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اشتيه: %82 من إصابات »كورونا« 
بسبب األعراس وبيوت العزاء

1050 حالة اعتقال بالقدس منذ بدايةالعام الجارينادي األسير: عدم صرف بعض البنوك مستحقات األسرى خنجر بخاصرة شعبنا

غزة/ االستقالل:
أعلنت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، 
االثنين، است�شهاد األسير سعدي الغرابلي 
من قطاع غزة، في معتقل »إيش���ل«، نتيجة 

سياس���ة اإلهمال الطبي التي تتبعها إدارة 
س���جون االحت���الل بحق األس���رى المرضى.

الش���هيد الغرابل���ي )75 عام���ا( م���ن حي 
الش���جاعية بمدينة غزة، أحد أقدم األس���رى 

الفلسطينيين، وأمضى 26 عامًا في سجون 
االحتالل، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة. 

وبحسب عائلة الغرابلي الممنوعة 
فق���د وصلته���ا  زيارت���ه،  م���ن 

يرفع شهداء الحركة األسيرة إلى 223 شهيدًا

استشهاد األسير سعدي الغرابلي من غزة جراء اإلهمال الطبي

القدس المحتلة/ االستقالل:
أخطرت س���لطات االحت���الل »اإلس���رائيلي«، 
االثنين، به���دم 30 منزاًل ومنش���أة في بلدة 

المحتلة.وق���ال عضو  بالق���دس  العيس���وية 
لجنة متابعة العيس���وية محمد أبو الحمص، 
إن طواق���م تابعة لبلدية االحت���الل بالقدس، 

وزع���ت عش���رات اإلخط���ارات باله���دم على 
منشآت ومنازل للمقدسيين في 
مختلف احياء البلدة، عرف منها 

عشرات المستوطنين يدنسون األقصى
االحتالل يخطر بهدم 30 منزال ومنشأة في القدس ويجّرف أراضي بنابلس

رام الله/ االستقالل:
قالت الحكومة الفلس����طينية إن نتائج امتحان الثانوية 

العامة ستعلن السبت المقبل.
وع����رض وزي����ر التربي����ة والتعلي����م م����روان عورتان����ي 
خ����الل اجتماع مجل����س ال����وزراء االثنين، خط����ة الوزارة 

واستعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد.
وص����ادق المجلس على مقت����رح ال����وزارة بتبني نموذج 
التعليم المدمج في العام الدراسي 2020 / 2021، وذلك 
في إطار بروتوك����ول صحي معتمد يوفر اس����تحقاقات 

السالمة والوقاية لطلبتنا ولألسرة التربوية.

كما أكد المجلس على ض����رورة بذل كل جهد ممكن من 
أجل ضمان جودة وعدالة النموذج المقترح.

كما صادق المجلس على تش����كيل لجن����ة وزارية لدعم 
وإس����ناد خط����ة وزارة التربية للعودة للم����دارس، وذلك 
اس����تلهاما للنجاح الممي����ز الذي تمخ����ض عنه الجهد 
الحكومي المشترك في تنظيم امتحان الثانوية العامة 
في ظل المش����هد الكورون����ي. ودعا المجل���س المواطنين 
إل���ى االبتعاد عن أية مظاهر من ش���أنها أن تخ���ل باإلجراءات 
والتدابي���ر االحترازية لمنع تفش���ي الوباء، وذل���ك حرصًا على 

سالمة المجتمع وسط االرتفاع المضطرد في أعداد اإلصابات.

الحكومة: إعالن نتائج الثانوية العامة السبت المقبل

عبيد لـ »االستقالل«: السلطة مطالبة بإعالن »شجاع« 
عن فشل »أوسلو« والتخلي عن التزاماتها األمنية

الدوحة – غزة/ قاسم األغا:
دع���ا عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( ماه���ر عبيد، قيادة الس���لطة 
الفلسطينية، وحركة »فتح«، إلى التحلّي بالشجاعة، 

باإلع���الن عن انته���اء مرحل���ة »أوس���لو«، والذهاب 
نحو بن���اء اس���تراتيجية وطنية موح���دة بين الكل 

المقاومة  قاع���دة  الفلس���طيني على 
الشاملة لالحتالل.

