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رام الله / االستقالل
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تس����جيل 102 إصابة 
جدي����دة بفيروس كورونا، ما يرف����ع حصيلة اإلصابات، 
أم����س الخميس، إلى 322 إصابة. وأوضحت الكيلة في 
بيان صدر عن الصحة، مساء أمس، أن من بين االصابات 
الجديدة: 82 في محافظ����ة الخليل واصابة واحدة في 
الرام قضاء القدس، و7 ف����ي محافظة بيت لحم ، و10 

في محافظة نابلس و2 في محافظة قلقيلية . ولفتت 
إلى أن هن����اك 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 
حاالت موصولة بأجهزة التنفس االصطناعي ووضعها 
حرج. وقالت الكيلة إن الع����دد اإلجمالي لإلصابات في 
فلس����طين منذ ظه����ور فيروس كورون����ا 3417، وعدد 
الحاالت النش����طة 2772، وعدد حاالت التعافي 634، 

في حين أن عدد حاالت الوفاة 11.

الصحة: تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا يرفع حصيلة اليوم إلى 322

القدس المحتلة / الخليل/ االستقالل:
أمس  المتطرفين  المس���توطنين  داهم عش���رات 
الخميس، باحات المسجد األقصى المبارك من جهة 
باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل. 

وأكدت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
في تصريح صحفي، على أن 80 مس���توطًنا بينهم 
40 طالًبا يهودًيا اقتحموا المس���جد األقصى خالل 
الفترة الصباحي���ة، وتجولوا ف���ي باحاته، مضيفة 

أن المس���توطنين تلقوا ش���روحات عن "الهيكل" 
المزع���وم خ���الل اقتحامه���م المس���جد، وح���اول 

بعضه���م أداء طق���وس تلمودي���ة 
الش���رقية منه. وتفرض  الجهة  في 

عشرات المستوطنين يداهمون باحات 
األقصى وإصابات باالختناق في الخليل

حماس وفتح: سنفشل مشروع »الضم« و »صفقة القرن« معًا

غزة / االستقالل
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد االس���المي نافذ عزام معقًبا على 

المؤتمر الصحفي المشترك بين نائب رئيس المكتب السياسي 
لحرك���ة حماس صالح  الع���اروري واللواء جبري���ل الرجوب عضو 

عــزام ندعــم خطــوات
 التقارب بين فتح حماس 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األس���يران عدي ش���حادة من مخيم الدهيش���ة في بيت لحم، وفادي 
غنيم���ات من بلدة صوريف في الخلي���ل، إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا 

العتقالهما اإلداري. وقال نادي األسير في بيان له أمس الخميس 
إن األسير ش���حادة ُمضرب عن الطعام منذ عشرة أيام، في حين 

األسيران شحادة وغنيمات 
ُيواصالن إضرابهما المفتوح

رام الله- بيروت/ االستقالل: 
أكدت حركتا المقاومة اإلسالمية )حماس( والتحرير 
الوطني الفلسطيني )فتح(  أمس الخميس االتفاق 

على إفشال مش���روع الضم اإلسرائيلي معًا، ودعتا 
كوادرهما وش���عبنا إل���ى االنخراط ف���ي كل فعل 
ميداني من أجل مواجهة المش���اريع اإلسرائيلية. 

وطال���ب نائب رئيس المكتب السياس���ي لحماس 
صال���ح الع���اروري وأمين س���ر اللجنة 
الرجوب  لحركة فتح جبريل  المركزية 

محلالن: لقاء »العاروري« و»الرجوب« خطوة 
إيجابية تحتاج لفعل ميداني على األرض 

لندن/ االستقالل: 
أكد ماجد الزير القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الش����عبي لفلسطينيي 
الخ����ارج، أن ق����رار االحتالل ضم المس����توطنات في الضفة الغربي����ة ومنطقة األغوار 

الزير: مواجهة قرار الضم بالتخلي عن 
أوسلو وتشكيل قيادة فلسطينية جديدة

غزة/ خالد اشتيوي:
أجمع محللون سياس���يون على أن المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد أمس 
الخميس بين نائب رئيس المكتب السياس���ي لحرك���ة حماس صالح العاروري 

االحتالل ُيخلي قسمين بسجن
 »عوفر« وُيحولهما للحجر الصحي

األغا لـ »االستقالل«: إسقاط مخطط »الضم« 
االستعماري سيتواصل بعيدًا عن »خديعة« إرجائه

غزة/ قاسم األغا:
أكد القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( 
عماد األغا، أن مش���روع إس���قاط حركت���ه لمخطط »الضم« 
اإلسرائيلي االس���تعماري لألغوار ومس���احات واسعة من 

الضفة المحتلة سيتواصل، بعيدًا عن خديعة إرجائه. وقال 
القيادي األغ���ا في تصريح لصحيفة »االس���تقالل« أمس، 

»فتح، وكل القوى والفصائل الوطنية اتخذت 
قراًرا بالتصدي لالحتالل والرفض القاطع لكل 

غزة/ االستقالل: 
أكدت وزارة الصحة على استمرار الجهود  المبذولة لرفع مستوى 
ج���ودة أداء الخدمة ف���ي مرافق وزارة الصح���ة ، من خالل تقديم 

الصحة: 61 ألف مريض يتلقون خدمات 
العالج الطبيعي والتأهيل في القطاع

نتنياهو: م�ستعدون للتفاو�ض 
ال�ستعادة جنودنا من غزة

موؤمتر م�ضرتك بني حركتي حمـا�س وفتح حول ق�ضية �ل�ضم �أم�س   

مظاهر�ت يف واليات �أمريكية 
تنديد�ً بخطة �ل�سم

وزير "�إ�سر�ئيلي": 
�سم �أجز�ء من 

�ل�سفة �سيتم خالل 
�الأ�سهر �لقادمة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال وزير إسرائيلي أمس الخميس، 
إن عملية ضم المستوطنات لن تتم 
هذا الشهر، مش���يًرا إلى أن الفرصة 
األخي���رة لتنفيذها س���تكون خالل 

شهر سبتمبر/ أيلول 
04المقبل. وأوضح وزير 
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وفي هذا الصدد، ش����دد على أن إرادة شعبنا 
الفلس����طيني، مس����نوًدا إليه����ا المواق����ف 
الرافض����ة للضم، من المجتمع الدولي، واألمة 
العربية واإلس����امية، كفيلة بإس����قاط هذا 

المخطط العدواني.
ورًدا عل����ى تس����اؤل حول مس����تقبل مبادرة 
السام العربية، في ضوء انزالق أنظمة عربية 
نح����و التطبيع مع االحتال؛ دع����ا القيادي ب� 
"فت����ح" الدول العربية كاف����ة إلى االلتزام بما 
أقرت����ه المبادرة العربي����ة، المعلنة في ختام 
القم����ة العربي����ة الرابعة عش����رة، بالعاصمة 

اللبنانية بيروت عام 2002.
وُتعد المبادرة، الت����ي أطلقها ملك المملكة 
العربية الس����عودية آنذاك الراحل عبد الله 
بن عبد العزيز، اإلطار الناظم للموقف العربي 
تج����اه العاقة م����ع "دولة االحت����ال"، وحّل 
القضية الفلس����طينية، إذ نّصت على قيام 
دولة فلس����طينية معترف به����ا دوليًا على 
ح����دود 1967، وعودة الاجئين، وانس����حاب 
االحتال من هضبة الجوالن المحتلة، مقابل 
اعت����راف وتطبيع عاقات بين الدول العربية 

مع الكي����ان, وكانت فصائل المقاومة 
ه����ذه  رفض����ت  ق����د  الفلس����طينية 
المبادرة العربية التي تبنتها السلطة 
الفلس����طينية واعتب����رت الفصائ����ل 
ان ه����ذه المبادرة تلت����ف على حقوق 
الش����عب الفلس����طيني, وان سياسة 
التطبيع م����ع االحتال مرفوضة جملة 

وتفصيا.
وفيما أش����ار االغا إلى تطابق مواقف 
الدول العربية مع الموقف الفلسطيني 
الرافض للضم؛ إاّل أن����ه طالب باتخاذ 

مواقف أكثر فاعلية، في هذا الصدد.
وبش����أن ما تّل����وح به قيادة الس����لطة 
خال  "فت����ح"  وحركة  الفلس����طينية 
اآلون����ة األخيرة ب� "اإلع����ان عن الدولة" 

تح����ت االحتال، ق����ال األغ����ا "إن اإلعان عن 
الدولة الفلسطينية كان عام 1988 بالجزائر 
)بلس����ان الرئيس الراحل ياسر عرفات(؛ لكن 

نحن نعمل اآلن على تجسيد الدولة".
وبّين أن "هذا التجسيد يكون بنيل اعتراف 
دولي أكبر بدولة فلس����طين المستقلة على 

حدود عام 1967، بعاصمتها القدس، وإيجاد 
حل عادل لقضية الاجئين الفلس����طينيين، 
إضاف����ة إل����ى الفعل الميدان����ي على األرض 

الفلسطينية".
وكان رئي����س حكوم����ة االحت����ال "بنيامين 
نتنياهو" وش����ريكه في حزب "أزرق أبيض" 
وزير الحرب "بيني غانتس"، قد حّددا استنادًا 

التف����اق تش����كيل الحكوم����ة الحالية 
المبرم بينهما نهاية أبريل )نيس����ان( 
المنصرم، تاريخ األول من يوليو )تّموز( 
الجاري، موعًدا للشروع في عملية الضم 

االستعماري؛ إاّل أن ذلك لم يتم. 
وحيال هذه المس���ألة، م���ا زال الغموض 
يكتنف موقف حكومة االحتال، في ضوء 
الخاف���ات الداخلية فيه���ا، وعدم إعطاء 
ضوء أخض���ر أمريكي للش���روع بتطبيق 
المخطط في الموع���د المعلن، بالرغم من 
تأيي���ده ودعمه، وس���ط تحذيرات دولية 

وعربية ومحلية من تنفيذه.
وردًا على ذلك؛ أعلن رئيس الس����لطة 
الفلس����طينية محمود عب����اس بمايو 
)أيار( الماض����ي، التحّلل من االتفاقيات 
والتفاهم����ات م����ع الحكومتي����ن األمريكية 
و"اإلس����رائيلية"، وم����ا يترت����ب عليه����ا من 
التزام����ات بم����ا في����ه التنس����يق األمن����ي، 
واس����تكمال التوقيع على طلب����ات انضمام 
فلس����طين إل����ى المنظم����ات والمعاهدات 

الدولية غير المنضّمة لها.

وفيما سيطال مخطط الضم ما ال يقل عن 30 % 
من مساحة الضفة المحتلة كما يقول "نتنياهو"؛ 
تواصل فيه لجنة مشتركة بين "واشنطن" و"تل 
أبيب" منذ أسابيع رسم خرائط مزعومة لألراضي 
المعتزم ضّمها، تمهيدًا العتراف أمريكي بها، 
وفق "صفقة القرن" المزعومة، والمعلنة في 28 

يناير )كانون الثاني( المنصرم.
وتتضم����ن الصفقة المرفوضة فلس����طينًيا 
بن����ودًا عدة، أبرزها أن تكون القدس المحتلة 
"عاصم����ة غير مقس����مة" لدول����ة االحتال، 
ورفض عودة الاجئين الفلس����طينيين إلى 
األراضي المحتلة س����نة 1948، واإلبقاء على 
ومنطقة  المحتل����ة،  الضف����ة  مس����توطنات 
غ����ور األردن وش����مال البح����ر المي����ت، تحت 
الس����يطرة الكاملة لاحتال. كما تش����ترط 
اعتراف الفلسطينيين بما ُتسمى "يهودّية 
إسرائيل"، ونزع ساح المقاومة في قطاع غزة، 
على أن ُينظر حال تحقيق ذلك في إمكانية 
إقامة دولة فلس����طينية "منزوعة السيادة"، 
على ما تبقى من أراٍض بالضفة وغزة، تربطها 

جسور وأنفاق.

األغا لـ »االستقالل«: إسقاط مخطط »الضم« االستعماري سيتواصل بعيدًا عن »خديعة« إرجائه
غزة/ قا�سم الأغا:

الوطن��ي  التحري��ر  حرك��ة  يف  القي��ادي  اأّك��د 
الفل�سطين��ي )فت��ح( عم��اد الأغ��ا، اأن م�س��روع 
اإ�سق��اط حركته ملخط��ط »ال�س��م« الإ�سرائيلي 

ال�ستعم��اري للأغ��وار وم�ساح��ات وا�سع��ة م��ن 
ال�سف��ة املحتل��ة �سيتوا�سل، بعي��ًدا عن خديعة 
ت�سري��ح  يف  الأغ��ا  القي��ادي  وق��ال  اإرجائ��ه. 
ل�سحيفة »ال�ستقلل« اأم���س، »فتح، وكل القوى 

والف�سائ��ل الوطني��ة اتخذت ق��راًرا بالت�سدي 
للحت��لل والرف���س القاط��ع ل��كل خمّططات��ه 
العدواني��ة، ول يهّمنا ما يقرر الحتلل )ب�ساأن 

م�ستقبل ال�سم(«.

الضفة الغربية/ االستقال: 
ش���نت قوات االحتال اإلس���رائيلي، فجر أمس الخميس، 
حملة تفتي���ش ومداهمة واعتقاالت، في مناطق مختلفة 

بالضفة الغربية المحتلة.
فف���ي جنين، داهمت ق���وات االحتال اإلس���رائيلي فجر 
الخميس، عددا من منازل المواطنين واعتقلت 3 مواطنين 
على وقع مواجهات. وقالت مصادر محلية، إن العشرات من 
جنود االحتال داهموا حي خروبة شمال جنين، واقتحموا 
من���زل المحرر ناصر الجدع، وكس���روا محتوي���ات المنزل 
واعتقلوه، علما أنه لم يمض أقل من شهرين على خروجه 

من سجون االحتال.
وكذلك اقتحمت قوات االحتال مراح س���عد وأحياء أخرى 
في المدينة، وفتشت منازل ودارت مواجهات مع الشبان.

وأشارت مصادر محلية إلى اعتقال الدكتور محمد الجمل، 
وتعرض ش���قيقه رش���دي الجمل إلى اعتداء جسدي من 

جنود االحتال بالضرب المبرح.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات االحتال قرية الطيبة، 
واعتقل���ت الش���اب أوس إبراهيم علي جباري���ن، بعد أن 

داهمت منزل ذويه.
كما اعتقلت قوات االحتال اإلس���رائيلي، ش���ابا من بلدة 
قباطية جنوب جنين، عقب اس���تدعائه لمقابلة مخابرات 
االحتال. وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتال اعتقلت 
الش���اب محمد عمر زكارنة، بعد اس���تدعائه للمقابلة في 

معسكر سالم االحتالي أول أمس.
 وفي طولكرم، اعتقل جيش االحتال فجر امس الش���اب 
خالد عدنان س���لمان، عقب اقتحامها قرية رامين ش���رق 

المدينة.
وأفاد ش���هود عي���ان أن مجموعة من دوري���ات االحتال 
داهم���ت البلدة واقتحمت منزل عائلة س���لمان، واعتقلت 

الشاب خالد.

كما اعتقلت قوات االحتال الش���اب محمود عبد الرحمن 
خل���ف )26 عاما(، من الحي الجنوبي للمدينة، بعد اقتحام 

ومداهمة منزل ذويه.
وفي بيت لحم س���لمت قوات االحتال اإلس���رائيلي، باغا 

لشاب من مدينة بيت لحم، لمراجعة مخابراتها.
وأفادت مصادر أمنية، أن قوات االحتال س���لمت الشاب 
رمضان جنازرة باغا لمراجعة مخابراتها في مجمع "غوش 
عصيون" االستيطاني جنوب بيت لحم، بعد اقتحام منزله 

في شارع الصف وسط المدينة، وتفتيشه.
وف���ي الخليل اعتقلت قوات االحتال اإلس���رائيلي، امس 

الخميس، فتيين من المحافظة جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية، أن قوات االحتال اعتقلت الفتيين 
مهند حسين النتشة )18 عاما( من مدينة الخليل، وعاء 
محمد الطيطي )17 عاما( من مخيم الفوار، بعد أن داهمت 

منزلي ذويهما وفتشتهما.

حملة اعتقاالت واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة

غزة/ االستقال: 
أكدت وزارة الصحة على اس���تمرار الجهود  المبذولة لرفع مس���توى 
ج���ودة أداء الخدمة في مرافق وزارة الصحة ، من خال تقديم خدمة 
صحية شاملة ومتنوعة للمواطنين  وتعزيز خدمات العاج الطبيعي 
والتأهيل عبر 12 قسم عاج طبيعي  تابع لوزارة الصحة ، 9  أقسام 
منها في المستش���فيات، و3أقسام في مراكز الرعاية األولية والتي 
بلغ ع���دد المترددين عليها  في عام 2019 )28( ألف مريض منهم 
)26 ( ألف في المستشفيات، ونحو ألفي  مريض في مراكز الرعاية 

األولية.
و أوضح التقرير الس���نوي للعاج الطبيعي والتأهيل للعام الماضي 
2019 الصادر عن مركز المعلومات الصحي بوزارة الصحة أن المؤشرات 
الصحية لخدمات مراكز العاج الطبيعي في قطاع غزة والتي تشكل 
وزارة الصحة  ما نسبته 37.8%من مزودي خدماتها، مشيرا بأن عدد 
مراجعي أقسام العاج الطبيعي في قطاع غزة بلغ )61( ألف مريض، 
أي بمعدل 30.3 لكل ألف من الس���كان، حيث قدمت لهم نحو 466 

ألف جلسة بمعدل 7.6 جلسة لكل مريض.
وذكر التقري���ر أن وزارة الصحة هي الجهة الحكومية الوحيدة التي 
تقدم خدمات العاج الطبيعي الس���ريرية حيث يرتبط برامج العاج 
الطبيعي بالم���دة الزمنية التي يقضيها المريض بالمستش���فى، 
باإلضافة الى مستش���فى الوفاء ومستش���فى األمل وهما من ضمن 
المؤسس���ات الصحية األهلية التي تقدم خدم���ة العاج الطبيعي 

السريري .

الصحة: 61 ألف مريض 
يتلقون خدمات العالج 

الطبيعي والتأهيل في القطاع

رام الله/ االستقال: 
قال تقري���ر أعده مركز القدس لدراس���ات الش���أن 
اإلسرائيلي والفلس���طيني، إن أعداد المستوطنين 
الذين اقتحموا المس���جد األقص���ى المبارك، خال 

شهر حزيران المنصرم تصاعد.
وأوضح المركز في بيان وصل "االس���تقال" نسخة 
عنه أن عدد المس���توطنين الذين اقتحموا األقصى 

بحزيران وصل 1600 مستوطن، بينهم عناصر في 
جيش االحتال بلباسهم العس���كري، وما يسمون 

بطاب الهيكل المزعوم.
وأش���ارت إلى أن ع���دد المس���توطنين المقتحمين 
لألقص���ى بل���غ 1342، إضافة إل���ى 180 من "طاب 

الهيكل"، و80 عنصًرا من مخابرات االحتال.
ومن بي���ن المقتحمين الحاخ���ام المتطرف يهودا 

غليك، فيما ارتفع أعداد المقتحمين، بعد إعادة فتح 
المسجد األقصى والذي جرى إغاقه لشهرين بسبب 

تفشي فيروس كورونا.
كما شهد الش���هر الماضي جملة اعتداءات وحاالت 
طرد طالت المعتكفين داخل األقصى، وتدنيس���ه 
واقتحامه من قبل المستوطنين المتطرفين وجنود 

وشرطة االحتال.

