����تمرار االحتالل في ممارساته 
التعس����فية بحقهم، والتي فاقمت من معاناتهم 
والمتمثلة باإلهمال الطبي المتعمد، واالقتحامات 
المتكررة لغرفهم، وسياس����ة الع����زل االنفرادي، 
والحكم اإلداري الجائر المخالف للقوانين الدولية، 
وعدم الس����ماح لذويهم بزيارتهم، والتي تتزامن 
مع انتش����ار جائح����ة "كورونا" بين الس����جانين ما 

يهدد صحة األسرى وحياتهم.
وأش����ار إلى الوض����ع الصح����ي الخطير لألس����رى 
المرضى، خاصة الذين يرقدون في "عيادة س����جن 

الرملة"، حيث ال يقدم له����م العالج الطبي الالزم، 
مؤك����دًا أن����ه آن األوان لإلفراج عنه����م وهم أحياء 
ليتسنى لهم الحصول على العالج وسط ذويهم 

وعائالتهم.
وقال النم����ر: جئنا اليوم لمس����اندة األس����رى في 
ظل الظروف الصعبة التي يعيش����ونها وس����ط ما 
يتهدده����م من إجراءات وممارس����ات تعس����فية 
ممنهجة من قبل إدارة سجون االحتالل، خاصة مع 
وجود 10 أسرى على األقل مرضى بالسرطان وأكثر 
من 700 أس����ير مريض بأم����راض مزمنة من ضمن 
5 آالف أسير وأس����يرة وطفل يقبعون في سجون 

وزنازين االحتالل بظروف صعبة.
والمجتمع  اإلنس����ان  وناش����د مؤسس����ات حقوق 
الدولي، بتكثيف ضغوطه����ا على دولة االحتالل، 
لإلف����راج الفوري عن األس����رى المرضى واألش����بال 
واألسيرات، داعيا جماهير شعبنا إلسناد األسرى.

دعوات بالضغط على االحتالل لإلفراج عن األسرى

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة _ دائرة التنفيذ 
اإعالن بيع باملزاد العلني

 يف الق�صية رقم 2019/ 17802
نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة ف���ي القضية التنفذي���ة رق���م 17802/2019 موجودات محل 
حلويات المملوك للمنفذ ضده " ماجد عزمي مجدي عرفات والكائن 
بمدينة غزة ش���ارع الوح���دة بالقرب من مس���جد البورنو والمعروف 
باس���م حلويات عرفات اخوان مجدي وماجد عرف���ات والموجودات 
كالتالي " عجانة حلويات كبيرة + عجانة حلويات صغيرة + س���يبة 

حديد ستانلستيل ) نوريستة ( .
فعل���ى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في اوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بعد دفع قيمة 
التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وان الرس���وم والداللة واالنتقال 
على نفقة المش���ترى علما بان المزاد س���ينعقد الساعة الثانية عشر من 

يوم الخميس بتاريخ 16/7/2020م 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة  
اأ. رامي �سلوحة

الصحة بغزة: ال إصابات جديدة 
بكورونا بعد إجراء 48 فحصًا

الخارجية: 51 إصابة جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا بالعالم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تظاهر مقدسيون من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أمس الثالثاء، احتجاًجا 
عل���ى وضع س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي حواجز معدني���ة متحركة، تعيق 

تنقلهم لدى الدخول للبلدة أو الخروج منها.
وحم���ل المش���اركون يافطات ُكتب عليه���ا: "نرفض البواب���ة" و "الرحمة لكبار 

وصغار السن" و" نطالب بحرية الدخول لبيوتنا بالمركبات".
وكانت أنهت سلطات االحتالل تركيب الحواجز المعدنية المتحركة في تاريخ 
16 أبريل/ نيسان 2020 مستغلة انخفاض كثافة الحركة خالل جائحة كورونا.

وأكد المقدس���يون أن االحتالل بدأ باس���تخدام الحواج���ز الحديدية في الرابع 
من الش���هر الجاري؛ ما تس���بب باختناقات مرورية يومية ف���ي البلدة القديمة 

بالقدس.
وأوضحوا أن االحتالل وضع الحواجز المتحركة من أجل التحكم بحركة السكان 
عند باب االسباط وكافة أنحاء البلدة، إذ يعتبر المدخل األكثر حيوية في البلدة.

مقدسيون يتظاهرون رفضًا لبوابات 
وضعها االحتالل بباب األسباط

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد موقع والال االس���رائيلي" أن مؤسس���ة جيش االحتالل ال يستبعد إمكانية 
تجميد الواليات المتحدة لخطة الضم، مش���يرًا الى ان مؤسسة الجيش تعتبر 

ان هذه الخطوة انتصار للمن�ظمات الفلسطين��ية.
وبين الموقع ان قادة الجيش يعتقدون أنه حتى في ظل هذا الس���يناريو، قد 
تقوم المن�ظمات بهجوم لتعزي���ز "االنتصار "على حد زعم الموقع. ومن جانب 
آخر كش���ف موقع والال ان "اس���رائيل" ابلغت مصر بأن الجيش "اإلس���رائيلي" 

سيرد بقوة على أية هجمات من قطاع غزة فيما يتعلق بخطة الضم.