اإلهمال الطبي.. عصا الموت 
الغليظة في وجه األسرى المرضى

غزة/ سماح المبحوح
يعيش العشرات من األسرى المرضى داخل 
سجون االحتالل االسرائيلي، مع آالمهم دون 
تقديم أي رعاية طبية أو عالج مناسب لهم، 

في ظل سياس����ية اإلهمال الطبي الممنهج 
التي تتبعها ضدهم ادارة السجون؛ لتبقى 

فريس����ة  وحياتهم  أجس����ادهم 
للمرض والموت البطيء. وتتعمد 

تسجيل وفاة وعشرات اإلصابات 
الجديدة بكورونا في الضفة والقدس

رام الله/ االستقالل:
أف���ادت وزيرة الصحة د. م���ي الكيلة أن فحص في���روس كورونا ُيجرى 
للمشتبه بإصابتهم بالفيروس، ولمخالطي اإلصابات المؤكدة بالفيروس.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي مقتضب الليلة 
الماضية، أن طواقم ال���وزارة تجري عمليات حصر مخالطي 

�الحتالل يو��شل عملي�ت �لهدم ملن�زل ومن�ش�آت �لفل�شطينيني          )�أر�شيف(

الحساينة: االحتالل ال يقيم وزنًا 

للقانون الدولي وال يفهم إال لغة القوة
غزة/ االستقالل:

َد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الدكتور يوسف  أكَّ
 »إسرائيل« تمارس جرائم بش���عة بحق األسرى الفلسطينيين والعرب 

َّ
الحساينة أن

 »اس���رائيل« تمارس جريم���ة القتل البطيء بحق 
َّ

داخل المعتقالت، مش���ددًا على أن
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 األغوار- بيت لحم/ االستقالل:
ش���رعت قوات االحت���الل االس���رائيلي، أمس 
اإلثني���ن، بإج���راءات وتمديدات ف���ي منطقة 
الس���اكوت باألغ���وار الش���مالية، فيم���ا أق���ام 

مستوطنون معرشا قرب خربة الفارسية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن طواقم 
لالحتالل تقوم بتمديدات غير مسبوقة ألسالك 
أرضية في المنطقة الغربية لخربة الس���اكوت، 

دون معرفة أسباب ذلك.
وأض���اف أن مس���توطنين أقاموا معرش���ا إلى 
الشمال من منطقة إحمير قرب خربة الفارسية، 

علما أنهم يواصلون منذ أيام زراعة أش���جار في 
المنطقة على مقربة من خيام السكان، وهناك 

تخوفات من إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
وفي ذات الس���ياق،  نصب مستوطنون، أمس، 
خيم���ة ف���ي أراض ببلدة بتير غ���رب بيت لحم 

جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وق���ال رئي���س بلدي���ة بتير تيس���ير قطوش 
لمراس���لنا، إن مجموع���ة م���ن المس���توطنين 
اقتحمت منطقة »الخمار« شرق البلدة ونصبت 

خيمة فيها.
وأش���ار قطوش إلى ان هذه ه���ي المرة الثانية 

التي ينص���ب فيها المس���توطنون خيمتهم 
في هذا الموق���ع في غضون أقل من أس���بوع، 
وأن مواطنين من البلدة كانوا تصدوا لهم يوم 
الجمعة الماضي، بعد نصبهم لخيمة في نفس 
األرض وأحاطوها بأسالك، قبل أن يتم طردهم .

وأوضح قطوش أن منطق���ة »الخمار« واحدة من 
المناطق المس���تهدفة وتتع���رض العتداءات 
متكررة من المستوطنين، حيث سبق وأن شقوا 
ع���ام 2018 طريقا اس���تيطانية فيها ونصبوا 
خيم���ة، مؤكدا أن المنطقة تعد متنفس البلدة 

الوحيد من حيث التوسع العمراني.