مركز: 1600 مستوطن اقتحموا األقصى بحزيران
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رام الله- بيروت/ االستقالل: 
أكدت حركتا المقاومة اإلس���المية )حماس( 
والتحرير الوطني الفلس���طيني )فتح(  أمس 
الخميس االتفاق على إفش���ال مشروع الضم 
اإلس���رائيلي معًا، ودعتا كوادرهما وش���عبنا 
إلى االنخراط ف���ي كل فعل ميداني من أجل 

مواجهة المشاريع اإلسرائيلية.
وطال���ب نائب رئي���س المكتب السياس���ي 
لحم���اس صالح العاروري وأمين س���ر اللجنة 
المركزي���ة لحركة فتح جبري���ل الرجوب في 
مؤتمر صحفي مش���ترك، بضرورة بلورة رؤية 
اس���تراتيجية موحدة لمواجه���ة المؤامرات 

اإلسرائيلية.
وق���ال الع���اروري في كلم���ة عب���ر "الفيديو 
الكي���ان  اس���تطاع  "اذا  إن���ه  كونفرن���س" 
اإلس���رائيلي تمرير مخط���ط الضم على جزء 
من الضفة الغربية فهذا يعني ٔان مسلس���ل 

الضم سيستمر".
وأضاف "إذا بدأ الضم وسيطر االحتالل على 
القدس واألغوار والكتل االس���تيطانية وعلى 
الطرق، فس���ُتفتح الش���هية لضم المزيد من 

أراضي الضفة".
وأش����ار العاروري إلى أن االحتالل سينتقل 
بع����د تنفيذ الضم إلى التفكير في معالجة 
موضوع السكان الفلسطينيين في الضفة 
الغربي����ة، وال����ذي ُيع����رف بس����وابقه في 

التهجير والترحيل.
وتابع "سيبدأ االحتالل بالضغط على السكان 
في الوضع المعيش���ي واألمن���ي ويفتح لهم 
باب الهجرة ألماكن أكثر استقراًرا لترحيلهم 

من الضفة".
وبين أن االحتالل يعتب���ر أن الضفة الغربية 
"أرض الميعاد"، "وهم مس���تعدون للذهاب 

إلى خيارات خطيرة في الضفة الغربية".
وقال: "فرض علينا أن نواجه هذه المخططات، 
وال يس���عنا أن نسكت أو نمرر أو نتعايش مع 

هذا الواقع بأي حال من األحوال".
وأوضح العاروري أن "التجربة تقول إن العمل 
المش���ترك ف���ي االنتفاضة األول���ى والثانية 
نجحت في إفشال مخططات االحتالل"، مبينًا 

أن���ه "عندما عملنا معًا فرضن���ا على االحتالل 
التراجع والتنازل".

وطال���ب القي���ادي بحماس بض���رورة انخراط 
المش���ترك بمواجهة  العم���ل  ف���ي  الجميع 
مش���روع الضم، والدفاع عن ش���عبنا، مؤكدًا 
أن حركت���ه س���تمارس كل أن���واع النض���ال 

والمقاومة ضد مشروع الضم.

أما اللواء الرجوب فقال إن حواًرا هادئًا ومتزنًا 
جرى مع حركة حماس خالل الفترة الماضية، 
مضيًف���ا "وصلنا لمرحل���ة نموذجية وخالقة 
نريد البناء عليها مع فصائل العمل الوطني".

أن  أن ردة فع���ل ش���عبنا أظه���رت  وأك���د 
هناك إجماعا وطنيا لرفض���ه لهذه المؤامرة 

األميركية-اإلسرائيلية.
وأش���ار إلى أن ما جرى في مدن الضفة وغزة 
وت���وج بالحراك الذي حصل في بعض الدول 
"أظهر أن الفلسطينيين انتصروا لقضيتهم 
والجميع تحدث بلغة واحدة وتحت علم واحد 

هو علم فلسطين".
وأوضح الرجوب أننا "نريد دولة فلس���طينية 
األراض���ي  كل  عل���ى  الس���يادة  كامل���ة 
المحتلة عام 1967 والقدس  الفلس���طينية 
عاصمتها وحل قضية الالجئين وفق قرارات 

الشرعية الدولية".
وقال: "نحن اليوم سنخرج بصوت واحد وتحت 
علم واحد ونعمل على بناء رؤية استراتيجية 
كاستحقاق لمواجهة التحديات فيما يتعلق 
بقيادة الشارع بمشاركة كل الفصائل بعيدًا 

عن التناقضات والترسبات في العالقة".
وأض���اف "نح���ن س���نفتح صفح���ة جديدة 
وسنقدم نموذًجا لشعبنا وأسرانا والشهداء".

ودعا الرجوب ش���عبنا في كل مكان للتحرك 
في هذه المرحلة الصعبة ضد مشروع الضم.

حمــاس وفتــح: سنفشــل مشــروع »الضــم« و »صفقة القرن« معًا

غزة/ االستقالل: 
رحبت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، امس 
الخميس، باألجواء والنتائج اإليجابية التي تمخضت 
عن المؤتمر المش���ترك لفتح وحماس، والبحث عن 
القواسم المشتركة التي تمكن الجميع من تحشيد 

كل الطاقات رغم حالة االنقسام.
واعتبر كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة 
في تصريح صحفي وزعه المكتب اإلعالمي، أن هذه 
النتائج بإمكانها أن تفتح الطريق أمام جهد وطني 
ُينهي االنقس���ام، مؤكدًا أن ما ص���در عن الطرفين 
خالل المؤتمر يؤشر إلى مسؤولية مطلوبة في هذه 
الفت���رة تغلب التناقض الرئي���س مع االحتالل على 
التناقض���ات الداخلية وهو ما يج���ب أن نبني عليه، 
ويقط���ع الطريق عل���ى اتجاهات عمل���ت في أحيان 
كثيرة على تغليب التناقض الداخلي على التناقض 

الرئيسي مع االحتالل. كما قال.
وأش���ار الغول إلى أن الجبهة الش���عبية سعت وما 
زالت تس���عى من أجل تحش���يد الطاق���ات والجهد 
الفلس���طيني في هذه الفترة لمواجهة خطة الضم 
كجزء م���ن مواجه���ة االحتالل ذاته ال���ذي هو عدو 

ف���ي كل األحوال، وتدع���م األج���واء اإليجابية التي 
سادت في هذا المؤتمر واستعداد الطرفين للعمل 
المش���ترك مع مختلف الفصائ���ل من أجل مواجهة 
صفقة ترامب وخطة الض���م وتجنيد كافة إمكانات 
وطاقات ش���عبنا في هذه المواجهة. بحس���ب نص 

البيان.
وق���ال "إن هذا المؤتمر وعل���ى أهمية ما جاء فيه إال 
أنه لم ُينه قضايا الخالف في الساحة الفلسطينية 
والت���ي يجب أن نعمل بش���كٍل عاجل على حلها من 
خ���الل اس���تراتيجية وطنية موح���دة ُمتفق عليها 
تنطلق من أننا ف���ي مرحلة تحرر وطني نواجه فيها 
عدًوا يس���تهدف كامل األرض والحق���وق الوطنية 
الفلس���طينية، وعل���ى قاع���دة فت���ح كل الخيارات 
ف���ي مواجهة ه���ذا الع���دو، وقط���ع كل االتفاقات 
مع���ه، والرهان���ات السياس���ية الت���ي كان���ت ترى 
بإمكانية الوصول معه إلى حٍل سياس���ي من خالل 

المفاوضات".
ودعا القيادي في الش���عبية، إلى تجس���يد قرارات 
المجلس���ين الوطن���ي والمركزي بش���أن العالقة مع 
االحتالل وس���حب االعت���راف به، والدع���وة العاجلة 

إلى اجتماع قيادي مقرر ُيعالج القضايا التنظيمية 
والسياس���ية في الساحة الفلس���طينية وصواًل إلى 

وحدة وطنية تعددية.
وأكد على أن مواجهة الضم ال يجب أن تكون معزولة 
عن مواجه���ة ش���املة لالحتالل بكل تجس���يداته 
وتعبيراته في األراضي الفلسطينية، وأن يتم النظر 
لها باعتبارها جزء من معركة من أجل تحقيق كامل 
حقوقنا الوطنية في العودة وتقرير المصير والدولة 

المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وقال: "إن المؤتمر الصحفي المش���ترك بين حركتي 
فتح وحماس حمل بعض اإلش���ارات التي ال تعكس 
حقيقة مواق���ف القوى، ومنها الموقف من المبادرة 
العربي���ة الت���ي قيل أنه���ا تحظى بموافق���ة الكل 
الفلس���طيني، ألن الجبهة الش���عبية على س���بيل 
المثال ليس���ت من القوى التي تدعم هذه المبادرة، 
ا من عملية  ب���ل على العكس من ذلك ترى فيها جزًء
سياس���ية أفضت بنا إل���ى الواقع ال���ذي نحن عليه 
اليوم، وفتحت الطريق أم���ام بعض البلدان العربية 
من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني". وفق نص 

البيان.

غزة / االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي نافذ عزام معقًبا على المؤتمر 
الصحف����ي المش����ترك بين نائب رئيس المكتب السياس����ي لحرك����ة حماس صالح  
العاروري واللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح, بأن حركة الجهاد 
االس����المي تدعم هذه الخط����وة وترى أنها تمثل تط����وًرا إيجابًيا فيما يخص الوضع 

الفلسطيني الداخلي. 
وأضاف يجب أن نس���عى جميًعا لتعزيز وحدة ش���عبنا على طريق مواجهة االحتالل  والعمل 

للدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته. 
وأكد أنه  في هذه المحطة الصعبة وأمام ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات وأخطار 

يتوجب على الجميع رص الصفوف والوقوف جبهة واحدة ضد أعدائنا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال محلل الشؤون العربية في القناة "12" العبرية 
إيه���ود يعاري، امس الخمي���س، إن التعاون بين 
حركتي فتح وحماس لمواجهة خطة الضم، يعتبر 

تطورًا خطيرًا بالنسبة ل�"إسرائيل".
وأضاف يعاري، أن����ه يجب االعتراف أن هذا 
االتفاق بش����أن التعاون بين الحركتين فاجأ 
األجه����زة األمنية ف����ي "إس����رائيل" رغم أن 
الحدي����ث عنه ب����دأ منذ بداي����ة الحديث عن 

خطة الضم.

وتابع المحلل اإلسرائيلي أن المقلق في هذه 
القضية لي����س المؤتمر الصحفي الذي جمع 
الرجوب بصالح الع����اروري، ولكن المقلق هو 
تعهد الس����لطة بعدم اعتقال عناصر حركة 
حم����اس ف����ي الضف����ة، وهذا ما قد يس����مح 

للحركة بإعادة تنظيم خاليا في الضفة.
وأش����ار الى أن "إس����رائيل" أمام واقع جديد، 
حيث ق����د تنقل����ب الجداالت والمناوش����ات 

الدائمة بين فتح وحماس إلى تنسيق.
ولفت الى أن جبريل رج����وب كان قد اجتمع 

مس����اء االربعاء برئي����س الس����لطة أبو مازن 
وع����رض عليه االتف����اق مع حم����اس الذي ال 
يرتبط بجه����ود المصالحة بي����ن الحركتين 
وإنما يهدف باألس����اس إلى تحرك ش����عبي 
ضد االحتالل بطرق س����لمية لمواجهة خطة 
الضم. وم����ن جهته، ق����ال مراس����ل القناة، 
أوهيد حم����و، إن حكومة االحت����الل الحالية 
عمل����ت على إنجاز غير مس����بوق، حيث جرى 
االتفاق والتعاون بين حركتي فتح وحماس 

لمواجهة الضم.

محلل »إسرائيلي«: التعاون بين فتح وحماس 
يعتبر تطورًا خطيرًا بالنسبة لـ »إسرائيل«

عزام ندعم خطوات
 التقارب بين فتح حماس 

الشعبية تعلن دعمها لخطوات فتح وحماس لمواجهة خطة الضم

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األسيران عدي ش����حادة من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وفادي غنيمات 
م����ن بلدة صوريف في الخلي����ل، إضرابهما المفتوح عن الطع����ام رفًضا العتقالهما 

اإلداري.
وقال نادي األسير في بيان له أمس الخميس، إن األسير شحادة ُمضرب عن الطعام 

منذ عشرة أيام، بينما األسير غنيمات مضرب منذ تسعة أيام.
وأضاف أن األسير شحادة )24 عامًا( طالب جامعي، معتقل منذ 21 تشرين الثاني/ 
نوفمب����ر 2019، ويقبع في س����جن "عوفر"، وصدر بحقه أم����را اعتقال إداري مدتهما 

أربعة أشهر.
وأشار إلى أن هذا االعتقال هو الثاني لألسير شحادة، حيث كانت سلطات االحتالل 

اعتقلته عام 2018، ويعاني من مرض الشقيقة، وهو بحاجة إلى متابعة صحية.
وأوضح أن األس����ير غنيمات )40 عاًما( معتقل منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2019، ويقبع 

في سجن "عوفر"، وصدر بحقه ثالثة أوامر اعتقال إداري.
وكان م���ن المفترض أن يصدر بحقه ق���راًرا جوهرًيا بعد األمر الثاني بحيث يتم 
اإلفراج عنه عقب انتهائه، إال أن س���لطات االحتالل أص���درت بحقه أمر اعتقال 

إداري جديد.
وتع����رض غنيمات لالعتقال خمس مرات منذ عام 2009، وهو أب ألربع بنات، ونجل 

األسير إبراهيم عبد الله غنيمات، المحكوم بالسجن المؤبد المكرر مرتين.

األسيران شحادة وغنيمات 
ُيواصالن إضرابهما المفتوح
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يذكر بأن نائب رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس صالح العاروري واللواء جبريل 
الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  
اتفقا على تجميد الخالف���ات الناتجة عن 
االنقسام الفلس���طيني ,والتفرغ لمواجهة 
مخطط االحتالل الصهيوني لضم أجزاء من 
الضفة الغربية المحتل���ة، وقد بدت الرغبة 
واضح���ة بين حركتي فت���ح وحماس خالل 
المؤتمر المشترك الذي جمعهما لتوحيد 
الجهود ومواجهة خطة الضم االستعماري 

بهدف إسقاطها.

م�س�ؤولية جماعية
الباحث والكاتب السياس���ي حس���ن عبدو، 
أكد أن الس���بيل األمثل واألوحد إلس���قاط 
خطة الضم وصفق���ة القرن، هو اتخاذ قرار 
المواجه���ة مع االحتالل اإلس���رائيلي، وأن 

ينخرط الجميع في جبهة نضال موحدة.
ولف���ت عبدو خالل حديث ل� "االس���تقالل"، 
أن المطل���وب في هذا التوقي���ت أن ننظر 
بمسؤولية لمواجهة ما يخطط له االحتالل، 
وأن يكون هناك عمل جماعي ونضال موحد 
من كافة أطياف المجتمع الفلسطيني وفي 
جميع مناط���ق تواجده، إلفش���ال مخطط 
الضم االستعماري, مضيفًا أن عملية الضم 
هي عملية حس���م للقضية الفلسطينية، 
وبالتالي المسؤولية مشتركة وعلى الجميع 

أن يقوم بدوره.
وأوضح أن هن���اك العديد م���ن الخطوات 
الس���لطة  اتخذته���ا  الت���ي  اإليجابي���ة 

الفلس���طينية في إط���ار رفضها لمخطط 
الضم وصفقة القرن، حيث اتخذت موقفًا 
بالتحل���ل من كاف���ة االتفاقي���ات ورفض 
اس���تالم أموال المقاصة، ورفض الحديث 
مع وزير الخارجية األمريكية مايك بومبيو 
ورف���ض كافة اللقاءات مع اإلس���رائيليين 

والتهديد بجملة من القرارات.
ودع���ا عبدو إل���ى النظر لما يج���ري بصورة 
وحدوية وأن نعم���ل لصالح قضيتنا، ال أن 
نقيم المقارنات بي���ن الضفة وغزة، مثمنًا 
الخط���وة التي ج���رت باألم���س والمؤتمر 
الصحفي ال���ذي جمع بي���ن نائب رئيس 

المكتب السياس���ي لحركة حماس صالح 
الع���اروري، وعض���و اللجن���ة المركزية في 
حركة فتح جبري���ل الرجوب، والحديث عن 
عمل مشترك بين "حماس وفتح" في إطار 

مواجهة خطة الضم.

خط�ة �إيجابية
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي اياد 
القرا، أن أي خطوة تأخذ ش���كال من أشكال 
التعاون و توحيد الجهود الفلسطينية في 
مقاومة االحت���الل ومواجهة مخطط الضم، 

هي خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح.
وأضاف القرا ل� "االس���تقالل"، أن مش���هد 

ظهور نائب حركة حم���اس وعضو اللجنة 
المركزي���ة ف���ي حرك���ة فتح ف���ي مؤتمر 
صحفي معًا، يأتي في إطار توحيد الجهود 
لمواجهة خطة الضم هو أمر مهم وإيجابي، 
الفت���ًا أن األهم هو إلح���اق ذلك بخطوات 
فعلي���ة وإيجابية أكثر, وس���لوك حقيقي 
ودافع أساسي لترجمة الجهد الفلسطيني 
ف���ي موض���وع مواجهة الض���م على أرض 

الواقع.
 وأش���ار إل���ى أن الواج���ب هو إتب���اع هذه 
الخطوات اإلعالمية بخط���وات فعلية، وأن 
هكذا لقاء س���يعكس صورة أكثر إيجابية 

الفلس���طيني على  الموق���ف  عن وح���دة 
الصعيد الوطن���ي والعربي والدولي، ولربما 
فيه رسالة إلى االحتالل اإلسرائيلي، الذي 
يسعى دومًا لبث الفرقة بين الفلسطينيين.

وأوض���ح الق���را، أن المطل���وب اآلن ح���راك 
فلسطيني حقيقي لمواجهة االحتالل في 
الميدان أكثر مما هو على الصعيد اإلعالمي، 
بحيث إن االحتالل اإلس���رائيلي يمكن أن 
يتأثر كثيرًا بأي خطوات ش���عبية رافضة 
لمخطط الضم وبالذات في الضفة الغربية 
التي تعتبر منطق���ة المواجهة الحقيقية 
مع االحتالل، مش���يرًا إل���ى أن أثر الخطاب 
اإلعالمي يبقى قويًا وسيكون أقوى بكثير 
حال تحول ذل���ك عمليا وانعكاس���ه على 

الميدان.
وذكر القرا، أن غزة ما زالت تتصدر المشهد 
الفلسطيني المقاوم على الصعيد اإلعالمي 
والجماهيري والشعبي، وهذا يرجع للحالة 
التي يعيشها أهلنا بالضفة، ووجود بعض 
القيود التي أثرت على انتفاض الش���عب 
في وجه االحتالل مقارنة مع ما يجري بغزة، 
وكان آخ���ر تلك المش���اهد " يوم الغضب 
الش���عبي" أول أمس الذي خرج فيه اآلالف 
من أبناء شعبنا وبمشاركة كافة الفصائل 
الفلس���طينية المقاومة، أم���اًل أن تكتمل 
الص���ورة وتنتقل هذه الفعالي���ات ألرجاء 
الوطن كاف���ة للتأكيد عل���ى الرفض التام 
والقاطع لصفقة القرن ومخطط الضم، الذي 

يستهدف الثوابت الفلسطينية.

محلالن: لقاء »العاروري« و»الرجوب« خطوة إيجابية تحتاج لفعل ميداني على األرض 
غزة/ خالد ��ستي�ي:

�أجم��ع حملل���ن �سيا�سي�ن عل��ى �أن �مل�ؤمت��ر �ل�سحفي 
�مل�س��رك �لذي عقد �أم�س �خلمي���س بني نائب رئي�س 
�ملكت��ب �ل�سيا�س��ي حلرك��ة حما���س �سال��ح �لع��اروري 

وع�س��� �للجنة �ملركزية حلركة فت��ح �لل��ء جربيل 
�لرج���ب، ه� خط�ة مهمة جدً� نح� �مل�سار �ل�سحيح، 
وحتدي��دً� يف ه��ذ� �لت�قي��ت يف ظ��ل م��ا يخط��ط له 
�لحت��ال "�لإ�سر�ئيل��ي لا�ستي��اء عل��ى �لأر��سي 

�لفل�سطيني��ة. و�أك��د �ملحلل���ن عل��ى �أن��ه م��ن و�جب 
�جلمي��ع �ل�ق���ف �سف��ًا و�ح��دً�، وتكثي��ف �جله���د 
وت�حيدها ، مل��جهة �مل�سروع �ل�سهي��أمريكي، ووقف 

تنفيذ �سفقة �لقرن وخمطط �ل�سم.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال وزير إس���رائيلي أم���س الخمي���س، إن عملية ضم 
المس���توطنات لن تتم هذا الشهر، مشيًرا إلى أن الفرصة 
األخيرة لتنفيذها س���تكون خالل ش���هر سبتمبر/ أيلول 

المقبل.
وأوضح وزير االس���تخبارات "ايلي كوه���ن" إلذاعة جيش 
االحتالل، أنه ال يعتقد اليوم بإمكانية الذهاب نحو خطوة 
الض���م خالل هذا الش���هر، وأن الفرصة األفضل قد تكون 

خالل شهر أغسطس/ آب المقبل.
وأش���ار، إلى أن الش���رط األمريكي كان من���ذ البداية حول 

توقيت الضم الذي نص على عدم طرح المسألة للتصويت 
قب���ل األول من يوليو/ تموز، لكنه لم يكون يومًا مقدس���ًا 

للضم الفعلي.
ولفت "كوهن" إل���ى أن نافذة الف���رص المتعلقة بالضم 
س���تغلق بعد سبتمبر/ أيلول مع ذهاب الواليات المتحدة 
نح���و انتخابات رئاس���ية جدي���دة قد تطي���ح بالرئيس 

األمريكي دونالد ترمب الداعم األكبر لضم المستوطنات.
وكان األول م���ن يوليو/تموز، الموع���د الذي حدده رئيس 
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، للشروع في عملية ضم 
أكثر من 130 مس���توطنة في الضفة الغربية وغور األردن 

الذي يمتد بين بحيرة طبري���ا والبحر الميت، ويمثل أكثر 
من 30% من مس���احة الضفة، إلى "إس���رائيل"، في إطار 
"صفقة القرن" األمريكية. لكن نتنياهو لم يصدر أي قرار 
بهذا الش���أن، لوجود "خالفات" داخل حكومته، وأخرى مع 
اإلدارة األمريكي���ة حول توقيت وتفاصيل عملية "الضم"، 
بحسب وسائل إعالم إس���رائيلية. وأعلن رئيس السلطة 
محمود عباس مس���اء 19 مايو/ أيار عن أن منظمة التحرير 
ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع االتفاقيات مع 
الحكومتين األمريكية واإلسرائيلية ومن جميع االلتزامات 

المترتبة عليها، رًدا على مشروع الضم.

