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رام الله/ االستقالل:
م���ن المقرر أن تعقد وزارة المالية في رام الله، 
اليوم الخميس مؤتم���ًرا صحفًيا للحديث عن 
الوضع المالي بشكل عام وتحديد نسبة وآلية 

صرف رواتب الموظفين بشكل خاص.
وقالت المالية على حسابها بموقع »فيسبوك« 
أمس، إن وزير المالية شكري بشارة بمشاركة 

فريق من وزارة المالية س���يعقد لقاء في تمام 
10:30 صباًحا، للحديث عن عدة مواضيع.

وأشارت إلى أن اللقاء سيتم نشره مباشرة على 
الصفحة الرسمية للوزارة.

ول���م تصرف الس���لطة الفلس���طينية رواتب 
موظفيها منذ قرابة الش���هرين، وتقول إنها 

تتعرض لضغوط مالية حادة.

 اليوم.. مالية رام لله تعلن عن 
نسبة وآلية صرف الرواتب

محافظات/ االستقالل:
االحت����الل  بلدي����ة  جراف����ات  هدم����ت 
االسرائيلي، األربعاء، منزاًل في جبل المكبر 
وبناًء ملحًقا في قرية العيسوية بالقدس 

المحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص.

وذك����ر المقدس����ي ياس����ين زعات����رة أن 
ق����وات االحت���الل حاص���رت منزله في 
دير الس���نة بجب���ل المكبر م���ن جميع 
الجهات، وأخرجت���ه وعائلته بالقوة من 
المنزل، وشرعت في هدمه على معظم 

محتوياته من ممتلكات وأثاث.
وأوضح أن موظف����ي بلدية االحتالل داهموا 
منزله منذ أن سكنه في عام 2013، ومنعوه 
من إكمال البناء، وبعدها حرروا مخالفة بناء 
بحقه بقيمة 48 ألف شيكل، ما زال يواصل 

دفعها، ثم علقت أمر هدم للمنزل في شهر 
كانون األول من العام الماضي.

ولف����ت إلى أنه توج����ه للقض����اء والمحاكم 
لالستئناف على قرار الهدم، والحيلولة دون 
هدم المنزل، ولكن محاوالته باءت بالفشل.

ويضي����ف أن موظفي بلدي����ة القدس طلبوا 
منه هدم منزله ذاتًيا، ولكن سائقي اآلليات 
رفضوا القدوم لهدم المنزل، بس����بب بعده 

عن الش����ارع الرئي����س ووجوده 
بمنطقة جبلية.

االحتالل يهدم منزال وبركسًا بالقدس ويخطر بمصادرة أراض ببيت لحم

الحكومة: إغالق كلي لمحافظات 
الضفة لـ5 أيام بدءًا من الجمعة

إدانات وتحذيرات عربية 
ودولية عارمة لمخطط 

»الضم« االستعماري

مواجهات مع االحتالل في البيرة وإغالق 
مدخل »أبو الطوق« في الخليل

غزة- رام الله- بيروت/ االستقالل:
خرج اآلالف من الفلس����طينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة 
ومخيمات الالجئين في لبنان، أمس األربعاء، في مسيرات غاضبة رفًضا 

لخطة وجريمة »الضم« اإلسرائيلية.
تظاهرة بغزة ففي مدينة غزة، شارك اآلالف من المواطنين في مسيرة 

جماهيري����ة، رفض����ًا لجريم����ة »الضم« التي تس����تهدف 
االستيالء على أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، د.محمد الهندي، أن وحدة 
الموقف الفلس���طيني من مؤامرة القرن يجب أن تترجم إلى حراك شعبي كبير 

ومس���تمر خاصة بالضفة الغربية والق���دس المحتلتين، مبيًنا أن 
مسؤولية حركة »فتح« أساسية في هذا الجانب.. وقال د.الهندي 

جماهير شعبنا تنتفض ضد جريمة 
»الضم« وتدعو إلى انتفاضة شاملة
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مستوطنون يقتحمون "األقصى" ويصّعدون من اعتداءاتهم بالضفة

نتنياهو: ال توافق حول مشروع الضم

تسجيل 330 إصابة جديدة بكورونا في الضفة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مكتب رئيس وزراء الكيان "اإلس���رائيلي" 
بنيامين نتنياهو إنه ال وجود لتوافق حتى اآلن 

بخصوص مسألة مشروع الضم. وجاء في بيان 
أصدره مكتب نتنياهو مساء األربعاء 
إن���ه "يواصل مباحثاته م���ع اإلدارة 

رام الله/ االستقالل:
شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة 
أمس تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس 

»كورونا«، م���ا يرفع إجمال���ي اإلصابات في 
فلس���طين إل���ى 3095 إصاب���ة، 

والوفيات 11 حالة.

الفصائل: جريمة »الضم« تهديد حقيقي لشعبنا.. والمقاومة قرار واجب للتصدي للمشروع االستعماري

د. الهندي: وحدة الموقف 
الفلسطيني يجب أن تترجم 

إلى حراك شعبي كبير

االستقالل/ وكاالت:
أدانت مؤسس���ات رس���مية ومدنية وحقوقية 
وأح���زاب وش���خصيات عربية ودولي���ة، أمس 

األربع���اء، ع���زم »إس���رائيل« ضم 
أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، 

أقرت الئحة عقوبات للمخالفين
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غزة/ االستقالل:
خرج اآلالف من الفلس���طينيين في قطاع 
غ���زة والضفة الغربي���ة المحتلة ومخيمات 
الالجئي���ن في لبن���ان، أم���س األربعاء، في 
مس���يرات غاضب���ة رفًضا لخط���ة وجريمة 

»الضم« اإلسرائيلية.

تظاهرة بغزة
فف���ي مدين���ة غ���زة، ش���ارك اآلالف م���ن 
المواطنين في مس���يرة جماهيرية، رفضًا 
لجريمة »الضم« التي تستهدف االستيالء 
على أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.

وجاءت المسيرة، بدعوة من القوى الوطنية 
واإلسالمية، عقب المؤتمر الوطني لمواجهة 

الضم، الذي عقد قبل أيام في مدينة غزة.
وتق���دم ق���ادة الفصائ���ل الفلس���طينية 
المس���يرة الحاش���دة، الت���ي انطلقت من 
مفرق الصناع���ة، غربي مدينة غ���زة، ورفع 
المش���اركون فيها األعالم الفلس���طينية، 
والالفتات التي نددت بقرار الضم، مؤكدين 
على أن الش���عب الفلس���طيني موحد في 

مواجهة المخطط اإلسرائيلي.
وش���دد »ناصر أبو ناصر«، عضو المكتب 
السياس���ي للجبه���ة الديمقراطية، في 
كلم���ة مركزية باس���م الق���وى الوطنية 
الفلسطيني  الش���عب  »أن  واإلسالمية، 
قادر على رسم أفاق مستقبله، من خالل 
الوح���دة الوطنية، وتأكي���ده على عودة 
الالجئي���ن، وبناء الدولة الفلس���طينية 

المستقلة وعاصمتها القدس«.

وأعرب »أبو ناصر« عن أمله، أن يكون التحرك 
الموحد في المس���يرة، بداي���ة في العمل 
المش���ترك، من أجل مواجه���ة مخططات 

االحتالل، وفي مقدمتها قرار الضم.
وطالب بوقف المناكف���ات الداخلية كافة، 
و«التوح���د م���ن أج���ل النه���وض الوطني 
الش���امل لمواجه���ة قرار الض���م المدعوم 
أمريكي���ا«، وق���ال أب���و ناصر: »ق���رار الضم 
تهديد وجودي لش���عبنا الفلسطيني من 
قبل أعدائنا، ويفس���ح المجال أمام انفجار 
شامل وانتفاضة جديدة، وسيطلق شرارة 

انتفاضة شاملة«.
وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية 
ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، التي 
تمزقت بفعل االنقسام،  قائال: »ال يعقل أن 

نواجه الضم منقسمين«.
ورح���ب »أبو ناصر« بالخط���وة التي أقدمت 
عليها قي���ادة منظمة التحرير والس���لطة 
الفلس���طينية، بالتحل���ل م���ن االتفاقيات 
الموقع���ة، »وعدها في االتج���اه الصحيح، 
ويجب أن تس���تكمل بتنفي���ذ كل قرارات 

المجلس الوطني والمركزي«.
ودع���ا إلى الب���دء بحوارات س���ريعة وجادة 
ووض���ع  الوطني���ة،  الق���رارات  لتطب���ق 
استراتيجية كفاحية لمواجهة الضم، كما 
طالب بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني 
على أرضه، ووقف هجرة الش���باب وتوفير 
اإلمكاني���ات لتعزي���ز صم���ود المزارعين، 
وخاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات 

أو المهددة بالمصادرة.
وطال����ب »أبو ناص����ر« الدول العربي����ة بترجمة 
مواقف القم����م العربية، حول ع����دم التطبيع 
مع االحت����الل وااللتزام بتأمين ش����بكة األمان 

العربية.
كما دع����ا قيادة المنظمة والس����لطة، مواصلة 
انضمام دولة فلس����طين إل����ى كل المنظمات 
الدولي����ة م����ن أج����ل تقدي����م ق����ادة الحرب 
اإلس����رائيليين لمحكمة الجناي����ات الدولية، 
جراء م����ا ارتكبوه م����ن جرائم بحق الش����عب 

الفلسطيني.
وقال: »إن هذه االس����تراتيجية تتطلب حوارا 
وطني����ا ش����امال، للعمل على إنهاء االنقس����ام 

واستعادة الوحدة«.
وأضاف: »خطة الرئي���س االميركي دونالد 
ترمب، والتي بات���ت تعرف بصفقة القرن، 
مرفوض���ة جمل���ة وتفصي���ال، ألنه���ا في 
حقيقتها وجوهرها مش���روع متفق عليه، 
بتفاصيله كاف���ة، بي���ن اإلدارة األمريكية 
لتصفية  الصهيون���ي،  الكي���ان  وحكومة 
القضي���ة والحق���وق الوطني���ة للش���عب 
الفلس���طيني بالق���وة، ف���ي تنك���ر واضح 

للقانون الدولي«.

تظاهرة برام اهلل
كما نظم تجمع »صامدون ولن نرحل« عصر 
أمس األربعاء، وقف���ة رافضة لخطة الضم 
اإلسرائيلية في ميدان المنارة وسط الضفة 

الغربية المحتلة.
وش���ارك عش���رات النش���طاء في الوقفة، 

وهتفوا بعبارات تدع����و للتصدي لمخططات 
االحتالل وتفعيل العم����ل الثوري في الضفة 
الغربية، والمواجهة المس����لحة المباش����رة مع 

االحتالل.
وأك����دوا عل����ى وح����دة األرض والش����عب، كما 
هاجموا المفاوضات والحل الس����لمي، داعين 

إلى تحرير األسرى من خالل أسر الجنود.
وهاجم المش����اركون خالل الوقفة الس����لوك 
الرسمي الفلس����طيني بعبارات: »يا رئيس يا 
مسؤول .. شو هالصمت اللي مش معقول، كما 
انتقدوا سلوك األجهزة األمنية والمالحقات: 
»دوس عالس����لمية دوس وعالل����ي حطك في 

لحبوس.. الموت وال المذلة«.
ورفع����وا ش����عارات تدعو لمقاوم����ة االحتالل: 
»بسالح المقاومة نشق درب الثورة نحو التحرير 

الكامل.. شعبنا أقوى من كل المؤامرات«.
وكان���ت حكوم���ة االحتالل، تعت���زم البدء 
بإجراءات ضم أراٍض من الضفة المحتلة في 
األول من تموز/ يولي���و الحالي، الذي وافق 
يوم أمس، بحس���ب ما أعل���ن عنه بنيامين 
نتنياه���و، لكن الغم���وض يحيط بموقف 
نتنياه���و، بعد دخول الموعد الذي س���بق 
أن ح���دده، وخاصة في ظل الرفض الدولي، 
والخالف���ات داخ���ل حكومته وم���ع اإلدارة 

األمريكية حيال المسألة.

تظاهرات لبنان
أم���ا في مخيم���ات اللجوء ف���ي لبنان، فقد 
خرج أبناء ش����عبنا الفلسطيني هناك أمس، 
في مسيرات واعتصامات رفضًا لخطة الضم 

االسرائيلية.
وفي ه����ذا الس����ياق نظ����م اتح����اد نقابات 
عمال فلس����طين ف����ي منطقة ص����ور وقفة 
تضامنية داعم����ة للحقوق الوطنية وللقيادة 
الفلسطينية، وتمسكا بوكالة األونروا الشاهد 
الحي الوحيد على حقوق الشعب الفلسطيني 
ورفضا لخطة ترمب والسياس����ة الصهيونية 
المتغطرس����ة لضم األراضي الفلس����طينية، 
بش����طبها  الفلس����طينية  القضية  وإنه����اء 

وتجويع الشعوب العربية.
وف����ي مخي����م الب����داوي نظم����ت الفصائل 
الفلس����طينية وقفة تضامني����ة رفضًا لقرار 
األراض����ي  ض����م  »اإلس����رائيلي«  االحت����الل 
الفلسطينية ورفضًا لصفقة القرن االميركية 
الفلس����طينية  الفصائل  بمش����اركة ممثلي 

واللجان الشعبية وقوى وأحزاب لبنانية.
كما نظمت الفصائل اعتصامًا في مخيم البص 
رفضًا واستنكاًرا لخطة الضم بمشاركة قيادة 
حركة فتح وممثلي الجمعيات والمؤسسات 
األهلية. وفي مخيم الرش����يدية خ����رج أبناء 
شعبنا في وقفة جماهيرية حاشدة استنكارًا 
وتنديدًا بالمش����روع االميركي »اإلسرائيلي« 

المتمثل بخطة الضم االسرائيلية.
وألقيت كلمات في تلك الوقفات، أكدت حق 
شعبنا بمواجهة المشاريع التي تستهدف 

حقوقه الوطنية وانهاء مشروعه الوطني.
وش���ددت على حق ش���عبنا بإقامة دولته 
المس���تقلة على ترابه الوطني ورفض كل 
ما يحاك من مؤامرات ضد قضيتنا العادلة.

مسيرات وفعاليات غاضبة في غزة والضفة ولبنان

جماهير شعبنا تنتفض ضد جريمة »الضم« وتدعو إلى انتفاضة شاملة

 الحكومة: إغالق كلي لمحافظات 
الضفة لـ5 أيام بدءًا من الجمعة

نتنياهو: ال توافق 
حول مشروع الضم

 اليوم.. مؤتمر مشترك 
 بين »فتح« و »حماس« 

برام الله رفضًا لمخطط الضم

مواجهات مع االحتالل في البيرة وإغالق مدخل »أبو الطوق« في الخليل

رام الله/ االستقالل:
أعلنت الحكومة مس����اء األربعاء، عن إغالق 
جميع محافظات الضف����ة الغربية المحتلة 
ابت����داًء من ي����وم الجمعة القادم����ة ولمدة 
خمسة أيام، بس����بب تفش����ي وباء كورونا 

المستجد.
وقال المتحدث باس����م الحكوم����ة إبراهيم 
ملحم خالل مؤتمر صحفي عقده في مدينة 
رام الله إن: »اإلغالق يش����مل المدن والقرى 
والبلدات والمخيمات، ومنع الحركة والتنقل، 
مع إغ����الق جمي����ع المراف����ق االقتصادية 

باستثناء الصيدليات والمخابز«.
وأعلن عن توقف حركة المواصالت بشكل 
كامل بين المحافظ����ات وداخل المحافظة 
نفس����ها، مع اإلبقاء على اإلج����راءات التي 
اتخذه����ا المحافظون كما ه����ي منذ لحظة 
اتخاذه����ا. ودع����ا ملحم جمي����ع المواطنين 
االلت����زام باإلج����راءات الوقائي����ة وارت����داء 
الكمام����ات، واالمتناع عن أداء الصلوات في 

المساجد والكنائس.
وأكد أن الحكومة أقرت الئحة عقوبات لمن 

يخالفون التعليمات. القدس المحتلة/ االستقالل:
ق����ال مكتب رئيس وزراء الكيان "اإلس����رائيلي" بنيامين 
نتنياهو إنه ال وجود لتوافق حتى اآلن بخصوص مسألة 
مش����روع الضم. وجاء في بيان أص����دره مكتب نتنياهو 
مساء األربعاء إنه "يواصل مباحثاته مع اإلدارة األمريكية 

والمستوى األمني اإلسرائيلي حول مشروع الضم".
وقال البيان إن جهود ومساعي الضم متواصلة، في إشارة 
إلى ع����دم وجود قرار حتى اآلن بموعد ومس����تقبل وآلية 
الضم. وبين البيان أن نتنياهو أجرى اليوم لقاًء مع رئيس 
مجلس األمن القومي اإلس����رائيلي، وخالل األيام القادمة 
سيجري مباحثات إضافية. ولفت إلى إجرائه عدة لقاءات 
بهذا الخصوص مع الطاقم األمريكي خالل األيام األخيرة.

رام الله/ االستقالل
أفاد مص���در مقرب من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، مس���اء 

األربعاء، عن عقد مؤتمر صحافي مشترك مع حركة حماس، صباح اليوم الخميس.
وكش���ف المصدر أن الرجوب س���يعقد مؤتمره تمام الس���اعة 11.30 صباحًا بتوقيت 
القدس المحتلة عبر تقنية الفيديو كونفرس بشكل مشترك مع نائب رئيس المكتب 
السياس���ي لحركة حماس صالح العاروري. وأش���ار إلى أن المؤتمر الصحافي المشترك 
ن العاروري والرجوب سيكون من أجل اإلعالن عن برنامج مشترك  الذي سيجمع القياديّيْ
لمواجهة خطة الضم اإلس���رائيلية. ويرفض الكل الفلسطيني خط الضم اإلسرائيلية 
الهادفة لسلب أجزاء من الضفة المحتلة وغور األردن، وسط مطالبات شعبية بتصعيد 
المقاومة الفلس���طينية بكافة أش���كالها بما في ذلك الوس���ائل الش���عبية والمقاومة 

المسلحة في مختلف المناطق.

رام الله/ االستقالل:
اندلعت مساء األربعاء، مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل 

على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأّن العشرات من الشبان وصلوا الى مدخل 
البيرة الش���مالي حيث مستوطنة بيت ايل قبل أن تبادرهم، 

قوات االحتالل بإطالق الرصاص المعدني وقنابل الغاز.

واس���تخدم الش���بان خالل المواجهات الحجارة والزجاجات 
الحارقة كما أشعلوا إطارات السيارات. 

وجاءت المواجهات بعد مسيرة رافضة لقرار الضم انطلقت 
من وس���ط مدينة رام الله طالب المشاركون فيها بالتصدي 
لمخطط���ات االحت���الل وتفعيل العمل الث���وري في الضفة 

الغربية، والمواجهة المسلحة المباشرة مع العدو.

إلى ذلك، أغلقت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء األربعاء، 
مدخل »أبو الطوق« في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناش���ط اإلعالمي في البلدة محمد عوض، بأن القوات 
االحت���الل أغلقت مدخ���ل »أبو الط���وق« في بل���دة بيت أمر 
بالمكعب���ات اإلس���منتية، بعد ان قام���ت بتجريف الطريق 

ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه.