مستوطنون يقيمون معرشًا باألغوار الشمالية 
وينصبون خيمة في أراٍضِ ببلدة بتير

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت هيئ���ة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن، االثنين، 
است�ش���هاد األسير س���عدي الغرابلي من قطاع غزة، في 
معتقل »إيش���ل«، نتيجة سياس���ة اإلهمال الطبي التي 

تتبعها إدارة سجون االحتالل بحق األسرى المرضى.
الش���هيد الغرابلي )75 عاما( من حي الش���جاعية بمدينة 
غزة، أحد أقدم األسرى الفلسطينيين، وأمضى 26 عامًا في 

سجون االحتالل، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.
وبحسب عائلة الغرابلي الممنوعة من زيارته، فقد وصلتها 
مناشدات متكررة من داخل س���جن إيشل بضرورة إنقاذ 
حياته بعد أن أصبح مرضه بس���رطان البروس���تاتا يشّكل 

خطرًا على حياته.
واعتقل األس���ير الغرابلي ع���ام 1994، وتع���ّرض للعزل 
االنفرادي م���ن عام )1994-2006(، وبدأ بعدها يعاني من 
أمراض مزمن���ة منها مرض الس���كري والضغط وضعف 

السمع والبصر، وأصيب مؤخرا بسرطان البروستاتا.
ورفضت مصلحة س���جون االحتالل نقل األسير الغرابلي 
لتلقي العالج في عيادة سجن الرملة، وتعّمدت تركه دون 
عالج؛ ما أدى النتكاس���ة كبيرة عل���ى وضعه الصحي في 

األسابيع الماضية.
وُيعد الشهيد الغرابلي ثاني أكبر أسير من قطاع غزة بعد 

األسير فؤاد الشوبكي )80 عاًما(، وكالهما مصابان بمرض 
السرطان.

وحكم االحتالل على الش���هيد الغرابلي بالس���جن المؤبد 
مدى الحياة بعد إدانته بقتل أحد الضباط اإلس���رائيليين 

عام 1994 في مدينة »تل أبيب«.

وباستشهاد االسير الغرابلي يرتفع عدد شهداء الحركة 
االسيرة منذ عام 1967 إلى 223، إضافة إلى مئات األسرى، 
الذين استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها 
من السجون، فيما بلغ عدد األسرى الذين قتلهم االحتالل 
نتيجة لسياسة اإلهمال الطبي المتعمد الى 68 شهيدا.

يرفع شهداء الحركة األسيرة إلى 223 شهيدًا
استشهاد األسير المسن سعدي الغرابلي من غزة جراء اإلهمال الطبي

 الخليل / االستقالل:
أنقذت الطواقم الطبية في مستش���فى الخليل الحكومي، مساء االثنين، جنينا لمريضة 

بفيروس كورونا.
وقال���ت وزارة الصح���ة في بيان صحف���ي، إن مريضة )23 عاما( ُأدخلت إلى قس���م العزل 
بمستش���فى الخليل الحكومي، حيث تم إجراء تخطيط للجنين وتبين وجود ضعف في 
نبض القلب، ما اس���تدعى الطواقم الطبية إلى إدخال األم بش���كل مس���تعجل إلى غرف 

العمليات المخصصة لمرضى كورونا إلجراء عملية والدة قيصرية.
وتابعت ال���وزارة أن األم بصحة جيدة وطفلتها كذلك، وس���تغادران المستش���فى بعد 

االطمئنان الكامل على صحتهما.
وأش���ارت إلى أنه تم تخصيص جزء من مستش���فى الخليل الحكومي للتدخالت الطبية 
والجراحي���ة لمرضى كورونا، حيث جرى تجهيزه والبدء بالعمل داخله، دون أي اختالط مع 

بقية أقسام المستشفى وبدرجة أمان عالية.