وزير »إسرائيلي«: ضم أجزاء من الضفة سيتم خالل األشهر القادمة

لندن/ االستقالل: 
أكد ماجد الزير القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الش����عبي لفلسطينيي 
الخ����ارج، أن ق����رار االحتالل ضم المس����توطنات في الضفة الغربي����ة ومنطقة األغوار 
بدعم أمريكي ال محدود؛ هو نتيجة طبيعية لكارثة أوس����لو التي تعيش����ها القضية 

الفلسطينية منذ عام 1993.
 وأضاف الزير، أن الدعم األمريكي الالمحدود جاء ضمن موقف عربي ضعيف وانقس���ام 
فلس���طيني، وأن الوضع الفلس���طيني الذي وصفه بالكارثي والمفتت وعدم اس���تغالل 
الطاقات الفلس���طينية ولملمة الشعب الفلس���طيني، هو ما يمكن أن يؤدي لمثل هذه 

النتائج "البائسة" على القضية.
وأوضح بأن "تس���جيل االحتالل لنقاط على األرض وتوس���عه الميدان���ي، وعدم اكتراثه 

للطرف الفلسطيني هو طبيعي جًدا مع عدم وجود وحدة وتماسك فلسطيني".
وشدد الزير خالل تصريحه على أهمية تغيير المشهد السياسي الفلسطيني من خالل 
التخلي عن اتفاقيات أوسلو، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية عن طريق إجراء 
ا  انتخابات ديمقراطية في كافة أماكن تواجد الش���عب الفلسطيني لتنتج "مجلًسا وطنّيً

ا جديًدا". ا جديًدا ولجنة تنفيذية جديدة ورئيًسا فلسطينّيً فلسطينّيً
وطالب الزير بضرورة اس����تغالل جميع طاقات الش����عب الفلس����طيني بكافة أماكن 
تواجده قائاًل: "نحن معنيون بس����بعة مليون فلس����طيني في الخارج بما لديهم من 
طاقات موجودة في أكثر من دولة، ويمكن أن يش����كلوا قوة هادرة في وجه المشروع 
الصهيوني ومعاونيه، ألنه ما كان لالحتالل أن يس����تمر 72 سنة على أرضنا دون أن 

يكون هناك دعم عالمي".
وقال الزير: " يقع على عاتقنا في المؤتمر الش���عبي دور مهم، وقد أنهينا السنة الثالثة 

من عمر المؤتمر الشعبي، لذلك البد للكل أن ينهض بمسؤولياته في هذا المشروع".
كما أكد على أن مش���روع الضم سيفش���ل رغم الدعم األمريكي ألن الشعب الفلسطيني 
متمس���ك بحقوقه، حت���ى وإن كانت هن���اك ظواهر ميداني���ة مطّبقة م���ن قبل العدو 

الصهيوني.

الزير: مواجهة قرار الضم بالتخلي عن 
أوسلو وتشكيل قيادة فلسطينية جديدة

غزة/ االستقالل: 
دع���ت الجبه���ة الديمقراطي���ة لتحرير فلس���طين إلى 
اس���تكمال خطوات التحلل من االتفاق���ات والمعاهدات 
والتفاهمات الموقعة، بم���ا يعمق وحدة الصف والوحدة 
النضالية للشعب الفلسطيني، وُيسهم في استنهاض 
كل عناصر القوة الفلسطينية، باعتبارها العنصر الحاسم 

والمقرر في معركة دحر االحتالل والفوز باالستقالل.
وطالب���ت الجبهة ف���ي بيان وص���ل "االس���تقالل" أمس 
الخميس بضرورة بناء األطر الوطنية التي توفر للمقاومة 
الشعبية الغطاء السياسي، بما في ذلك إلغاء اتفاق أوسلو 

إلغاًء تاًما، وبروتوكول باريس.
وأكدت أن المعركة ضد "مش���روع الضم" ال ش���ك طويلة، 

س���يخوضها الشعب الفلس���طيني بكل قواه السياسية 
دون تردد، ولن يتخلى عن ش���بر واح���د من أرضه، وال عن 
أي من حقوقه الوطنية المش���روعة، ف���ي تقرير المصير، 
واالس���تقالل، والع���ودة والمس���اواة، وصون ش���خصيته 

الوطنية والقومية.
وأضافت الجبه���ة أن الحديث عن خالفات إس���رائيلية � 
إسرائيلية، أو إسرائيلية� أميركية، حول الضم، خدعة لن 

تمر على الشعب الفلسطيني.
وأوضح���ت أن ش���عبنا ُي���درك جي���ًدا أن الطرفين 
اإلس���رائيلي واألميرك���ي، مصممان عل���ى مواصلة 
الضم، بالشكل الذي يعتقدان أنه يخدم مصالحهما 
االستعمارية االستيطانية، والهيمنة على المنطقة 

العربية بطريقة أفضل.
ووجه���ت الجبه���ة تحياتها إل���ى عموم أنباء الش���عب 
الفلس���طيني في الوطن والش���تات، مثمنة عالًيا إنجاحه 
أيام الغضب ضد سياس���ات االحت���الل، و"صفقة ترامب � 
نتنياهو"، و"مشروع الضم" وتطبيقاته، "وتأكيًدا للتمسك 
بوحدة الش���عب واألرض، ووحدة التمثيل السياسي تحت 
قيادة منظمة التحرير االئتالفية، ممثله الشرعي والوحيد".

ودعت الجبهة إلى مواصلة النضال والتحرك الجماهيري 
في إطار مقاومة ش���عبية شاملة، فوق كل شبر من األرض 
الفلس���طينية، كحق مشروع للش���عب الفلسطيني في 
الدفاع عن س���يادة أرضه، وعن حقوقه الوطنية المشروعة 

غير القابلة للتصرف.

»الديمقراطية« تدعو الستكمال خطوات التحلل من االتفاقات
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
حمكمة �سلح غزة

يف الدعوى رقم 421/2015 ) ارا�سي ( 
يف الطلب رقم 2020/ 906

المس���تدعي : البنك االسالمي الفلسطيني االدارة العامة _ ويمثله المدير 
العام / بيان قاسم _ غزة _ النصر شارع سعد صايل 
وكيله المحاميان / محمد االستاذ وفادي ابو يوسف 

المستدعى ضده /  1_س���ائد نزار كمال ابو رمضان من غزة _ الرمال خارج 
البالد حاليا   2_رائد نزار كمال ابو رمضان من غزة _ الرمال خارج البالد حاليا 
3_سامية نزار كمال ابو رمضان من غزة _ الرمال خارج البالد حاليا 4_سائدة 

نزار كمال ابو رمضان من غزة _ الرمال خارج البالد حاليا 
نوع الدعوى ) تصحيح حدود وإزالة تعٍد (   مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في الدعوى رقم 421/2015   في الطلب رقم 906/2020
الى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المس���تدعي قد اق���ام عليكم الدعوى 
التي تحمل الرق���م 2015/421 يقتضى عليكم الحضور ال���ى هذه المحكمة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضى ان تودعوا قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة 

علما انه تم تحديد جلسة يوم الخميس الموافق 19/7/2020 للنظر في الدعوى 
وليك���ن معلوما لديكم أنك���م اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 

يسير في دعواه حسب االصول .

 رئي�س قلم حمكمة �سلح  غزة
اال�ستاذ / اكرم ه�سام ابو ال�سبح

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

   اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان 
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة البلعاوي / عوض احمد ابراهيم 
البلع����اوي بغ����زة مؤرخة ف����ي 2020/6/25م تتضمن ان: وفيقة محم����ود خليل رضوان 
المش����هورة قزاعر – من المجدل – وسكان تل الهوا – وتحمل هوية رقم 926174129 
توفيت لرحمه الله تعالى بتاريخ :2013/2/8م وانحصر ارثها الش����رعي واالنتقالي في 
اوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفي قبلها س����عيد محمود مصطفي قزاعر وهم 
/ محم����ود وعالء ومحمد واحم����د ومصطفى وفي البنات / ليلى وهن����اء وصباح ولطيفة 
وسمر وايمان ثم بتاريخ 1989/11/13م توفى مصطفى المذكور وانحصر ارثه الشرعي 
واالنتقال����ي في والدته / وفيقة المذكورة وفي جميع من االخوة االش����قاء وهم محمود 
وع����الء ومحمد واحمد وفي البنات / ليلي وهناء وصباح ولطيفة وس����مر وايمان فقط وال 
وارث للمتوفى وفيقة المذكورة س����وى من ذك����ر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال 
اوالد توفوا حال حياته وتركوا ورثة س����وى من ذكر وألجل تس����جيل حجة وراثة تبين 

نصيب كل وارث شرعا وانتقاال اعطيت هذه المضبطة موقعة مني حسب األصول .
فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الشيخ رضوان 

الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .وحرر في 2020/7/2م

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

 دولة فل�سطني
�سلطة االأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة االأرا�سي
املو�ضوع/ عن اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

 لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )280/2020(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 

حسام احمد محمد نصر 
من سكان جباليا هوية رقم 910798842 بصفته وكيال عن: زهير فتحي محمد نصر

بموجب وكالة رقم: 115/2007الصادرة عن الرياض
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في

قطعة 978 قسيمة 152 المدينة جباليا 
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة.   وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2/ 7/ 2020م

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

غزة/ االستقالل: 
أفاد مركز فلسطين لدراسات األسرى بأن سلطات 
مواط����ن   400 اعتقل����ت  اإلس����رائيلي  االحت����الل 
فلس����طيني خالل حزيران/ يونيو الماضي، بينهم 

52 طفال، و21 امرأة وفتاة.
وأوضح المركز في بيان له أمس الخميس أن قوات 
االحتالل اعتقلت 5 مواطنين من قطاع غزة، منهم 
اثنان قرب الحدود الش����رقية، من ش����مال ووسط 
القط����اع، وثالث خالل محاولته التس����لل عبر البحر 

شمال القطاع.
وأشار إلى أن االعتقاالت طالت النائب في المجلس 
التشريعي خالد س����ليمان أبو حسن )53 عامًا( من 
جنين، وأفرج عنه بعد اعتقال استمر 17 يومًا في 

مركز تحقيق "الجلمة".
وذكر الناط����ق اإلعالم����ي للمرك����ز الباحث رياض 
األشقر أن االحتالل واصل استهداف الصحفيين 
الفلسطينيين خالل الش����هر الماضي، واعتقل 3 

منهم بهدف ردعهم عن فضح جرائم االحتالل.
ورص����د المركز 21 حالة اعتقال من النس����اء خالل 
حزيران، منهن القاصرتان ميار النتش����ة )16 عامًا( 

ومرام النتشة )17 عامًا(.
وأش����ار إلى أن االحتالل واصل استهداف األطفال 
المالية  والغرام����ات  المنزلي  والحب����س  باالعتقال 
الباهظ����ة، واعتق����ل )52( طف����الاً خ����الل حزيران، 

أصغرهم طفل لم يتجاوز )10 س����نوات( من عمره 
من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.

فيما صادقت محكمة "عوفر" العس����كرية على رفع 
حكم األس����ير الفتى عمر س����مير الريماوي من 35 
عامًا إلى السجن المؤبد مدى الحياة، وثبتت الحكم 
الص����ادر بحق الفتى أحمد أيوب عبيدة بالس����جن 
لمدة 32 عام����ًا، وهما من رام الل����ه ومعتقالن منذ 

عام 2015.
وأضاف األشقر أن الش����هر الماضي شهد خوض 
����ا مفتوح ع����ن الطعام  أس����يرين إداريي����ن إضراباً
اإلداري  اعتقاله����م  اس����تمرار  عل����ى  ����ا  احتجاجاً

التعسفي، وهما فادي إبراهيم غنيمات من مدينة 
الخليل، وعدي ش����حادة من مخيم الدهيشة ببيت 

لحم.
ولفت إلى أنهما أعلنا اإلض����راب يومي 23،24 من 
يونيو، بعد نكث االحتالل بوعده لهما بإصدار قرار 

جوهري وإطالق سراحهما.
وأفاد بأن إدارة السجون عزلت األسيرين المضربين 
في زنازين "عوف����ر"، ومنعتهما من زيارة المحامي، 
وذلك لممارس����ه الضغط عليهما، لوقف االضراب، 
وهما معتق����الن منذ س����بتمبر 2019 وُجدد لهما 

اإلداري 3 مرات متتالية.

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين  
أمس الخميس إن إدارة س���جون االحتالل 
اإلسرائيلي نقلت جميع األسرى القابعين 
في قس���مي رقم )17و18( بسجن "عوفر"، 
إل���ى س���جون أخرى ك���� "النق���ب ونفحة 

وريمون"، والبالغ عددهم نحو 100 أسير.
وأوضحت الهيئة ُبعي���د زيارات محاميها 
األخيرة لألس���رى ف���ي "عوف���ر"، أن إدارة 
السجن تسعى لتحويل كل من القسمين 
المذكوري���ن، باإلضافة إلى قس���م المعبار 
رق���م )14( إل���ى أقس���ام للحج���ر الصحي 

لمن يتبين إصابته من األس���رى بفيروس 
"كورونا". ووفق ادعاء إدارة السجن، فإنها 
س���تقوم بإدخال كل معتق���ل جديد إلى 
هذه األقسام، وبعد 10 أيام سوف تجري 
فح���ص "كورونا" له، وإذا كان���ت النتيجة 

سلبية سيتم نقله إلى األقسام العادية.
وحذرت هيئة األسرى من أن خطر فيروس 
ا ويهدد صحة  ا جداً "كورونا" ما ي���زال قريباً
وحياة األس���رى، في ظل االستهتار الذي 
يمارس���ه االحتالل، وعدم تطبيق إجراءات 
الوقاي���ة والحماية بش���كل حقيقي داخل 
أع���داد االصابات  وبتزاي���د  المعتق���الت، 

بالم���رض ف���ي "إس���رائيل" وم���ن بينهم 
سجانين ومحققين.

وأوضح���ت أن الخط���ر الحقيق���ي يتهدد 
األس���رى األضعف مناعةاً كالمرضى وكبار 

السن واألسرى الجرحى.
وطالبت الصليب األحم���ر الدولي ومنظمة 
الصحة العالمية والمؤسس���ات الحقوقية 
والقانوني���ة الدولي���ة، بالتدخل والضغط 
على س���لطات االحتالل لتوفير كل س���بل 
الوقاي���ة والحماي���ة لألس���رى وحمايتهم 
واإلف���راج العاج���ل عن األس���رى المرضى 

والمسنين.

االحتالل ُيخلي قسمين بسجن
 »عوفر« وُيحولهما للحجر الصحي

غزة/ االستقالل:
قال المختص بش����ؤون األس����رى، عبد الناص����ر فروانة، إنه ووفق����ا لما تم رصده 
وتوثيق����ه فإن حالة اعتق����ال واحدة من قط����اع غزة تمت خالل ش����هر حزيران 

المنصرم.
واضاف في تصريحات صحفية: أن قوات االحتالل اإلسرائيلي كانت قد اعتقلت 
ف����ي 28 من حزيران الماضي المواطن عز الدين زهير بدر حس����ين )26عاما( من 

سكان جباليا البلد أثناء محاولته التسلل عبر البحر شمال القطاع.
وأوضح فروانة أنه وبعد تحديث البيانات في أعقاب اعتقال المواطن واالفراجات 
األخيرة، فان آخر المعطيات االحصائية حتى األول من تموز/يوليو الجاري تفيد 

بأن اجمالي عدد أسرى غزة انخفض الى )267( أسيرًا، بينهم أسيرتان.
واش����ار فروانة أن هؤالء األس����رى موزعين على محافظ����ات القطاع الخمس، وأن 

محافظة الشمال هي األعلى حيث بلغت )23.6%(.

فروانة: حالة اعتقال واحدة من غزة 
خالل شهر حزيران يرفع العدد لـ267

400 حالــة اعتقــال بحزيــران بينهــم 52 طفــال

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مددت محكمة االحتالل اإلس���رائيلية ف���ي القدس المحتلة 
أمس الخميس اعتقال األس���ير المقدس���ي المحامي صالح 
حموري لمدة أس���بوع، الس���تكمال التحقي���ق معه في مركز 

"المسكوبية".
وأفاد مكتب إعالم األس���رى بأن حموري أسير محرر كان أمضى 9 
سنوات في س���جون االحتالل، وأعاد االحتالل اختطافه الثالثاء 
أثناء تلقيه العالج في أحد المراك���ز الطبية بالقدس، وتم نقله 
إلى "المس���كوبية" للتحقيق ومدد اعتقاله الستكمال التحقيق 

معه.
وأوضح أن الحموري يحمل الجنس���ية الفرنس���ية، واعتقل عدة 
مرات ل���دى االحتالل بتهمة االنتماء للجبهة الش���عبية لتحرير 
فلسطين، وكان أفرج عنه ضمن الدفعة الثانية من صفقة "وفاء 
األح���رار" بعد أن أمضى 6 س���نوات متتالي���ة بتهمة التخطيط 

لتصفية الحاخام عوفاديا يوسف.
وأشار إلى أنه في العام 2017 أعاد االحتالل اعتقاله وصدر بحقه 
ا دون أن توجه له أية  قرار اعتقال إداري اس����تمر لمدة 13 ش����هراً

تهمة، وُجدد له 3 مرات متتالية وأفرج عنه عام 2018.
ويس���تهدف االحتالل المح���رر حموري بالتنكي���ل، حيث حرمه 
من دخول الضفة الغربية لفت���رة طويلة، ومن لقاء ابنه وزوجته 
ا على أمن  المبعدي���ن خارج فلس���طين، بحجة أنه "يش���كل خطراً

االحتالل"، كما منعه من السفر عدة مرات.

االحتالل ُيمدد اعتقال 
المحامي صالح حموري أسبوعًا
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )277/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: شحده عطا شحده شراب 
من سكان خان يونس هوية رقم 901498162 بصفته وكيال عن: إبراهيم 

عبد المجيد احمد االسطل وباسمه عبد المجيد احمد االسطل 
بموجب وكالة رق���م: 2020/3016 الصادرة عن خان يونس + 2020/3150 

+ الصادرة عن خان يونس 
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في

قطعة 38 قسيمة 44 المدينة خان يونس 
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

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

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

 �إعالن فقد �ضيك
أعل���ن أن���ا / أنور ش���حته حاف���ظ كحيل من س���كان غزة وأحم���ل هوية رقم 
)976205351( عن فقد الش���يك و يحمل الرق���م   )10000036(  الصادر من 
حساب السيد : محمد ماهر شحادة لدى بنك فلسطين قيمته )1200شيكل (
مستحق الدفع بتاريخ 2020/2/10 وبتاريخ 2020/5/21 تم فقده. فأرجو ممن 

يجده ان يسلمه ألقرب مركز شرطة , وله جزيل الشكر والتقدير.