أقرت الئحة عقوبات للمخالفين
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ودعوا، إلى االس���تفادة من الموقف الفلس���طيني 
االس���تعماري  المش���روع  لهذا  الرافض  الموح���د 
والعمل على اس���تعادة الوح���دة الوطنية وإنهاء 
االنقس���ام وتنفي���ذ ق���رارات المجل���س الوطني 
والمرك���زي موض���ع تطبي���ق وفتح الطري���ق أمام 
انتفاض���ة ق���ادرة عل���ى االش���تباك وإدام���ة هذا 
االش���تباك في إطار قيادة وطني���ة موحدة تعمل 
على تعميق عزلة االحتالل دوليًا وإقليمًا وتفش���ل 
كل مش���اريعه التي تهدف إلى تصفية القضية 

الفلسطينية.

إطالق يد المقاومة بالضفة
وأك���د القي���ادي ف���ي حرك���ة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين د. جمي���ل عليان، على أن ش���عبنا 
الفلس���طيني يقف موحدًا خلف قضيته الوطنية؛ 

الستعادة كامل تراب الوطن الفلسطيني.
وقال علي���ان ل� »االس���تقالل«: »إن كل الوس���ائل 
واإلمكانيات التي يمتلكها الش���عب الفلسطيني 
متاح���ة ب���ل واجبة وعل���ى رأس ه���ذا الواجب هو 
العم���ل العس���كري الذي يؤكد من خالله ش���عبنا 
الفلس���طيني أن���ه قادر عل���ى مواجه���ة الهجمة 
الصهيو-أمريكي���ة عل���ى منطقتن���ا«، مضيفًا أن 
وحدة شعبنا هي األس���اس  والممر اإلجباري لكل 
الفلسطينيين لتحقيق االنتصار على هذا العدو«.

وطال���ب القيادي بالجهاد، الس���لطة ف���ي رام الله 
بض���رورة العم���ل عل���ى تحريض وتثوير ش���عبنا 
الفلس���طيني في الضفة الغربية ، ليشكل حاجزًا 
منيعًا أمام هذه الهجم���ة الصهيونية على أرضنا 

في الضفة.
وبي���ن عليان، أن أمام ش���عبنا العديد من أوراق 
الق���وة الت���ي يج���ب أن يس���تفيد منه���ا بدءًا 
بتطبي���ق الوحدة وترتيب البيت الفلس���طيني 
الداخلي، وإطالق يد المقاومة في كافة األراضي 
الفلس���طينية في الضف���ة وغ���زة، إضافة إلى 
إش���راك دول اإلقليم العربي في هذه المقاومة 

لوأد صفقة القرن وخطة الضم االستعمارية.

ووجه القيادي بالجهاد، التحية إلى أبناء ش���عبنا 
الفلس���طيني الذي خرج أم���س األربعاء، معبرًا عن 
رفضه لعملية الضم، والذي أكد أننا ش���عب موحد 

في مواجهة المؤامرة.

مشروع الضم لن يمر
بدوره قال نائب أمين المجلس الثوري لحركة فتح 
د. فايز أبو عيطة: »إن ش���عبنا ف���ي غزة الذي خرج 
رفضًا لقرار الضم اإلس���رائيلي، وجه رسالة مهمة 
للعالم أن ش���عبنا في كافة أماكن تواجده، يلتف 
حول موقف موحد إلفش���ال صفقة القرن ورفض 

الضم«.
وبي���ن أبو عيطة ل� »االس���تقالل«، أن هذا الموقف 
الفلس���طيني الموحد يعّبر عن تناس���ق ش���عبنا 
الفلس���طيني وإصراره على خ���وض هذه المعركة 
حتى يتمكن من إس���قاط صفقة القرن ومش���روع 

الضم الذي يهدد الوجود الفلس���طيني على أرض 
فلس���طين ويس���تهدف تقوي���ض أي إمكاني���ة 
إلقام���ة الدولة الفلس���طينية ب���ل وأكثر من 
ذلك يستهدف تهجير ش���عبنا في الضفة 

الغربية.
وأكد القيادي في حركة فتح، أن مشروع الضم 
وصفقة القرن لن تمر وس���يواجهها الشعب 
الفلس���طيني موحدًا س���واًء على المس���توى 
البداية  أوالمستوى الشعبي وكانت  الرسمي 
باتخاذ ق���رار بوقف العمل ب���كل االتفاقيات 
الس���ابقة بما فيها وقف التنس���يق األمني، 
موضحًا أن »القيادة الفلسطينية« في رام الله 
ستتخذ المزيد من الخطوات واإلجراءات وفقًا 
لتطورات الموقف اإلس���رائيلي وبما يتناسب 
مع حجم الجريمة التي ترتكبها »إس���رائيل« 

بحقا شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.

االرتقاء بمستوى التحديات
م���ن جانبه أكد عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الديمقراطية طالل أبو ظريفة، أن رس���الة ش���عبنا 
الفلس���طيني الذي خ���رج في قطاع غ���زة أوصلت 
رسالة إلى قادة االحتالل اإلسرائيلي أننا موحدون 
في مواجه���ة قرار الضم وتطبي���ق صفقة القرن، 
وأن ش���عبنا الفلس���طيني يمتلك من اإلمكانيات 
للكفاح والنضال ما يجعله قادرًا على رفع االحتالل 

وإسقاط صفقة القرن وقرار الضم.
وقال أبو ظريفة ل� »االس���تقالل«: »إن هذه المرحلة 
الحرج���ة الت���ي تمر به���ا قضيتنا الفلس���طينية 
تتطلب منا االرتقاء بمس���توى التحديات بما فيها 
وض���ع قرارات المجلس الوطن���ي والمركزي موضع 
تطبي���ق وفتح الطريق  أم���ام انتفاضة قادرة على 

االش���تباك وإدامته في إطار قيادة وطنية موحدة 
ف���ي كل مناطق التماس وتعمي���ق عزلة االحتالل 
اإلقليم���ة والدولية والتوجه ف���ورًا إلى حوار وطني 
شامل على مستوى اإلطار القيادي أو على مستوى 

األمناء العامون للفصائل«.
وش���دد أبو ظريفة، على أن تطبي���ق هذه القرارات 
وتفعيله���ا واإلس���راع بتنفيذها متمثل���ة بإنهاء 
االنقسام واس���تعادة الوحدة الوطنية ُيسقط أي 

مشروع لتسوية قضيتنا.

تفعيل برنامج المقاومة
بدوره قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين هاني الثوابتة: »إن هذا المشهد 
الوح���دوي ال���ذي خ���رج به ش���عبنا الفلس���طيني 
ف���ي قطاع غ���زة م���ن كل مكونات وقوى الش���عب 
الفلس���طيني بالتزامن مع كل الساحات المختلفة 
في الضف���ة  والقدس والمناط���ق المحتلة إضافة 
إلى الشتات الفلسطيني هو تأكيد من أبناء شعبنا 
على حقنا في مقاومة هذا االحتالل والرفض الكامل 

لصفقة القرن وقرار الضم االستعماري«.
وأك���د الثوابت���ة ل� »االس���تقالل«، أن���ه يجب على 
المجتم���ع الدول���ي أن يق���ف أم���ام مس���ؤولياته 
وأن يكون عند مس���توى هذه الجريم���ة باالرتقاء 
بالمواقف من الش���جب واالس���تنكار واالدانة إلى 
مواقف عملية إزاء ما يقوم به االحتالل بحق شعبنا 

وأرضنا.
وأض���اف القي���ادي بالجبه���ة الش���عبية، أن هذه 
الحشود التي خرجت تعلي صوتها لتقول بشكل 
واض���ح أن الوح���دة ه���ي طريقنا لالنتص���ار على 
ه���ذا االحتالل وعلى مش���اريع الكيان الصهيوني 
وعلينا نحن كش���عب فلس���طيني أن نستفيد من 
ذل���ك وجعلها محطة نضالي���ة جديدة من خاللها 
نستمر بتجس���يد وحدتنا ونفعل برنامج المقاومة 
الذي يتفق عليه كل أبناء الش���عب الفلس���طيني 
وأن ندعم صمود ش���عبنا حت���ى ننتصر على هذا 

االحتالل ومشاريع تصفوية.

 الفصائل: جريمة »الضم« تهديد حقيقي لوجود شعبنا.. 
والمقاومة قرار واجب للتصدي للمشروع االستعماري

غزة / حممد �أبو هويدي:
و�لإ�سللامية  �لوطنيللة  �لف�سللائل  يف  م�سللوؤولون  �أكللد 
�لفل�سللطينية، �أن قر�ر �ل�سللم �ل�سللتعماري، و"�سللفقة 
�لقرن" ي�سللكان تهديد� حقيقيا للوجود �لفل�سللطيني، 

و�أن كل �لو�سللائل و�لإمكانيللات �لتللي ميتلكهللا �سللعبنا 
�ل�سللهيو  �لهجمللة  لهللذه  للت�سللدي  وو�جبللة  متاحللة 
�أمريكيللة، م�سللددًة على �أن �سللعبنًا يقف موحللدً� خلف 
ق�سيته ل�ستعادة كامل �لرت�ب �لفل�سطيني. وطالبو� يف 

�أحاديث منف�سلة لل "�ل�ستقال"، "�ل�سلطة يف ر�م �هلل 
بالعمل على حتري�ض وتثوير �جلماهري �لفل�سللطينية، 
لتكون حاجزً� منيعا يف وجه �لهجمة �ل�ستعمارية �لتي 

يتعر�ض لها �سعبنا يف �ل�سفة و�لأغو�ر و�لقد�ض.

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلس����المي، د.محمد 
الهندي، أن وحدة الموقف الفلس����طيني م����ن مؤامرة القرن يجب 
أن تترجم إلى حراك شعبي كبير ومستمر خاصة بالضفة الغربية 
والقدس المحتلتين، مبيًنا أن مس����ؤولية حركة »فتح« أساس����ية 
في هذا الجانب.. وقال د.الهندي في تصريح صحفي األربعاء، إن 

»التمسك بالسلطة بعد خطة الضم يمثل خطأ قاتاًل«.
وأضاف »إن مفهوم الكيانية الفلس����طينية - سواء كانت سلطة 
أو دولة - هو مس����ار قائم على الشراكة مع العدو، وله استحقاقاته 
التي من ضمنها قمع المقاومة على األرض وفي المناهج الدراسية 
وفي صدور الجيل الجديد«، مشيًرا إلى أن هذا مسار مختلف تماًما 

عن مسار مواجهة االحتالل بأي شكل كان.
وأض����اف: »إذا كانت الس����لطة مقتنعة حقيق����ة بأنه ال جدوى من 
المس����ار التفاوضي فعليها أن تحل نفس����ها وتعود إلى تفعيل 

مؤسس����ات منظمة التحرير الفلس����طينية، وما ل����م يحدث ذلك 
ستبقى السلطة تدور في الحلقة المفرغة )الشراكة والتفاوض مع 

العدو(، وستبقى استراتيجيتها هي الصراخ واالستجداء«.
وبّي����ن د. الهندي أن األنظم����ة العربية تتوزع ما بي����ن تواطؤ مع 
االحت����الل، وصمت مريب، وال يصدر عنها إال مجرد لغو من اإلدانة، 
مؤك����ًدا أن هذه األنظمة ف����ي المحصلة النهائية خ����ارج معادلة 

الصراع.
يش����ار إلى أنه كان م����ن المقرر أن تعلن حكوم����ة االحتالل، أمس 
األربعاء )1 تموز/يوليو(، بدء خطة الضم لمس����احات واس����عة من 
الضفة الغربية المحتلة، بحس����ب ما أعلن عنه سابقا رئيس وزراء 

االحتالل بنيامين نتنياهو.
لكن الغموض، يحي����ط بموقف نتنياهو، بعد دخول الموعد الذي 
س����بق أن حدده، وخاصة في ظل الرفض الدولي، والخالفات داخل 

حكومته ومع اإلدارة األمريكية حيال المسألة.

غزة / االستقالل:
دع���ت الجبه���ة الديمقراطي���ة لتحرير فلس���طين الس���لطة 
الفلس���طينية واللجن���ة التنفيذي���ة ف���ي منظم���ة التحري���ر 
الفلس���طينية لمالقاة نهوض الحالة الش���عبية الفلسطينية 
في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والشتات في أيام الغضب 
ضد مش���روع الض���م بالتقدم أكث���ر على طري���ق »التحلل« من 

االتفاقيات.
وأك���دت الديمقراطي���ة في بي���ان صحفي، وج���وب أن تصل 
الس���لطة إلى إلغاء كافة االتفاقيات بشكل تام وواضح وصريح 
واإلعالن الرس���مي عن إلغاء اتفاق »أوسلو« وبروتوكول باريس، 
بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات في مقدمها س���حب 

االعتراف ب�«إسرائيل«.
وقال���ت إن قي���ود أوس���لو ما زال���ت تعرق���ل نض���ال الحركة 
الجماهيري���ة، وتقطع عليها النهوض الش���امل نحو المجابهة 

الش���املة والميدانية لقوات االحتالل ال���ذي مازال يجتاح مدن 
الضفة وبلداتها ويعتقل ويه���دم المنازل ويعدم المواطنين 
بدم بارد، في سياس���ة إرهابية فشلت في ترهيب شعبنا وزرع 

الخوف في صفوفه ويفرض الحصار الظالم على قطاع غزة.
وطالب���ت بالتصدي لعصابات المس���توطنين الذي���ن تجاوزوا 
الخطوط الحمر في أعمال العربدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني 
وأرض���ه وأمالكه وثروات���ه الزراعية، بما في ذل���ك اإلصرار على 
اقتحام األقصى لفرض تقاس���مه زمانيًا ومكانيًا وإغالق الحرم 

اإلبراهيمي لمصادرته بعد مصادرة األراضي المحيطة به.
وأضاف���ت »لقد آن األوان لاللتحام وطنيًا ف���ي الميدان، وتجاوز 
حالة االنتظار، ورهن التحرك بما يس���مى الش���روع في تطبيق 
الضم، فالضم أصبح أمرًا واقعًا يتوجب علينا جميعًا أن نرس���م 
خطط المجابهة االستراتيجية إلفشاله، ومواصلة النضال لطرد 

االحتالل الغاشم«.

 د. الهندي: وحدة الموقف الفلسطيني 
يجب أن تترجم إلى حراك شعبي كبير

 »الديمقراطية« تدعو السلطة 
والمنظمة للتحرر من »أوسلو«

الخميس 11 ذو القعدة 1441 هــ 2 يوليو 2020 م

قيوده تعرقل الحركة النضاليةاألنظمة العربية خارج معادلة الصراع



 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية االبتدائية

   تبليغات �شرعية
الى المدعى عليه / اياد عبد السالم سالمة ابو شباب سكان خانيونس سابقا 
وحالي���ا في دولة تركيا ومجهول مح���ل االقامة فيها لقد حكم عليك بتاريخ 
2020/6/9م ف���ي الدعوى اس���اس 2019/900وموضوعه���ا تفريق للغياب 
والضرر والمقامة عليك من زوجتك المدعية / حنان س���ليم حماد ابو ش���باب 
من عش���يرة ابو ش���باب وس���كان رفح بالتفريق بينكما  بطلقة واحدة بائنة 
بينونة صغ���رى وعليها العدة اعتبارا من تاريخ الحكم وتضمينك الرس���وم 
والمصروفات القانونية حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذلك 

صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/6/9م

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

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية االبتدائية

   تبليغات �شرعية
ال���ى المدعى عليه / جهاد عواد عيد بلهان من رفح وس���كانها س���ابقا ومجهول 
مح���ل االقامة االن في جمهوري���ة مصر العربية يقتضى حض���ورك الى محكمة 
رفح الش���رعية يوم االحد الموافق 2020/8/9 م الساعة الثامنة صباحا وذلك لنظر 
الدعوى أس���اس 2019/929 وموضوعها »تفريق للغياب والضرر« المقامة عليك 
من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي المدعية هديل سمير محمد 
كباج���ة من الجورة وس���كان رفح وكيلها المحامي  تامر ب���دوي وان لم تحضر في 
الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك 

صار تبليغك حسب األصول . وحرر في 2020/6/16م .

 قا�سي  رفح ال�سرعي 
ال�سيخ / اأحمد حممود عا�سور 

االستقالل/ وكاالت:
أدانت مؤسسات رس���مية ومدنية وحقوقية وأحزاب 
وش���خصيات عربي���ة ودولي���ة، أمس األربع���اء، عزم 
»إس���رائيل« ضم أجزاء من الضف���ة الغربية المحتلة، 
معتبرة  أن خطة الضم االس���تعمارية تمثل انتهاًكا 
خطيًرا للقانون الدولي و«تعزز قانون الغاب« وتهدد 

السلم العالمي.
وحّذر الناطق باس���م حزب العدالة والتنمية التركي 
عمر جليك من قضاء »إس���رائيل« على كامل شرعية 
المنظوم���ة الدولية تدريجًيا، في ح���ال لم ينتفض 

العالم في وجه مخططات ضم الضفة الغربية.
وش���دد جليك خالل مؤتم���ر صحفي، عل���ى أنه من 
الواضح أن االحتجاجات وحدها لن تحول دون تحقيق 
»إسرائيل« مخططاتها حول ضم األراضي، داعيًا قادة 
الدول األوروبية إلى اتخاذ موقف مشترك لمناهضة 

خطة الضم اإلسرائيلية.
وبدورها بعثت لجنة التنسيق العربية من أجل نصرة 
القضية الفلس���طينية رس���الة إلى أعض���اء البرلمان 
األلماني »البنديس���تاغ« طالبته فيها ببذل كل جهد 

ممكن من اجل منع تنفيذ هذه الخطوة.
وجاء في الرس���الة » نرجوكم، أن تتخذوا ما بوسعكم 
من وسائل دبلوماسية واقتصادية من أجل منع هذا 
الضم، وإلزام »إس���رائيل« بقبول ح���ل الدولتين على 

أساس قرارات األمم المتحدة 242 و338 ».
وأضافت ان »ألمانيا، كصديق إلسرائيل، يقع عليها 
واجب التلويح إلسرائيل، بأنه ليس لديها التفويض 
المطل���ق في انته���اكات حقوق اإلنس���ان والقانون 
الدولي. حتى اآلن ال يتمكن الش���عب الفلس���طيني 
بس���بب الحص���ار الخان���ق ال���ذي فرضت���ه الدول���ة 
اإلسرائيلية من التنفس بحرية. لذلك تتعالى وتدوي 

الصيحات: فلسطين ال يمكنها أن تتنفس«.
من ناحيته قال المندوب الس���امي لالتحاد األوروبي 
لشؤون الخارجية وسياسة األمن »جوزيف بورل« في 
رس���الة وجهها ل� »إسرائيل«: »إن خطة الضم ستؤثر 
على الفلس���طينيين واإلس���رائيليين وعل���ى الدول 

المجاورة، وحتى علينا في أوروبا«.
وأضاف جوزيف في رس���الته »مؤلم لنا في أوروبا أن 
نرى خطرًا يهدد فرصة حل الدولتين السبيل الوحيد 

الواقعي والدائم إلنهاء النزاع، فإن معنى خطة الضم 
كما أعلنتها الحكومة هو نهاية هذا الحل«.