الطواقم الطبية تنقذ جنينًا 
لمريضة مصابة بكورونا في الخليل

غزة/ االستقالل:
���َد عضو المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد  أكَّ
اإلسالمي في فلسطين الدكتور يوسف الحساينة 
 »إس���رائيل« تمارس جرائم بشعة بحق األسرى 

َّ
أن

الفلسطينيين والعرب داخل المعتقالت، مشددًا 
 »اس���رائيل« تمارس جريمة القتل البطيء 

َّ
على أن

بحق األس���رى، من خالل سياس���ة اإلهمال الطبي، 
إلى جانب جملة من االعتداءات الخطيرة في سياق 
السلوك العدوان اإلسرائيلي بحق األسرى، وهو ما 

يتنافى مع الحقوق اإلنسانية والقوانين الدولية.
وأوضح الدكتور الحساينة في تصريحات صحفية 
 سياس���ة اإلهم���ال الطبي هي 

َّ
أمس اإلثنين، أن

جريمة موصوفة تعتمدها »اس���رائيل« للتخلص 
من أسرانا األبطال، مش���ددًا على ارتكابها جرائم 
ضد اإلنسانية بحق األسرى، منها إخضاع األسرى 
الفلس���طينيين والعرب لتجارب صحية بش���كٍل 

قسري.
وقال: »سياسة اإلهمال الطبي بحق أسرانا سياسة 
معتم���دة وممنهج���ة تعتمدها إدارة الس���جون 
للنيل من عزيمة وإرادة أبطالنا األس���رى«، مضيفًا 
:«السلوك اإلسرائيلي االجرامي بحق أسرانا، سلوك 
وحش���ي وغير أخالقي يخرق المبادئ المؤسس���ة 
للقانون الدولي اإلنساني، الذي يفرض على الجهة 
اآلسرة أن تحترم معايير حقوق اإلنسان لألسرى، 

وعل���ى رأس تلك الحقوق الحف���اظ على حياتهم 
وصحته���م وتوفير ما يلزمهم م���ن طعام وايواء 

وعالج«.
 الس���لوك اإلسرائيلي 

َّ
وشدد الحس���اينة على أن

بح���ق أس���رانا البواس���ل، غير مس���تغرب إطالقًا، 
كون االحتالل اإلس���رائيلي يقوم عل���ى اإلرهاب، 
والمفاهي���م العنصري���ة، والتلمودي���ة، الطافحة 
بالكراهية، والتعالي على الجنس البشري، والذي 
يرى في العربي الجيد العربي هو »العربي الميت«.

وأضاف: ال نس���تغرب من السياسات اإلسرائيلية 
والس���لوك العدواني اإلسرائيلي، إذ دأب االحتالل 
على انتهاك حرمة األسرى، والتسبب بقتلهم من 

خالل سياس���ة اإلهمال الطبي، وأحيانًا كثيرة كان 
أسرانا البواسل يستشهدون تحت التعذيب ».

وأش���ار إلى ان االحتالل اإلسرائيلي ال يلقي بااًل وال 
يقيم وزنًا للمعايير اإلنسانية والقوانين الدولية، 
بسبب صمت القانون الدولي على جرائم االحتالل 
اإلسرائيلي، المقترفة بحق أسرانا وشعبنا وأمتنا 

العربية واإلسالمية.
 الكيان مس���تمر بجرائمه بس���بب 

َّ
ولفت إل���ى أن

الحماي���ة القانوني���ة والغطاء القانون���ي من قبل 
اإلدارة األمريكي على مدار الوقت، الذي يحول دون 
مالحقة قادة الكيان اإلسرائيلي، وتوقيفهم أمام 

الجهات الدولية.

رام الله/ االستقالل:
أفادت وزي���رة الصحة د. مي الكيلة أن فحص فيروس كورونا ُيجرى للمش���تبه 

بإصابتهم بالفيروس، ولمخالطي اإلصابات المؤكدة بالفيروس.
وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي مقتضب الليلة الماضية، أن طواقم 
الوزارة تجري عمليات حصر مخالطي المصابين بش���كل دقيق ومستمر، بسبب 

انتشار فيروس كورونا على مستوى واسع ومجتمعي.
وتابعت أن عينات الفحوصات ُترس���ل إلى 6 مختبرات فحص كورونا موزعة في 
محافظات الوطن، مش���يرة إلى أننا أصبحنا نستطيع إجراء االف العينات باليوم 
بمتوس���ط 4000-6000 فحص، بعد أن ابتدأنا في بداية الجائحة ب� 30 مسحة 