بيروت/ االستقالل: 
قالت لجن���ة الحوار اللبناني الفلس���طيني إن 
المشروع االس���رائيلي بضم أجزاء من الضفة 
الغربي���ة وغ���ور االردن للكيان االس���رائيلي، 
ومصادقة الحكومة االسرائيلية على التنقيب 
عن الغاز في المجمع أو البلوك رقم 9 الذي يقع 
في المنطقة االقتصادي���ة اللبنانية الخالصة 

يهدد بالحرائق في كل ارجاء المنطقة.
وأضاف���ت اللجن���ة ف���ي بيان صحف���ي أمس 
الخمي���س "يتأكد يوم���ًا بعد ي���وم أن قوات 
االحتالل االس���رائيلي تعمل على صب الزيت 
على ن���ار األوضاع االقليمي���ة الملتهبة. فهي 
تطمح من خالل سياس���اتها ومخططاتها إلى 
تحويل الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة 
بم���ا فيه���ا غ���ور األردن، إلى منطقة توس���ع 
واستيطان إضافية لكيانها االحتاللي بهدف 
تحقيق مشروعها االس���تيطاني الصهيوني 

كاماًل بإقامة كيانها على كل أراضي فلسطين 
التاريخية.

وتابع���ت"  يس���تفيد ويس���تند االحتالل من 
الغط���اء األميركي ال���ذي منحته له���ا اإلدارة 
األميركية عبر ما يس���مى بصفقة القرن التي 
طرحها الرئيس ترمب نهاية ش���هر ش���باط 
الماض���ي، وم���ا تضمنته من خط���وات تصب 
في مجرى سياس���ات األمر الواقع االسرائيلية، 
ضاربة ع���رض الحائط بالقواني���ن والمواثيق 
الدولية التي ترفض االحتالل واالستيالء وضم 
أراض���ي الغير بالقوة، وتتنك���ر لحل الدولتين 
الذي تدعم���ه أغلبية الدول وال���رأي العام في 

العالم".
وعدت أن ه���ذا التوجه اإلس���رائيلي يتكامل 
نحو استثمار حقول النفط والغاز البحرية في 
مناطق تعود إلى لبنان، ومن حقه استثمارها 
لمصلحت���ه الخاص���ة، بعد أن مه���دت لذلك 

باتفاقها مع قبرص في الع���ام 2011 ما هّدد 
مساحة غنية بالنفط والغاز تقدر مساحتها ب� 

860 كلم مربع هي من حق لبنان المؤكد.
وش���ددت على أن "هذا المنح���ى المزدوج في 
منتهى الخطورة ويهدد بإش���عال حروب في 
منطقة تعاني الكثير م���ن الحروب والفوضى 
الكياني���ة واألزمات المتالطم���ة. وبينما لبنان 
أح���وج ما يكون إلى اس���تثمار ثرواته من أجل 
تعافي اقتصاده إلى األمام تعمد إسرائيل إلى 

سلبه حقوقه البحرية في مناطق خالصة له". 
"وعل���ى الرغم مما تتضمن���ه صفقة القرن من 
تكري���س لالحتالل ونس���ف لح���ل الدولتين، 
وتعزيز لسياسات االس���تيطان، إال أن الكيان 
اإلسرائيلي يطمح دومًا إلى تحقيق ما هو أكثر 
من ذلك، ويتجاوز حتى ما تم التوصل إليه مع 

الواليات المتحدة األميركية من خرائط".
وأضافت "م���ع أن نتنياهو يحاول المباش���رة 

بعملية الضم التي تس���تهدف أكثر من 30 
بالمئة من مساحة الضفة، إال أن ما يكبح رغباته 
هذه ليس سوى الصراعات السياسية الداخلية 
التي تدور حول التوقيت، وتتفق على ما تحقق 
من أهداف تحت مظلة السياسات وااللتزامات 

والتغطية األميركية لها".
وأك���دت أن "الواليات المتح���دة ما كان لها أن 
تمارس تلك السياسات العارية، لوال الموقف 
العربي الذي ينتقل من خطوة تراجع إلى أخرى 
تحت وطأة أوضاعه الداخلية، وتغييب قضيته 
المركزي���ة بما هي قضية فلس���طين ومصير 

شعبها".
وقالت: "المؤكد أن خطوة الضم اإلس���رائيلية 
ستقود حكمًا إلى مزيد من أعداد الالجئين نحو 
الدول العربية المج���اورة، خصوصًا نحو األردن 
جّراء حشرهم في مساحات محدودة من األرض 
ودون موارد كافية.  كما من ش���أنه تس���جيل 

المزيد م���ن التدهور في أوضاع فلس���طيني 
الضفة والقطاع وبلدان اللجوء األخرى".

وبينت أن زيادة معاناة الالجئين لدفع السلطة 
الفلس���طينية نحو االستس���الم بات ثابتًا من 
خالل التخلي األميركي عن تقديم مساعداته 
الس���نوية لوكال���ة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين األون���روا، ومواصل���ة الضغط 
عليها وعلى الدول المانحة لقطع المساعدات 
عنها، وكذلك عن أجهزة السلطة والمؤسسات 
االنسانية والطبية والطلبة الفلسطينيين في 

األراضي المحتلة والخارج.
وحي���ت لجنة الح���وار اللبناني الفلس���طيني 
الموقف ال���ذي اتخذه االتحاد األوروبي ورفض 
بموجبه االحت���الل وعمليات االس���تيالء على 
أراضي الغي���ر بالقوة، محذرًا م���ن مضاعفات 
مثل هذه السياس���ة على المنطقة والعالقات 

الدولي.

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: »إسرائيل« تصب الزيت على النار

نيويورك/ االستقالل: 
أميركي���ة  والي���ات  ع���دة  ش���هدت 
مظاه���رات ووقف���ات من���ددة بخطة 
أراض  االحتالل اإلس���رائيلية لض���م 
وتندي���ًدا  محتل���ة،  فلس���طينية 
بسياس���ة االحتالل ضد أبناء الشعب 

الفلسطيني.
ورفع المشاركون في المظاهرات التي 
خرجت في بروكلين بوالية نيويورك، 
فرنسيس���كو  وس���ان  وش���يكاغو، 
بالواليات المتح���دة األميركية، العلم 

الفلسطيني.
ورددوا الهتافات والشعارات المنددة 
بخط���ة الض���م، وجرائ���م االحت���الل، 
وبالسياس���ة األميركي���ة المعادي���ة 
للش���عب الفلس���طيني، والمنح���ازة 
والداعية  لالحت���الل،  مطلق  بش���كل 

إلسقاط هذه الخطة.
وفي والية تكس���اس، أكد مشاركون 
ف���ي مؤتمر صحفي عقدت���ه الجالية 
واإلسالمية،  والعربية  الفلس���طينية 
رجال  بحضور  أميركية،  ومؤسس���ات 
دين وأعضاء عن الحزب الديمقراطي، 

المجتم���ع  ومنظم���ات  والبلدي���ات، 
المدن���ي األميركية م���ن المناصرين 
للقضية الفلسطينية، رفضهم لخطة 
الضم، التي يعتزم نتنياهو تنفيذها 

بدعم من إدارة ترمب.
وشددوا على حق الشعب الفلسطيني 
ف���ي تقرير مصي���ره وني���ل حقوقه، 
معبرين عن وقوفه���م دوًما جنًبا إلى 
جنب مع���ه ضد نظ���ام "األبرتهايد" 

االسرائيلي العنصري الظالم.
وأك���دوا رف���ض الضم واالس���تيطان 
و"صفقة القرن"، مطالبين إدارة ترمب 
بوق���ف دعمه���ا وانحيازها الس���افر 
لالحت���الل، خالًفا لق���رارات ومواثيق 
الش���رعية  وقوانين  المتح���دة  االمم 
الدولية التي تؤيد الحق الفلسطيني 

في التحرر واالستقالل.
ودعا المتحدثون خالل المؤتمر، ترمب 

ال���ى احترام ق���رارات مجل���س األمن 
المتعلقة بفلسطين، خاصة القرار رقم 

)2334( المناهض لالستيطان.
 وأعربوا عن أملهم بأن تقوم األجيال 
الموقف  الجديدة في أمريكا بتغيير 
األميركي من القضية الفلس���طينية، 
خاصة بعد أن بدأت طريقة تفكيرهم 
الحكوم���ة  لسياس���ات  ونظرته���م 

األميركية بالتغير تدريجًيا.

مظاهرات في واليات أميركية تنديدًا بخطة الضم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت وس���ائل إعالم عبرية، امس الخمي���س، أن مكتب المدعي العام 
اإلس���رائيلي فت���ح تحقيًقا س���رًيا في ح���ذف وثائق س���رية تتعلق 

بالتحقيقات مع رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو.
وأوضحت القناة "13" العبرية، أن المدعي العام فتح تحقيًقا س���رًيا في 
اختراق أحد أجهزة الكمبيوتر، وحذف وثائق سرية تتعلق بالتحقيقات 
مع نتنياهو، مشيرًة إلى انه تم حذف مجلد يحتوي على وثائق داخلية 

وسرية.
وبّينت القناة، أن التحقيقات األولية تبّين أن بعض المسؤولين في مكتب 

المدعي العام غير مخولين لهم إذن الدخول لتلك المواد المحذوفة.
وأش���ارت إلى أنه من غير الواضح م���ن وافق على قرار منحهم الدخول 
لتل���ك المواد المحذوفة، فيم���ا رفض مكتب المدع���ي التعليق على 

الحادثة.
ولفت���ت القناة العبري���ة، أن القائمين على التحقيق اس���تردوا المواد 
المحذوفة، فيما جاري التحقيق للوصول إلى الش���خص المس���ؤول عن 

الواقعة.
وبدوره، نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ارتكاب أي مخالفات حول 

المواد، قائال:  "إنه ضحية مطاردة نظمتها وسائل اإلعالم".
يش���ار إلى أن القضاء االس���رائيلي قدم الئحة اته���ام العام الماضي، 
ضد بنيامين نتنياهو بقضايا فس���اد ورشوة واحتيال واستغالل، فيما 

تستعد المحكمة االسرائيلية إلجراء محاكمته.

االحتالل يفتح تحقيقًا سريًا جراء 
حذف وثائق سرية عن فساد نتنياهو

عّمان- وكاالت
في فعالية هي الثانية من نوعها خالل أس���بوع، نفذ التحالف الوطني 
لمجابه���ة صفقة الق���رن في األردن مس���اء األربعاء فعالية "سلس���لة 
بش���رية"؛ رفضا للقرار اإلس���رائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور 
األردن. ونظمت الحركة اإلسالمية سلسلة بشرية؛ رفضا لقرار االحتالل 
بضم األغوار في منطقتي "نزال" و"النصر"، من ضواحي العاصمة عّمان 
الش���عبية. ورفع المشاركون في السلسلة شعارات "ال للضم، فلسطين 
ليست للبيع، قرار الضم إعالن حرب، ال للوطن البديل، فلسطين من النهر 

إلى البحر".
وطالب المشاركون في الوقفة الحكومة األردنية "وقف جميع المشاريع 
التطبيعية، وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة اتفاقية الغاز مع االحتالل". 
وتأتي الفعالية ضمن سلس���لة فعاليات أطلقتها الحركة اإلس���المية 
الس���بت الماضي، إذ أعلنت عن فعالية مركزية الجمع���ة القادمة أمام 

السفارة األمريكية في عمان.
وتطالب أحزاب أردنية )إس���المية، يس���ارية، قومي���ة( الحكومة بإلغاء 

اتفاقية الغاز مع إسرائيل، كرد على خطة الضم..

سلسلة بشرية في العاصمة 
عمان رفضًا لخطة الضم 

لندن- االستقالل
أقام���ت مجموعة م���ن العلماء والهيئات اإلس���المية حول العالم، مؤتم���رًا افتراضيا عبر 
اإلنترنت، للتأكيد على وجوب التصدي لخطة االحتالل اإلسرائيلي، لضم الضفة واألغوار. 
وأك���د المؤتم���ر أن خطة الضم، "جريمة تس���تهدف األمة كلها ف���ي دينها وعقيدتها 
ومقّدساتها، وأن خذالن أهلنا في فلسطين والتقاعس عن مواجهة الجريمة الصهيونية 

الجديدة ينذر بالخذالن، وأن مجابهة هذه الجريمة، هو واجب شرعي على كل مسلم".
وش���ددوا على "وجوب التفاف األمة حول المقاومة الفلس���طينية، ودعمها في 
حربها مع الكيان الصهيوني، وأّن دعم المقاومة الفلس���طينية في مواجهتها 

لخطة الضم اإلجرامّية هو من ضروب الجهاد في سبيل الله تعالى".

مؤتمر علماء: خطة الضم 
جريمة والتصدي لها واجب 



الجمعة 12 ذو القعدة 1441 هــ 3 يوليو 2020 م

الوحدة على قواعد راسخة

رمضان شلح.. الرمز والفكرة رأي
كتب د. وليد القططي

يح���اول بنيامين نتنياه���و تبرير موقفه بعدم الب���دء بتنفيذ خطة الضم 
االس���تعماري لمناطق من الضفة المحتل���ة والتي أعلن عنها في األول من 
يولي���و, حيث يت���ذرع نتنياهو »انه ال وجود لتواف���ق حتى االن بخصوص 
مس���ألة الض���م« وأن هناك تباينًا ف���ي المواقف بي���ن نتنياهو وغانتس 
وان التعدي���ات التي ارادها نتنياه���و على خطة الضم تحتاج لنقاش مع 
االمريكان وانه ال زال يتش���اور مع المس���توى االمن���ي الصهيوني, وهذه 
الحجج التي يسوقها نتنياهو باتت »مكشوفة« وغير مقنعة لإلسرائيليين, 
فكل االس���رائيليين يعلمون ان نتنياهو يخشى »رسائل المقاومة« التي 
وجهتها عبر الصواريخ, ويخشى معركة جديدة مع المقاومة غير مضمونة 
النتائج, لكننا في نفس الوقت نؤكد ان  نتنياهو لن يتخلى عن حلم الضم 
االس���تعماري, وانه سيس���تخدم طرقًا مختلفة لتنفيذ مخطط الضم من 
بينها الضم التدريجي الذي تؤمن به وتحث عليه االدارة االمريكية, والذي 
يعطي فرصة ألمريكا للضغط على الس���لطة للقبول بالحلول االقتصادية 
المطروحة, من خال زيادة الضغط المالي على الس���لطة, وشل اقتصادها 
وتجفيف كل منابع التمويل المالي عنها, اضافة الى تجنيد الزعماء العرب 
للضغط على السلطة للقبول بالحوار مع االحتال الصهيوني برعاية االدارة 
االمريكية وفق مخطط صفقة الضم, واصبح اليقين لدى االدارة االمريكية 
واالحتال الصهيوني ان تنفيذ مخطط الضم جملة واحدة سيفجر الساحة 

الفلسطينية في وجه االحتال. 
الس���لطة الفلس���طينية تس���تخدم ورقة المقاومة للضغط على االحتال 
الصهيوني, فهي تريد أن توقف مسلسل الضم ألجل العودة للمفاوضات, 
فنظمت مؤتمرًا باس���م حرك���ة فتح وحركة حماس تص���دره اللواء جبريل 
الرج���وب عن حركة فتح, والقائد صالح الع���اروري عن حركة حماس, ورغم 
ان ه���ذا المؤتمر ال يمكن ان ينهي الخافات المتجذرة بين فتح وحماس, 
ويضع حدًا لانقس���ام الفلسطيني, ويؤس���س لمصالحة حقيقية اال انه 
ورقة بيد الس���لطة تحاول استخدامها للضغط على »اسرائيل«, خاصة ان 
السلطة ال تؤمن بالمقاومة ولن تغير من استراتيجيتها حسب تصريحات 
رئيس الس���لطة محمود عباس, وهذا ما أكده حس���ين الشيخ في مقابلته 
الصحفية مع النيويورك تايمز واكد عليه اش���رف العجرمي وزير االس���رى 
االس���بق خال تصريحات صدرت عنه, فالحوار الثنائي بين فتح وحماس 
تكرر مرات عديدة وخرج بمصالحة بقيت شكلية فقط دون ان تتحقق على 
االرض, مطالب فصائل المقاومة للشروع بالمصالحة الفلسطينية وتحقيق 
الوحدة بين المجموع الفلس���طيني كانت واضح���ة من خال الدعوة لعقد 
االطار القيادي المؤقت, واعادة احياء منظمة التحرير الفلس���طينية بحيث 
تضم المجموع الفلسطيني, والتوافق على برنامج وطني جامع يؤسس له 
وفق الثوابت الفلس���طينية, فهذه هي العقبات التي دائما ما تفشل كل 
جهود المصالحة, وهذه هي القواعد التي يجب ان تبنى عليها المصالحة 

الفلسطينية.  
نحن ندعم أي جهود من أجل وحدة الموقف الفلس���طيني, ووحدة الجسد 
الفلس���طيني, وجغرافية الوطن, وال نريد وال نرغب ان نفترض س���وء نية 
ف���ي أي خطوات وحدوية, ألن قضيتنا تمر بمرحلة خطيرة للغاية, تتطلب 
ان يتوحد فيه الفلس���طينيون ويتضامنوا م���ع بعضهم البعض, خاصة 
اننا نواجه عدوًا شرسًا تش���اركه االدارة االمريكية في عدوانه على شعبنا 
وارضنا, وينحاز اليه العديد من الدول العربية واالس���امية ودول العالم, 
لكننا نحذر من ان تس���تخدم هذه اللقاءات الثنائية بين فتح حماس من 
الس���لطة لصالح العودة للمفاوضات, الن هذا يحبط شعبنا ويؤدي لتفاقم 
االزمات, انها بالتأكيد خطوة ايجابية يمكن البناء عليها, لكنها تحتاج الى 
تطوير ودعم حتى تؤتي اكلها, يجب على السلطة الفلسطينية ان تضع 
خطة عملية لمواجهة مخطط الضم االستعماري, سواء بإطاق يد المقاومة, 
او تحريك الش���ارع الفلسطيني, او التحلل من اوسلو, ان اهلنا وشعبنا في 
الضفة الغربية ينتظرون اش���ارة من الس���لطة الفلسطينية للتحرك ضد 
االحتال من خال انتفاضة فلس���طينية عارمة قادرة على افشال مخطط 
الضم, ورفع اليد عن االجنحة العس���كرية للفصائل الفلسطينية بما فيها 
كتائب ش���هداء االقصى الجناح العسكري لحركة فتح, لمواجهة مخطط 
الضم االس���تعماري, فالكفاح المسلح حق مكفول وفق القوانين والشرائع 
الدولية, والحقوق ال تمنح انما تنتزع انتزاعا, فما بالكم ان كان عدونا بحجم 

امريكا و »اسرائيل«. 
ما زلت اذك���ر تصريحات نك هيلي المندوبة الس���ابقة للواليات المتحدة 
ف���ي االمم المتحدة, والت���ي قالت »نحن ال ننتظر موقف الفلس���طينيين 
وموافقتهم على »صفقة القرن« ألننا س���نمضي بالصفقة سواء وافقوا أم 
رفضوا«, اليوم امريكا تقف عاج���زة عن تطبيق خطة الضم, وهي جزء من 
الصفقة, وتخش���ى على »اس���رائيل« من ردة فعل الفصائل الفلسطينية 
المقاومة عل���ى خطوتها, وقد باتت امريكا على قناعة ان ش���يئا ال يمكن 
تمريره على الفلس���طينيين دون موافقتهم, لذلك س���تكثف امريكا من 

جهودها للضغط على السلطة للقبول بالحوار حول الضم.  