توقعات »إسرائيلية« بتجميد أمريكا لخطة 
الضم وتهديد لفصائل غزة عبر مصر
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الرباط/ االستقالل:
أعلنت السلطات األمنية في المغرب، توقيف 14 شخصا، يشتبه بتورطهم في 

ترويج معدات إلكترونية تستعمل للغش في االمتحانات المدرسية.
ووفق السلطات، فقد أسفرت عمليات أمنية باشرتها مصالح الشرطة القضائية 
بمدن سال وتمارة وأكادير ووجدة ومكناس، خالل شهر يونيو الجاري، عن توقيف 
14 ش���خصا لالش���تباه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج معدات 
ووس���ائط إلكترونية متطورة، تس���تعمل في عمليات الغش أثناء االمتحانات 

المدرسية.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني، أن هذه العمليات األمنية استهدفت 
إعالنات منشورة عبر ش���بكات التواصل االجتماعي ومواقع التجارة اإللكترونية، 
تعرض بيع رقاقات إلكترونية تستعمل في تلقي االتصاالت الهاتفية، موصولة 

بسماعة دقيقة لتلقي االتصاالت الهاتفية.
وأضاف البالغ أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضايا أسفرت عن حجز 
أكثر من 345 وحدة من هذه الرقاقات اإللكترونية من مختلف األنواع، فضال عن 
العشرات من السماعات والبطاريات والشواحن الخاصة بها، كما مكنت من حجز 
كمبيوترات وهواتف نقالة تحمل آثارا رقمية لعمليات ترويج هذه المعدات عبر 

شبكة اإلنترنت، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي لألنباء.

المغرب: توقيف مروجين لمعدات 
تستخدم للغش باالمتحانات

مواطن يحول حمله التجاري يف مدينة رام اهلل اإىل ور�صة لت�صليح و�صيانة الدراجات الهوائية

طوكيو/ االستقالل:
نشر أحد مستخدمي موقع تويتر صورا لما قال إنها 
أطول ش���جرة صبار في العال���م، إذ تمتد على طول 

مبنى من 3 طوابق في العاصمة اليابانية طوكيو.
وانتش���رت صور ش���جرة الصبار على نطاق واس���ع 
في وس���ائل التواصل االجتماعي، وأثار نموها غير 
العادي الكثير من التساؤالت، خصوصا ما إذا كانت 

بالفعل أطول شجرة صبار في العالم.
وتعتلي الش���جرة الضخمة مبنى م���ن 3 طوابق في 
منطقة تاكينو غاوا بالعاصمة طوكيو، وكان كثيرون 
يحسبون الشجرة س���ارية مطلية باللون األخضر، أو 

عامود إنارة بلون مختلف في الشارع.

وتكشف الصور أن ش���خصا ما كان يعتني بشجرة 
الصبار على مدار سنوات، إذ ربطها إلى جانب المبنى 
بحلقات معدنية حتى ال تنحن���ي بفعل الوزن، كما 
أنه دأب على إزالة أش���واكها حتى ال تؤذي أحدا من 

المارة.
وبينما نمت ش���جرة الصبار على طول المبنى بشكل 
مستقيم، فقد أخذ شكلها يتغير حين وصلت إلى 

قمته، حيث واصلت النمو بشكل متعرج.
وال أحد من س���كان المنطقة لديه معلومات عن عمر 
الش���جرة أو حتى نوعها أو اسم مالكها، لكن الناس 
يتكهن���ون بأنها قد تكون أطول ش���جرة صبار في 

العالم.

ويبلغ ارتفاع المبنى، الذي تتمدد عليه شجرة الصبار، 
10 أمتار على األقل، كما أن الشجرة آخذة في التمدد 
على جزء من س���طحه، لكن ال يستطيع أحد معرفة 

الطول الحقيقي للشجرة.
وسجلت موس���وعة غينيس لألرقام القياسية أطول 
شجرة صبار في العالم في عام 1995، وتنتمي تلك 
الشجرة إلى صبار "كارد" العمالق المكسيكي، التي 

بلغ طولها آنذاك 19.2 متًرا.
لكن شجرة الصبار في تاكينو غاوا اليابانية ما تزال 
تنمو وتتمدد، وربما تكس���ر يوما الرقم القياس���ي 
المسجل في مجموعة غينس، وهو ما يأمل كثير من 

سكان المدينة أن يتحقق بالفعل.