يوميًا.
وجددت وزيرة الصحة دعوتها لجمهور المواطنين بااللتزام بإجراءات الس���المة 

والوقاية للخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر.
وكانت الوزيرة أعلنت أمس عن تس���جيل حالة وفاة لمواطن ستيني من الخليل 
وعش���رات اإلصابات الجديدة بفي���روس كورونا في الضف���ة الغربية والقدس 
المحتلة خالل الس���اعات األربع والعش���رين الماضية، ما يرفع عدد حاالت الوفاة 

إلى 21 حالة.
وكشفت أن عدد الحاالت الموجودة في غرف العناية المكثفة 8 حاالت بينها 3 

حاالت موصوالت بأجهزة التنفس االصطناعي.
وارتفع العدد اإلجمالي لإلصابات ل� 4786، ليصل عدد الحاالت النش���طة 4100، 

وتعافي 665 حالة.

إجراء فحوصات للمشتبه بهم ولمخالطي المصابين

تسجيل وفاة وعشرات اإلصابات 
الجديدة بكورونا في الضفة والقدس

الجرائم »اإلسرائيلية« بحق أسرانا خطيرة 
االحساينة: االحتالل ال يقيم وزنًا للقانون الدولي وال يفهم إال لغة القوة
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عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(
عبيد لـ »االستقالل«: السلطة مطالبة بإعالن »شجاع« عن فشل »أوسلو« والتخلي عن التزاماتها األمنية

الدوحة – غزة/ قا�سم الأغا:
دعا ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية 
)حما���س( ماهر عبيد، قيادة ال�سلط��ة الفل�سطينية، 
وحرك��ة »فت��ح«، اإىل التحل��ّي بال�سجاع��ة، بالإع��الن 

ع��ن انته��اء مرحل��ة »اأو�سل��و«، والذه��اب نح��و بن��اء 
ا�سرتاتيجي��ة وطنية موح��دة بني ال��كل الفل�سطيني 

على قاعدة املقاومة ال�ساملة لالحتالل.
وقال عبيد من العا�سمة القطرية الدوحة يف مقابلة 

م��ع �سحيف��ة ال�ستق��الل اأم���س، »الحت��الل �سط��ب 
اتفاق اأو�سل��و، عدا عن �سفحته الأخرية التي تت�سمن 
اخلدم��ات الأمنية، وبروتوكول باري���س القت�سادي، 

الذي رهن القت�ساد الفل�سطيني بال�سهيوين«.

نرّحب باللقاءات الثنائية مع »فتح« لبحث امل�ساحلة ووقف »التدهور« يف احلالة الوطنية
خمطط »ال�سم« ال�ستعماري قائم منذ بداية الحتالل وَتف�ّسى بعد توقيع »اأو�سلو«

وش���ّكك في مصداقية إعالن رئيس السلطة 
الفلس���طينية محم���ود عّب���اس، التحّلل من 
االتفاق���ات كاّفة مع كيان االحتالل، مش���يًرا 
إلى أن الدالئل العملية على األرض ُتظهر أن 
السلطة متمسكة بالتزامات أوسلو، وغيره من 

االتفاقات »بشكل أمين«. على حّد تعبيره.
وعّبر عن أسفه الس���تمرار مراهنة مسؤولين 
بالس���لطة على عودة المفاوضات »العبثية« 
م���ع االحتالل، وإب���داء االس���تعداد لتقديم 
المزيد م���ن التن���ازالت لصالح���ه، في ضوء 

اغتصابه المتواصل لألرض الفلسطينية.
وقال »مع األسف فريق السلطة وفتح والتّيار 
المتنّف���ذ بمنظمة التحرير، م���ا زال عالًقا في 
مس���ار المفاوض���ات، بالرغم م���ن اعترافهم 
بهذه  الصهيوني  االعتراف  بفشله، وكذلك 
النتيجة، وب���أن خيار »حّل الدولتين« لم يعد 
قائًما، وأنه ال مجال إال للحكم الذاتي كما هو 
قائم اآلن، مع كانتونات ممزقة بين ش���مال 
الضفة المحتلة، إلى جنوبها، إلى قطاع غزة«.