 أحَد مش���اهيِر القّراِء المصريين أخط���َأ فْي تاوِة القرآِن 
َّ

ُيروَى أن
الكريِم، فعوتَب فْي ذلَك، فرد مدافعًا عْن نفس���ِه، »هوَّ أنا غلطُت 
فْي البخاري« ، فذهب���ت العبارُة مثا ُيقاُل عندما ُياُم أحُد الناِس 
عل���ْى قول أْو فعل خطأ، للتهويِن مْن حجم خطئِه، والتخفيِف مْن 
وزِن غلطتِه، والعب���ارُة دليٌل علْى ُعمِق التعظي���م وقوِة التمجيِد 
لصحي���ِح البخاري، كإيمان راس���خ فْي العقِل الجمع���ي، يتوارثُه 
المسلمون جيًا بعَد جيل، وكيقيٍن متجذٍر فْي الوجداِن الشعبي، 
يتّش���ربُه الصغاُر مْن الكب���اِر، بمختلِف مس���توياتهْم الثقافيِة، 
ودرجاتهْم العلمية، والتزاماتهْم الدينية. فقْد كبرنْا، وتش���كلْت 
 صحيَح البخاري 

َّ
عقولنْا، وُبنيْت ثقافتنا، ونحُن نس���مُع ونق���رُأ أن

أص���حُّ كتاٍب بعَد كت���اِب اللِه، فارتبَط ش���رطيًا بالق���رآِن الكريِم، 
وكأّنهما فْي مرتبٍة متقاربة تقديس���ًا، ومنزلٍة متشابهٍة تنزيهًا، 
وجمل���ُة )رواه البخاري( أكبُر دليٍل علْى ذل���َك التقديِس والتنزيِه، 
فكثي���رًا ما أنهْت الجداَل بالضربِة القاضيِة عندما يكوُن موضوعُه 
صحة حديٍث نبوٍي ما، فُتس���كُت الجملُة المتجادلين فا تسمُع إالَّ 

همسًا، وُتصمُت المتناظرين فا تكاُد تسمُع لهْم ِركزًا. 
)رواه البخاري(، أنهْت نقاش���ًا لمجموعٍة مْن الزماِء المعلمين، كاَن 
 الميَت 

َّ
كات���ُب المقاِل أحَده���ْم، وموضوعُه الحديُث النب���وي »إن

ُيعّذُب بب���كاِء أهلِه علي���ه«، وتفاصيلُه محاول���ُة التوفيِق بيَن ما 
ُيفه���ُم مْن معناه تحريُم البكاِء علْى الميِت، وما ُيفهُم مْن معاني 
نصوص أحاديِث نبوية ُأخرى بإباح���ة البكاء على الميِت كتعبيٍر 
عن انفعاِل الحزِن اإلنس���اني الطبيع���ي. وكذلَك محاولة التوفيق 
بين ما يتضمنه  نص الحديث مٌن تحميِل الميت لمسئوليِة عمٍل 
لم يعمله، ُمخالفًا للقاعدة القرآني���ة الموجودة في اآلية » َواَل َتِزُر 
َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ���َرى« كأهم قواعد الع���دل اإللهي. فذهَب الزماُء فْي 
 مذهب آخذي���ن من أقوال العلماء 

َّ
تأوياتهم وتفس���يراتهم كل

حين���ًا، ومجتهدين بآرائهم حينًا آخر، حتى قال أحُدهْم: ربما كاَن 
الحديُث موضوعًا أو ضعيفًا! ، وسرعاَن ما أجاَب عليه معلُم الدين 
غاضبًا: وكيَف ذلَك والحديُث )رواه البخاري(، فتدخَل كاتُب المقاِل 
قائ���ًا: إذْن قْد يكوُن الخطُأ فْي صحيِح البخاري، فربما حدَث خطٌأ 
فْي نقل متن )نص( الحديث النبوي في سلسلِة رواة البخاري، ولْم 
 

ِّ
 والتقريُع مْن كل

ُ
يك���ْد ُينهي جملتُه حتى انهاَل عليه التوبي���خ

حدٍب وصوٍب، ولْم يوقفُه إالَّ جرُس نهايِة الُفسحِة ُمنهيًا النقاش 
بين الزماء، دوَن أْن ينهيُه في عقل الكاتب. 

غاَب عّنا آنذاك موقف أم المؤمنين الس���يدة عائشة – رضي الله 
عنه���ا – عندما ُذكَر الحدي���ُث أمامها مّرويًا عن الخليفِة الراش���د 
الثاني عمر بن الخطاب – رضي  اللُه عنه – فقالْت:  »رحَم اللُه عمَر، 
 الميَت ُيعّذُب ببكاِء أهلِه عليه(، ولكن 

َّ
واللِه ما حّدَث رسوُل اللِه )أن

 الله يزيُد الكافُر عذابًا ببكاِء أهلِه عليِه(، حس���بكم القرآن 
َّ

قال: )إن
)َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى(. » . وموضع الحديث والنقاش حوله يشيُر 

إل���ى وجوِد إش���كالية منهجية في التعامل م���ع كتب األحاديث 
النبوية، خاصة كتب الصحاح الس���تة، وبالتحديد كتاب )الجامع 
المس���ند الصحيح المختصر من أمور رس���ول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه( لصاحبه اإلمام محمد بن اسماعيل البخاري، 
المعروف اختصارًا ب� )صحيح البخاري(، وهذه اإلش���كالية محددة 
بمدى التطرف في تقديس صحي���ح البخاري وكأنه معصوم من 
الخطأ كاألنبياء والرس���ل، وه���ذا التطرف مدخل لمنع اس���تمرار 
 كتب الصحاح آخر 

َّ
االجتهاد في تصحيح األحاديث النبوية، وكأن

العل���م وكماله، وهذا بدوره مدخٌل لوقف تجديد الخطاب الديني، 
وباٌب الس���تغال بعض األحاديث لإلساءة لصورة الرسول – صلى 
الله عليه وس���لم، وتش���ويه صورة اإلسام ال س���يما فيما يتعّلق 
 صحيح البخاري 

َّ
بالنس���اء والدماء. ورغم اتفاق غالبية العلماء بأن

ه���و أصح كتاب بعد القرآن الكري���م، فهذا ال يمنحه العصمة من 
الخطأ، فقد اخت���ار اإلمام البخاري بطريق���ة علمية دقيقة حوالي 
س���بعة آالف حديث نب���وي نصفها تقريبًا ُمكرر، م���ن بين مئات 
آالف األحاديث األخ���رى التي جمعها، ومن الجائز عقًا وش���رعًا، 
وعلميًا ومنطقيًا، وجود أحاديث صحيحة قد تركها، وأحاديث غير 

صحيحة قد أخذها بغض النظر عن عددها. 
فرضية الخطأ في صحيح البخاري نابعة من طبيعتة البشرية غير 
المعصومة من الخطأ والنسيان والنقص في العمل البشري، دون 
أن ُتبط���َل األصل ف���ي صحة الكتاب بجملته بم���ا ُانبُع في جمعه 
م���ن منهجية علمية ُمحكمة، وفرضي���ة الخطأ مّوجهة إلى العمل 
الذي قام به البخاري، وغير مّوجهة بالطبع إلى نصوص األحاديث 
النبوي���ة عندما يثبت صحتها س���ندًا ومتنًا. ف���ا يجوز تقديس 
الرواية المنس���وبة إلى الرس���ول – صلى الله عليه وسلم – بمجرد 
نس���بتها إليه بجهد بش���ري غير معصوم من الخطأ والنسيان، أو 
الغفلة والنقصان، وهذا ما أشار إليه العّامة المحّدث ناصر الدين 
األلبان���ي في فتاويه »... أثناء البح���ث تمر معي بعض األحاديث 
 هناَك بعُض 

َّ
ف���ي الصحيحين، أو في أحدهما، فينكش���ف لي أن

األحاديث الضعيف���ة!، لكن من كان في ريب مم���ا أحكم أنا على 
بع���ض األحاديث فليعد إلى فتح الباري فيس���جد هناك أش���ياء 
كثيرة وكثيرة جدًا ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العس���قاني«. 
وتأكي���دًا ألهمية ثب���وت صحة الس���ند والمتن ج���اء في كتاب 
)الفروس���ية( إلبن قي���م الجوزية »فإنه ال يلزم من صحة اإلس���ناد 
صحة المتن الحتمال أن يصح اإلس���ناد ويكون في المتن شذوذًا 
أو علة تمنع صحته«، وهذا ما أكده العالم محمد الغزالي في كتابه 
)تراثنا الفكري في ميزان الشرع( بقوله : »إن الحديث ُيعرض على 
معايير نقد المتن حتى لو كان صحيح الس���ند«، ولهذا اس���تنبط 
الدكتور مصطفى الس���باعي ف���ي كتابه )الس���نة ومكانتها في 
التشريع اإلس���امي( معايير لنقد المتن أهمها: أال يكون ركيك 

اللف���ظ، ومخالفًا لبديهي���ات العقول، وحقائق العل���م والتاريخ، 
وصريح القرآن، ومحكم السنة، ومقاصد الشرع... 

إذا كان إنكار فرضية الخطأ ف���ي صحيحي البخاري تطرفًا باتجاه 
 إن���كار صحة كتاب البخاري 

َّ
الحق، ويحج���ُب بعض الصواب، فإن

بالجملة كمصدر ثاٍن للدين اإلس���امي- ومعه كل كتب األحاديث 
النبوي���ة- تطرفًا اتج���اه الباطل، ويحجُب معظ���م الصواب، وهذا 
 

َّ
التطرف يمثله بع���ض التيارات الفكرية قديم���ًا وحديثًا، ولعل

أحدثها ما ُيس���مى بتي���ار )القرآنيون(، الذين ي���رون في القرآن 
الكريم المصدر الوحيد لإليمان والتش���ريع في اإلسام، باعتباره 
الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه، وأجمع المس���لمون على 
صحته، بينما األحاديث النبوية فيها اختاف كبير على صحتها، 
خاصة أنها كتبت وصححت بمنهجية غير علمية وغير موضوعية، 
وبعد أكثر من قرنين من وفاة الرس���ول – صلى الله عليه وس���لم 
– بعد تناقلها ش���فويًا عبر سلس���لة طويلة من الرواة، معرضون 
للخطأ والنسيان والغفلة والزيادة والنقص، وهذا التيار ال يعترف 
 كام النبي خارج القرآن 

َّ
بوح���ي ثاٍن مع القرآن الكريم، زاعمين بأن

ليس وحيًا من الله، وبالتالي غير ُملزم للمس���لمين. ويرى كبيرهم 
الدكتور أحمد صبحي منصور في مقاله )السم الهاري في تنقية 
 ما أسماه )السنة 

َّ
صحيح البخاري( المنش���ور في فبراير 2010، أن

البخارية(، تناقض )الس���نة القرآنية(. وخطورة ه���ذا التيار أّنه ال 
يدع���و إلى منهجي���ة علمية جدي���دة لمراجع���ة وتصحيح كتب 
االحاديث، بل يس���تبعدها جملة، وفي ذلك هدم للسنة النبوية 

كمصدر ثاٍن لإلسام، مما يفتح المجال لهدم الدين كله. 
فصل المقال إذا كانت الفضيلة وس���ط بين رذيلتين، واالعتدال 
وسط بين تطرفين، فالفضيلة واالعتدال في الوسط بين استبعاد 
الخطأ في صحيح البخاري وغيره من كتب الصحاح، وبالتالي رفض 
مراجعت���ه وتصحيحه بمنهجية علمية محكمة، وبين اس���تبعاد 
الص���واب في صحيح البخاري وغيره من كت���ب الصحاح، وبالتالي 
رف���ض التعامل معه كمص���در ثاٍن للدين اإلس���امي. ويعبر عن 
ه���ذا الفهم العامة المحدث ناصر الدين األلباني في )سلس���لة 
األحادي���ث الصحيحة( بقول���ه : »جهل بعض الناش���ئين الذين 
يتعصب���ون لصحيح البخاري، وكذا صحيح مس���لم تعصبًا أعمى، 
 كل ما فيهما صحيح!، وُيقابل هؤالء بعض الكتاب 

َّ
ويقطع���ون أن

الذي���ن ال يقيم���ون للصحيحين وزنًا، فيردون م���ن أحاديثهما ما 
ال يواف���ق عقوله���م وأهواءهم« وحال الفريقي���ن كحال الخوارج 
واألمويين في تمردهم المسلح على الخليفة الراشد الرابع علي بن 
أبي طالب-   كّرم الله وجهه – واصفًا حالهم: » ليس من أراد الحق 
فأخطأه كمن أراد الباط���ل فأدركه«. ورحم الله اإلمام مالك القائل 
 يؤخذ منه وُيرد إال صاحب هذا القبر«، وهذا هو مفتاح تجديد 

ُّ
»كل

الخطاب الديني، وكلمة السر لنهضة األمة ورقيها.

رواه البخـــاري
كتب د. وليد القططي

ع����دم إعان نتنياهو عن ض����ّم أجزاء من الضف����ة الغربّية في أّول 
تم����وز -يوليو- ال يعني أن����ه تراجع عن ذل����ك، وال يعني مطلقا أن 
اسرائيل معنّية بحل سلمّي للصراع، فالحلول الوسط ليست واردة 
عند اإلجم����اع الصهيونّي، وأطماعهم التوس����عّية ال تقتصر على 
فلسطين التاريخّية التي يعتبرونها » أرض الميعاد، وأرض اآلباء 
واألجداد«، بل تتعداها إلى أضعاف مس����احة فلس����طين، فاألردّن 
بكامله وشمال السعودية وأجزاء من مصر وسوريا ولبنان والعراق 
جزء من أرض اسرائيل! والمشروع الصهيوني طويل المدى، وهم 
ليس����وا على عجلة من أمرهم في تطبيقه، لذا فإن اس����رائيل هي 

الدولة الوحيدة في العالم التي ال ينّص دستورها على حدودها.
والحل���م الصهيون���ي ال يقتصر على األرض فقط، ب���ل يتعّداها 
إل���ى الهيمنة على المنطقة العربّية برمته���ا، وعلى رأي بنيامين 
نتنياهو في كتابه الصادر ع���ام 1994 وترجم إلى العربّية تحت 
عنوان »مكان تحت الش���مس« يقول:« إذا اجتمعت اإلنتلجينسيا 
اليهودّية مع األيدي العاملة العربّية الّرخيصة س���يزدهر الّشرق 
األوسط! ونتنياهو الذي يس���تحيل أن يتخلى عن شبر واحد من 
»أرض اس���رائيل التي وهبها الّرّب لش���عبه المختار« واس���تغّل 
خطيئ���ة أوس���لو لتكثيف مص���ادرة األراضي الفلس���طينّية في 
الضفة الغربّية وجوهرتها القدس واس���تيطانها لفرض حقائق 

ديموغرافّية على األرض، ليس الوحيد في القيادات اإلسرائيلّية 
الذي ال يؤمن »بالس���ام مقابل األرض«، فقد سبقه اسحاق شامير 
رئيس وزراء اس���رائيل األس���بق عندما ضغط علي���ه جورج بوش 
األب للمش���اركة في مؤتم���ر مدريد في اكتوبر ع���ام 1991 قال: 
»س���نفاوض العرب عشر سنوات ولن نتنازل لهم عن شيء«، وها 

هو نتنياهو فاوض بعد أوسلو لربع قرن ولم يتنازل عن شيء.
وبما أن اسرائيل تشكل حاملة طائرات وقاعدة عسكرّية أمريكّية 
متقدمة في المنطقة، فإن أمريكا تدعمها با حدود في المجاالت 
كافة، ألنه���ا حامي���ة للمصال���ح األمريكّية في المنطق���ة. وجاء 
الّرئيس األمريكّي ترامب ليكش���ف ع���ن الوجه الحقيقي ألمريكا 
الت���ي تمارس دور الش���رطي ف���ي العالم، فترام���ب المتصهين 
ال يتحلى بالحنكة السياس���ّية التي يتحل���ى بها نتنياهو وغيره 
من قادة اس���رائيل، ل���ذا فقد تخّلى عانية ع���ن القانون الّدولي، 
وقرارات الشرعّية الدولّية، وانس���حب من منّظمات دولّية، وألغى 
اّتفاقات دولّية وقعها س���ابقوه في دفاعه عن اسرائيل، والّرجل 
الذي يؤمن بحق القّوة ويش���كل فرعون العصر، يحس���ب نفسه 
وبل���ده بأنهم المالك���ون للكرة األرضّية، لذا وبج���ّرة قلم وبوقاحة 
تخطت كل األعراف الّدبلوماس���ّية، وّقع عل���ى االعتراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل، وبالّسيادة اإلسرائيلّية على مرتفعات الجوالن 

السورّية المحتلة، وعلى ما أماه عليه نتنياهو بما يسمى »صفقة 
الق���رن«، بابتاع الضفة الغربّية. ويق���وم بفرض عقوبات جائرة ال 
مبّرر له على دول مثل سوريا، ايران لبنان، وحتى على دول عظمى 

مثل الصين وروسيا.
وترامب الذي أعلن عما يس���مى صفقة الق���رن في 28 يناير هذا 
الع���ام 2020، ف���ي محاولة من���ه لدعم نتنياهو ف���ي االنتخابات 
التشريعّية اإلسرائيلّية التي جرت في مارس الماضي، هو نفسه 
م���ن طلب من نتنياه���و بعدم اإلعان عن ضّم أجواء واس���عة من 
الضفة الغربّية في هذا الوقت، وتأجيل ذلك ش���هرا أو شهرين، 
ليس���تعملها ترامب كدعاية له في انتخابات الّرئاسة األمريكّية 
ف���ي نوفمبر القادم. وس���يتبع ذلك انتخابات اس���رائيلّية مبكرة 
سيفوز حتما بها نتنياهو لريادته في تحقيق الحلم الصهيوني 
التوس���عّي. وم���ا المراهنة على ع���دم فوز ترامب ف���ي انتخابات 
الّرئاس���ة القادمة إال أحام يقظة، فف���رص ترامب في اإلنتخابات 
الّرئاس���ّية أكبر من بايدن منافسه الديموقراطي، الذي ال يتحلى 

بديناميكّية تقنع الناخب األمريكّي.
ومن المحزن أن غالبية األنظم���ة العربّية تحتمي بأمريكا بدال من 
االحتماء بش���عوبها، وال يدركون أن نهايتهم س���تكون على يد 

أمريكا بعد استنفاذهم للمهمات الموكلة إليهم.

للمراهنيــن علــى المفاوضــات
جميل السلحوت
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رام الله/ االستقالل: 
أص����درت س����لطة النق����د أم����س 
الخمي����س، تعميم����ًا للمص����ارف 
ومؤسس����ات اإلقراض حول نسبة 
الخصم من رواتب موظفي السلطة 

الفلسطينية عن شهر 2020/5.
وأوضح����ت النق����د في بي����ان، أن 
تعليماته����ا ج����اءت بض����وء عدم 
الروات����ب  تحوي����الت  انتظ����ام 
لموظف����ي القط����اع العام لش����هر 
2020/5، وحرصا منها على تنظيم 
عمليات تس����ديد أقساط القروض 
للموظفين الحاصلين على قروض 

من المصارف.
وأك����دت أن تعليماتها الس����ابقة 
للمص����ارف رق����م )4( ورق����م )23( 
لسنة 2020 بشأن تأجيل األقساط 
تش����مل قس����ط ش����هر حزي����ران 
لمن يرغب م����ن المقترضين، وأن 
لمؤسسات  الس����ابقة  تعليماتها 
االقراض رقم )5( ورقم )24( لسنة 
2020 بش����أن تأجي����ل األقس����اط 
تشمل قسط ش����هر حزيران لمن 

يرغب من المقترضين.
للمصارف  التعليم����ات  ونص����ت 

ومؤسسات اإلقراض على ما يلي:

- خص����م م����ا نس����بته 50% من 
الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة 
القسط الشهري أيهما أقل، وذلك 
لس����داد كافة االلتزامات الشهرية 
للتسهيالت/ التمويالت الممنوحة 
بكفالته،  والمقترضين  للمقترض 
وما يترتب عليها من فوائد/ عوائد 
شهرية، وذلك للمقترضين الذين 
لم يقوموا بتأجيل قس����ط ش����هر 
2020/5 خالل فترة األزمة الصحية 

الراهنة.

-  خصم كامل القسط للموظفين 
الذي����ن لديهم مصادر دخل أخرى 
بخالف الراتب على أن يكون ذلك 

مثبتا بموجب اتفاقية القرض.
-  ع����دم ف����رض فوائ����د تأخير أو 
غرام����ات تأخير في ح����ال تأجيل 

الجزء المتبقي من القسط.
-  تستوفى عمولة تحويل الراتب 
)في المص����ارف( لمرة واحدة فقط 
بغ����ض النظ����ر عن ع����دد دفعات 

تحويل الراتب الشهري.

- عدم التصريح عن نسبة األقساط 
الناتجة  المستحقة غير المسددة 
ع����ن التأجيل في ص����رف الرواتب 
في بند األقس����اط المستحقة غير 
المس����ددة لموظفي القطاع العام 

على نظام معلومات اإلئتمان.
-  التعامل مع موظفي المؤسسات 
الت����ي تتلقى موازنته����ا من وزارة 
المالي����ة بنفس اآللي����ة التي يتم 
التعامل بها م����ع موظفي القطاع 

العام.