وأك���د أن الضم خ���رق للقانون الدولي وال س���يما في 
ظل ضم لألراضي، وأن هن���اك تداعيات على النظام 
العالمي القائم على أس���اس القان���ون، وبالتالي قد 

تكون له تداعيات سلبية على مناطق نزاع أخرى.
من جهتها أك���دت منظمة العف���و الدولية أن خطة 
الضم التي تعتزم »إس���رائيل« القيام بها ألجزاء من 
الضفة الغربية غير قانوني���ة و«تعزز قانون الغاب«، 

داعية إلى التوقف عنها.
وقالت المنظمة في تقرير نش���رته ي���وم أمس، إنه 
يتعين على الس���لطات اإلس���رائيلية أن تتخلى فورا 
عن خططها ل�«ضم« المزيد من أراضي الضفة الغربية 
المحتلة، مش���ددة على أن األم���ر “ينتهك القوانين 
الدولي���ة ويفاقم عقوًدا م���ن االنتهاكات الممنهجة 

لحقوق اإلنسان ضد الفلسطينيين هناك”.
ودعت المنظم���ة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات 
حازم���ة ض���د مقترح���ات “الضم” والمس���توطنات 

اإلسرائيلية غير القانونية في األراضي المحتلة.
من ناحيتها اعتبرت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم )األلكسو( أن خطة الضم اإلسرائيلية ألراض 

فلسطينية تمثل انتهاًكا خطيًرا للقانون الدولي.
وق���ال المدير العام للمنظمة محم���د ولد أعمر، خالل 
ن���دوة نظمته���ا بالعاصم���ة تونس، تح���ت عنوان 
»إس���قاط مش���اريع الضم اإلس���رائيلية، والتمسك 
بالش���رعية الدولية«، إن خطة الضم »ليس���ت اعتداء 
على الفلسطينيين فقط، وإنما هي اعتداء صارخ على 
المجتمع الدولي بأس���ره«، داعيًا إلى ضرورة مجابهة 
الخط���ة اإلس���رائيلية بصرامة ألنها تهدد الس���لم 

العالمي.
وج���دد ولد أعم���ر دعم األلكس���و المطلق للش���عب 
الفلس���طيني في دفاعه المش���روع عن حقوقه غير 
القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته 

المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.
فيما حذرت كنائس أميركية عبر عريضة وقع عليها 
حتى اآلن نحو 200 ألف أمريكي، من استمرار صمت 
أعضاء الكونغرس على نوايا »إسرائيل« التي ستحول 
دون تحقيق سالم شامل وعادل، وتمنع الفلسطينيين 

من الحصول على دولة مترابطة، ما س���يقود إلى عدم 
استقرار ما أسمته »األراضي المقدسة«.

والعريضة هي رس���الة موجه���ة ألعضاء الكونغرس 
تطالبه���م بالتح���رك الفوري لمواجه���ة نوايا الضم 
اإلسرائيلية، وجاء فيها »بصفتنا ناخبين لكم، نطلب 
منكم اتخاذ موقف قوي وواضح ضد ضم إس���رائيل 
للمستوطنات غير القانونية ومعظم أو كل منطقة )ج( 

في األراضي الفلسطينية المحتلة«.
وحذرت من أن الضم من جانب واحد سيكون له تأثير 
مدمر على حل سلمي وعادل للصراع بين »إسرائيل« 
وفلسطين، ومن شأنه أن يزيد حرمان الفلسطينيين 
من حقوقه���م ويقطع فرصة حصوله���م على دولة 

مجاورة قابلة للحياة.
فيم���ا عبرت 14 منظمة من المؤسس���ات البريطانية 
العامل���ة ف���ي المجال اإلنس���اني التنم���وي وحقوق 
اإلنس���ان والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني عن 
قلقها من تهديد الحكومة اإلسرائيلية بضم المزيد 

من األراضي الفلسطينية.
وأش���ارت المنظم���ات ال�14 ف���ي بيان له���ا، إلى أن 
تصريح���ات الحكوم���ة البريطانية أكثر م���ن مرة أن 
الّضم »ال يمك���ن أن يمّر دون اعتراض«، غير كاٍف بل 
يزيد من ش���عور الفلسطينيين بأن المجتمع الدولي 
ق���د تخلى عنهم، وهناك حاجة ماس���ة من الحكومة 
البريطانية إلى تقدي���م توضيح بالخطوات الهادفة 

التي ستتخذها ردًا على خطة الّضم.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال 
يوم أمس، إن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغيير 
على خطوط 1967، باس���تثناء التغيي���رات المتفق 

عليها بين الجانبين الفلسطيني و«اإلسرائيلي«.
ودعا جونس���ون ف���ي مقال صحفي، »إس���رائيل« بأال 
تطبق فرض الس���يادة على أجزاء من الضفة الغربية 
المحتلة، مضيفًا »لقد تابعت بكل أس���ف مقترحات 
ضم أراض فلس���طينية للسيادة االس���رائيلية، لكن 
عملية الضم ستشكل انتهاكًا للقانون الدولي؛ آمل 

أال يتم تنفيذ الضم«.
واس���تدرك »وفي حال حص���ل ذلك، ف���إن المملكة 
المتحدة لن تعترف ب���أي تغيير على خطوط 1967، 

باستثناء التغييرات المتفق عليها بين الجانبين«.

رام الله/ االستقالل:
طالبت هيئة شؤون األسرى والمحررين، األربعاء، الصليب األحمر 
الدولي، بالتدخل المباش���ر لدى س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، 
لإلش���راف على الحاالت الصحية لألس���رى المرضى فيما يسمى 
مستشفى سجن الرملة، ومعاينة العالج واألدوية التي تقدم لهم، 
والوقوف عل���ى مدى فعاليتها ومالءمتها لألمراض التي يعانون 

منها.
وكشفت الهيئة، في بيان صحفي، أن شهادات األسرى المرضى 
تؤكد أن هن���اك مماطالت دائمة في متابع���ة المرضى وتقديم 
العالج لهم، وأن نقلهم من الس���جون واألقس���ام إلى مستشفى 
الرمل���ة أو المستش���فيات األخرى ياخذ وقتا طوي���ال، مما يجعل 

األمراض تتفشى في أجسادهم، ويصبح عالجها أكثر تعقيدا.
وفي هذا الس���ياق، زار محامي الهيئة فواز ش���لودي مجموعة من 
األسرى الذين يمكثون في الرملة، حيث زار األسير المريض وجيه 
أبو الع���ون )47 عاما( من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، والمعتقل 
منذ 2002 والمحكوم 21 عاما، حيث ظهرت لديه آالم في المعدة 
وتم نقله في النقب إلى عيادة الس���جن، وأبل���غ أن لديه جرثومة 
بالمع���دة وتم إعطاؤه دواء، إال أن وضعه ازداد س���وءا، وكان يتقيأ 
باس���تمرار وأصبح يعاني من آالم حادة، وبعد 8 أيام تم نقله إلى 
مستش���فى الرملة وتبين أنه يعاني من انسداد في االثني عشر، 
ونتيجة لهذا التأخير أصبح يعاني من مش���كلة في الكلى والكبد 

والمعدة.
كما زار محامي الهيئة، األس���ير حاتم يوسف )44 عاما( من بيت 
لحم، والمعتقل منذ أس���بوعين تقريبا، الذي  تم نقله من معتقل 
»عتصيون« إلى مستشفى »تشعاري تصيدق«، حيث كان يعاني 
من آالم حادة بالصدر، وتبين أنه يعاني من انس���داد بالشرايين، 
وخضع لعملية قسطرة  ووضعت له شبكية، وبعد أسبوع تم نقله 
إلى مستش���فى الرملة، باإلضافة إلى معاناته من سكري وضغط، 

ويتناول األدوية لهذه األمراض، باإلضافة ألدوية القلب.
وفيم���ا يتعلق باألس���ير هيثم بلل )31 عاما( م���ن يطا بمحافظة 
الخلي���ل، والمعتق���ل منذ ش���هرين تقريبا، بع���د ان أطلق جنود 
االحتالل عليه النار على حاجز قلنديا، ما أدى إلصابته في منطقة 
البطن ومنطقة الحوض، بينت هيئة شؤون األسرى والمحررين أنه 
مكث في مستشفى »تشعاري تصيدق« 21 يوما، وبعد ذلك نقل 
إلى مستشفى الرملة، حيث يقدم له العالج والمسكنات، علما أنه  

حضر إلى غرفة الزيارة على عكازات.

 هيئة: االحتالل 
يماطل في متابعة 

األسرى المرضى

إدانات وتحذيرات عربية ودولية عارمة لمخطط »الضم« االستعماري

 االحتـالل يمنــع دخــول الفلسطينيـيــن 
ألراضيهم خلف الجدار تمهيدا لسلبها

الخميس 11 ذو القعدة 1441 هــ 2 يوليو 2020 م

  �إعالن فقد
أعل���ن انا / غدير كمال صالح الخليلي من س���كان غ���زة وأحمل هوية رقم 
)900660234( عن فقد بطاقة هوية الش���خصية العس���كرية والمدنية 
والصادرة من وزارة الداخلية وش���هادة المي���الد    . فأرجو ممن يجدها ان 

يسلمها ألقرب مركز شرطة , وله جزيل الشكر والتقدير

القدس المحتلة/ االستقالل:
اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  رفض 
م����ن طلبات  الس����احقة  الغالبي����ة 
بالوصول  فلس����طينيين  مواطنين 
إلى أراضيه����م الواقعة خلف جدار 
الفصل العنصري، وذلك ألسباب ال 

تمت بصلة العتبارات أمنية.
وبحس����ب بي����ان صادر ع����ن "مركز 
الفرد-هموكي����د"   ع����ن  الدف����اع 
اإلس����رائيلي، االربعاء،  فإنه تلقى 
معطيات من جي����ش االحتالل رًدا 
على طلب يس����تند إل����ى الحصول 
عليه����ا بموج����ب قان����ون حري����ة 

المعلومات.
وأضاف أنه تبين م����ن المعطيات 
أن مزارعي����ن فلس����طينيين قدموا 
7,483 طلًبا لضم����ان دخولهم إلى 
أراضيه����م الواقع����ة خل����ف جدار 
الفصل العنصري، في العام 2019، 
وتم رفض 62% من هذه الطلبات.

وأشار إلى أن االحتالل رفض %82 
من الطلبات التي قدمها المزارعون 
الفلسطينيون، في األشهر الستة 
األولى من الع����ام الحالي، من أجل 

الحص����ول عل����ى تصاري����ح دخول 
إلى أراضيه����م خلف جدار الفصل 
العنص����ري. ووفًقا للمركز، فإن %1 
إلى 2% من طلبات الفلسطينيين 
أمنية، بينما  تم رفضها العتبارات 
تّم رف����ض الغالبّي����ة العظمى من 
الّتصاريح بزعم أن المتقدمين غير 
مؤهلين للحصول على تصريح وفًقا 
للوائ����ح معايير جي����ش االحتالل، 
التي ت����ّم تعديلها ف����ي العامين 
2017 و2019 على التوالي، لضمان 
فرض المزيد من القيود على حرّية 
التح����رك. واللوائح هي: رفض منح 
الذين  للفلس����طينيين  الّتصاريح 
أراض����ي يصفها  يمتلك����ون قطع 
جي����ش االحت����الل بأنها "قس����ائم 
على  القي����ود  وف����رض  صغي����رة"؛ 
مرور أصحاب ك����روم الزيتون، التي 
تشّكل ما نسبته 95% من منطقة 
التماس، بحي����ث تقتصر على 40 

يوًما في السنة.
بدورها، قال����ت المديرة التنفيذية 
"إن  مونتي����ل  للمرك����ز جيس����يكا 
المسؤولين اإلس����رائيليين، أطلقوا 

مراًرا وتكراًرا، وعوًدا باحترام حقوق 
الملكّية للفلسطينيين، وحريتهم 
الجديدة  المعطيات  لكن  بالتنقل، 
تظهر بأن هذه الوع����ود فارغة من 

مضمونها". وأضافت "في الواقع إن 
البيروقراطّية العس����كرّية مصممة 
على سلب الفلسطينيين أراضيهم، 

بداًل من تسهيل الوصول إليها".



رام الله/ االستقالل:
قال رئيس س���لطة المياه مازن غنيم 
إن الفلسطينيين سيخسرون من 560 
إلى 600 مليون متر مكعب من المياه 

في حال تم تنفيذ مخطط الضم.
 وأض���اف غنيم، في حديث تلفزيوني 
أم���س األربعاء: »إضافة إلى الكثير من 
التي  الضائعة  االقتصادي���ة  الفرص 
ال تقل ع���ن 3.5 ملي���ارات دوالر حال 
تم ض���م مناط���ق األغ���وار فقط دون 
المناطق األخرى«، مش���يرًا إلى أن عدة 
جراء  اقتصادية سنخس���رها  ف���رص 
الض���م، أبرزها: فقدان ف���رص العمل 
والتي تقدر ب����73 ألف فرصة، إضافة 

للخسائر في مجال الزراعة.
 ونّب���ه غنيم إلى أن���ه إذا ما نفذ الضم 
س���يؤدي إلى ارتفاع بمعدل الواردات 
من الخارج، وانخفاض بنسبة مساهمة 
القط���اع الزراع���ي بالنات���ج المحل���ي، 
ف���ي صفوف  البطالة  ف���ي  وارتف���اع 

المزارعين.
وقال غني���م: »التاريخ يثبت أن المياه 
هي األساس في كل المخططات التي 
قام عليها كيان االحتالل وتوس���عت 

فيما بعد«.
وأش���ار غنيم إلى أن حكومة االحتالل 
س���عت لتأجيل مل���ف المي���اه للحل 
مخططاته���ا،  الس���تكمال  الدائ���م 
والس���يطرة على جميع مصادر المياه 

تماًما.
وبين أن االحتالل يس���يطر على أكثر 
م���ن %85 م���ن مص���ادر المي���اه في 
فلس���طين، س���واء من المياه الجوفية 

أو من الس���حب الجائر من خالل اآلبار 
والينابيع في األحواض المختلفة.

ولف���ت إلى أن معدل حص���ة المواطن 
الفلس���طيني 83 لتر مياه يوميا، على 
الرغ���م من أن منظمة الصحة العالمية 
ح���ددت 100 لتر يوميا كح���د أدنى، 
وهناك تفاوت في اس���تهالك المياه 
إقامتهم، ففي  لألفراد حسب مناطق 
منطقة الجنوب قد يصل اس���تهالك 
الف���رد إل���ى 23 لت���را في الي���وم، أما 
المس���توطن يبدأ استهالكه من 400 
لت���ر يوميا، ويزيد ع���ن ذلك في كثير 

من األحيان.
وفيم���ا يخ���ص األح���واض المائي���ة 
الح���وض  أن  ذك���ر  الفلس���طينية، 
الشرقي هو الحوض الموجود بالكامل 
داخل األرض الفلس���طينية، وبالتالي 

س���نفقد %44 م���ن أرض الح���وض 
الش���رقي في حال نفذت خطة الضم، 
الفت���ًا إلى أن معظم مناطق الس���دود 
س���تكون موجودة في منطقة الضم، 
وبالتالي عدم قدرتنا على بناء السدود 

لالستفادة من مياه األمطار.
وفيما يتعلق بالبحر الميت، أش���ار إلى 
أن طول���ه 54 كيلومت���را مربعا، منها 
18 كيلومت���را داخل ح���دود األراضي 
المحتلة عام 1948، و36 كيلومترا في 
ح���دود األراضي المحتل���ة عام 1967، 
وحس���ب عملية الضم س���وف يفقد 
الفلس���طينيون حق المش���اطأة للبحر 

الميت.
ولفت غنيم إل���ى أن حكومة االحتالل 
حولت مي���اه نه���ر األردن التي كانت 
تصب بالبحر المي���ت، ومن هنا بدأت 

عملية انحس���اره، إذ ينخفض مستواه 
مترا في كل عام.

ونّبه إلى أن ذلك يع���ود على حكومة 
االحت���الل من البحر المي���ت بمليارات 
الدوالرات، أما الجانب الفلس���طيني ال 
يس���تفيد من البحر المي���ت، ورغم أن 
فلس���طين دولة مش���اطئة، إال أنها ال 

تستطيع الوصول إلى الشاطئ.
وأشار إلى دراس���ات دولية أثبتت أن 
الس���ياحة بالبحر الميت ونهر األردن 
م���ن الممك���ن أن تعود عل���ى الجانب 
دوالر  ملي���ون  ب����900  الفلس���طيني 
سنويا، إضافة إلمكانية خلق السياحة 
مئات فرص العمل، كم���ا أن الوصول 
للبحر الميت س���يمكن الفلسطينيين 
من إحداث تنمية اقتصادية ش���املة 

ودائمة.

سلطة المياه: سنخسر 600 مليون متر مكعب بسبب »الضم«

 طهران/ االستقالل:
هات���ف رئي���س مجل���س الش���ورى اإليراني 
الدكتور محم���د باقر قاليباف، رئيس المكتب 
السياس���ي لحركة حماس إس���ماعيل هنية، 
مؤكًدا رفض الجمهورية اإلس���المية في إيران 

لصفقة القرن وخطة الضم الصهيونية.
وش���ّدد قاليباف على اس���تعداد الجمهورية 
اإلس���المية في إي���ران للعمل ف���ي المحافل 
الدولي���ة واإلقليمية في س���بيل دعم صمود 
الش���عب الفلس���طيني، والوقوف إلى جانبه، 

وتعزي���ز صموده ف���ي أماكن تواج���ده كافة 
من أجل مواجه���ة خطة الض���م والعمل على 

إفشالها.
 وعّب���ر عن فخ���ره واعتزازه بصم���ود ومقاومة 
الش���عب الفلس���طيني الذي حقق من خاللها 

وم���ا زال يحق���ق االنتصارات عل���ى االحتالل 
اإلس���رائيلي. من جانبه أك���د هنية على وحدة 
الش���عب الفلس���طيني ف���ي رف���ض الخطة، 
ف���ي أرض  المش���روعة  وتمس���كه بحقوق���ه 

فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس.

وش���دد على أن الش���عب الفلسطيني مصمم 
والمقاومة  الصم���ود  ف���ي  االس���تمرار  عل���ى 
م���ن أجل إفش���ال الخط���ة، معبًرا عن ش���كره 
للجمهورية اإلس���المية على مواقفها الداعمة 

للفلسطينيين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قدم مركز عدالة، يوم أمس األربعاء، التماًس���ا لما يس���مى بالمحكمة 
»اإلس���رائيلية العليا«، باسم عائلة الشهيد أحمد مصطفى عريقات، 

يطالب فيه باسترجاع جثمان.
واستش���هد عريقات برصاص »حرس الحدود« يوم 23 من الش���هر 
الفائت قرب حاجز أبو ديس )الكونتينير(، وال زالت سلطات االحتالل 
تحتج���ز جثمانه منذ ذلك الحين وترفض تس���ليمه لعائلته لدفنه. 