شجرة ضخمة تثير دهشة سكان مدينة يابانية
كمباال/ االستقالل:

أذهلت امرأة أوغندية في الرابعة والس���تين م���ن عمرها، األطباء بعدما أنجبت طفلتها 
األولى بعد عش���رات السنوات من محاوالت فاش���لة لإلنجاب بسبب حالة صحية نادرة 

في الرحم.
كانت صافينة ناموكوايا تتوق لإلنجاب منذ أن تزوجت ألول مرة عام 1973، حيث عانت 

منذ ذلك الحين من محاوالت حمل فاشلة أدت إلى انهيار زوجاتها في ذلك الحين.
وفي 1996 تزوجت المرأة التي تقيم في قرية نوندا في مقاطعة كالونجو األوغندية، مرة 
أخرى، واستأنفت محاوالتها في اإلنجاب من زوجها بدرو والوسيمبي، غير أن محاوالتها 

المستمرة باءت بالفشل حتى وصلت إلى سن اليأس في سن الخامسة واألربعين.
ومع ذلك، في مارس من العام الماضي، ش���جعها األطباء في مستشفى النساء الدولي 
ومركز الخصوبة في بوكوتو، كمباال، على تجريب التلقيح االصطناعي عس���ى أن تحقق 

أمنيتها في اإلنجاب.  

ستينية تنجب مولودها األول

االستقالل/ وكاالت:
يدعى الخس���وف الكل���ي للقمر أحيانا باس���م "قمر الدم" 
بس���بب الصبغة الحم���راء التي تغطي القم���ر خالل هذه 

الظاهرة الفلكية.
وتح���دث ظاهرة "قمر الدم" أو القمر الدموي" عندما يكون 
القم���ر كامال،  و"األقمار الدموية" ه���ي حدث نادر إلى حد 
ما، وتظهر بش���كل متكرر أكثر قليال من مرتين كل ثالث 
س���نوات. ومن اآلن وحتى عام 2025، على سبيل المثال، 

يتوقع الفلكيون ظهور خمسة أقمار دموية فقط.
يعد مصطلح قمر الدم غير علمي، إال أنه مرتبط بتأثير في 
الغالف الجوي يحدث خالل خس���وف القمر الكلي، عندما 
يدخل مدار القمر تماما في الظ���ل المظلم لألرض )الظل 
المباش���ر الذي يلقيه ضوء الش���مس(، والمعروف باسم 
umbra، م���ا يجعله يلتقط لمعانا أحمر يؤدي إلى ظهور 

"القمر الدموي".

وعلى الرغم من أن الخسوف الكلي يمكن أن يجعل القمر 
يختف���ي لفترة وجي���زة، لكن ضوء الش���مس يظل يصل 

بشكل غير مباشر إلى سطح القمر.
ويتم تصفية أش���عة الش���مس المنتش���رة حول حواف 
الغ���الف الجوي المترب���ة للكوكب، تاركة أط���واال موجية 
محمرة م���ن الضوء لتصل إلى القمر. ويحدث اللون األحمر 
بسبب التأثير المعروف باسم "تبعثر رايلي"، والمسؤول 

بالمثل عن لون غروب الشمس وشروق الشمس.
ووفقا لوكالة الفضاء األمريكية )ناس���ا(، إذا كنت س���ترى 
األرض من س���طح القمر أثناء خس���وف القم���ر الدموي، 

فسيغمر الكوكب في هالة حمراء.
وقالت وكالة ناس���ا: "جزيئات الهواء م���ن الغالف الجوي 
ل���ألرض تبعثر معظ���م الض���وء األزرق. وينعكس الضوء 
المتبقي على س���طح القمر بتوهج أحمر، ما يجعل القمر 

يظهر باللون األحمر في سماء الليل".

وتابعت ناس���ا: " ُيستخدم اس���م  قمر الدم أحيانا للقمر 
الذي يبدو محمرا بس���بب الغب���ار أو الدخان أو الضباب في 
السماء. ويمكن أن يكون أحد أقمار الخريف الكاملة عندما 
تتح���ول األوراق إلى اللون األحم���ر". وفي ليلة 4 يوليو و5 
يوليو القادم، س���يمر القمر عبر ظ���ل األرض، ولكن جزئيا 
فقط. وس���يتزامن الخسوف مع بدر يوليو المعروف باسم 

"قمر الغزال" والذي سيمر فوق كامل الواليات المتحدة.
ومع ذلك، س���يكون هذا الحدث خسوفا شبه ظلي جزئي 
للقم���ر، ما يعني أن جزءا فقط من القمر س���يكون مظلما. 