تعليمات جديدة من »النقد« بشأن خصومات رواتب موظفي السلطة

غزة/ االستقالل: 
عق���د مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلس���طينيين ف���ي محافظات غزة  امس 
الخميس اجتماعًا تشاوريًا مع الهيئة العامة لبحث آليات ترسية العطاءات بما 
يلبي مواصفات االنجاز ويحقق مصالح األطراف ويناس���ب األوضاع االقتصادية 

الصعبة.
واعتبر رئيس االتحاد أسامة كحيل في بيان صحفي وصل االستقالل نسخه عنه 
أن االتحاد سيخطو خطوة أخرى نحو تحديد معايير ترسية العطاءات بعد أشهر 
من ورشة العمل التي عقدها االتحاد مع وزارة األشغال العامة واإلسكان بهدف 
تفعيل التوصيات بشكل محدد وعملي ورادع بما يكفل عدالة توزيع المشاريع 

وفق أسس اقتصادية سليمة وشفافة.
وش���دد كحيل على أن لدى كافة األطراف المعني���ة إجماعًا على أن اعتماد أقل 
األسعار، ال يناسب انجاز المش���اريع وفق رزنامة الشروط والمواصفات، ويسبب 
ضررًا للطرفين المش���غلين والمقاولين، ويولد إشكاليات متعددة تساهم في 

تفاقم األزمات في قطاع االنشاءات. .
وأوض���ح كحيل أن تدني األس���عار يزيد من األزمات المالي���ة العاصفة، ويدفع 
ش���ركات المقاوالت إلى التدافع السلبي لالس���تفادة من العطاءات المحدودة، 
ويجع���ل فارق األس���عار بي���ن المتقدمين للعط���اءات غير عقالن���ي، ومخالف 

للمواصفات وشروط االنجاز.
وطرح المشاركون أراءهم ومقترحاتهم لتجاوز هذا الوضع غير السوي في سوق 

االنشاءات، وضمان عدالة توزيع المشاريع وفق متطلبات التصنيف.
وأوصى المقاولين وممثلي شركات المقاوالت بضرورة أن يحدد االتحاد المعايير 
ويضع اآلليات والضوابط الالزمة لضبط ترس���ية العطاءات حس���ب التوصيات 

العلمية والتجارب العملية والخبرات التي تحققت بالتراكم.

غزة: اتحاد المقاولين يقرر 
ضبط آليات ترسية العطاءات

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وكال���ة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين )أون���روا( عن ب���دء توزيع 
المس���اعدات الغذائية للدورة الثانية من 
العام 2020، للعائالت المصنفة ضمن فئة 

الفقر المطلق في قطاع غزة،  غدًا السبت.
وأكدت »أونروا« في بيان وصل »االستقالل« 
موظفيه���ا  اس���تمرار  الخمي���س  أم���س 
باالتصال عل���ى المنتفعين للحصول على 
تغذي���ة راجعة حول آلية التوزيع وس���بل 

تحسينها.
وأش���ارت إلى أنها انته���ت الخميس من 
عملي���ة توزيع المس���اعدات الغذائية في 
قطاع غزة لل���دورة الثانية لجميع العائالت 
المصنفة ضمن فئة الفقر المدقع، والبالغ 

عددها حوالي 140,000 عائلة.
ولفتت إلى أنها اس���تمرت باتب���اع اآللية 
الجدي���دة لتوزيع المس���اعدات الغذائية، 
والت���ي تعتم���د على توصيل المس���اعدة 
إلى منازل الالجئين مباش���رة، نظًرا لجائحة 
لضم���ان صحة  »كوفي���د-19«،  في���روس 

وسالمة الالجئين المنتفعين.
أوضح���ت أنه »لضمان إيصال المس���اعدة 
الغذائية الخاصة إلى منزلك من خالل هذه 
اآللية، نؤكد على المنتفعين ضرورة زيارة 

.»RSSP.UNRWA.PS موقع المساعدات
وبينت أن األسر المنتفعة لن تقوم بدفع أي 
مقابل عند تلقى المساعدة الغذائية سواء 
نقًدا أو عينًيا لوسيط التوصيل، بل تتحمل 
الوكالة كافة النفقات في هذا الخصوص. 

وأش���ارت إلى أن الوس���يط سيسلم الطرد 
الغذائي لالجئين المنتفعين في منازلهم، 
منوه���ة إلى أن���ه ال يجب عل���ى العائالت 
مغادرة منازلهم الستالم الطرود الغذائية 

تحت أي ظرف.
وأهاب���ت »أون���روا« بالعائ���الت المنتفعة 
االنتباه ومراعاة التدابير الصحية التي تم 
اإلعالن عنها وإتباعها مس���بقًا لتجنب أي 
خطر النتقال في���روس »كوفيد -19« عند 
تلقي الطرد الغذائي في منازلهم، وحرصًا 

على سالمتهم.
ولفتت إلى أنه س���يتم توفي���ر المزيد من 
RSSP. المعلومات على الموقع اإللكتروني
UNRWA.PS ح���ول مواعيد تلقي الطرود 

الغذائية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صرح وزير المالية اإلس���رائيلي، يسرائيل كاتس، أن وزارته تواصل إعداد ميزانية 
عامة لهذه الس���نة فقط، على الرغ���م من عدم توصل رئي���س الحكومة بنيامين 
نتنياهو ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس إلى تفاهمات بشأن هذه المسألة 

الخالفية.
وبحسب قناة "كان" العبرية، أوضح كاتس أن هذه الميزانية لن تشمل رفع ضرائب 
أو إجراءات تقشفية في ظل جائحة كورونا، بل تقليصات معينة في القطاع العام 

ولكن دون إقاالت.
وفي حديث مع صحفيين، رأى وزير المالية وجوب إنهاء عملية تحضير الميزانية 
حتى ش���هر س���بتمبر أيلول المقبل؛ وأن عدم تمرير الميزانية يعتبر تصرفًا غير 

مسؤول.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن نتنياهو الزال يحاول إقناع غانتس بتمرير ميزانية 
لمدة عام واحد، على الرغم من أن اتفاقية االئتالف الحكومي بينهما تنص على أن 
ميزانية الدولة س���تكون لمدة عامين، حيث إن الموافقة على الميزانية لعام واحد 
ستترك مخرًجا لالنتخابات في نهاية العام الحالي وهذا ما ال يريده بيني غانتس.

»المالية اإلسرائيلية« تعد ميزانية 
تشمل تقليصات في القطاع العام

أونــروا: بــدء توزيــع المساعــدات 
لفئــة الفقــر المطلــق بغــزة السبــت

رام الله/ االستقالل: 
ابراهي���م  نابل���س  محاف���ظ  أعل���ن 
رمضان أمس الخمي���س، عن إجراءات 
الموظفي���ن  لتمكي���ن  اس���تثنائية 
العموميي���ن م���ن س���حب رواتبهم، 
رغم قرار منع الحركة والتنقل بس���بب 

فيروس كورونا.
وب���دأت وزارة المالي���ة صب���اح ام���س 
الخميس، بصرف نصف راتب لموظفي 
السلطة، عن شهر مايو/ أيار الماضي، 
بحد أدنى 1750 ش���يكاًل، وراتًبا كاماًل 
لمن يتلقى أقل م���ن المبلغ المذكور. 
وجاء ص���رف الرواتب في ظل إجراءات 

مش���ددة بنابل���س ب���دأت الليلة قبل 
الماضية وتستمر خمسة أيام، وتشمل 
منع الحركة والتنقل بين المدن والقرى 
والمخيم���ات وإغالق كاف���ة القطاعات 

باستثناء الصيدليات والمخابز.
وق���ال رمض���ان إنه سيس���مح بحركة 
الموظفي���ن، دون مرافق���ة، فقط يوم 
الخميس )أمس( من الس���اعة الثانية 
بعد الظه���ر، ولغاية الثامنة مس���اًء، 
لس���حب  أمامهم  المج���ال  إلفس���اح 

رواتبهم من الصّرافات اآللية.
كما سيس���مح لمحالت البقالة كذلك 
بفت���ح أبوابه���ا بنفس الوق���ت فقط، 

إلتاح���ة الفرصة لش���راء االحتياجات 
األساس���ية في محيط الس���كن، على 
أن تعود لإلغالق وااللت���زام بالتدابير 

المعلنة بحلول الثامنة مساًء.
وأش���ار رمضان إلى أنه تم توقيف 17 
مواطنًا خرق���وا تعليمات منع الحركة، 
وإغ���الق محالت تجاري���ة واحتجاز 60 

سيارة.
الصادر  الصباحي  التحدي���ث  وأظهر 
عن وزارة الصحة أمس تس���جيل أربع 
إصاب���ات جدي���دة بفي���روس كورونا 
بنابلس، ما يرفع عدد الحاالت النشطة 

إلى 146 حالة.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة االقتصاد الوطني في غزة عن تس���هيالت للشركات الريادية المسجلة في حاضنات 

األعمال وللمؤسسات الصناعية بقطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان إنها قررت تحديد رسوم الشركات الريادية المسجلة في حاضنات األعمال 
المعتمدة لديها. وقررت تسجيل الشركات الريادية برسوم قدرها 100 دوالر من بداية عام 2020، 
وأن تعفى الشركات المسجلة مسبًقا وفًقا لالتفاقيات الموقعة مع الجهات األخرى وغير المسددة 

لباقي الرسوم حتى تاريخ قرار االعفاء.
وبين���ت أن القرار جاء بناًء عل���ى مداوالت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلس���تها رقم )84( 
المنعقدة بتاريخ 2020/06/16. وكش���فت الوزارة عن أنه تق���رر أن تتحمل الحكومة خصم مبلغ 
20% من قيمة الكهرباء للمؤسس���ات الصناعية. وقال إن القرار لمدة س���نة واحدة فقط تبدأ من 

تاريخ 2020/5/1 وتنتهي بتاريخ 2021/4/30، دعًما للمصانع في ظل الظروف الحالية.
وأشارت إلى أن القرار جاء بناًء على مداوالت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم )83( 

المنعقدة بتاريخ 2020/06/9.

تسهيالت جديدة للشركات الريادية 
والمؤسسات الصناعية بغزة

إجراءات استثنائية بنابلس لتمكين 
الموظفيــن مــن سحــب رواتبهــم
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االستقالل/ وكاالت: 
حس����ب أحدث األرقام، أصاب فيروس كورونا المس����تجد 
10 ماليي����ن و731 ألفا حول العالم توفي منهم 515 ألفا 
و893، في حين تماثل للش����فاء أزيد من 5 ماليين و485 

ألفا، وهو ما يمثل نسبة %51 من مجموع اإلصابات.
وقد واصل الفيروس االنتشار بشكل مذهل في الواليات 
المتح����دة األميركية. وبينما ش����هدت الياب����ان قفزة في 
اليومين األخيري����ن رصدت الصين حاالت إصابة جديدة، 

وأعلنت قطر أنها تجاوزت مرحلة ذروة تفشي الوباء.
وخالل ال� 24 س����اعة األخيرة س����جلت الواليات المتحدة 
52 ألف����ا و898 إصابة جديدة بفي����روس كورونا، وهو رقم 
قياس����ي منذ بداية الوباء، حس����ب إحصاء لجامعة جونز 
هوبكنز، وبذلك، يرتفع إجمالي اإلصابات بكوفيد19- في 

الواليات المتحدة إلى نحو مليونين و700 ألف مصاب.
وس����ّجلت البالد أيضا 706 وفيات بالفيروس خالل ال� 24 
س����اعة األخيرة ليرتفع إجمالي وفي����ات "كوفيد19-" في 

الواليات المتحدة إلى 128 ألفا و28 متوفى.
وُيعتب����ر عدد ح����االت اإلصاب����ة المكتش����فة حديًثا في 
الوالي����ات المتحدة، أعلى من أّي وق����ت مضى منذ ظهور 

الوباء.
ويأتي أكث����ر من نصف اإلصاب����ات اليومية الجديدة من 

واليات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.
واألربعاء، س����ّجلت تكساس رقما قياس����يا، إذ أحصت 8 

آالف و76 إصابة جديدة.
من جانبها، أك����دت وزيرة الصحة القطري����ة حنان محمد 
الك����واري أن بالدها تج����اوزت حاليا مرحل����ة ذروة جائحة 

كورونا.
وقالت الك����واري األربعاء إنه رغم تج����اوز الذروة، فإن وباء 
فيروس كورونا ال يزال يش����ّكل تهديدا لصحة وس����المة 
المجتم����ع، ودع����ت إل����ى مواصلة االلت����زام باإلج����راءات 

االحترازية، وعلى رأسها التباعد الجسدي.

وحتى اآلن وصلت حصيلة فيروس كورونا في قطر إلى97 
ألف����ا و3 إصاب����ات، منها 115 وف����اة، و83 ألفا و965 حالة 

تعاٍف.
وفي اليابان، أعلن مسؤول حكومي الخميس أن العاصمة 
طوكيو س����جلت 107 إصابات جدي����دة، وهي أعلى زيادة 
يومية في أعداد اإلصابات منذ شهرين في المدينة التي 

كانت بؤرة تفشي الفيروس في البالد.
ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بيوم األربعاء، حيث 

سجلت طوكيو 67 حالة إصابة جديدة فقط.
وف����ي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ لألمراض 
المعدية الخميس تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس 

كورونا ليصل اإلجمالي إلى 195 ألفا و228 إصابة.
وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 

في البالد ارتفع بواقع تسع حاالت إلى 8994 وفاة.
وف����ي الصين، أعلنت لجن����ة الصحة الوطني����ة الخميس 
تسجيل ثالث إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس وهو 

العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن اثنتين من اإلصابات الثالث 
الجديدة لش����خصين قادمين من الخ����ارج، بينما رصدت 
العاصمة بكين حالة جديدة واحدة، ولم ُتسجل أي وفيات 
جديدة. وس����جلت الصين أيضا حالتين لم تظهر عليهما 
أعراض المرض بعد تس����جيل ثالث ح����االت دون أعراض 

في اليوم السابق.
وأش����ارت اللجن����ة إل����ى أن إجمالي عدد ح����االت اإلصابة 
المؤكدة بمرض "كوفيد19-" في البر الرئيس����ي الصيني 
وص����ل إلى 83 ألفا و537 إصاب����ة، بينما ظل عدد الوفيات 
الناجم����ة عن المرض الذي يس����ببه الفيروس عند 4634 

حالة وفاة.
يش����ار إلى أن فيروس ظهر ألول مرة ف����ي مدينة ووهان 
الصينية أواخر العام الماضي، وانطلق إلى مختلف أنحاء 

العالم.

 تسجيل 52 ألف إصابة بيوم واحد في أميركا

كورونا عالميًا: اإلصابات تجاوزت 10 ماليين والوفيات 5ا5 ألفًا 

طرابلس/ االستقالل: 
يش���هد الملف الليبي المتأزم ع���ودة حثيثة للجهود 
األممي���ة من أج���ل الدفع ب���ه إلى طاول���ة المفاوضات 
العس���كرية والسياس���ية، بعد أن اس���تقرت جبهات 
القتال عند مناطق الجفرة – س���رت، وس���ط البالد، في 
الوق���ت الذي تس���تعّد فيه البعثة األممي���ة في ليبيا 
إلجراء اتصاالت مباشرة بالمجموعات المسّلحة التابعة 

لطرفي القتال بشكل مباشر.
وأجرى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 
األربعاء، اتص���اال هاتفي���ا برئيس المجلس الرئاس���ي 
ل�"حكومة الوفاق" فايز السراج، واللواء المتقاعد خليفة 

حفتر ، لبحث مستجدات األوضاع في ليبيا.
وبحس���ب المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس الرئاسي، 
ف���إن غوتيريس أكد للس���راج حرص األم���م المتحدة 
عل���ى اإلس���راع ف���ي تعيين مبع���وث جدي���د للبعثة 

األممية الستئناف العملية السياسية.
من جانبه، شدد الس���راج على ضرورة تعامل المجتمع 

الدولي مع األزمة الليبية بشكل مختلف، بعد إجهاض 
حفت���ر كّل دعوات الس���الم والحل السياس���ي، مؤكدًا 
أن "حكوم���ة الوفاق" ال يمكنها "اعتبار حفتر ش���ريكًا 
سياسيًا وإضفاء الشرعية عليه بعد اليوم"، في الوقت 
الذي رحب في���ه بالجهود التي تس���عى إليجاد نخب 
جديدة تش���ارك في الحوارات السياسية، خصوصا من 

الشرق الليبي.
على صعيد متصل، أفاد مركز أخبار األمم المتحدة، عبر 
موقعه الرس���مي، بأن غوتيريس أكد لحفتر استحالة 
الحّل العس���كري في ليبيا، وأن الح���ل يجب أن يكون 

سياسيًا فقط، وأن يكون بإرادة وبقيادة ليبية.
وبحس���ب ما ص���رح المتحدث باس���م األمي���ن العام، 
ستيفان دوجاريك خالل مؤتمر صحافي األربعاء، فقد 
أك���د غوتيريس لحفتر، خالل اتص���ال هاتفي، التزام 
األمم المتحدة الكامل بالحوار ضمن اللجنة العسكرية 
المش���تركة "5+5". وأبل���غ األمين الع���ام حفتر أيضًا 
بالتزامه بالمساعدة في إيجاد حّل إلعادة فتح منشآت 

النفط المقفولة في ليبيا، بحس���ب ما نشر مركز أخبار 
األمم المتحدة عبر موقعه الرسمي.

وأك���د دوجاريك أن الوس���طاء، س���واء كان���ت الممثلة 
الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة باإلنابة ستيفاني 
وليام���ز أم األمين العام نفس���ه، بحاج���ة للتحدث إلى 
األط���راف الفاعلة على األرض، مضيفًا أن هذا التواصل 
المباش���ر مع األطراف على األرض "ال يمنحهم أي نوع 
من الوضع القانوني، ولكن إذا كنت س���تصنع السالم، 
فس���يتعّين عليك التحدث مع أولئك الذين يش���ّنون 

الحرب".
وفي الصدد، قالت مصادر ليبية متطابقة إن االتصاالت 
الت���ي س���تجريها البعثة األممي���ة م���ع المجموعات 
المس���لحة من طرف���ي الن���زاع، س���تهدف للتحضير 
إلى جول���ة جديدة م���ن محادثات اللجنة العس���كرية 
المش���تركة 5 + 5 لبحث خطط ومقترحات، من بينها 
تثبيت نقاط التماس بين الطرفين، والبدء بتش���كيل 

جهاز أمني ليبي موحد.

واشنطن/ االستقالل: 
أيد مجلس األمن الدولي األربعاء دعوة األمين العام 
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة عالمية 
وس����ط تفش����ي وباء فيروس كورونا المستجد، بعد 
التوصل لصيغة ترضي الصين والواليات المتحدة.

ويدع����و القرار الذي صاغته فرنس����ا وتونس »جميع 
أطراف النزاعات المسلحة إلى الدخول على الفور في 
توقف إنس����اني لمدة 90 يوما متتالية على األقل« 

للسماح بتسليم المساعدات اإلنسانية.
وس����بق أن دع����ا غوتيريش إلصدار ه����ذا القرار في 
مارس/آذار الماضي، لكن المفاوضات بشأنه تعثرت 
بس����بب المواجهة بين الصي����ن والواليات المتحدة 
ح����ول م����ا إذا كان ينبغي الحث عل����ى دعم منظمة 

الصحة العالمية.
وكانت الواليات المتحدة ترفض اإلشارة إلى منظمة 
الصحة العالمية، بخالف الصي����ن التي كانت تريد 

التأكيد على دعم المنظمة.
وف����ي مايو/أيار الماض����ي قال الرئي����س األميركي 
دونال����د ترامب إن بالده ستنس����حب م����ن المنظمة 
التابعة لألم����م المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرا 
لها بس����بب تعاملها مع الوباء، متهم����ا إياها بأنها 
»تتمحور ح����ول الصين« وتروج »للتضليل الصيني« 

وهو ما تنفيه المنظمة.
وال يش����ير قرار مجل����س األمن الجدي����د إلى منظمة 
الصحة العالمي����ة، ولكنه يلمح إلى ق����رار للجمعية 

العامة لألمم المتحدة يذكر هذه المنظمة.