وكانت س���لطات االحت���الل أبلغ���ت العائلة بأنها ستس���لم جثمان 
الش���هيد في 24 من الش���هر الماضي وبدأت العائل���ة التحضيرات 
للجنازة، لكن بعد س���اعات تراجعت، متذرعة بما أس���مته »اعتبارات 
سياس���ية« لم تش���رحها. وأكد »عدالة« أن »احتجاز الجثمان مخالف 
للقان���ون، حيث ال يتي���ح أي من القوانين احتج���از جثمان دون ذكر 
األسباب المباش���رة الحتجازه على األقل، وال يسمح أي قانون بحجب 
المعلومات ع���ن عائلة صاحب الجثمان«. وتابع: »هذه ليس���ت المرة 

األولى التي تتبع فيها »إس���رائيل« سياسة احتجاز الجثامين كنوع 
م���ن العقاب الجماعي المخال���ف لكل القواني���ن والمواثيق الدولية 
واإلنس���انية«. واس���تطرد عدالة: »هذه الممارسات ال تخالف القانون 
 Law Of( الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية
Nations(، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي 
تحظر بش���كل مطلق الممارسات الوحش���ية وغير اإلنسانية ضد أي 

شخص كان«.

رئيس »الشورى اإليراني« يهاتف هنية ويؤكد على رفض طهران خطة »الضم«

»عدالة« يلتمس السترجاع جثمان الشهيد أحمد عريقات

غزة / االستقالل:
دعا مركز حماية لحقوق اإلنس���ان، يوم أم���س، برلمانات العالم والدول األوروبية التخاذ 
موقف حازم ُيجرم إجراءات وسياسات الضم والتهويد التي تنفذها سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأطلع المركز في رس���الة وجهها لعدد من برلمانات العالم على رأسها برلمانات الدول 
األوروبي���ة غير المعترفة بالدولة الفلس���طينية على ح���دود1967، على آخر التطورات 
المتعلق���ة بنوايا س���لطات االحتالل ضم وفرض الس���يادة االس���رائيلية على األرض 

الفلسطينية المحتلة.
وقال: إن« أي إجراء تقوم به س���لطات االحتالل س���يقضي على أي محاولة للتوصل لحل 
للقضية الفلس���طينية«، محذًرا من نتائج وعواقب هذه اإلج���راءات العنصرية أحادية 

الجانب.
واعتبر إقدام سلطات االحتالل على تنفيذ مخطط الضم انتهاًكا ألحكام القانون الدولي 
ويرقي ليشكل جريمة دولية وفًقا لنظام روما، ومخالفة واضحة وصريحة لقرارات األمم 

المتحدة ومجلس األمن المتعلقة باألراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب المركز برلمانات الدول بإقرار مش���اريع ُتجرم مخطط الضم، داعًيا البرلمانات غير 
المعترفة بالدولة الفلسطينية لالعتراف بها كدولة مستقلة تنفيًذا للقرارات األممية.

 كوبنهاغن/ االستقالل:
حصلت الطالبة ياسمين اليوس���ف )19 عاما(، فلسطينية األصل دنماركية الجنسية، 

على المرتبة األولى في شهادة الثانوية العامة بالدنمارك، بمعدل 12,7.
وبهذه النتيجة، تكون الطلبة اليوس���ف قد تخط���ت المعدل الطبيعي، بحصولها على 

أعلى معدل وتفوق بامتياز يمكن الحصول عليه.
وتعود أصول الطالبة اليوس���ف إلى مخيم عين الحلوة لالجئين، وتسكن في نيكوبينغ 

فالستر في الدنمارك.
وتقدمت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير األربعاء، للطالبة اليوسف وذويها 
بالتهنئ���ة على هذا اإلنجاز، الذي يضاف إلى إنجازات أبناء ش���عبنا في مختلف أماكن 
تواجده على مختلف المجاالت والصعد، رغم معاناته تحت االحتالل والحصار واللجوء.

»حماية« يدعو برلمانات العالم 
لتجريم مخطط الضم

طالبة فلسطينية تحتل المركز األول 
في شهادة الثانوية العامة بالدنمارك
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 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية االبتدائية 

   املو�صوع / مذكرة تبليغ ح�صور �صادرة 
عن حمكمة ال�صيخ ر�صوان

الى المدعى عليه / عبد فريد عبد مقداد من حمامة وس���كان النصر – بجوار 
مستشفى الرنتيسي سابقا ومجهول محل االقامة في اليونان االن ويحمل 

هوية رقم 801774001 
يقتضى حضورك الى هذه المحكمة يوم الخميس الواقع في 2020/7/16م 
الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك بخصوص القضية أس���اس 2020/498م 
وموضوعه���ا نفقة أوالد والقضية أس���اس 2020/496م وموضوعها نفقة 
زوجة المرفوعة عليك من قبل المدعية / نريمان محمود ش���عبان المباش���ر 
من حمامة وس���كان الش���اطئ هوية رقم 801878471 وان لم تحضر في 
الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك س���يجري بحقك المقتضى الشرعي 
غيابيا لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 9/ ذي القعدة 1441ه� 

وفق 2020/6/30م .
قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان  
حممد كامل ابو را�س  

وفقدان 73 ألف فرصة عمل

»هآرتس«: نتنياهو في مصيدة و »إسرائيل« لن تنجح بمخطط الضم
القدس المحتلة/ االستقالل:

قالت صحيفة »هآرتس« العبرية األربعاء، إن رئيس وزراء الكيان اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في مأزق حقيقي جراء إعالنه مرارًا عن تنفيذ خطة »الضم«  
بالضفة الغربية في موعدها المحدد )أمس األربعاء(. وقالت الصحيفة في 
افتتاحيته���ا » نتنياهو كرر تأكيده أن 1 يوليو هو التاريخ الذي س���تبدأ 
فيه عملية »الس���يادة«، إال أنه كان يحاول إيجاد طرق للنزول من الش���جرة 
في األيام األخي���رة، األول هو الجدل بينه وبين رئيس الوزراء البديل بيني 
غانتس حول الرواية، التي تصف أس���باب تأجيل تاريخ الضم«. وأضافت 

الصحيف���ة »صرح نتنياهو ألعضاء كتلته بأن الضم »ال يعتمد على أبيض 
أزرق، فهم ليسوا عاملين رئيسيين التخاذ القرار هنا وهناك«. النقاش بين 
نتنياهو وغانتس حول التوقيت يهدف إلى إخفاء الجدل الحقيقي - حول 
الضم نفسه، لم يتم التعبير عن هذا الخالف علًنا ألن معارضة الضم ُينظر 
إليها على أنها موقف يس���اري، وال يري���د كل من الطرفين، أن يوصم بأنه 
يس���اري«. وأوضحت الصحيفة أن« تنفيذ مخطط الضم لن يخفي ماليين 
الفلسطينيين الذين يعيشون في األراضي المحتلة ألن نتنياهو وترامب 
قرروا أن »إسرائيل« لها الحق في )تطبيق سيادتها(، وبداًل من إجراء نقاش 

حول قضية ش���ائكة كهذه، كل المس���احة الضيق���ة »للديمقراطية في 
إسرائيل« تس���مح بإجراء نقاش بسيط حول التوقيت«. وأكدت الصحيفة 
أن نتنياهو في مصيدة ال يستطيع االعتراف بها، إنه يحاول اآلن المناورة 
ف���ي طريقة للنزول عن الش���جرة الت���ي صعدها إل���ى أرض آمنة. وتابعت 
»يعرف نتنياهو وغانتس تماًما أن »إس���رائيل« ال تستطيع ضم األراضي 
دون المخاطرة بانتفاضة فلسطينية واشتعال إقليمي. نتنياهو وغانتس 
يعلمان بالتأكيد أن الضم سيمهد طريقة جديدة لتحويل »إسرائيل« إلى 

ثنائية القومية، أو بداًل من ذلك نظام الفصل العنصري الرسمي«.



القدس المحتلة/ االستقالل:
ص���رح رئيس حزب »إس���رائيل بيتنا« أفيغدور ليبرم���ان األربعاء بأن خطة 
ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية وغور األردن للس���يادة »اإلس���رائيلية« 
ليست سوى »خدعة انتخابية« من رئيس وزراء الكيان اإلسرائيلي بنيامين 

نتنياهو.
وق���ال ليبرمان خالل جولة في خان األحمر ش���رق الق���دس المحتلة »اليوم 
ه���و األول من يوليو، وكان من المفترض أن نحتفل بتطبيق الس���يادة على 

التجمعات اليهودية في الضفة الغربية«.
وأضاف وزير الحرب األسبق »14 شهرا ورئيس الوزراء يصرخ ويتحدث عن 
تطبيق الس���يادة ثم اتضح أن هذه الخطوة برمته���ا هي خطوة للعالقات 

العامة ومجرد خداع انتخابي فقط ال غير«.
وتأتي تصريحات ليبرمان في الموعد ال���ذي حدده نتنياهو وهو األول من 

يوليو لبدء ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور األردن لسيادة االحتالل.
وكان نتنياه���و قد صرح الثالثاء، خ���الل حفل أقيم بمق���ر وزارة الخارجية 
ف���ي القدس بعد لقائه م���ع المبعوث األمريكي الخ���اص للمفاوضات أفي 
بيركوفيتش بأن حكومته »تعمل حاليا على خطة الضم، وستواصل العمل 

عليها خالل األيام القادمة«.
وقوبلت خطة الضم بإدانات واسعة النطاق من قبل الفلسطينيين ومعظم 

دول العالم العربي والمجتمع الدولي.

ليبرمان: خطة الضم ليست سوى 
خدعة انتخابية من نتنياهو

»صحة غزة«: ال إصابات جديدة بكورونا في القطاع

40 سيدة سياسية حول العالم يدعون لرفض خطة الضم اإلسرائيلية

 وفاة و980 إصابة جديدة 
في الكيان خالل 24 ساعة

الخارجية: نجحنا في 
إفشال عقد مؤتمر حول 

»كورونا« في الكيان

االحتالل يعتقل 
20 مواطنًا بينهم 

 سيدتان من 
الضفة والقدس
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غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة في غزة مس���اء األربعاء عن 
عدم تس���جيل إصابات جديدة بفيروس كورونا 
خالل ال�24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن العدد 
اإلجمال���ي للحاالت النش���طة )مازال���ت مصابة( 

مستقر عند 14 حالة.
وأوضحت الوزارة، في تقرير يومي يس���تعرض 

المس���تجدات الصحية المتعلق���ة بالفيروس، 
تلقت "االستقالل" نس���خة عنه، أنها أجرت 38 
فحًصا لعينات مش���تبه بها خالل ال�24 س���اعة 

الماضية، ولم ُتسجل إصابات جديدة.
وأش���ارت إلى أنها أجرت فحوًصا ل�12683 عينة 
من���ذ ظهور الفي���روس في القط���اع، كان منها 

12611 سلبية، و72 إيجابية ثبت إصابتها.

ولفتت إل���ى أن 57 حالة تعافت، غادر منها 30 
إلى الحج���ر المنزلي، وبقي���ت 27 داخل الحجر 
الصح���ي في معبر رفح، فيم���ا توجد 14 حالة ال 
زالت مصابة تتلقى العالج في مستشفى العزل 

بالمعبر.
وبّينت أن ع���دد النزالء المحجوري���ن في مراكز 

الحجر الصحي الخاص بلغ 280.

بيروت/ االستقالل:
دعت 40 س����يدة سياس����ية من أنحاء العالم، األربعاء، 
إلى معارضة الخطة اإلسرائيلية ضم أجزاء من الضفة 
الغربية المحتل����ة، واعتبرن أنها يجب أال تمر من دون 

رّد.
وحّذرت الس����يدات الموّقعات على الن����داء من خطة 
الضم، مؤكدات أنها »ستدّمر نصف قرن من الجهود 

من أجل الس����الم في المنطقة وس����تكون لها عواقب 
وخيمة.« ومن بين الموّقعات الرئيس����ة السويسرية 
السابقة ميشلين كالمي ري، ورئيسة فنلندا السابقة 
تارجا هالونين، ورئيس����ة قيرغيزس����تان السابقة روزا 
أوتانباييفا، ومفوضة األمم المتحدة لحقوق االنس����ان 
سابقا ماري روبنسون، ووزيرة العدل الفرنسية السابقة 
كريس����تيان توبيرا، والمحامية اإليرانية الحائزة على 

جائزة نوبل للس����الم شيرين عبادي، والوزيرة السابقة 
في جنوب إفريقيا باربرا هوغان.

وكتبت الموقعات في الن����داء »الضم ال يمكن أن يمر 
دون رد، وهن����اك حاجة إلى التزام دولي حازم أكثر من 
أي وقت مضى، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لمنع 
اإلجراءات األحادية غير القانونية وتحقيق سالم عادل 

ودائم.«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصح���ة ف���ي كي���ان االحت���الل 
»اإلسرائيلي«، مساء األربعاء، تسجيل حالة وفاة 
واحدة بفيروس كورون���ا ما يرفع العدد إلى 321 

منذ آذار الماضي.
وبحسب الوزارة، فإنه تم تسجيل 980 إصابة في 
أكبر عدد منذ انتش���ار الفيروس في »إسرائيل«، 

وذلك خالل 24 س���اعة )من الساعة السابعة من 
مس���اء الثالثاء، وحتى نفس الس���اعة من اليوم 
األربعاء(. وبلغ عدد اإلصابات 26021، من بينهم 
58 بحال���ة خطي���رة، و25 على أجه���زة التنفس 

االصطناعي، و63 بحالة متوسطة.
وتماثل للشفاء 17429، في حين أن عدد الحاالت 

النشطة 8271.

رام الله/ االستقالل:
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء األربعاء، 
بنجاحها في إفش���ال عقد مؤتمر دولي لمنظمة 

"السيكا" في كيان االحتالل اإلسرائيلي.
وأكدت الخارجية في بيان لها أمس، أن المؤتمر 
كان س���يعقد في الخامس عشر من تموز/يوليو 
الجاري، في مدينة تل أبي���ب، بحضور 27 دولة 
أعضاء في "الس���يكا"، ويتن���اول الصحة العامة 

ومقاومة فيروس "كورونا" المستجد.
ولفت���ت إل���ى أن األمان���ة العامة للس���يكا في 
كازاخس���تان اتخذت اليوم )األربعاء( قرارا بإلغاء 
عقده ف���ي "إس���رائيل"، نتيجة للجه���ود التي 
بذلتها الدبلوماسية الفلسطينية من أجل الغاء 

المؤتمر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي أمس األربعاء، 20 
مواطنًا بينهم س����يدتان من عدة محافظات بالضفة 

والقدس.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت 10 
مواطني����ن من عدة أحياء بمدينة القدس، وهم: أحمد 
أبو الرب، واكرم س����اليمة، ومحمد خليل عميرة، وجواد 
جودة، واحمد مهانية، وعالء ابو الهوى، ووليد الصياد، 

وايهاب أبو سبيتان، ورائد االشهب، ومحمد عبيد.
وفي مدين����ة نابلس، اعتقلت ق����وات االحتالل أربعة 
مواطني����ن، وه����م: حرب����ي داوود م����ن ح����ي المأمون 
بالمدينة، والش����اب بش����ار منصور من مخيم عسكر 
ش����رق المدينة، والمواطنين صايل تحسين رمضان، 
وأيوب أحمد عصيدة بع����د أن داهمت منزليهما في 

قرية تل غرب المدينة.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل األس����ير المحرر 
سليمان حسني سليم خريشة )37 عامًا( من ضاحية 
ذنابة ش����رق المدين����ة، والمواطن عب����د الكريم زياد 
الهمش����ري )31 عامًا( من عزبة الجراد شرق المدينة، 

بعد مداهمة منزليهما.
وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات االحتالل المواطنة 
حنين نصار زوجة األس����ير رامي فضايل، والطالبة في 
جامعة بيرزيت إيلياء أبو حجلة بعد مداهمة منزليهما 
في حي الطيرة غرب المدينة، والش����اب مهدي ناصر 
صمادعة )19 عامًا( من مخي����م الجلزون، وأمجد عاهد 

سمحان من بلدة بيرزيت.

االحتالل يجدد اإلداري لألسير أحمد الحايك للمرة الرابعة
القدس المحتلة/ االستقالل:

جددت محكمة االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، االعتقال 
اإلداري بحق األسير أحمد موسى الحايك من بلدة قطنة 
ش����مال غرب القدس المحتلة لمدة 4 شهور ويقبع في 

سجن النقب الصحراوي، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. 
وأوضح مكتب إعالم األس����رى أن قوات االحتالل اعتقلت 
الحايك بتاريخ 2019/2/6، وبعد أيام أصدرت بحقه قرار 
اعتق����ال إداري لمدة 6 ش����هور. وذكر المكتب أنه وحين 

قاربت فت����رة اإلداري األولى على االنتهاء جددت له لمرة 
ثانية لس����تة أخرى، ثم لمرة ثالثة ألربعة أش����هر، ويوم 
أمس جددت له للمرة الرابعة ألربعة أشهر بحيث أمضى 

حتى اآلن 16 شهرًا في اإلداري.

اإلفراج عن الصحفي 
الساعي بعد اعتقال 

22 يومًا

فتح تحقيق في حذف وثائق سرية تتعلق 
بالتحقيقات مع نتنياهو

تمديد صالحية مجالس إدارة 
الجمعيات الخيرية بالضفة

طولكرم/ االستقالل:
قررت محكمة صلح طولكرم أمس األربعاء، اإلفراج عن 
المعتقل الصحفي سامي الساعي، بعد اعتقال لنحو 

22 يوًما متواصلة.
وأوضح حساب محامون من أجل العدالة، أن الصحفي 
الساعي أفرج عنه بكفالة تجارية بقيمة 5000 دينار 
أردن���ي أي ما يقارب )7 آالف دوالر أمريكي(. واعتقل 
حفي الس���اعي )41 عامًا( من مكان عمله وس���ط  الصَّ
مدينة طولكرم، شمال الضفة، في التاسع من يونيو 
حزيران الماض���ي، على يد عناصر م���ن جهاز األمن 

الوقائي.
 وكانت المحكمة مددت اعتقال الس���اعي لمدة 15 
يومًا، بعد طلب النيابة العامة ذلك، وفق تهم موجهة 

إلى الساعي على خلفية قانون الجرائم اإللكترونية.
ووجه���ت النيابة العامة للس���اعي أكث���ر من تهمة 
استنادًا لقانون الجرائم االلكترونية تتعلق بمجملها 

بنشر أخبار عبر صفحات التواصل االجتماعي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت قناة 13 العبرية، مس���اء األربعاء، أن مكتب المدعي 
العام اإلس���رائيلي فتح تحقيقًا سريًا في اختراق أحد أجهزة 
الكمبيوت���ر، وحذف وثائق س���رية تتعل���ق بالتحقيقات مع 

بنيامين نتنياهو.
وبحس���ب القناة، فإنه تم حذف مجلد يحتوي وثائق داخلية 

وسرية تتعلق بملفات نتنياهو، التي حذفها مجهولون.

وتبّين من تحقيقات أولية أن بعض المس���ؤولين في مكتب 
المدعي العام لم يكن لديهم إذٌن بالدخول للمواد المحذوفة، 
ولكن من غير الوضح من وافق على قرار منحهم الدخول لتلك 
المواد. وأشارت إلى أنه تم استرداد المواد المحذوفة، ولم يتم 

الوصول حتى اآلن إلى الشخص المسؤول عن الحادثة.
ورف���ض مكت���ب المدعي الع���ام اإلس���رائيلي التعليق على 

القضية.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الداخلية األربعاء، عن تمديد صالحية مجالس إدارة 

الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية.
وق���ال مدير عام الجمعي���ات الخيرية والهيئ���ات األهلية عبد 
الناصر الصيرفي في بيان: إنه »جرى مخاطبة البنوك العاملة عبر 
سلطة النقد بما يلي: تمديد صالحية مجالس إدارة الجمعيات 

الخيرية والهيئات األهلية وفروع الجمعيات األجنبية واألندية 
الرياضية التي انتهت مدة مجلس إدارتها من 2020/3/5 حتى 

.»2020/8/5
وأوض���ح »أن الق���رار جاء نظًرا للظ���روف العامة الت���ي تمر بها 
المحافظات، وحفاظا على سالمة الجميع، والتزاما بقواعد الصحة 

العامة الصادرة عن وزارة الصحة«.