وفي ذروة الخسوف، سيتم تعتيم أقل من نصف القمر.
ولس���وء الحظ، قد يكون من الصعب اكتشاف الخسوف 
شبه الظلي، ونتيجة لذلك، لن يكون خسوف القمر الشهر 
المقبل قمرا دمويا. وسيكون على عشاق األحداث الفلكية 
المثي���رة االنتظار لم���دة عام تقريبا قبل خس���وف القمر 

الدموي التالي، في 26 مايو 2021.

االستقالل/ وكاالت:
قالت شركة جيلياد ساينسز، إن سعر عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، 
الذي تنتجه وتقرر استخدامه لعالج المصابين بفيروس كورونا الجديد، سيبلغ 
2340 دوالرًا للمريض الواحد في الدول األكثر ثراء، وأنها وافقت على إرسال كل 

إمداداتها منه تقريبًا للواليات المتحدة في األشهر الثالثة المقبلة.
ويقل هذا الس���عر بشكل طفيف عن النطاق الذي يتراوح بين 2520 و2800 دوالر الذي 
اقترحه األس���بوع الماضي معهد المراجعة السريرية واالقتصادية، وهو هيئة أمريكية 
تبحث أس���عار األدوي���ة، وذلك بعد أن قال باحث���ون بريطانيون إنهم »وج���دوا أن عقار 
ديكساميثازون، من عائلة الستيرويدات، الرخيص والمتوفر على نطاق واسع، قلل بشكل 
كبير الوفيات بي���ن الحاالت الحرجة المصابة« بكورونا الجدي���د. ومن المتوقع أن يرتفع 

الطلب على ريمديسيفير باعتباره أحد العالجات التي اتضح أنها تغير مسار اإلصابة.
وبعد أن س���اعد العق���ار، الذي يؤخذ عب���ر الوريد، على تقصي���ر  التعافي في 
المستش���فيات في التجارب الس���ريرية، حصل على الموافقة الستخدامه في 

الحاالت الحادة بالواليات المتحدة ونال موافقة كاملة في اليابان.
وعن المرضى األمريكيين الذين لديه���م تأمين تجاري قالت جيلياد، إن »دورة 

العالج لمدة 5 أيام سُتَكلف 3120 دوالرًا، أو 520 دوالرًا لكل قارورة«.
ويزيد ذلك ب� 33% عن مبلغ 390 دوالرًا لكل قارورة الذي قالت جيلياد إنها »س���تحملها 

لحكومات الدول المتقدمة والمرضى األمريكيين في برامج الرعاية الصحية الحكومية«.
وفي رس���الة مفتوحة، قال دانييل أوداي الرئيس التنفيذي لشركة جيلياد إن 
»الس���عر يقل كثيرًا عن القيمة التي يوفرها، ألن الخروج من المستشفى مبكرًا 

يمكن أن يوفر نحو 12 ألف دوالر للمريض في الواليات المتحدة«.
وتج���ادل هيئات تدافع عن المرضى، مثل بابليك س���يتيزن، بأن التكلفة يجب 

أن تكون أقل ألن ريمديسيفير طور بدعم مالي من حكومة الواليات المتحدة.
وقالت جيلياد أيضًا إنها وافقت على مواصلة إرسال إمداداتها من ريمديسيفير 

إلى وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية حتى نهاية )أيلول( المقبل.

2340 دوالرًا سعر دواء 
لعالج المصابين بكورونا

هل سيحول خسوف 4 يوليو القمر إلى اللون األحمر؟

القاهرة/ االستقالل:
ضبط���ت الش���رطة المصرية رج���ال بتهمة 
الش���روع في قتل طفلته الرضيعة، بعد أن 
قام بتعذيبها وإطفاء السجائر في جسدها 

وإلقاء الماء المغلي على رأسها.
وكش���فت التحقيق���ات أن المته���م عذب 
طفلته ذات ال� 6 أش���هر، بإطفاء الس���جائر 

في جس���دها، وربطها من قدميها واالعتداء 
عليه���ا بالضرب، حي���ث أراد التخلص منها 

كونها » أنثى«.
وأفادت والدة الطفلة ف���ي التحقيقات، بأن 
زوجها بمجرد علمه بنوع المولود قبل الوالدة 
أنه���ا أنث���ى كان دائما ما يعت���دي عليها 

بالضرب كي تفقد الحمل.

وأضافت: »بعد الوالدة كان دائم االعتداء على 
الطفلة بالضرب والصراخ، وقمت برفع قضية 
طالق، ولكن بعد جلسات عرفية عادت الحياة 
مرة أخرى، لكنه قام منذ إيام بإطفاء السجائر 
في جسد الطفلة، ألنه يكره البنات، ويريد أن 
يكون له ولد فقط، كما يقوم بإلقاء الش���اي 

المغلي علي فروة رأسها قاصدًا قتلها«.

الحبس ألب أحرق طفلته الرضيعة بالماء المغلي والسجائر