بغداد/ االستقالل: 
أطل���ق الجي���ش العراقي، فج���ر أم���س الخميس، عملية 
عس���كرية لتطهير مناطق ش���مالي العاصمة بغداد من 
بقايا تنظي���م داع���ش ، فيما أك���دت مص���ادر أمنية أن 
العملية ته���دف أيضًا إلى الحد م���ن تحركات الفصائل 
المس���لحة التي تنف���ذ ضرب���ات صاروخية عل���ى المقار 

األميركية في البالد.
وتش���هد العاصمة بغداد وضعًا أمنيًا أكثر استقرارا منه 
في المحافظ���ات المح���ررة، التي يتصاعد فيها نش���اط 
عناص���ر "داعش"، إال أنه���ا )بغداد( تس���جل على فترات 
تحركات وهجمات تنفذها فصائل مس���لحة تستهدف 

المقار األميركية.
ووفقا لبي���ان أصدرته خلية اإلعالم األمني الحكومية، فإن 

"رئيس ال���وزراء مصطفى الكاظمي وج���ه بتنفيذ عملية 
عس���كرية واس���عة ش���مالي بغداد"، مبينة أن "العملية 
أطلق���ت فجر أمس بإش���راف م���ن قبل قي���ادة العمليات 

المشتركة".
وأوضح����ت أن "العملية اش����تركت فيها ق����وة من قيادة 
عمليات بغداد وقوة من لواء القوات الخاصة في رئاس����ة 
أركان الجي����ش، والش����رطة االتحادية، وقوة من الحش����د 
الش����عبي، وبإس����ناد من طي����ران القوة الجوي����ة وطيران 
الجي����ش"، مبين����ة أن "العملي����ة تأتي وفق����ًا لمعلومات 
اس����تخباراتية دقيق����ة، لمالحقة بقاي����ا عناصر تنظيم 
"داع����ش"، وتفتي����ش ه����ذه المناط����ق لتعزي����ز األمن 
واالس����تقرار، وإلقاء القب����ض على المطلوبي����ن، وحماية 

مصالح المواطنين فيها".

الجيش العراقي يطلق عملية 
عسكريــة لتأميــن بغــداد

مدتها 90 يومًا.. مجلس األمن 
يدعو لهدنة عالمية بسبب كورونا

ليبيا: اتصاالت أممية تمهيدًا لجولة جديدة من المحادثات العسكرية

موسكو/ االستقالل: 
صوت الناخبون الروس بنس���بة 77,92 % لصالح التعديالت الدستورية التي 
تجي���ز للرئي���س فالديمير بوتين البقاء في الس���لطة حتى ع���ام 2036، وفقا 
إلحصاء نهائي صدر أمس الخمي���س، وهي نتيجة وصفتها المعارضة بأنها 
»كذبة كبيرة«. وبلغت نس���بة المشاركة في التصويت نحو %65 على مستوى 
البالد، ووفقا لألرقام الرس���مية الصادرة عن لجنة االنتخابات فإن ما نس���بتهم 

نحو %21 عارضوا تلك التعديالت.
وأشارت النتائج، أن ضابط المخابرات السوفياتية السابق -الذي يحكم روسيا 
منذ أكثر من 20 عاما كرئيس أو رئيس للوزراء- س���يفوز بس���هولة بالحق في 

الترشح مرتين أخريين للرئاسة بعد انتهاء واليته الحالية عام 2024.
وقالت رئيس���ة لجنة االنتخابات المركزية إيال بامفيلوفا إن نس���بة المشاركة 
بلغ���ت %65 تقريبا، وأضافت أن اللجنة لم تس���جل خروقات يمكنها التأثير 
على نتائج التصويت، وتتيح بعض هذه التعديالت للرئيس الحالي الترش���ح 

لفترتين بعد انتهاء عهدته الحالية.

 الروس يمنحون بوتين حق 
تمديد حكمه حتى عام 2036
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القاهرة/ االستقالل:
أكد أسيد الخضر، مدير أعمال الالعب محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، أنه يمتلك عروضا 

محلية وعربية وأوروبية، ولم يحسم قراره النهائي بعد.
وأضاف الخضر في تصريح صحفي، أن محمود وادي اس���تطاع أن يلفت األنظار بش���دة خالل الفترة 

الماضية مع المصري، حتى أصبح محط أنظار أندية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن وادي يمتلك عرضا رسميا من أحد األندية الخليجية، كما يمتلك عرضين من الدوريين 

التركي واليوناني وآخر شبه رسمي من فريق مصري كبير، فّضل التحفظ على ذكر اسمه.
وأضاف »تلقينا عرضا من فريق بالدوري المصري، لكنه عرض غير مرغوب فيه بالنسبة لنا«.

وفجر أسيد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد وجود شرط جزائي في عقد وادي يمكنه تفعيله للرحيل 
دون الرجوع للنادي المصري، وذلك وفقا للوائح االتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« وتعديالته الجديدة. 

وأوضح أن انتقال وادي لناديه الجديد شبه محسوم وما يعوقه هو توقف حركة الطيران في مصر.
وأتم وكيل محمود وادي »أخطرت األندية أن أي تفاوض البد أن يكون معي شخصيا وليس عن طريق 

سماسرة ووسطاء ألن وقتها سيتم صرف النظر عنه«.
جدير بالذكر أن المهاجم الفلسطيني محمود وادي، مقيد بقائمة النادي البورسعيدي كالعب مصري.

غزة/ االستقالل: 
الرياضي،  غ����زة  ن����ادي  طال����ب 
اتحاد الكرة الفلسطيني، بإعادة 
نهائي كأس غ����زة الذي جمعه 
مع ش����باب رفح على ملعب رفح 
البل����دي جن����وب القط����اع يوم 

الثالثاء الماضي.
وكان الرياضي قد لعب لمدة 30 
دقيقة، تقدم خاللها شباب رفح 
)0/3(، قبل ان يقرر االنس����حاب 
م����ن المب����اراة، الت����ي كانت قد 
تأخ����رت لم����دة 70 دقيقة عن 
موعد انطالقها، بسبب اعتراض 
الرياض����ي على حج����م الحضور 

الجماهيري في المدرجات.
وأرسل نادي غزة الرياضي كتابا 

الى اللواء جبريل الرجوب رئيس 
االتحاد الفلس����طيني لكرة القدم، لوضعه 
في صورة مباراة نهائي كأس المحافظات 
الجنوبية بي����ن فريقي ش����باب رفح وغزة 
الرياض����ي، وال����ذي حمل مع����ه تجاوزات 
صحية وغير ذلك جد خطيرة، فيما يخص 
ع����دم االلتزام بعدد األف����راد الُمتفق على 
دخولهم لمدرجات ملعب بلدية رفح، بين 

االتحاد وبلدية رفح والشرطة والناديين.
وأك����د غ����زة الرياضي في كتاب����ه على أنه 
تعرض الى " مصي����دة " دخول عدد كبير 
من جمهور شباب رفح، وأن هذا الجمهور 
كان ُمحرضا بشكل غير مسبوق على فريق 

نادي غزة الرياضي.
وتابع: "حض����ور الجمه����ور الغفير ضرب 
بعرض الحائ����ط كافة ترتيب����ات الوقاية 
والتعقي����م من في����روس كورون����ا، والتي 
ت����م إتباعها في مباري����ات دور األربعة من 

مسابقة الكأس".
وأكد الرياض����ي في بيان، أن����ه وافق على 
خوض المب����اراة بعد التعه����د الكامل من 
جان����ب الش����رطة، بإخ����راج الجماهير من 
الملعب، من منطلق الحرص على س����المة 

الالعبين.
وأض����اف: "رغم تعه����د الش����رطة، إال أننا 
تفاجأنا بدخول عدد كبي����ر من الجماهير 

فوق العدد المسموح به، والمتفق عليه، ما 
أدى إلى حدوث حالة من االرتباك والفوضى 
داخل الملع����ب، واضطر هذا غزة الرياضي 
التخاذ قرار عدم اللعب، بسبب التجاوزات 

الحاصلة".
أو  اعتب����اره منس����حبا،  الرياضي  ورف����ض 
منح اللقب للفريق اآلخ����ر، متابعا: "العبونا 
تعرض����وا لتهدي����دات وضغوط مباش����رة 
من جماهير ش����باب رفح، وعليه س����نتخذ 
اإلج����راءات القانوني����ة لحفظ ح����ق نادي 
غزة الرياضي، والطعن رس����ميا في نتيجة 
المب����اراة، ونطالب بإعادته����ا على ملعب 

محايد".

غــزة الرياضــي يخاطــب اتحــاد الكــرة 
مطالبــًا بإعــادة نهائــي الكــأس

وكيل محمود وادي: سيرحل 
دون الرجوع للمصري

مدريد/ االستقالل:
كش���ف تقرير صحفي إس���باني، عن الرسالة 
الت���ي وجهه���ا كريس���تيانو رونال���دو، نجم 
يوفنتوس، إلى زميله ميراليم بيانيتش بعدما 

أتم األخير إجراءات انتقاله إلى برشلونة.
ووق���ع بيانيتش عقدًا رس���مًيا مع برش���لونة 
لمدة 4 مواس���م، مع وضع شرط جزائي بقيمة 
400 مليون يورو، حي���ث بلغت قيمة انتقاله 
60 مليون ي���ورو باإلضافة إلى 5 ماليين يورو 

كمكافآت.

ومن المقرر، أن يستمر بيانيتش مع يوفنتوس 
لحين انتهاء الموسم الحالي، على أن ينضم 
لبرش���لونة عقب انتهاء مباريات اليوفي في 

بطولتي الدوري اإليطالي ودوري األبطال.
بحسب موقع "ديفينسا سينترال" اإلسباني، 
فإن كريستيانو رونالدو تحدث مع بيانيتش 
بعد تأكيد انتقاله لبرش���لونة ووجه له رسالة 
صريحة، حيث قال: "اآلن س���تكون عدوي في 

إسبانيا".
ولم يستطع بيانيتش الرد على الدون، ولكن 

بعد بضع ث���واٍن، بدأ كريس���تيانو بالضحك 
وأخبره أنها كانت مزحة. 

وأشار الموقع إلى أن كريستيانو هنأ بيانيتش 
على االنتقال إلى برش���لونة، عل���ى الرغم من 
كونه مدريدًيا حتى القلب، فقد كان البوسني 
زميله في الفريق لمدة عامين ولديهم عالقة 

جيدة.
وتم���ن رونال���دو النجاح لبيانيت���ش، لكن لم 
يتمنى له حًظا جماعًيا، ألن ذلك سيضر بريال 

مدريد وكذلك يوفنتوس.

رونالدو لبيانيتش: اآلن ستكون عدوي في إسبانيا

ميونخ/ االستقالل:
ذكرت تقارير صحفية أن العب الوس���ط البرازيلي فيليب كوتينيو مدد إعارته من 
برش���لونة اإلسباني إلى بايرن ميونخ األلماني حتى نهاية الموسم الحالي 2019/ 

.2020
وبحس���ب صحيفتا "بيلد" األلمانية و"ماركا" اإلس���بانية فإن كوتينيو سيبقى مع 

بايرن ميونخ بطل الدوري األلماني حتى نهاية كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
وأشارت "ماركا" إلى أن كوتينيو وافق على خفض راتبه في بايرن بواقع 50 بالمئة 
من أجل االس���تمرار مع النادي البافاري حتى نهاية الموس���م، وهو نفس ما حدث 
مع زميليه الفارو اودريوزوال المعار من ريال مدريد وإيفان بيريسيتش المعار من 

إنتر ميالن.
ويتضمن عقد إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ ش���رطا جزائيا يسمح لألخير بشراء 
الالعب بش���كل نهائي مقابل دفع 120 مليون يورو.  وس���جل البرازيلي 21 هدفا 
خالل 76 مباراة مع برشلونة بعد انتقاله للفريق في يناير 2018 قادما من ليفربول 

اإلنجليزي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 120 مليون يورو.

مدريد/ االستقالل:
طالب الفرنس����ي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد االس����باني 
رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بضرورة ضم الجناح الدولي الس����نغالي 
س����اديو ماني من صف����وف نادي ليفرب����ول اإلنجليزي خالل فت����رة االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
وذكرت تقارير صحفية اس���بانية أن زيدان وضع ساديو ماني كهدف أول لضمه هذا 

الصيف لصفوف النادي المرينجي لتعزيز خط الهجوم بالموسم الجديد.
حي���ث يعاني الريال بقوة هجوميا هذا الموس���م بعد كث���رة إصابات النجم البلجيكي 
إيدين ه���ازارد واقتراب رحيل النج���م الدولي الويلزي جاريث بي���ل الذي أصبح خارج 

تشكيلة زيدان بالمباريات السابقة ببطولة الدوري االسباني الممتاز.
يذكر أن النجم الدولي السنغالي ساديو ماني قد تألق بقوة مع نادي ليفربول اإلنجليزي 
فى السنوات الماضية حيث استطاع أن يس���اهم فى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 

وكأس السوبر األوربي باإلضافة إلي كأس العالم لألندية والبريميرليج.

زيدان يطالب ريال مدريد 
بضم ساديو ماني

كوتينيو يتخلى عن نصف 
راتبه للبقاء مع بايرن ميونخ
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نابلس/ االستقالل: 
أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس الخميس 
عن األسير »مصعب توفيق الهندي« من بلدة تل 
غربي نابلس، بعد اعتقال إداري دام عشرة أشهر.

وخاض الهندي البالغ من العمر )30 عاما(، إضرابا 
مفتوحا ع���ن الطعام لمدة 75 يوما احتجاجا على 

إعادة اعتقاله بعد عام فقط من اإلفراج عنه.
وتمك���ن األس���ير الهندي م���ن اجبار إدارة س���جون 

االحتالل على تحديد موعد لإلفراج عنه، بتمديد أخير 
وجوهري العتقاله اإلداري ينتهي اليوم )أمس(.

واعتق���ل الهن���دي، وال���ذي توجه ل���ه قوات 
االحتالل تهمة العضوية ف���ي حركة الجهاد 
اإلس���المي، أكثر من ثماني���ة مرات، وجهت له 
خاللها أوامر باالعتق���ال اإلداري ألكثر من 25 
م���رة، وأضرب في الع���ام 2018 لمدة 35 يوًما 

رفضا لهذا االعتقال.

القدس المحتلة / االستقالل:
كش����ف تقرير إس����رائيلي حجم العنصرية 
تج����اه اليهود اإلثيوبيين الذين يقيمون في 

مناطق معزولة عن بقية المستوطنين.
التنفيذية لمنظمة  الرئيس����ة  »غانت داسا« 
»مهاج����رون مع����ا«، غي����ر الربحي����ة الخاصة 
باليه����ود اإلثيوبيين، قالت في تقرير لصالح 
»يديعوت أحرنوت«، إن »العنصرية مش����كلة 
لكل اإلس����رائيليين، وفي اليوم الذي أراهم 
يحتج����ون على ظ����روف الجالي����ة اإلثيوبية، 
سأبدأ حينها في االعتقاد بأن شيئا ما إيجابيا 
يتح����رك، وأدرك أن هن����اك فرص����ة لهزيمة 
بعض آفة العنصرية، لكنه لم يحصل بعد«.

وبحسب داسا، فإن »المستوطنين اإلثيوبيين 
هاجروا إلس����رائيل كجميع اليهود اآلخرين؛ 
س����عيا وراء حلم األجيال اليهودية القادمة، 
لكن إس����رائيل ه����ذه، التي بن����ى المجتمع 
اليه����ودي فيها حياته، تبي����ن الحقا أن لها 

وجوها عديدة«. 
وأضافت: »أش����عر بالقلق حق����ا أن ينمو ابني 
ذو البش����رة الداكنة في مجتمع إس����رائيلي 
يكره اللون األس����ود، وفي دولة يعتبر ضباط 
ش����رطتها أصحاب هذا اللون بأنهم مشتبه 
بهم على الفور، وفي غضون بضع س����نوات، 
س����يبدأ ابني كأي صبي بالتحرك عبر شوارع 
ت����ل أبي����ب، ومراكز التس����وق ف����ي طريقه 

للمدرسة في س����اعات النهار والمساء، لكني 
مرعوب من الس����يناريوهات التي تتبادر إلى 

ذهني حول ما سيواجهه«.
وأك����دت أن »وجع القلب لم يعد خياال، فهذه 
الس����يناريوهات باتت أخب����ار الصباح بحياة 
زمن  منذ  األبي����ض،  والش����ارع  اإلثيوبيي����ن، 
ينظر لإلثيوبي في إس����رائيل نظرات ملؤها 
اإلذالل والعنصري����ة، واألس����وأ أن االلتق����اء 
بالش����رطة في الش����ارع أكثر بكثير من إهانة 
للمتظاهري����ن، بل يش����كل خط����را حقيقيا 
يهدد حياة اليه����ودي اإلثيوبي، وكأننا بتنا 
التي يواجهها  التهديدات ذاته����ا  نعيش 
ذوو البشرة السوداء في واليات مينيابوليس 

وكليفالند وميسوري ونيويورك األمريكية«.
وأش����ارت إل����ى أن »ذلك م����ن ش����أنه إخراج 
من  لإلثيوبيين،  االحتجاجي����ة  المظاه����رات 
خ����الل موجات م����ن الغض����ب المتزايد التي 
تغمر شوارع المدن اإلس����رائيلية الرئيسية؛ 
نتيج����ة س����نوات م����ن اإلحب����اط المس����تمر 
لالحتكاك الهجومي والعنيف مع الش����رطة، 
مع أن المجتمع اليه����ودي اإلثيوبي الصغير 
يش����كل 1.6 بالمئ����ة فق����ط م����ن الجمهور 
اإلسرائيلي، لكنه يعاني من ظاهرة معروفة 
جي����دا في الواق����ع األمريكي بوصف����ه أقلية 
مرتبطة بالوصم تجاه لون البش����رة الداكن«. 
ومنذ عام 1997، ُقتل 11 مس����توطنا إثيوبيا 

على أيدي الش����رطة اإلس����رائيلية، بحس����ب 
يديعوت أحرنوت.

ض����د  االتهام����ات  »نس����بة  أن  وأوضح����ت 
اإلثيوبيي����ن ف����ي إس����رائيل ضعف نس����بة 
االتهام����ات العام����ة لباقي اليهود، ونس����بة 
القضاي����ا الت����ي ت����م فتحه����ا ض����د القصر 
اإلثيوبيي����ن أكث����ر م����ن 3.5 مرة من نس����بة 
األقلية اإلس����رائيلية، ونسبة االتهامات ضد 
القاصري����ن اإلثيوبيين أكب����ر بأربع مرات من 
نس����بتهم بين السكان؛ ونس����بة القاصرين 
من الجالية اإلثيوبية المرسلة للسجون تبلغ 
عش����رة أضعاف نسبتهم من السكان، وهذه 

األرقام مروعة«.

تقرير »إسرائيلي« يكشف حجم العنصرية ضد اليهود اإلثيوبيين

القدس المحتلة/ وكاالت:
اعتبرت صحيف����ة »يديعوت أحرنوت« العبرية أن 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب يتعرض لضغط 
ش����ديد من قبل أتباع الكنائس اإلنجيلية، لدعم 
تنفي����ذ االحتالل اإلس����رائيلي خطة ض����م أجزاء 

واسعة من الضفة الغربية واألغوار.
 وذك����رت الصحيفة، في تقرير لها، أنه »بالتوازي 
م����ع القن����اة المفتوحة مع إس����رائيل في موضوع 
الضم، يتلقى الرئيس ترامب إش����ارة بالموضوع 
م����ن الداخ����ل أيض����ا، فاإلنجيلي����ون يش����ددون 
ضغطهم عليه لتحقيق الخط����وة، بل ويحذرونه 
من أنه إذا تراجع عن تأييدها فإن األمر س����يضر 

بفرصه ف����ي الفوز في االنتخابات الرئاس����ية في 
تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل«.

ونقل����ت الصحيفة عن »مايك أفن����س«، وهو من 
الش����خصيات البارزة في العالم اإلنجيلي، تأكيده 
أن »قدرة الرئيس ترامب على الفوز في االنتخابات 
ستحس����م ف����ي تصويتن����ا نح����ن اإلنجيليين«. 
وأض����اف: »تأييدنا حرج، وه����و ال يمكنه أن يفوز 
بدونن����ا، نحن مئة في المئة مع بس����ط الس����يادة 
)احتالل األراضي الفلس����طينية(، وتأييدنا لذلك 
لم يبدأ بترام����ب بل بكتابنا المق����دس، إذ نؤمن 
بأن الرب قرر بس����ط السيادة قبل آالف السنين«، 

بحسب زعمه.