غ����ادر الوفد األمريك����ي المعني بالمحادثات حول ض����م اجزاء من الضفة 
الغربية برئاس����ة مبعوث ترامب الخاص، »آفي بيركوفيتش«، »إسرائيل« 
متجًه����ا إلى واش����نطن، دون االتف����اق مع رئيس الحكوم����ة الصهيونية 
بنيامين نتنياهو على موعد إعالن الضم, ما يعني ان الوفد االمريكي فشل 
في الوصول التفاق بخصوص مخطط الضم بعد تصاعد االصوات المنددة 
بسياسة الضم االستعمارية, وتهديدات المقاومة الفلسطينية باعتبار 
الض����م اعالن حرب, نتنياهو تراجع ع����ن عزمه ضم 30% من الضفة، وأنه 
يواصل دراس����ة ضم المستوطنات في عمق الضفة، ويطالب األمريكيون 
مقابل المناطق التي س����تضمها »إس����رائيل« أن تعوض الفلسطينيين 
في المناطق C التي س����تتحول إل����ى B«. نتنياهو ط����رح خارطة جديدة 
على االمري����كان تتضمن ضم بعض المس����توطنات وتحويلها الى كتل 
اس����تيطانية كبيرة ومتالصقة, وه����ذا االمر لم يت����م التوافق عليه بين 
نتنياهو واالمريكان, وس����يعرض على االدارة االمريكية للطرح والتشاور, 
وقد جاء االقتراح االس����رائيلي ارضاءا لليمين الصهيوني المتطرف الذي 
طالبت بالتمس����ك بالكتل االس����تيطانية المتناثرة ف����ي مناطق الضفة 
وتحويلها الى كتل اس����تيطانية كبيرة, كما لمس أعضاء الوفد االمريكي  
أن����ه توجد فجوات كبيرة بين نتنياهو وقادة ح����زب »كاحول الفان« الذي 
يرأس����ه وزير الحرب بيني جانتس وأنه لن يك����ون باإلمكان التوصل إلى 

تفاهمات داخل الحكومة اإلسرائيلية حول الضم«. 
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم الخالف بين قادة »كاحول الفان«، أشكنازي 
وبيني جانت����س، وبين نتنياه����و، إال أن »ثمة إمكاني����ة أن يطرح رئيس 
الحكوم����ة موضوع الضم على الحكومة من أجل حس����مه، من دون موافقة 
كاح����ول الفان، ويتوقع أن يحظى بتأييد أغلبية ال����وزراء«, ولكن نتنياهو 
سيبقى حذرا من تنفيذ مخطط الضم حتى ال يتحمل مسؤولية رد الفعل 
على هذه الخطوة, وهو يتش����اور مع اعضاء الحكومة والمؤسسات االمنية 
للوصول الى افضل الطرق لتجنب ردات الفعل الفلس����طينية على خطة 
الضم, خاصة بعد ان ارس����لت المقاومة رس����التها بشكل واضح وأطلقت 
كتائب القس����ام الذراع العسكري لحركة حماس رشقات صاروخية صوب 
البحر في رس����الة ال مثيل لها من قبل تحذيرا إلسرائيل من إقدامها على 
أي خطوة لضم مناطق بالضفة الغربية, حس����ب قناة كان العبرية، أفادت 
مصادر فلس����طينية بأن ذراع حماس العس����كري أطلق الليلة الماضية ما 
يقرب من 24صاروخ����ا صوب البحر. وأكدت القناة أن إطالق الصواريخ جاء 
تحذيرا إلس����رائيل من تنفيذ الضم الذي ح����ددت تاريخه اليوم 1 يوليو. 
وقال مراسل الصحيفة إليئور ليفي، إن إطالق الصواريخ صوب البحر يأتي 
لتوضيح نوايا حماس العس����كرية إذا أعلنت »إسرائيل« عن تطبيق ضم 
الضفة. ونقل »موقع واال العبري« عن الجيش توقعه، بأن تش����ن الفصائل 
في قطاع غزة  عمليات أو إط����الق صواريخ ، ردا على ضم أجزاء من الضفة 

الغربية.
باألم����س عبرت غزة عن رفضها لسياس����ة الضم االس����تعمارية من خالل 
مسيرة جماهيرية حاشدة دشنت لبدء سلسلة فعاليات نضالية لمواجهة 
المخط����ط الصهيوامريك����ي, حيث تس����ود حالة من الغضب الش����عبي 
الفلس����طيني جميع المدن والقرى الفلس����طينية، وأطل����ق المتظاهرون 
خالل مش����اركتهم في المس����يرة الحاش����دة التي دعت إليها الفصائل 
والقوى الفلس����طينية في قطاع غزة، الهتافات الغاضبة المنددة بالخطة 
اإلس����رائيلية و »صفقة الق����رن« األمريكية، التي تعك����س حالة الغضب 
العارم لدى مختلف أبناء الشعب الفلسطيني, وان هذا الشعب لن يفرط 
في ذرة تراب واحدة من ارضه المغتصبة, والش����عب كله يتمترس خلف 
قيادته إلفشال مخطط الضم االستعماري وهو جاهز ومستعد لمواجهة 
حالة التغول الصهيوني ضد شعبنا, وهذا التصعيد لن ينتهي بتراجع 
االحتالل عن خطوات الضم االستعماري انما سيمتد ويتواصل حتى زوال 
االحتالل عن ارضنا المغتصبة, ومخطئ من يظن ان توقف مخطط الضم 
يعني العودة لطاولة المفاوضات, فش����عبنا الفلسطيني ال يناضل ألجل 
العودة للمفاوضات  كما  أعلن وزير األسرى األسبق أشرف العجرمي ، الذي 
قال: »نحن جميعا على استعداد للتفاوض«. وهو يذكرني بمقولة صائب 
عريقات »الحي����اة مفاوضات«, ال يمكن ان تكون محصل����ة كل هذا االداء 
البطولي لشعبنا الفلسطيني العودة للمفاوضات, فهذا النضال يؤسس 

لحالة مواجهة شاملة مع هذا االحتالل الصهيوني.
اطالق الصواريخ, وخروج التظاهرات الضخمة, والفعاليات التي تنظمها 
الفصائ����ل المقاومة, وحال����ة التجنيد االعالمي لمواجه����ة مخطط الضم 
االستعماري, كلها رسائل موجهة لالحتالل, وعليه ان يقرأها ويستوعبها 
جيدا, فهو قد يبني عليها مس����تقبال كل خطواته, س����واء كانت خطوات 
تصعيدية, او تراجعًا عن خطوات, لكن ش����عبنا دشن لمرحلة جديدة من 
المواجهة مع االحتالل ولن يتخلى عن اداء واجبه النضالي رغم ما يعترضه 

من عقبات. 

الرسائل التحذيرية الصاروخية

رأي

توالت التصريحات الرس���مية األوروبية الرافضة لضّم أراٍض شاسعة من الضفة 
الغربي���ة المحتلة الى كيان العدو، كما كان متوقعا. قبل أيام، طالب سياس���يون 
إس���بان حكومة بالده���م بتبني موقفا واضح���ا ضد »ضّم أي ج���زء من األراضي 
الفلس���طينية«، وكان قد س���بقهم نواب في البرلم���ان البلجيكي، والتصريحات 
الفرنس���ية في مجلس األمن. وكان الممثل األعلى للسياسات الخارجية لالتحاد 
األوروبي جوزيف بوريل قد حّذر »إسرائيل« بأنه »لن تتم خطة الضم بشكل عابر 
دون ردود أفع���ال«، ألن قرار الضّم »يمثل اختراًقا كام���اًل للقانون الدولي«. رغم 
القل���ق األوروبي العام من القرار الصهيوني، يبدو أن االتحاد األوروبي لن يتجاوز 

الخالفات بين أعضائه ولن يصدر موقفا مشتركا موّحدا بهذا الشأن.
ليس���ت هي الم���رة األولى التي تنّدد ه���ذه الدول أو بعضها بسياس���ة الكيان 
إزاء الش���عب الفلس���طيني في الضفة الغربي���ة، خاصة، إلدراكها أنه يس���عى 
ال���ى تقليص وتجزئة األرض التي حّددتها اتفاقيات »أوس���لو« إلقامة س���لطة 
فلس���طينية، و«القانون الدولي« الذي تطال���ب باحترامه والذي تدافع عنه هو ما 
صدر من ترتيبات وفقا لهذه اإلتفاقيات، كما هو الحال بالنس���بة لألمم المتحدة 
ومنس���قها، نيكوالي ميالدينوف، الذي اعتبر »أن عملية الضم المزمع تنفيذها 
ضد القانون الدولي« وأنها »انتهاك للشرعية الدولية«. كان االتحاد األوروبي قد 
وقف ضد قرار هدم الخان األحمر قبل س���نتين، ألنه اعتبر أن هدف الصهاينة 
من الهدم ف���ي المناطق المصنفة »ج« )والتي ينوي االحتالل ضمها الى كيانه( 
هو »عرقلة التس���وية السياس���ية ومنع إقامة دولة فلسطينية وهو ما يتعارض 
مع اس���تراتيجية االتحاد األوروبي، لما يسميه باالس���تقرار في الشرق األوسط« 

)حلمي موسى، 2018(.
ولك���ن، لم تنّدد ال���دول األوروبية بانته���اكات الصهاينة ف���ي مدينة القدس، 
حيث يس���عى الى تفريغها من أهلها عن طريق هدم المنازل وإبعاد أهلها الى 
مناطق »الدولة« )التطهير العرقي والديني، الذي يعتبر جريمة حرب(، ولم تنّدد 
باقتحامات المس���توطنين للمسجد األقصى وال بتهويد المقدسات في القدس 
والخليل، وانتهاك صالحيات دائرة األوق���اف وإبعاد موظفيها عن األقصى. لم 

تنّدد الدول األوروبية بالقتل المنّظم الذي يمارس���ه جيش االحتالل في الضفة 
الغربي���ة خاص���ة، وال باالعتقاالت اليومية بح���ق الفلس���طينيين، وال بالظروف 
الالإنس���انية التي يعيش���ها األس���رى في س���جون االحتالل، رغم أن كل هذه 
االنتهاكات تعّد »اختراقا كامال للقانون الدولي« و«انتهاكا للش���رعية الدولية«، 
كما يصفه خبراء القانون، ذلك ألنها ال تهّدد »االستقرار« وال المصالح األوروبية.

ما يه���ّم الدول األوروبية أوال هو »حفظ اإلس���تقرار«، ليس م���ن أجل أهل البالد 
المنهوبة وحريتهم، حيث االس���تقرار يعني مواصلة االحتالل والقتل والنهب 
دون مواجه���ة فعلي���ة ومؤلم���ة للعدو، بل من أجل اس���تمرار س���يطرتها على 
المنطقة، بنفوذها وأموالها وأعمالها. بالنس���بة لها، فإطالة وهم امكانية إقامة 
دولة فلس���طينية على األراضي المحتلة عام 1967، تمثل أفضل الس���بل لشّل 
قدرات الشعب الفلس���طيني والش���عوب العربية ومنعها من مقاومة المحتل. 
تقوم مصلحتها على دوام هذا »االس���تقرار« وهذا الوهم، فيكفيها إصدار بيان 
استنكار أو تنديد من وقت آلخر، طالما هناك جماعة تسمعها وتنتظر منها حال 

مرضي���ا له���ا، ال يتضم���ن تحري���ر األرض م���ن الغ���زاة وال ع���ودة الالجئي���ن.
تطال���ب ال���دول األوروبية بالع���ودة ال���ى المفاوضات بي���ن »اإلس���رائيليين« 
والفلس���طينيين، علما أن هذه المفاوضات لم تقّدم ش���يئا للفلس���طينيين، بل 
تؤمن فقط الموافقة الفلس���طينية الرسمية على كل تنازل وتراجع عن الحقوق 
التاريخية الفلس���طينية المش���روعة، لصالح العدو، فيعّد هذا التنازل »شرعية 
دولية« جدي���دة، وأساس���ا لمفاوضات وتن���ازالت أخرى. ته���دف التصريحات 
األوروبية األخيرة بش���أن مسألة الضّم منع توحيد الصف الفلسطيني تحت راية 
المقاومة، مقاومة المش���روع الصهيوني من أساس���ه، وإبق���اء اللهاث وراء وهم 
الدولة حّيا، وهو ما ش���ّكل أساس االنقسام الفلس���طيني والعربي، بين مشروع 
التس���وية الذي سقط بس���بب الهيمنة الصهيو-أميركية على العالم، ومشروع 
المقاومة الذي أثبت جدارته على كل األراضي الفلس���طينية، مهما كان ش���كل 
ه���ذه المقاومة. لم يبق أمام الدول األوروبي���ة إال مواصلة بث هذا الوهم لتحتل 
ف���ي هذا العالم مكانا مختلفا نوعا ما عن مكان اإلدارة األميركية، والذي يمنحها 

دورا ما، وينعشها بس���بب تجزئتنا وتفتيتنا وصراعاتنا الداخلية، الفلسطينية 
والعربي���ة. كما تهدف هذه التصريحات المن���ّددة بقرار الضّم الى الضغط على 
الكيان الصهيوني، الذي س���يضطر الى اتخاذ تدابير أخ���رى وملتوية لتحقيق 
أهدافه، كما حصل بعد فش���له في الخان األحمر، إذ تابع سياسته االستيطانية 
دون لفت األنظار الدولية، بعد تراجع الضغط األوروبي، وكما يحصل في أكثر من 
مكان، عندما يخّف الضغط الش���عبي )في المسجد األقصى المبارك مثال(. فيما 
يخص الضم، ق���د يلجأ العدو الى تجزئة الضّم أو مواصلة العمل به دون اإلعالن 
عنه، كما يحصل منذ س���نوات في األغوار والمناطق المصنفة »جيم« في الضفة 

الغربية، وبالتالي، يخّفض حدة التوتر الى حين.
ال يعن���ي ذلك أن المواقف األوروبية غير مهمة، ولكن االعتماد عليها، مرة أخرى، 
وانتظار التس���وية التي تع���د بها منذ عقود، لن ينتج عنهما إال تنازل رس���مي 
فلس���طيني وعربي آخر. لم يكن يصدر التحذير األوروبي لوال إدراك بعض الدول 
األوروبية أن الش���عب الفلسطيني ومعه الش���عوب العربية على وشك االنفالت 
م���ن القيود التي كّبلتها القوى اإلمبريالية المختلفة، بس���بب العدوان الهمجي 
الصهيوأميرك���ي المتواصل، على الش���عب الفلس���طيني وش���عوب المنطقة، 
بطريقة مباش���رة أم غير مباش���رة. هذا ما جعلها تحّذر الكي���ان الصهيوني من 
مواصلة خطته، التي قد تطيح بكل جهودها، ومنها مس���اعي تشجيع التطبيع، 
المؤسس���اتي والشعبي، بين الشعوب العربية ومس���توطني الكيان. قد تتجذر 
المواقف األوروبية وتأخذ بالحسبان تعاطف شعوبها مع القضية الفلسطينية، 
الت���ي عّبرت عنه هذه األيام في عواصمها ومدنها، في حال واجهت الش���عوب 
العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، ليس فقط قرار الضّم، بل االحتالل 
واالس���تيطان والتهوي���د والقتل، والتعذيب في الس���جون الصهيونية، وهدم 
المنازل والحصار على قطاع غزة، ونب���ش القبور وهدم القرى غير المعترف بها، 
في انتفاضة ش���املة تدعمها المقاومة المس���ّلحة، ألن المقاومة الشاملة تبقى 
األساس، فتبنى عليها المواقف السياسية الغربية والشرقية، وُتسكت أصوات 

المطّبعين وإعالمهم.

ميش����يل باتش����يليت، مفوضة األم����م المتحدة الس����امية لحقوق اإلنس����ان قالت 
: »الض����م غير قانوني. نقطة انتهى. س����واء كان بضم %30 م����ن الضفة الغربية 
أو %5 منه����ا« وأوضحت، أّن أكثر من 200 من القادة الس����ابقين  اإلس����رائيليين 
من الموس����اد والش����ين بيت والجيش والش����رطة قالوا إّن الخطوة تخاطر بإشعال 
»حريق خطير«. وحّذر العاهل األردني من »صراع واس����ع النطاق«. كما حذرت األمم 
المتحدة من أّن الخطوة ستزعزع اس����تقرار المنطقة، اعتقد بان كل هذه األمور قد 
اخذهما الفريقان األمريكي واإلس����رائيلي اللذان يعمالن على خرائط الضم بعين 
االعتب����ار،  واللقاءات التي عقدت بين الطرفين بش����كل مكثف في واش����نطن وتل 
أبي����ب خلصت الى نتائج ب����أن تنفيذ الضم في األول من تموز، قد يش����عل حريقًا 
كبيرًا في المنطقة، وتداعياته لن تنحصر في الس����احة الفلسطينية، بل ربما تطال 
س����احات أخرى وخصوصًا أن هناك ترابطًا وثيقًا بي����ن ما يجري هنا وما يحدث في 
المنطق����ة واإلقليم. األوضاع في كامل المنطق����ة »رجراجة«، ونتنياهو يعالج األمور 
من زاوية مصالحه الش����خصية وبأن األمور تبدأ من عنده وتنتهي عنده، وما يهمه 
باألس����اس ان ال تصل األمور الى محاكمته ودخول الس����جن، ولذلك كان مصرًا على 
تحقيق الضم في األول من تموز، وقال بأن شريكه غانيتس ال يمتلك حق التقرير 
باالعتراض على الضم، واإلدارة األمريكية كانت تبحث عن ضم يحقق رغبة نتنياهو 
وال يتع����ارض مع رؤية غانيتس وال يهدد الحملة اإلعالمية من أجل انتخاب ترامب 
لوالي����ة انتخابية ثانية. الضغوط األمريكية واإلس����رائيلية الكبيرة التي مورس����ت 
على األطراف العربية في النظام الرس����مي العربي، والتي كان هناك قناعات كبيرة 
بان هذه األطراف س����تدعم عملية الضم من حيث المبدأ، ولكن نتائج زيارة رئيس 
الموساد الصهيوني يوس����ي كوهين الى األردن وغيرها من الدول العربية، قادت 
الى نتائج تقول بأن األردن ومصر على وجه التحديد ال تدعمان خطة الضم كاملة او 
جزئية، وبأن السلطة الفلسطينية اذا ما سكتت على الضم ستعجل في انهيارها، 
وهي تعاني حالة كبيرة من التآكل في الثقة بها من قبل الجماهير الفلس����طينية، 
والفراغ الناتج عن انهيار قد يفضي الى والدة مقاومة ش����عبية تطال كل مس����احة 
فلسطين التاريخية، وليس لديها من مصالح أو امتيازات قد تخسرها، يضاف الى 
ذلك بأنه في ظل تس����ارع معدالت اإلنتش����ار باإلصابة بجائحة » كورونا« وما تتركه 
من أثار مدمرة على االقتصاد في اسرائيل وأمريكا، تجعل الذهاب الى خيار فرض 
الضم في اول تموز، خيارًا يدفع بالمنطقة الى حافة الهاوية، ولذلك وجد الفريقان 

األمريكي واإلس����رائيلي بأنه ال بد من البحث عن خيارات لتحقيق الضم الذي جرى 
إقراره من حيث المبدأ فيما يس����مى بصفقة الق����رن األمريكية، والذي بقي الخالف 
متركزًا على حجمه وتوقيته، وهل س����ينفذ من خ����الل خطوة آحادية، او عبر عملية 
سياسية تجلب الفلسطينيين الى طاولة المفاوضات ..؟؟، وهل سيكون في الضفة 
ألس����باب تلمودية وتوراتية ..؟؟ ام في األغوار ألسباب أمنية واستراتيجية ..؟؟ ام 

سينفذ في المنطقتين معًا..؟؟ام في اجزاء من هنا وهناك..؟؟؟
المهم ف����ي األمر القول ب����أن نتنياهو يري����د ان يحقق احالمه ومش����روعه بإقامة 
اس����رائيل الكبرى م����ن النيل الى الف����رات، وكذلك يريد للض����م ان يلغي أي فكرة 
أو إمكانية لح����ل الدولتين، وأن يتج����اوز معارضة مجلس المس����توطنات لقضية 
الضم، ألنه رغم كل الش����روط التعجيزية إلقامة ما يس����مى بالدولة الفلس����طينية 
،تقول بإقامة » دويلة« فلس����طينية، وهم يعتبرون ذلك خطر على امن اس����رائيل، 
وعلى ما يس����مونه بأرض » يهودا والس����امرة« والتي هي جزء من ما يسمى بأرض 
الميعاد. ولذلك ما نش����ر عن خرائط الضم من حيث ش����مولها لبؤر استيطانية في 
عمق الضفة الغربية، عشرون بؤرة اس����تيطانية وتوسيع األرض حولها، هي تأتي 
في إطار تحقيق حلم نتنياهو والمس����توطنين في تحقيق دولة اسرائيل الكبرى، 
وه����ذه الخطة البديلة او المعدلة لما ورد ف����ي خطة صفقة القرن األمريكية، تدس 
السم في الدسم، وتريد أن تغري أطرافًا في السلطة الفلسطينية وجزءًا من النظام 
الرسمي العربي المتس����اوق مع صفقة القرن األمريكية للموافقة على ذلك، بحيث 
تقوم اس����رائيل بتحويل جزء من األراضي المصنفة » جيم« الى »بي« وربما العمل 
على ايجاد ممر يربط  ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعويض بنفس النس����بة  
من األرض في ش����مال البحر المي����ت. نعم هي خطة وخط����وة خبيثة من الطرفين 
األمريك����ي واإلس����رائيلي ل«صيد« الجانب الفلس����طيني وكذل����ك لضمان موافقة 
الط����رف الفاعل من النظام الرس����مي العربي المنهار المتس����اوق مع صفقة القرن، 
وال����ذي تحرجه الجبهة العالمية الرافضة لمخطط ومش����روع الضم، من تأييد خطة 
الضم هذه، ولذلك هذا المش����روع الذي نش����رت خرائطه للضم، يتفق بشكل كلي 
مع رؤية نتنياهو والمس����توطنين، بانه ال وجود ألي دولة فلس����طينية ما بين النهر 

والبحر حتى بشروطها التعجيزية، أو على شكل جماعة لحد في الجنوب اللبناني.
هم تع����ودوا على العرب والفلس����طينيين، يقدم����ون التن����ازالت وال يثبتون على 
مواقفه����م، وه����م ال يتراجع����ون ع����ن رؤيته����م واس����تراتيجياتهم ومواقفهم، 

ومش����روعهم االس����تيطاني قائ����م من����ذ الغ����زوة الصهيونية األولى لفلس����طين 
على اقص����اء الوجود الفلس����طيني وطرده وتهجي����ره بعد احت����الل أرضه وإحالل 
المس����تعمرين الصهاينة مكانهم، وه����م باتوا على قناعة تامة ب����ان هذا النظام 
الرس����مي الهالك والمتعفن والمثقل بمش����اكله الداخلية من فتن وحروب داخلية 
والذي ينخره الفس����اد، ليس بالقادر على التمس����ك بما يس����مى بمبادرته العربية 
للس����الم المق����رة في قمة بي����روت 2002، حيث تخلى عن جزئها األس����اس األرض 
مقابل السالم والتطبيع، لكي يش����رعن ويطبع وينقل عالقاته التطبيعية مع دولة 
االحتالل من السر الى العلن، بل ويجاهر بها. والحالة الفلسطينية ضعيفة وتعاني 
من اإلنقس����ام والتش����ظي، وال تمتلك ال رؤيا وال اس����تراتيجية موحدتين . الجانب 
الفلس����طيني قادر على قلب الطاولة على رأس اإلسرائيلي واألمريكي، وهو الطرف 
الذي رفضه سيمنع تمرير المشروع والصفقة، ولكن الرفض لوحده لن يكون كافيًا، 
بل المطلوب قرارات جريئة  وغير عادية من طرفي اإلنقس����ام، ترتقي الى مستوى 
المخاط����ر النوعية المحدقة بمش����روعنا الوطني وقضيتنا الفلس����طينية المطلوب 

تصفيتها بكل ركائزها، قدس والجئين وحق عودة ورواية ..الخ.
ولذل����ك يجب ان نك����ون حذرين ج����دا ،وأن ال نثق بالمطلق بأية مش����اريع او حلول 
امريكية، فأمريكا ليست فقط منحازة تاريخيًا لدولة اإلحتالل، بل هي شريك مباشر 
في العدوان على ش����عبنا، فخرائط ومش����اريع الضم، أمريكا قبل اسرائيل هي من 
تقرها، ولذلك صالبة الحلقة الفلسطينية وتوحدها وامتالكها لرؤيا واستراتيجية 
واضحتين، وبرنام����ج وطني متفق عليه، مع فتح للقرار والخيار الفلس����طيني على 
أرحب فضاء عربي- اس����المي ،وبما يشمل كل دول وحركات محور المقاومة العربي- 
اإلس����المي، في هذه المرحلة هام جدًا لمن يريد افشال مشاريع ومخططات الضم 
فكلفة الصمود والمقاومة أقل بكثير من كلفة االستسالم، تجارب الشعوب والدول 
تقول بصوابية هذا النهج والخيار كوبا، كوريا الش����مالية، فنزويال، ايران ،سوريا  و  

حزب الله وجماعة أنصار الله » الحوثيون في اليمن.
ال يكف����ي ان تكون قضيتنا عادلة ومتفوقة أخالقيًا، فهذا العالم ال يحترم س����وى 
الق����وي ولغة الق����وة، ولذلك يجب ان يك����ون خلف قضيتنا حلف����اء أقوياء .. اثنان 
وس����بعون عامًا ونحن نش����تري الوهم والخداع والتضليل والبيانات والش����عارات 
الزائفة من دول اوروبا الغربية االس����تعمارية، ب����دون أي ترجمات عملية ،في حين 

يقدمون لدول اإلحتالل كل أشكال الدعم واستمرار احتاللهم لفلسطين.

أوروبا المهترئة ومسألة الضم

الضم أقر من حيث المبدأ ... وخباثة 
أمريكية – »إسرائيلية« للتطبيق

راغدة عسيران

راسم عبيدات
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إعالن فقد 
بطاقة 
تعريف

أعل���ن أن���ا المواطنة / ش���يرين محمد احم���د ابو حدايد  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800070849( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطنة / غ���ادة عبد القادر حم���اد عياد عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)400188678( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطنة / خت���ام »محمد ادي���ب« جبر صيام  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802087213( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواط���ن / محمد احمد ناصر اب���و صالح  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)413381534( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / نبي���ل عبد الرحم���ن فضل خضير  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)402494496( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواط���ن / أيمن فتح���ي ع���ودة النحال عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)801892381( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواط���ن / محمد عاي���ش عبد النج���ار  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)929137941( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
س���عيًا لتعزي���ز الف���رص االقتصادية المس���تدامة، 
لكثير من الش���باب الفلسطيني في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات، تم توقيع اتفاقية مشروع التكنولوجيا من 
أجل الشباب والوظائف )TechStart( في مقر مكتب 
رئيس الوزراء، بتمويل من البنك الدولي، والذي سيتم 
تنفي���ذه على مدار خمس س���نوات، بقيمة 15 مليون 

دوالر، لصالح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
ويهدف المش���روع إلى مس���اعدة قط���اع تكنولوجيا 
المعلومات الفلس���طيني في تنمية قدرات الشركات، 
إلى جانب دعم التحول نحو البحث والتطوير واالبتكار 
وتعزيز النظ���ام البيئ���ي التكنولوجي الش���امل في 

فلس���طين، بش���كل يضمن مكانة دولة فلسطين في 
مجال تكنولوجيا المعلومات عالميًا، من حيث تصدير 
التكنولوجيا الفلس���طينية، واس���تقطاب الش���ركات 

العالمية؛ لجلب االستثمار األجنبي المباشر.
من ناحية أخرى، يرمي المشروع لرفع مستوى مهارات 
الش���باب، وخلق المزيد من ف���رص العمل ذات الجودة 
العالي���ة، عالوة عل���ى تمكين المرأة في ه���ذا القطاع 
من خ���الل وضع سياس���ات توظيف عادل���ة في تلك 
الش���ركات تمكنها من تبوء مراكز قيادية، حيث توفر 
االتفاقي���ة 1000 فرصة م���ن الوظائف التقنية عالية 
المهارة )50٪ من النساء( و750 فرصة تدريب )٪50 
من النس���اء( أثناء العمل في التقنيات المتخصصة، 

ودعم 200 شركة فلس���طينية تعمل في تكنولوجيا 
المعلومات، إلى جانب دعم التش���بيك بين الشركات 

الفلسطينية والشركات الدولية.
وتجدر اإلش���ارة إلى أن خدمات تكنولوجيا المعلومات 
الفلسطينية، تمثل واحدة من ركائز تنويع االقتصاد 
الفلسطيني، حيث إن االستثمار في التقنيات الرقمية، 
بم���ا في ذلك تكنولوجيا المعلوم���ات له فوائد كبيرة، 
تنعكس على اقتصاد الب���الد، من خالل خلق وظائف 
مرنة للش���باب، وزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافس���ية 
للشركات الفلسطينية، وتعزيز القطاع العام، بما في 
ذلك تحس���ين تقديم الخدم���ات الحكومية من خالل 

التقنيات الرقمية المتكاملة والذكية.

عمان/ االستقالل:
أص����در األردن يوم أم����س، س����ندات يوروبوند بحجم 
1.750 مليار دوالر، وذلك لتس����ديد ديون مس����تحقة 
س����ابقا على المملكة، مما »سيؤدي إلى ضخ مزيد من 
الس����يولة في السوق المحلي«، حس����بما ذكرت وزارة 

المالية.
وسندات اليوروبوند هي وسيلة اقتراض من األسواق 
العالمية، ويش����ترط فيها تس����ديد المبلغ المقترض 

كامال بعد انتهاء فترة االستحقاق.
وقال����ت الوزارة ف����ي بي����ان، إن اإلص����دار »يأتي على 
ش����ريحتين، ش����ريحة بقيمة 500 مليون دوالر بفترة 
اس����تحقاق 5 س����نوات، وبس����عر فائدة 4.95٪، أما 

الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دوالر بفترة 
استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة ٪5.85«.

»ش����هد اإلصدار حجمًا غير مس����بوق من االكتتابات 
وفاق الطل����ب 6.25 أضعاف حجم اإلص����دار أي نحو 
6.25 ملي����ارات دوالر، مما مكن الحكومة من التفاوض 
على أس����عار فائدة منخفضة ومنافس����ة جدا، مقارنة 
مع اإلصدارات األخيرة لمجموعة من الدول المشابهة 

لألردن من حيث التصنيف االئتماني«، وفق البيان.
وزير المالية محمد العس����عس، ق����ال: »حجم اإلصدار 
وأس����عار الفائدة المنخفضة وفي اضطراب األسواق 
العالمية وفي ظل جائحة كورونا دليل على االستقرار 
المالي والنقدي لألردن، وتعكس ثقة المس����تثمرين 

والمجتمع الدولي في متانة ومنعة االقتصاد األردني«.
وأوضح أن »المبالغ المتحققة من هذا اإلصدار سيتم 
تخصيصه����ا لتس����ديد س����ندات اليوروبون����د التي 
تستحق في شهر تشرين األول/أكتوبر بقيمه 1.25 
مليار دوالر، إضافة إلى سندات محلية أخرى تستحق 
هذا العام، مما سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في 

السوق المحلي«.
»س����يتم ضخ س����يولة في القطاع الخاص عن طريق 
دفع المتأخرات المترتبة على الحكومة عبر الس����نوات 
الماضية، خاصة في قطاعات المستشفيات واألدوية 
والمقاولين والطاقة، مما سيساعد االقتصاد األردني 

على التعافي من آثار أزمة كورونا«، وفق العسعس.

توقيع اتفاقية مع البنك الدولي النعاش القطاع التكنولوجي الفلسطيني

األردن يصدر سندات يوروبوند بحجم 1.750 مليار دوالر

غزة/ االستقالل:
كش���فت شرطة الرمال في مدينة غزة يوم أمس، قضية سرقة مبلغ مالي بقيمة 

مليوني شيكل من إحدى محطات تعبئة البترول .
وأفاد مفتش تحقيق مركز ش���رطة الرمال بمحافظة غزة الرائد جمال مش���تهى 
في بيان صحفي نشر على الموقع االلكتروني الرسمي للشرطة أن شكوى تقدم 
بها مالك إحدى محطات البترول تفيد بوجود اختالس مالي في المحطة بقيمة 

مليوني شيكل .
وأش���ار الرائد مشتهى أنه بالبحث والتحري وجمع المعلومات تم االشتباه بأحد 
العاملين في المحطة من خالل تزوير سندات البيع والقبض وبيعهم وقود بطرق 

غير مشروعة وبأسماء لمحطات وهمية منذ خمس سنوات.
وبدوره بين مشتهى بأنه تم التواصل مع وزارة االقتصاد للتأكد عن وجود أسماء 

الشركات التي يتم البيع لها وتبين بأنها وهمية وغير مسجلة طرف الوزارة.
وأشار مشتهى بأنه تم إلقاء القبض على أحد المتهمين وبالتحقيق معه اعترف 
بقيامه بالس���رقة مع أربع���ة آخرين، مبينًا أنه تم إص���دار مذكرة قبض بحقهم 

وإحالتهم إلى النيابة العامة الستكمال اإلجراءات القانونية.

رام الله / االستقالل:
أعلنت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية في رام الله ، يوم أمس، عن أس���عار 
المحروقات »الوقود والبنزين« والغاز في قطاع غزة والضفة الغربية، لشهر يوليو 

/ تموز 2020.
وحددت هيئة البترول في بيان صحفي، سعر البنزين )95( ب�5.34 شواكل للتر 
الواحد، والبنزين )98( بسعر 6.14 شيكل، والكاز بسعر 4.89 شواكل، والسوالر 

4.89 شواكل.
وأشارت الهيئة، إلى أن اسطوانة الغاز التي يبلغ حجمها 2.5 كيلو جرام، ستكون 
بس���عر 12 شيكاًل، واسطوانة الغاز 5 كيلو جرام بمبلغ 24 شيكاًل، واسطوانة الغاز 

12 كيلو جرامًا، بسعر 57 شيكاًل، واسطوانة 48 كيلو جرام بمبلغ 228 شيكال.
وأكدت أن لتر الغاز الواصل للعمارات والمؤسس���ات، سيكون بسعر 2.44 شيكل، 
أما سعر الكيلو جرام من الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات سيكون 2.29 شيكال، 

في حين سعر خدمة توصيل االسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.
ودعت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، لاللتزام باألسعار المعلنة، 
محذرة أن من يخالفها س���يضع نفس���ه تح���ت طائلة المس���ؤولية القانونية، 
فيما لتقديم أي شكوى حول األسعار الرسمية، التواصل مع حماية المستهلك 

على الرقم 129.

سرقة مليوني شيكل من 
محطة بترول في غزة

أسعار المحروقات والغاز 
لشهر يوليو في الضفة غزة

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 9 سنوات ، مستفيدة من تدني 

أسعار الفائدة وتجدد المخاوف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
ووفًقا لوكالة »بلومبيرغ«، ارتفعت أس����عار العقود اآلجلة تس����ليم شهر أغسطس/ آب، بنسبة 
1.3٪ إلى 1804 دوالرات ألوقية الذهب، في بورصة نيويورك، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ 
تش����رين الثاني ع����ام 2011. وتجاوزت حاالت اإلصابة بالفي����روس التاجي حاجز ال�10 ماليين 
ومازالت تتزايد بشكل متسارع، ما دفع المستثمرين إلى الذهب كنوع من التحوط ضد المزيد 
من التداعيات االقتصادية الس����لبية. من جانبه قال جي����روم باول، رئيس مجلس االحتياطي 
الفيدرالي، للكونغرس بأن الس����يطرة على الفيروس أمر مه����م للغاية. كما تزايدت الخالفات 

التجارية بين واشنطن وبكين، وهو ما يدعم االتجاه الصعودي للمعدن النفيس.
وي����رى محللون أن هناك انفج����اًرا في الطلب على الذهب الذي ارتف����ع بنحو 20٪ هذا العام، 
بسبب المخاوف من تفاقم أزمة كورونا والتداعيات الناجمة عنها، ما يعزز استمرارية الصعود.

وحذرت المديرة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية لألمريكتين، كاريس����ا إتيان من أن الدول 
والوالي����ات والمدن التي تخفف قيود اإلغالق في وقت مبكر للغاية قد تغمرها حاالت »كوفيد 

19« الجديدة.

سعر الذهب يصل ألعلى 
مستوياته منذ 9 سنوات

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة المالية بقطاع غزة، ، موعد ص���رف رواتب المتقاعدين عن 

شهر 2020/6. 
وأفادت مالية غزة، عبر صفحتها الرسمية، أن صرف رواتب المتقاعدين 
عن ش���هر 2020/6 الي���وم الخميس في كافة فروع بن���ك البريد وبنكي 

الوطني واإلنتاج.

مالية غزة: صرف رواتب 
المتقاعدين اليوم

االستقالل/ وكاالت:
صع���د الدين العام المس���تحق على 
إلى 10.33  الفلس���طينية،  الحكومة 

مليارات ش���يكل، حتى نهاية مايو/ 
أي���ار الماض���ي، مدفوع���ا بضع���ف 

اإليرادات المحلية.

الميزاني���ة  بيان���ات  ف���ي  وج���اء 
الفلس���طينية الص���ادرة ع���ن وزارة 
المالي���ة، أن إجمال���ي الدي���ن العام 
المس���تحق على الحكومة صعد من 
10.23 مليارات شيكل مسجلة حتى 

نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
وعلى أس���اس س���نوي، صعد الدين 
بنسبة ٪9.18  الفلس���طيني  العام 
ارتفاعا من 9.461 مليارات ش���يكل 
مسجلة حتى نهاية مايو/ أيار 2019.