وأش����ار أفنس إلى أن بعضًا من مستشاري ترامب 
يش����يرون عليه بمعارضة الضم، وقال: »أعتقد أن 
كل مستشار يشير للرئيس بالتراجع عن موضوع 
تأييد بسط الس����يادة من شأنه أن يمس بفرص 
الرئي����س للفوز في االنتخابات«. وتابع: »أس����وأ ما 
يمكن لترام����ب أن يفعله في فت����رة االنتخابات، 
أن يعلن أنه يع����ارض االعتراف بدول����ة التوراة، 
ألن كل اإلنجيليي����ن متحدون خلف التوراة، التي 
كتب فيه����ا من يب����ارك إس����رائيل يباركه الرب 
وكل مستش����ار  يحث����ه على التراج����ع عن تأييد 
بسط الس����يادة )الضم(، يدفعه إلى خارج البيت 

األبيض«.

»يديعوت«: إنجيليون يهددون ترامب.. »الضم« أو خسارة الرئاسة

رام الله/ االستقالل: 
رصد مركز القدس لدراس���ات الشأن اإلس���رائيلي والفلسطيني، 384 انتهاًكا 
إس���رائيلًيا خالل ش���هر حزيران، بواقع 13 انتهاًكا يومًي���ا مّس كافي نواحي 

الحياة للفلسطينيين.
وأش���ارت مدير وحدة الرصد الميداني في المركز روال حسنين، إلى أن االحتالل 

ما زال ينتهك حياة الفلسطينيين بكافة الوسائل.
وقال���ت إن االحتالل ورغم أن جائحة كورونا ما زالت متواصلة، لم يوقف 
انتهاكاته، ما يدلل على أن حياة الفلس���طيني مس���تباحة تحت كافة 

الظروف.

13 انتهاكًا »إسرائيليًا« يوميًا 
ضد الفلسطينيين بحزيران

ش����رطة االحتالل قي����ودًا على دخول الفلس����طينيين إل����ى األقصى، 
وتحتج����ز بطاقاتهم الش����خصية عند بواباته الخارجي����ة، فيما تبعد 
العش����رات منهم عنه لفترات متفاوتة، فيما حررت مخالفات لبعض 
المصلين الوافدين للمس����جد والخارجين منه، بحجة عدم ارتدائهم 

الكمامات.
من ناحي����ة أخرى أصي����ب عش����رات المواطنين باالختن����اق، نتيجة 
استنش����اقهم الغ����از المس����يل للدم����وع، أطلق����ه جي����ش االحتالل 
الصهيوني، في باب الزاوية وس����ط مدين����ة الخليل. وأفادت مصادر 
محلي����ة ب����أن مواجهات اندلع����ت، أم����س الخميس، بي����ن االحتالل 
والشبان الغاضبين، الذين خرجوا للتنديد بخطة االحتالل ضم أراٍض 
فلس����طينية محتلة، وبممارسات المس����توطنين ضد المواطنين في 
الخليل. وأطلقت قوات االحتالل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
وقنابل الصوت، والغاز المس����يل للدموع اتجاه الشبان الغاضبين، ما 

أدى الى وقوع إصابات باالختناق بينهم.

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس 
إنه "مس���تعد إلعطاء فرصة لمفاوضات استعادة جنوده 

من غزة حال وجود بارقة أمل بنجاح الجهود".
وأضاف نتنياهو خالل اش���تراكه في التأبين الس���نوي 
لقتل���ى الحرب األخي���رة على غزة في الق���دس: "نواصل 
العمل الستعادة أورون ش���اؤول وهدار غولدين وكذلك 
أبارا منغستو وهشام السيد وعندما تكون هنالك نافذة 

من الفرص؛ فنحن مستعدون لمنح تلك الفرصة".
وفي الس���ياق، قال نتنياهو إن التحديات األمنية التي 

نواجهها تلزمنا بأن نكون دائما على أهبة االستعداد.
ا، بما في ذلك  ا وبّرً وأضاف: "نحن مس���تعدون بحًرا وج���ّوً
من خالل إقامة الحاجز ضد األنفاق في قطاع غزة وسيتم 

استكمال بنائه حتى نهاية هذا العام."
وقال: "مس���تعدون للتعامل مع جميع الس���يناريوهات 
ا. وكل من س���يحاول أن يتحدانا  بقوة هجومية كبيرة جّدً

من خالل القيام بأعمال "عنف" سيتكبد أقسى ضربة.
ب���دوره، قال نائب نتنياهو، وزي���ر الجيش بيني غانتس 
إن المعرك���ة لم تنته ول���ن تنته إال بع���ودة الجنود من 
غزة، وكذلك اإلس���رائيليين المحتجزي���ن هناك. وقال: " 
ال توجد مطامع إس���رائيلية في قطاع غزة عدا اس���تعادة 
األبناء والهدوء لس���كان الجنوب، إذا فهم الجانب اآلخر 
ذلك، فسيكون هنالك ازدهار اقتصادي نطمح إليه نحن 

أيضًا، وإذا لم يفهموا فسنعمل على إفهامهم".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعادت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي صباح أم���س الخميس 
اعتقال األس���ير المقدسي محمد موس���ى محمد العباسي )29 

عاًما(، لحظة اإلفراج عنه من أمام سجن »النقب« الصحراوي.
وأفاد رئيس لجنة أهالي األس���رى المقدسيين أمجد أبو عصب 
بأن س���لطات االحتالل اعتقلت األسير العباسي من بلدة سلوان 
جنوبي المس���جد األقصى المبارك، لحظة تح���رره من أمام بوابة 
سجن »النقب«، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 45 شهًرا.

وأش���ار إلى أن تلك القوات حولت األس���ير العباس���ي إلى مركز 
»المسكوبية« غربي القدس للتحقيق معه.

وكان العباس���ي اعتق���ل بتاري���خ 2016/10/5، وأدانته محكمة 
االحتالل اإلسرائيلي بعدة تهم، وتنقل بين عدة سجون.

وتتعمد سلطات االحتالل التنغيص على األسرى لحظة تحررهم 
باختطافه���م م���ن أمام بوابات الس���جون لمنعهم م���ن الفرحة 
واالحتفال بتحررهم، ولحرمانهم م���ن الحاضنة االجتماعية من 

أبناء الشعب الفلسطيني.

نتنياهو: مستعدون للتفاوض الستعادة جنودنا من غزة االحتالل يعيد اعتقال أسير 
مقدسي لحظة اإلفراج عنه

جنين/ االستقالل: 
م���ددت محكمة س���الم العس���كرية اإلس���رائيلية أمس 
الخميس توقيف األس���ير أحمد جمال القمبع )32 عاًما( 
من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، للمرة ال� 

20 على التوالي.
وذكر مكتب إعالم األسرى أن األسير القمبع معتقل منذ 
2018/1/18، وما ي���زال موقوًفا، وعرض على المحاكم 20 
مرة، كان آخرها يوم امس الخميس، حيث عقدت جلس���ة 
المحكمة عبر الفيديو كونفرنس وتم تأجيلها، وهو يقبع 

في سجن »جلبوع«.
وأش���ار إلى أن االحتالل يتهم األسير القمبع بالمشاركة 
في العملية التي نفذها الش���هيد أحمد جرار، وأدت إلى 

مقتل حاخام إسرائيلي.
ولفت إلى أن االحتالل هدم منزل عائلة األسير القمبع عام 
2018، بعد اعتقاله بأس���ابيع، وأعادت عائلته بمساعدة 
الجي���ران وأهل الحي بناءه، وبعد أن انتهت تلقت إخطاًرا 
جديًدا بالهدم مرة ثانية، وقدمت العائلة استئناف إلى 
المحكم���ة العلي���ا، لكنها رفضته وتم ه���دم المنزل في 

فبراير الماضي.

تمديد اعتقال األسير 
أحمد القمبع للمرة الـ 20

االحتالل يفرج عن أسير من 
الجهاد اإلسالمي بنابلس

يافا/ االستقالل: 
تظاهر العش����رات من س����كان مدين����ة يافا داخل 
مناطق عام 1948، ام����س الخميس، احتجاًجا على 
اس����تمرار بلدي����ة المدين����ة في تجري����ف المقبرة 

اإلس����المية. وبحس����ب موقع صحيف����ة يديعوت 
أحرونوت، ف����إن الوقفة نظمت أم����ام منزل رئيس 
بلدية ت����ل أبيب رون هولدائ����ي، لمطالبته بوقف 
عملية تجريف المقبرة لبناء مأوى إليواء المشردين.

تظاهرة في يافا احتجاجًا على 
تجريف المقبرة اإلسالمية

ع�سرات امل�ستوطنني ..
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لندن/ االستقالل: 
تمكن طفل بريطاني، يبلغ من العمر 5 سنوات، من جمع مبلغ أكثر من مليون 

جنيه إسترليني )1.2 مليون دوالر(، لمستشفى أنقذ حياته.
الطفل الذي يعاني من إعاقة مش���ى على قدميه االصطناعيتين، مس���افة 
10 كيلومترات، ضمن حملة أطلقت لجمع التبرعات لصالح المستشفى في 
لندن. فقد الطفل توني هودغيل س���اقيه بعد تعرضه لس���وء معاملة من 
والديه عندما كان مولودا جديدا، وتمكن المستشفى من إنقاذ حياته لكنه 

اضطر إلى بتر ساقيه.
وكان هودغيل يسعى إلى جمع تبرعات ب�500 جنيه إسترليني لمستشفى 
لندن من خالل المش���ي طوال ش���هر يونيو، لكن التبرعات انهالت محطمة 
ذلك الهدف، حيث جمع 1.1 مليون جنيه إس���ترليني على صفحته لجمع 

التبرعات عبر اإلنترنت حتى األربعاء.
وأكمل الطفل هودغيل مس���يرته يوم الثالثاء أمام حشد كبير في مسقط 

رأسه في وست مولينغ، جنوب شرق إنجلترا، واحتفل مع عائلته. 
وقالت والدته بالتبني باوال هادغيل إنه »أمر ال يصدق، توني قبل أس���ابيع 
قليلة كان بالكاد يمكن���ه اتخاذ خطوات قليلة، إنه فتى قوي ولديه عزيمة 

قوية ونحن فخورون به للغاية«.

طفل بريطاني يكافئ مستشفى 
أنقذ حياته بأكثر من مليون دوالر

�صاب من رام اهلل يزود الطيور واحليوانات باملياه حلمايتها من احلرارة العالية يف ف�صل ال�صيف

أثينا/ االستقالل: 
ش���عر الطالب اليوناني، كليون باباديمتريو، 
بالشوق والحنين إلى أسرته، فقرر كسر العزلة 
المفروض���ة عليه بس���بب الجائح���ة، وركوب 
دراجته الهوائية م���ن بريطانيا إلى اليونان، 

قاطعًا مسافة ألفي ميل في فترة 48 يومًا.
وخ���اض الطال���ب البالغ من العم���ر 20 عامًا، 
تل���ك الرحلة الطويلة، بعد أن ضاق ذرعًا وهو 
ينتظ���ر رفع القيود المفروضة على الس���فر، 
وفقًا لصحيفة »ذا مي���رور« البريطانية. غادر 
ش���قته في أبردين بأس���كتلندا في العاشر 
من مايو، واس���تقل عبارة نقلته إلى هولندا، 
قب���ل أن يركب دراجته عبر ألمانيا والنمس���ا 
وإيطاليا مع حمولة ت���زن 30 كيلوغرامًا. ومن 

إيطالي���ا، اس���تقل عبارة أخرى إل���ى باتراس 
باليونان، ووصل إلى أثينا بعد سبعة أسابيع 

من انطالقه.
قال كليون إن���ه يحب المغام���رات، بالتالي 
عندما لم يتمكن من الس���فر بالطائرة قرر أن 

يركب الدراجة للعودة إلى منزله.
وخ���الل الرحل���ة، تعرضت عج���الت دراجته 
لثق���وب، وكان علي���ه تحمل الثل���وج والبرد 
والحرارة الش���ديدة على طول الطريق، لكنه 
كان درس���ًا ُأجبر على التعامل معه، حس���ب 
قوله، وهو يعاني من تقرحات، بسبب الركوب 
لمس���افة طويلة، لكنه يعتقد أن الموضوع 

كان يستحق كل ذلك.
وقد خيم كليون عل���ى الطريق خالل رحلته 

الطويلة، وعاش على الخبز وزبدة الفول وعلب 
السردين.

وعند وصوله إلى ميليس���يا، شمال العاصمة 
اليونانية، اس���تقبله والداه بت���اج من الغار 
وراية كبيرة كتب عليها: »أهاًل بك في منزلك 

كليون: تحد آخر تم إنجازه!«.
ويخطط كليون اآلن للعودة إلى أس���كتلندا 
عندما تستأنف الرحالت من جديد، من أجل 
إكمال دراسته في الهندسة اإللكترونية في 

جامعة أبردين.
ويذك���ر أن هذه ليس���ت المغام���رة األولى 
للطالب، فقد س���بق أن نش���ر عل���ى صفحة 
»فيسبوك« أنه تسلق جبال كاليمانجارو في 

سبتمبر 2019.

طالب يقطع 2000 ميل على دراجة شوقًا لوالديه

بكين/ االستقالل: 
أفادت صحيفة "جانمينغ جيباو" الصينية بسبيل يمكن اعتماده لجعل البطيخ 

أحلى وذلك عن طريق تجميده.
وقال���ت الصحيفة إن البطيخ باعتباره من أه���م الفواكه الصيفية ويحتوي على 
الفركتوز ما يس���اعد في  ضبط حالوته عن طريق تغيي���ر درجة الحرارة. وتزداد 

الحالوة بقدر انخفاض درجة حرارة الفركتوز.
يفضل الناس تناول المش���روبات الغازي���ة والبوظة مبردتين ألنهما تتضمنان 
الفركتوز. ويبقى البطي���خ من أكثر الحلويات الصيفية فائدة لما فيه من كمية 
كبيرة من الفيتامينات. ويمكن أن يس���اعدك البطيخ في تعاطي أقل ما يكفي 
من الطعام إذا أكلته قبل تناول وجبة طعام يومية، مع العلم أن فيه 30 س���عرة 

حرارية لكل 100 غرام.

علماء صينيون ينجحون 
في زيادة حالوة البطيخ

نيودلهي/ االستقالل:
شخصت إصابة مئة شخص تقريبا بفيروس كورونا 
المستجد في الهند بعدما شاركوا في غضون أيام 
قليل���ة في حفل زواج ومأتم ش���اب كان مصابا على 
األرجح بمرض كوفيد-19، على ما ذكر مسؤول طبي 

محلي األربعاء.
وش���ارك أكثر من 400 ش���خص في والي���ة بيهار 
)ش���مال( في 15 يونيو في زواج شاب في السادسة 
والعش���رين كان يعاني أعراضا ش���بيهة بفيروس 
كورونا المس���تجد وفي مأتمه بعد وفاته إثر يومين 

على ذلك.
وقال راج كيش���ور شوداري مس���ؤول قطاع الصحة 
في باتنا، عاصمة والية بيهار، "أصيب 111 ش���خصا 

شاركوا إما في الزواج وإما في المأتم. وحددت هوية 
المشاركين اآلخرين ووضعوا في العزل".

وأقامت الس���لطات مخيما خاصا لفحص األشخاص 
الذي���ن حضروا التجمعي���ن بعد ارتف���اع كبير في 
اإلصابات في البلدة المعنية. وفتح تحقيق مع عائلة 

العريس.
ويجه���ل األطب���اء إن كان ه���ذا األخير مصدر 
انتقال الع���دوى، إذ إن العائلة عمدت فورا إلى 
إحراق جثته قبل إخضاعه���ا للفحوصات. ولم 
تثب���ت إصابة أي من أقارب���ه أو زوجته الجديدة 

بالفيروس.
وكان مهندس المعلوماتية هذا من غارغاون القريبة 
م���ن نيودلهي عاد إلى دياره قبل أس���بوع فقط من 

زواجه وكان يعاني من الحمى واإلسهال، على ما أكد 
شوداري.

 وقد أدخل المستشفى لفترة قصيرة، إال أن عائلته 
تمكنت من إعادته إلى المنزل بعد تناول العقاقير 

واحتفلت بزواجه بحضور 400 مدعو.
وتوفي العريس الش���اب في منزله بعد يومين على 

الزواج.
وبس���بب جائحة كوفيد-19 التي ال تزال متفش���ية 
في الب���الد، تحدد الهند عدد الحاضرين في حفالت 

الزفاف بخمسين شخصا وبالمآتم بعشرين.
وتوفي في الهند 17400 ش���خص ج���راء فيروس 
كورونا المس���تجد فيما بلغت اإلصاب���ات 585493 

وهي في تصاعد سريع.

موسكو/ االستقالل: 
أصبح رائد الفضاء الروسي أناتولي إيفانيشين 
أول إنس���ان يصّوت عب���ر اإلنترنت م���ن وكالة 
الفض���اء الدولية، بحس���ب م���ا ذكرت���ه وكالة 

»روسكوسموس« الروسية للفضاء.
ويقيم إيفانيشين في المحطة منذ مطلع إبريل/

نيس���ان، وصّوت في إطار اس���تفاء حول اصالح 
دستوري في روسيا، بحسب ما أوضحته الوكالة 

الروسية في بيان.
وأكد البي���ان: »أصبح أناتولي إيفانيش���ين أول 

إنسان يصّوت من المدار عبر اإلنترنت
وهذا االستفتاء، حول إصالح دستوري من شأنه 
الس���ماح خصوص���ًا لفالديمير بوتي���ن بتعزيز 
س���لطته مقررًا في إبريل/نيس���ان في األساس، 
لكنه أرجئ بس���بب في���روس كورون���ا الجديد. 
ولتجنب تواف���د الكثير من الناخبين على مراكز 

االقتراع من دون التأثير على نس���بة المشاركة، 
اس���تمر التصويت م���ن 25 يونيو/حزيران إلى 

األول من يوليو/تموز.
وقد سمح لسكان موس���كو ونينجي نوفغورود 
)فولغ���ا( بالتصويت اإللكترون���ي أيضًا. ويملك 
إيفانيش���ين عنوانًا دائمًا في موسكو، ما سمح 
له بالتصويت إلكترونيًا عبر موقع مكرس لهذه 

الغاية يوم الثالثاء.

عريس يموت بعد إلحاق عدوى فيروس كورونا بـ 111 ضيفًا

رائد روسي يصّوت إلكترونيًا من محطة الفضاء 

عمان/ االستقالل: 
ف����ي حادثة غريبة وغير مس����بوقة في األردن لجأت س����يدة إلى القضاء 

بسبب معاناة قطتيها من ضرر نفسي.
وقال المحامي أسد الشواهين في تصريحات صحفية: إن موكلته تركت 
قطتيها )اسماهما دعبول وبوسي( في مكان مخصص لرعاية الحيوانات 
في محافظة إربد قبل أن تسافر في رحلة سياحية الى تركيا لمدة شهر، 
وحين عادت فوجئت بأن القطتين في وضع نفس����ي س����يئ وبائستين 

نتيجة سوء المعاملة الذي تعرضتا له.
وأض����اف أن القطتين ترفضان الطعام مما دفع موكلته فورًا لفحصهما 

صحيًا ونفسيًا، وإجراء التحاليل المخبرية والطبية الالزمة.
وأوضح الش����واهين أنه طالب بتعويض عن الض����رر المادي والمعنوي 
لموكلت����ه، الفتًا إلى أن القرار للمحكمة،  واألمر مرتبط بلجان الخبرة التي 

تقدر األضرار.
وح����ول تفاصيل القضية المرتبطة بالقطتين قال: إن  الفحوص الطبية 
تبي����ن تعرض القطتين الى س����وء رعاية، ما تس����بب بأثر نفس����ي على 
مالكتهم����ا، فقررت رفع دع����وى قضائية بحق دار الرعاية خالل ش����هر 
فبراير/شباط الماضي، مبينًا أنه تم عقد أربع جلسات للنظر في القضية 
المرفوعة حت����ى اآلن في محكمة صلح إربد بحس����ب أصول المحاكمات 

المتبعة.
ولم يس����بق أن تم قبول مثل ه����ذه القضايا من قبل المحامين وال حتى 
الهيئات القضائية، وش����دد المحامي على أن مالكة القطتين تعرضت 

بدورها لضرر معنوي ومادي، نتيجة ما وقع من إيذاء على قطتيها.

 دعوى قضائية في األردن 
لتضرر قطتين نفسيًا