ويت���وزع الدي���ن العام، بي���ن ديون 
محلية بقيم���ة إجمالي���ة بلغت 5.8 
مليارات شيكل، بينما بلغ الدين العام 
الخارجي نحو 4.525 مليارات شيكل، 

وفق البيانات الرسمية.
كان إجمالي الدين العام المس���تحق 

سجل  الفلس���طينية،  الحكومة  على 
في 2019 أعلى مس���توى تاريخي له، 
وبالتحديد في أغسطس/ آب الماضي، 
إذ سجل الدين العام التراكمي حينها 

10.4 مليارات شيكل.
وأظهر مس���ح خالل وقت س���ابق من 
الش���هر الماض���ي، أن إجمالي الدين 
على  المس���تحقة  والمتأخرات  العام 
الحكومات الفلس���طينية المتعاقبة، 

بلغ 24 مليار شيكل.
ويت���وزع الرق���م بي���ن 10.3 مليارات 
ش���يكل، تمثل إجمالي الدين العام 
حت���ى نهاية مايو الماض���ي، و14.7 
مليار شيكل متأخرات على الحكومات 
الفلس���طينية، حت���ى نهاي���ة الربع 

الثاني 2019 .

الدين العام الفلسطيني يصعد إلى 10.3 مليارات شيكل حتى مايو
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واشنطن/ االستقالل:
عاد فيروس كورونا الجدي����د ليضرب بقوة في الواليات المتحدة، حيث 
ت����م اإلعالن عن 1199 حالة وفاة خالل 24 س����اعة وفًقا إلحصاء لجامعة 
»جونز هوبكن����ز«. وتراجعت مؤخ����ًرا الحصيلة اليومي����ة للوفيات جراء 
، منذ مطلع يونيو عتبة  الفيروس في الواليات المتحدة، حيث لم تتخطَّ

األلف حالة وفاة.
وارتفع عدد الوفيات ج����راء كورونا في الواليات المتحدة إلى 127,322 
حال����ة وفاة، وتص����درت األكثر تضررا م����ن الوباء، س����واء على صعيدي 
اإلصاب����ات والوفي����ات. وإلى جان����ب االرتفاع الكبير ف����ي الوفيات جراء 
كورونا، فقد س����جلت البالد أكبر زيادة يومية في اإلصابات بأكثر من 47 
ألفا إصابة في عدد اإلصابات بالبالد منذ بداية تفش����ي الوباء. وأصبحت 
واليات كاليفورنيا وتكس����اس وأريزونا ب����ؤرا جديدة للمرض الناجم عن 

اإلصابة بالفيروس.
وأقر مس����ؤولو الصح����ة األميركيون بأنهم ال يس����يطرون عل����ى الوباء 
ب�«الكامل«، وأبدوا خشية من حدوث تفش في حاالت اإلصابة بالفيروس 
في األس����ابيع المقبلة. وأعادت السلطات األميركية فرض تدابير إغالق 
ف����ي أنحاء عدة م����ن الواليات، في محاولة للحد م����ن االزدياد الكبير في 
أعداد اإلصابات بالفيروس. ونجحت الواليات المتحدة لفترة وجيزة في 
خف����ض عدد اإلصابات الجديدة إلى م����ا دون 20 ألف إصابة يوميا، لكن 

هذا العدد عاود االرتفاع منذ أيام.

خالل 24 ساعة.. 
كورونا يحصد أكثر من 
1000 وفاة في أمريكا

 رئيس كوريا الجنوبية يدعو لقمة بين ترامب 
وكيم قبل االنتخابات األميركية

 البرلمان الهولندي ُيصوت لمشروع قرار يعتبر
 الضم انتهاكًا للقانون الدولي

الرياض/ االستقالل:
أكد مجلس الوزراء الس���عودي، يوم أمس، أن األمن المائي 
لمصر والسودان هو جزء ال يتجزأ من األمن العربي، مشددًا 
على رفضه أي عمل أو إج���راء يمس حقوق األطراف كافة 
في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية 

للوصول إلى اتفاق عادل ُيراعي مصالح كل األطراف.
جاء ذلك خالل جلس���ته،  عبر االتصال المرئي،  برئاس���ة 
خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن عبد العزيز، 
تن���اول خاللها ما صدر عن مجل���س وزراء الخارجية العرب 
في دورته غير العادية بش���أن س���د النهض���ة اإلثيوبي، 
حول تش���كيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة 
والتنسيق مع مجلس األمن باألمم المتحدة حول التطورات 

كافة.
وأعرب المجل���س، عن تقدير المملكة للتأييد اإلس���المي 
والدول���ي، والمبارك���ة واإلش���ادة بق���رار إقام���ة حج هذا 
العام بأع���داد محدودة جدًا ألداء مناس���ك الحج لمختلف 
الجنس���يات م���ن داخل الس���عودية، بوصفه م���ن قواعد 
الش���ريعة اإلس���المية، التي تؤكد دفع الضرر قبل وقوعه، 
والمحافظة عل���ى األمن الصحي العالم���ي، والحرص على 
إقامة الش���عيرة ف���ي بيئة صحي���ة آمنة، ف���ي ظل هذه 
الجائحة الت���ي تعصف بدول العالم أجم���ع، والثناء على 
الجه���ود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تس���خرها 

المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

انقرة/ االستقالل:
تنطلق ي���وم الجمعة الق���ادم  في 
تركيا، غيابّيًا، محاكمة 20 سعودّيًا 
بقتل  الترك���ي  القضاء  يّتهمه���م 
جم���ال  الس���عودي  الصحاف���ي 
خاشقجي عام 2018 في إسطنبول، 
وفق م���ا أّكدته خطيبة خاش���قجي 

لوكالة »فرانس برس«.
المحكمة  ف���ي  المحاكم���ة  وتب���دأ 
الجمعة  إس���طنبول،  في  الرئيسّية 
المحّلي  بالتوقيت   10:00 الس���اعة 
)07:00 بتوقي���ت غرينت���ش(، وفق 
ما قالته خديج���ة جنكيز ل�«فرانس 
هناك  »س���أكون  ب���رس«، مضيفًة: 

أيضًا«.
كان  ال���ذي  خاش���قجي،  وقت���ل 

ينش���ر ف���ي صحيف���ة »واش���نطن 
بوس���ت« األميركّية مق���االت ناقدة 

لسياس���ات ولّي العهد الس���عودي 
محم���د بن س���لمان، ف���ي قنصلّية 

ب���الده بإس���طنبول ف���ي الثاني من 
أكتوب���ر/ تش���رين األّول 2018 على 
ي���د س���عودّيين قدم���وا خّصيصًا 
من الس���عودّية إل���ى تركيا لتنفيذ 

الجريمة.
ووّج���ه مّدع���ون عاّمون ف���ي تركيا 
اّتهامات في وقت س���ابق لعشرين 
س���عودّيًا، بينهم معاون���ان بارزان 
س���ابقان البن س���لمان، ف���ي ختام 
تحقيق اس���تمّر أكثر م���ن عام في 

قضّية مقتل خاشقجي.
وم���ن المتوّق���ع أن تحض���ر خبيرة 
األم���م المّتح���دة المعنّي���ة بالقتل 
خارج نطاق القضاء، أنييس كاالمار، 
المحاكم���ة التي لم يت���ّم حّتى اآلن 

تأكيد افتتاحها الجمعة رسمّيًا.

موسكو/ االستقالل:
قال الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين، يوم أمس، إن: 
»فرض الواليات المتحدة جديدة على س���وريا، هي غير 

قانونية«.
وأض���اف بوتي���ن: أن »العقوب���ات عل���ى س���وريا تزيد 

المشاكل وتقّوض اقتصادها«.
وأوضح أن العقوبات األمريكية تجاوزت االمم المتحدة، 

وهي غير ش���رعية«، مؤكًدا أن الضغوط التي تفرضها 
العقوبات، تحتاج إل���ى تركيز الجهود واتخاذ إجراءات 

لمساعدتها.
وفرضت الوالي���ات المتحدة االمريكية عقوبات جديدة 
على س���وريا باسم قانون قيصر، الشهر الماضي، تحت 
ذرائع واهية، حيث طالت العقوبات المالية المش���ددة 

36 شخص سوريًا بارزًا، ومؤسسات وبنوكًا.

السعودية: األمن المائي 
 لمصر والسودان جزء 

ال يتجزأ من األمن العربي

خطيبة خاشقجي: تركيا تبدأ الجمعة محاكمة المتهمين بقتله غيابيًا

بوتين: عقوبات أمريكا على سوريا غير قانونية
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سيول/ االستقالل:
أفاد مسؤول في سيول بأن الرئيس الكوري 
الجنوب���ي مون جيه إن، ق���ال يوم أمس، إنه 
يتعي���ن على الرئي���س األميرك���ي دونالد 
ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 

أون االجتم���اع م���رة أخرى قب���ل االنتخابات 
نوفمبر/تش���رين  في  األميركية  الرئاس���ية 
الثاني. وصرح مون بذل���ك خالل مؤتمر عبر 
الفيديو، مع رئيس المجلس األوروبي شارل 
ميش���يل، قائاًل، وفق "رويترز"، إن قمة أخرى 

بين ترامب وكيم ستس���اعد في استئناف 
المفاوضات المتوقفة بشأن البرامج النووية 

لكوريا الشمالية.
وعقد كيم وترامب لقاء قمة في س���نغافورة 
في 2018. وأوقفت كوريا الش���مالية غالبية 

اتصاالته���ا م���ع الجنوب بعد فش���ل القمة 
الثانية بين كيم وترامب، في فبراير/ شباط 
2019 ف���ي هانوي، ما ترك المحادثات حول 
المل���ف النووي الكوري الش���مالي في حالة 

جمود.

أمستردام / االستقالل:
ت البرلمان الهولندي على مشروع  صوَّ
االش����تراكي يعتبر  الحزب  قرار قدمه 
خط����ة الض����م االس����رائيلية بمثاب����ة 

انتهاك للقانون الدولي.
وطالب البرلم����ان، من خالل هذا القرار، 
الحكومة الهولندية واالتحاد األوروبي 
باتخاذ إجراءات عقابية ضد "إسرائيل" 
ف����ي حال أقدمت عل����ى تنفيذ مخطط 

الضم.
بدوره، رحب وزير الخارجية والمغتربين 
البرلم����ان  بق����رار  المالك����ي،  ري����اض 
الهولندي، ف����ي مواجهة الضم، وقال: 
"إن هذا القرار يع����زز الجبهة الدولية، 
واالتحاد األوروبي ف����ي مواجهة خطة 
الضم اإلس����رائيلية، ويش����كل رافعة 

للقانون الدولي، ومؤسساته."
تاريخي  البرلم����ان،  ق����رار  أن  واعتب����ر 
ويشكل سابقة من الشعب الهولندي 
وممثلي����ه، ويأتي في وق����ت هام من 

تاريخ قضية الشعب الفلسطيني.

وأك����د أن الجبه����ة الدولي����ة الرافضة 
الش����عب  لحقوق  والداعم����ة  للض����م 
الفلسطيني تتعاظم وتترسخ بشكل 
عملي تتبل����ور فيه البيانات والمواقف 
الدولي����ة وتتعزز على ش����كل خطوات 
وإج����راءات عملي����ة وتبعات س����تطال 

مكانة العالقات مع "إسرائيل" وفرض 
عقوبات ج����ادة ضد الممارس����ات غير 
القانوني����ة الت����ي ترتكبه����ا أو المزمع 

ارتكابها.
وطال����ب المالكي دول المجتمع الدولي 
أن تصرح علًنا ع����ن خططها لمواجهة 

االس����تعمارية  والمنظوم����ة  الض����م، 
اإلسرائيلية، إلرغامها على التراجع عن 
الضم، والعمل بش����كل س����ريع إلنهاء 
احتالله����ا الذي طال أم����ده، وتحقيق 
االستقالل للش����عب الفلسطيني في 

دولة فلسطين، بعاصمتها القدس.
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غزة/ االستقالل:
وص���ف محم���د أب���و دان قائد ش���باب رف���ح، بطولة كأس 
فلسطين، التي فاز بها فريقه، على حساب الرياضي، بأنها 

البطولة األغلى في تاريخ النادي.
وحصد شباب رفح، لقب كأس فلسطين ألندية قطاع ، بعد 
الفوز على نظيره  الرياضي، بثالثية دون رد، على ملعب رفح 
البل���دي. وقال أبو دان: »جاءت هذه البطولة بعد عناء طويل 

وموسم من أصعب المواسم التي مرت على شباب رفح«.

وأضاف أبو دان الذي احتفل ببطولته العاش���رة مع شباب 
رفح، أن فريقه نجح في استعادة الحالة الفنية والمعنوية 
التي كان���ت غير حاضرة في الدوري، وه���ذا األمر انعكس 

باإليجاب على نتائج وانتصارات الفريق.
وأهدى أبو دان، جماهير ش���باب رفح، اللقب الس���ابع على 
صعيد بطولة الكأس، والرابع عشر على صعيد عدد األلقاب 
الرسمية التي توج بها الفريق، مؤكًدا أن هذه البطولة خير 

ختام لموسم صعب.

بروكسل/ االستقالل:
أكد ألكسندر سيفيرين رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم 
“يويف����ا” بأنه ال يوجد تهديد بإلغاء مس����ابقة دوري أبطال 
أوروبا هذا الموس����م بعد تفش����ي فيروس كورونا في مدينة 
“لش����بونة” الت����ي ستس����تضيف مباري����ات البطولة حتى 

نهايتها.
وتوقف����ت الحياة الكروية ف����ي قارة أوروبا منتصف ش����هر 
مارس الماضي بسبب تفش����ي فيروس كورونا، واآلن عادت 
الدوريات من جديد على أمل االنتهاء منها قبل لعب مباريات 
دوري أبط����ال أوروبا المتبقية هذا الموس����م. ومن المقرر أن 
تس����تضيف مدينة “لش����بونة” مباريات دوري أبطال أوروبا 
المتبقية هذا الموس����م ابتداًء من دور رب����ع النهائي، ولكن 

مع تفش����ي الفيروس في العاصمة البرتغالية، بدأ البعض 
في التشكيك بشأن إمكانية استكمال المسابقة األوروبية. 
ولكن تحدث ألكسندر سيفيرين في بياٍن رسمي حول هذه 
الواقعة، وجاء كالتالي “أود أن أشكر رئيس الوزراء البرتغالي 
أنطونيو كوس����تا على تفانيه في العمل على هذا المشروع 
بجانب االتحاد البرتغالي لكرة القدم، لضمان تقديم بطولة 
ناجحة”. وأضاف “أنا واثق من أنه مع التعاون المستمر بين 
جميع الجهات المعنية، سنختتم الموسم بطريقة إيجابية 
في لش����بونة، وليس����ت هناك حاجة لخطة بديلة”. الجدير 
بالذكر أن بطولة دوري األبطال ستعود للحياة من جديد في 
الثاني عش����ر من شهر أغس����طس القادم، وستقام مباريات 

األبطال على ملعبي “سبورتنج لشبونة وبنفيكا”.

رئيس الـ »يويفا« يكشف حقيقة إلغاء دوري األبطال بعد تفشي كورونا في لشبونة

 أبو دان: كأس فلسطين األغلى في تاريخ النادي

مدريد/ االستقالل:
حقق األرجنتيني ليونيل ميس���ي نجم وقائد برشلونة، 
بعض األرقام المميزة خالل مواجهة أتلتيكو مدريد، التي 
انتهت بالتعادل 2_2، لحساب منافسات الجولة 33 من 

مسابقة الدوري اإلسباني.
وس���جل ميسي الهدف الثاني لبرش���لونة من ركلة جزاء 
في الدقيقة 50، ليكون الهدف رقم 700 في مس���يرته 
االحترافي���ة، بواق���ع 630 هدف���ًا بقمي���ص البالوجرانا، 

باإلضافة إلى 70 هدفًا أحرزها رفقة منتخب األرجنتين.
وبحسب شبكة “أوبتا” لألرقام واإلحصائيات، فإن ليونيل 

ميسي أصبح يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الالعبين 
تسجياًل لركالت الجزاء في تاريخ الدوري اإلسباني، حيث 

أحرز حتى اآلن 57 هدفًا.
وبهدفه في مب���اراة االتلتك، تفوق ميس���ي على هوجو 
سانش���يز العب ري���ال مدريد وأتلتيكو مدريد الس���ابق، 
والذي يمتلك 56 هدف���ًا، فيما يقترب البولجا من غريمه 

كريستيانو رونالدو والذي سجل 61 هدفًا.
وس���جل رونالدو 61 هدفًا من 72 ركلة جزاء، بنسبة نجاح 
تبلغ 84%، أما ليونيل ميسي فقد سجل 57 هدفًا من 69 

ركلة جزاء، بنسبة نجاح تصل إلى %82.

روما/ االستقالل:
كشفت صحيفة “توتوس���بورت” اإليطالية بأن إدارة التسيو قد وضعت 
مبلغًا كبيرًا مقابل الموافقة على بيع الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، 

خالل سوق االنتقاالت الصيفية.
وارتبط اسم ميلينكوفيتش سافيتش أبن 25 عامًا بالرحيل عن صفوف 
التس���يو هذا الصيف، وس���ط اهتمام كبير من قبل باريس سان جيرمان 

الفرنسي، ومانشستر يونايتد اإلنجليزي بضمه.
ويتأل���ق العب خط الوس���ط الصربي مع فريقه التس���يو هذا الموس���م، 
بمش���اركته حتى اآلن في 34 مباراة، وتسجيله س���تة أهداف، وصناعة 

سبعة آخرى.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس س���ان جيرمان قد قّدمت بالفعل 
عرضًا لضم ميلينكوفيتش س���افيتش بمبلغ 60 مليون يورو، ولكن يبدو 

بأن الرقم غير كاٍف للحصول على خدمات الالعب.
وأكملت الصحيفة أن إدارة التس���يو لن تستمع إلى أي عروض مقدمة إال 
بمبلغ ال يقل عن 100 مليون يورو، مما يؤكد عدم رغبة النادي في التفريط 
بالالع���ب، خاصًة وأن األندية األوروبي���ة لن تقدر على دفع هذا المبلغ في 
ظل األزمة االقتصادية التي ضربت الجميع بسبب انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن عقد ميلينكوفيتش س���افيتش سينتهي مع التسيو 
صيف عام 2024.

 ميسي يتجاوز سانشيز ويقترب 
من كريستيانو رونالدو

التسيو يضع مبلغًا كبيرًا مقابل 
بيع نجمه سافيتش

فرج جندية: لهذا انسحبنا.. وما حدث غير مقبول!
غزة/ االستقالل:

وصف مدافع نادي غزة الرياضي فرج جندية، ما حدث 

خالل مواجهة شباب رفح ، في نهائي كأس فلسطين 
ألندية قطاع ، بأنه غير مقبول.

وقال جندية، في تدوينة عبر حسابه على »فيسبوك«: 

»م���ا حدث في نهائ���ي الكأس غير مقب���ول، من ِقبل 
منظومة الرياضة واللجنة المنظمة«.

وأض���اف: »فريقنا توجه إلى رفح، وعندما وصلنا أرض 

الملعب، وجدنا جماهير ش���باب رفح أكثر من 2000 

ش���خص، رغم أن العدد المس���موح به 125 فقط مع 
الالعبين والجهاز الفني«.

وأوضح أنهم تعرضوا للس���ب والشتم، ما دفع مدرب 

الفريق لالنس���حاب في ظل هذه األج���واء، بناء على 
اتفاق مع اتحاد الكرة.

وحصد شباب رفح، لقب كأس فلسطين ألندية قطاع ، 

بعد الفوز على نظيره الرياضي، بثالثية دون رد ، على 
ملعب رفح البلدي.

وانس���حب الرياضي بعد مرور 25 دقيقة على انطالق 

اللق���اء، وكانت النتيجة تش���ير لتقدم ش���باب رفح 

بثالثية، احتجاًجا منه على عدم تنفيذ ما تم االتفاق 

عليه، فيما يتعل���ق بالبروتوكول الخ���اص بالمباراة، 

وبعدد الجماهير المسموح لها بالدخول إلى الملعب 
ومتابعة اللقاء.

وكان���ت المباراة ق���د تأخرت 70 دقيق���ة عن الموعد 

المتفق عليه النطالقها، بسبب رفض إدارة الرياضي 

خوض المباراة، في ظل الحضور الجماهيري الكبير من 

جانب رفح، لكنها في النهاية رضخت للضغوطات.



االحتالل يهدم ..

ت�صجيل 330 اإ�صابة ..

وأش���ار إلى أن���ه ق���دم م���ع القاطنين في 
المنطقة مش���روع تنظي���م لبلدية القدس، 
وحصلوا عل���ى خريطة، إال أن المش���روع لم 
يكتمل بسبب عدم تمكن بعضهم من دفع 

مستحقاتهم.
وتبلغ مساحة المنزل 84 متًرا مربًعا، ومكون 
من 3 غ���رف ومطبخ وحم���ام، ويعيش فيه 
المواطن ياس���ين زعاترة وزوجته وخمس���ة 
أوالد أكبره���م عمره 23 عام���ا وأصغرهم 4 

سنوات.
كما هدمت جرافات بلدي���ة االحتالل أمس 
بناء مضاف للمواطن عطية اسماعيل مطير 
في الجهة الشرقية بقرية العيسوية شمال 

شرق القدس.
وأفاد أن جرافات بلدية القدس هدمت البناء 
المضاف الذي يض���م غرفة ومطبخًا وحمام 
مس���احته نحو 40 مت���رًا مربعًا، وتس���ببت 
جرافاتها بتصدع جدار المنزل القديم، ولن 
يتمكن من العي���ش بإحدى غرفه خوفا من 

انهيار الجدار في أي لحظة.
وأوض���ح أن���ه بنى منزل���ه في ع���ام 2013، 
ويض���م غرفتين ومطبخ���ًا وحمامًا ويعيش 
فيه مع زوجت���ه و6 أوالد، أكبرهم عمره 23 
عاما وأصغرهم 13 عاما، وابنه متزوج ولديه 

حفيد عمره 10 أيام.
وقال إن ابنه ضياء أض���اف للمنزل القديم 
غرف���ة ومطبخ���ا وحمام���ا قبل نحو ش���هر، 
ليعيش فيها م���ع زوجته وطفله، بس���بب 

ضيق المنزل.

ويضي���ف أن موظف���ي البلدية علق���وا أمر 
الهدم قبل نحو أس���بوع عل���ى المنزل، دون 

معرفته.
يذكر أن قوات االحت���الل هدمت خالل آيار 
المنصرم 59 منشأة، ش���ملت 15 منزال، من 
بينها خمسة هدمها أصحابها ذاتيا، تجنبا 
لدف���ع غرامات مالي���ة ضخمة، ف���ي بلدات 
س���لوان، وجب���ل المكب���ر بمدين���ة القدس 

المحتلة.

إخطارات باالستيالء على أراض
إل���ى ذل���ك، أخط���رت س���لطات االحت���الل 
اإلس���رائيلي يوم أمس، مواطنين من قرية 
الجبعة جنوب غرب بيت لحم، باالس���تيالء 

على المئات من الدونمات الزراعية.
وق���ال رئيس مجلس ق���روي الجبعة ذياب 
مش���اعلة، إن االحت���الل وض���ع إخط���ارات 
ف���ي أراض بمناط���ق الس���هالت والخابية 
القرية، جميعها  والش���ماس جنوب وغرب 
مزروع���ة بأش���جار الزيتون، وتع���ود لجميع 

عائالت القرية من مشاعلة وطوس.
وأشار مش���اعلة إلى أن القرية تتعرض منذ 
فترة إلى هجمة اس���تيطانية من االحتالل، 
آخرها المتعلقة باالستيالء على المئات من 
الدونمات على امت���داد المنطقة الحدودية 
والجبعة،  الخلي���ل  بين صوري���ف ش���مال 

الستكمال بناء جدار الضم العنصري.

اعتداءات المستوطنين
م���ن جانبه���م صّع���د المس���توطنون من 
اقتحاماتهم للمس���جد األقص���ى المبارك، 

وكذل���ك م���ن اعتداءاتهم عل���ى ممتلكات 
المواطني���ن بالضفة المحتل���ة، فقد اقتحم 
عشرات المس���توطنين يوم أمس، المسجد 
األقصى المب���ارك وأدوا طقوًس���ا تلمودية 

تحت حماية شرطة االحتالل. 
عش���رات  أن  محلي���ة،  مص���ادر   وذك���رت 
المس���توطنين اقتحموا المنطقة الشرقية 
من المس���جد األقصى المبارك، ودخلوا من 

باب المغاربة.
 ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين أدوا 
طقوس���ًا تلمودية، بالتزامن م���ع منع قوات 
االحتالل اإلسرائيلي المصلين والمواطنين 
المقدس���يين م���ن االقتراب م���ن المنطقة 

الشرقية للمسجد.
ف���ي حين جّرف مس���توطنون ي���وم أمس، 
مساحات من أراضي قرية عينابوس جنوب 

نابلس في الضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة 
غس���ان دغلس، إن مس���توطني »يتسهار« 
ش���رعوا بعمليات تجريف في منطقة باطن 
العين في أراض���ي قرية عينابوس، القريبة 

من مدرسة الذكور في القرية.
وبدوره دعا رئيس بلدية عصيرة الش���مالية 
حازم ياسين، إلى أداء صالة الجمعة القادمة 
في منطقة مهددة باالستيالء من مستوطن 
في أراضي عصيرة الشمالية شمالي نابلس.

وقال: »إننا فوجئنا بوجود مس���توطن، وقد 
وض���ع بيتا متنق���ال على قمة جب���ل عيبال 
منطقة خلة الدالي���ة، على األراضي التابعة 

لقرية عصيرة الشمالية ش���مال مدينة نابلس، 
بالقرب من المعسكر على قمة جبل عيبال«.

ويواص���ل المس���توطنون تحت حماي���ة قوات 
االحتالل اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في 
مناطق الضفة الغربية بهدف السيطرة عليها، 
م���ن خالل عمليات التجريف وح���رق المزروعات 

والمحاصيل وشق الطرق االستيطانية.
وفي ذات الس���ياق شرع مس���توطنون بحماية 
ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي، بتجريف أراض 

زراعية جنوب شرق محافظة قلقيلية.
جراف���ات  ب���أن  محلي���ة  مص���ادر  وأف���ادت 
للمس���توطنين، ش���رعت بتجريف أراض واقعة 
بين محافظت���ي قلقيلية وس���لفيت، تقع على 

مقربة من منطقة »أبو شاروخ«.
ومنطقة أبو ش���اروخ تتبع أراض���ي بلدات )كفر 
ثلث، وس���نيريا، وبدي���ا، وقراوة بني حس���ان(، 
وتمتد إلى محمية »وادي قانا«، الواقعة ش���رق 
قلقيلي���ة وأغلبها مزروع���ة بأش���جار الزيتون، 
وتبلغ مس���احتها آالف الدونم���ات، وتتعرض 
بش���كل  ومس���توطنيه  االحتالل  النته���اكات 

متكرر.
اس���تولى  العدوان���ي،  الس���ياق  ذات  وف���ي 
مس���توطنون، أم���س، على بئر مي���اه في مادما 

جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان شمال الضفة 
مس���توطني  ان  لمراس���لنا،  دغل���س  غس���ان 
»يتس���هار« اس���تولوا على بئر الش���عار، التابع 
لقرية مادما، وبدأوا بضخ المياه وس���رقتها 

منه، عقب تركيب إحدى المضخات عليه.

رام الله/ االستقالل:
أطلق نش����طاء فلسطينيون على منصات التواصل 
االجتماعي، حملة الكترونية واسعة رفضا لمخطط 

االحتالل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ونش����ر وغ����ّرد مس����ؤولون ونش����طاء تحت وس����م 
#ال_للضم، معّبرين عن رفضه����م لنوايا االحتالل 
ومخططاته بالضم، وسط تفاعل واسع من نشطاء 

عرب ودوليين.
وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة 
المركزية لحركة »فتح«، الوزير حس����ين الشيخ في 
تغري����دة له أتبعها بوس����م #ال_للض����م: »ردا على 
نتنياهو نقول ضمُّ ش����بر واحد من أرضنا يعني أن 
التس����وية السياس����ية ماتت تحت جنازير دبابات 
الضم، ونتحداه أن يجد فلسطينيا واحدا يفاوضه 

بعد ذلك، وسيبقى قوة احتالل مرفوضة باإلجماع 
الفلسطيني واإلقليمي والدولي«.

وغ����ردت منظم����ة العف����و الدولية عب����ر صفحتها 
على »تويتر«: »يجب على الس����لطات اإلسرائيلية 
أن تتخل����ى فورا ع����ن خططها ل�«ض����م« مزيد من 
األراضي في الضفة الغربي����ة المحتلة، األمر الذي 
ينتهك القوانين الدولية، ويزيد من تفاقم عقود 
م����ن االنتهاكات المنتظمة لحقوق اإلنس����ان ضد 

الفلسطينيين«.
ونشر عدد من الصحفيين والنشطاء مقاطع فيديو 
لهم تحت وسم #ال_للضم، قالوا فيها إن »مشروع 
الضم ه����و عب����ارة عن نكب����ة جدي����دة«، و«نهاية 
حلم إقامة دولة فلس����طينية مس����تقلة«، و«خطة 
الضم هي استكمال لما س����رقته دولة االحتالل«، 

و«الصم����ود ف����ي األرض س����يحول دون نجاح هذه 
الخطة اإلسرائيلية، وما دام الفلسطيني متمسكًا 

بأرضه وثابتًا فيها لن تمر هذه الخطة«.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع الموعد الذي أعلنه 
رئيس حكوم����ة االحتالل بنيامي����ن نتنياهو ببدء 
ضم أجزاء م����ن الضفة الغربي����ة المحتلة، دون أن 
ينفذه، وس����ط موجة من ردود الفعل الفلسطينية 
والعربية والدولية الرافضة لهذه المخططات، التي 
تتعارض م����ع القانون الدولي والق����رارات األممية 

ذات الصلة.

رام الله/ االستقالل:
الش���عبية  الجبه���ة  أس���رى  ���د  أّكً
االحت���الل  س���جون  لتحرير فلس���طين في 
»اإلسرائيلي«، مساء األربعاء، أنهم »يستعدون 
إلطالق سلس���لة خطوات نضالي���ة تصعيدية 
صارمة ضد إدارة مصلحة السجون التي ُتمعن 
ف���ي التغ���ّول على حق���وق األس���رى وتتعمد 

ممارسة أقصى درجات التنكيل بحقهم«.

���دت مص���ادر لمرك���ز »حنضلة« لألس���رى  وأكَّ
والمحررين، أّن »الخط���وات النضالية المذكورة 
تأت���ي رًدا واحتجاًج���ا على نقل مس���ئول فرع 
الجبهة في السجون وائل الجاغوب الى زنازين 

العزل اإلنفرادي في سجن مجدو«.
وكان���ت أجهزة االحتالل نقلت األس���ير القائد 
وائ���ل الجاغ���وب اإلثنين الماضي من س���جن 
جلبوع إلى زنازين العزل اإلنفرادي في س���جن 

مجدو األمر الذي أثار توتًرا في أوس���اط األسرى 
من مختل���ف الفصائل كون القائ���د الجاغوب 
ُيعتبر أحد أهم مراجعهم الوطنية والنضالية.

ُيذكر أن األس���ير وائل الجاغوب والذي تقطن 
عائلته مدين���ة نابلس ُمعتقل منذ مطلع العام 
2000 ومحك���وم بالس���جن مدى الحي���اة على 
خلفية تنفيذه سلس���لة عملي���ات فدائية ضد 

قوات االحتالل.

 أسرى الشعبية: المواجهة مع مصلحة 
السجون باتت حتمية وقريبة

#ال_للضم.. حملة إلكترونية واسعة النطاق رفضا لمخططات االحتالل

جنين/ االستقالل:
حولت سلطات االحتالل، أمس األربعاء، األسير الصحافي مجاهد محمد سعيد 

السعدي )32 عامًا( من جنين إلى االعتقال اإلداري بذريعة الملف السري.
وأفادت عائلته أن سلطات االحتالل احتجزته في زنازين المسكوبية للتحقيق 
بعد اعتقاله، وأصدرت قرار االعتقال االداري ونقلته إلى جهة مجهولة، معبرة 

عن استنكارها وقلقها إزاء هذا القرار التعسفي الظالم.
وتعرض السعدي، مراسل فضائية فلسطين، لالعتقال سابقًا مرتين، علمًا انه 

متزوج ولديه طفالن.

تحويل الصحافي مجاهد 
السعدي لالعتقال اإلداري

الخميس 11 ذو القعدة 1441 هــ 2 يوليو 2020 م

  �إعالن فقد ختم
أنا المحامي/ مصعب محمد أبو ش���كيان، محامي مزاول لدى نقابة 
المحامين النظاميين، بأنني فقدت الختم الخاص بي، وال تربطني 
أي صل���ة أو أي أثر قانوني بهذا الخت���م، وعليه لقد قمت بإلغائه، 
وأي ورق���ة تظهر به���ذا الختم المرفق صورة عن���ه يتحمل كامل 

المسؤولية القانونية والجزائية.
- مرفق صورة عنه :

وأعلنت وزي����رة الصحة في رام الله مي 
الليلة  المس����ائي،  التحديث  كيلة في 
الماضي����ة، ع����ن تس����جيل 50 إصابة 
جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما 

يرفع حصيلة إصابات أمس إلى 330.

وأوضح����ت كيلة في بي����ان وصل 
"االس����تقالل" نس����خة عنه، أن من 
بي����ن اإلصابات 49 ف����ي محافظة 
الخليل، وإصابة في جفنا بمحافظة 

رام الله والبيرة.

وذك����رت أن عدد اإلصاب����ات اإلجمالي 
ف����ي فلس����طين بل����غ 3095، فيما بلغ 
عدد الحاالت النش����طة 2450، وحاالت 
التعاف����ي 634، بينم����ا بلغ����ت حاالت 
الوفاة 11 حالة، بينهم سيدة ستينية 

ونجلها األربعيني في الخليل.
وأشارت إلى وجود 11 حالة في العناية 
المكثف����ة، بينها 3 ح����االت موصوالت 
بأجهزة التنفس االصطناعي ووضعها 

حرج.

»الخارجية«: وفاة و75 
إصابة جديدة بين صفوف 

جالياتنا حول العالم

وفاة فتى غرقا 
في بحر غزة

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين، عن 
"كورونا"  بفيروس  تس���جيل وفاة جديدة 
المس���تجد، بين جاليتنا في السعودية، ما 
يرفع عدد الوفيات بالفيروس في صفوف 

جاليتنا حول العالم إلى 161 وفاة.
وأك���دت الخارجية ف���ي بيان لها، مس���اء 
األربع���اء، تس���جيل 75 إصاب���ة جدي���دة 
بالفيروس بي���ن جالياتنا في العراق وقطر 
والواليات المتحدة األميركية، ما يرفع عدد 
اإلصاب���ات بينها إل���ى 2661 إصابة، فيما 
س���جلت 44 حالة تعاف، ليصب���ح العدد 

اإلجمالي للمتعافين 1397.
وقال���ت الوزارة إن فري���ق العمل المختص 
في س���فارة دولة فلس���طين لدى المملكة 
األردني���ة الهاش���مية، أك���د تثبيت رحلة 
للخطوط الملكية األردني���ة في 10 تموز/
يوليو الجاري، إلج���الء دفعة من العالقين 

في الجمهورية التركية.

غزة/ االستقالل:
توف���ي صباح األربع���اء، فت���ى غرقا خالل 

استجمامه في بحر غزة.
وأفاد مراسلنا، نقال عن مستشفى شهداء 
األقصى في مدينة دير البلح وس���ط قطاع 
غزة بوفاة الفتى عبد الحي حالوة )17 عاما( 
من مخيم البريج وسط القطاع، عقب غرقه 
في بح���ر النصيرات، ونق���ل جثمانه جثة 

هامدة إلى المستشفى.
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ما قبل الطوفان!
عندما تنطل����ق صافرات االنذار، وتعلن أن ِس����حر 

الكاهن والكوهين قابل لالنكسار..!
عندما تش����تعل فتاوى اليوم في الس����وق الحرة 
وتنكشف العورات على شاشات الحاخام السارق 
وأمام الميكروفونات الممسوخة من أصل بنادق..! 
عندما يحتفل بيريز، ورابي����ن، بذكرى ثورة يوليو 

و«الضباط األحرار« في تل أبيب..! 
عندما ينش����د ال����دوالر رواد المحف����ل والبورصة 
والهي����كل: »يا ب����ن النب����ي«.. فيبتك����روا »غرام 

الطائرات« ..!
فيصبح دمنا نحن »السفارديم في عرفهم !« الدم 
االش����كنازي الملبي صرخة »وامعتصم����اه«..! على 

مقربة من حطام جدار برلين..! 
عندما يوَدع لحم ص����الح الدين في ثالجة الغرباء 

وُتنكره القبائل..
عندما يصبح العقل هو »التنكر للوطن«!

»وحب الوطن« هو الجنون! 
عن����د هذا كل����ه –وهو غيٌض م����ن فيض– يغطي 
الدخ����ان األس����ود وغي����وم الي����أس مراي����ا جرحنا 

المفتوح..!
عندها يطلق الشاعر صرخة الروح!

ما جدوى الكلم����ات.. هل يمكن أن تغس����ل َدَرَن 
العصر؟! 

والش����يطان الذي ال يقتله السيف.. هل يمكن أن 
يقتله الحبر؟!

اننا نقف على طرف الَخَيار.. 
إما أن نصمت ونسقط في العار!

وإما أن ندلي بشهادتنا على هذا العالم المأفون! 
قال الشاعر :

»الحق أقول لكم!
ال حق لحي إن ضاعت..

من األرض حقوق األموات 
ال حق لميت 

إن ُيهتك عرض الكلمات 
وإذا كان عذاب الموتى 

أصبح سلعة 
أو أحجية أو أيقونة 

فعلى العصر اللعنة 
والطوفان قريب«!..

*محم����د الفاتح: االس����م الحركي للراح����ل الكبير 
الدكتور رمضان عبد الله شلح.

*

جانب من الفعاليات الجماهيرية الحاشدة في غزة والضفة رفضًا لجريمة »الضم« 