الع���دو  م���ن  المواق���ف  »ه���ذه  وتس���اءل 
الصهيوني لم تقنع الس���لطة والمتنّفذين 
فيها بأنه لن يعطيها دولة مس���تقلة وذات 
س���يادة؟«، مخاطًبا إّياهم بالق���ول: »لم يعد 
من أوسلو، وما ُتسمى مس���يرة السالم، ومن 
الصهاين���ة أية آمال لتحقي���ق أي صورة من 

صور الدولة الفلسطينية«.

»ال�سّم« قائم
وفيما يتعلق بخديعة االحتالل إرجاء اإلعالن 
عن تطبي���ق »الضّم« االس���تعماري؛ ش���ّدد 
عضو المكتب السياس���ي ل���� »حماس« على 
أن هذا المخطط الذي يعني س���رقة األرض 
الفلس���طينية »قائم« منذ بداي���ة االحتالل، 
وتفّشى عبر المراحل المختلفة، ال سّيما بعد 

توقيع اتفاق أوسلو سنة 1993.
إاّل أن ما تم اإلعالن عنه مؤخًرا بش���أن مخّطط 
»الض���ّم«، من حكوم���ة االحت���الل اليمينية 
المتطرفة، اس���تناًدا التفاق تش���كيلها بين 
»بنيامين نتنياهو« وشريكه »بيني غانتس«، 
»محاولة العتماده بش���كل قانوني وسياسي 

كجزء من الكيان المزعوم«.
وف���ي الوقت ذاته، أش���ار عبيد إل���ى عوامل 
عّدة، دفعت إلى إرجاء االحتالل موعد تنفيذ 
»الضم«، أوله���ا عدم الحص���ول على الضوء 
األخضر األمريكي للشروع بذلك، على خلفية 
اإلضطراب���ات الداخلية بالوالي���ات المتحدة؛ 
نتيج���ة الفش���ل ف���ي إدارة أزم���ة كورون���ا، 
وتداعيات مقتل »ج���ورج فلويد«، األمريكي 

من أصل أفريقي، على أيدي رجال الشرطة.
وأضاف »ه���ذا عزا بدونالد ترم���ب إلى عدم 
إعطاء الضوء األخضر لكيان االحتالل للشروع 
بمخطط »الضم«؛ خش���ية م���ن التأثير على 
نتائجه ف���ي انتخابات الرئاس���ة األمريكية، 
المق���ررة ف���ي نوفمبر )تش���رين الثاني( من 

العام الجاري.
وعن العاملين اآلخَرين، أشار إلى أن الموقف 
األردن���ي الصل���ب، والموقف الفلس���طيني 
الموحد، من جانب الس���لطة الفلس���طينية، 
والقوى والفصائل وقطاعات شعبنا مجتمعة 
برفض »الض���م«، دفع االحتالل للتوقف قبل 

اإلقدام على تنفيذ المخطط.
األوروبي���ة  المواق���ف  غالبي���ة  ووص���ف 
والعربي���ة إزاء إع���الن الضّم »اإلس���رائيلي« 
ب� »التصريح���ات الكالمية، التي ال تس���من 
وال تغني من جوع، أمام اغتصاب وتوس���يع 
س���يطرة الع���دو الصهيون���ي عل���ى األرض 

والقضية الفلسطينية«.      
وكان »نتنياه���و« و«غانت���س«، ق���د ح���ّددا 
اس���تنادًا التفاق تش���كيل الحكومة الحالية 
المب���رم بينهم���ا نهاي���ة أبريل )نيس���ان( 
المنص���رم، تاري���خ األول من يولي���و )تّموز( 
الج���اري، موعًدا للش���روع ف���ي عملية الضم 

االستعماري؛ إاّل أن ذلك لم يتم.
وحي���ال ه���ذه المس���ألة، م���ا زال الغموض 
يكتنف موقف حكوم���ة االحتالل، في ضوء 
الخالفات الداخلي���ة فيها، وعدم إعطاء ضوء 
أخضر أمريكي للشروع بتطبيق المخطط في 
الموع���د المعلن، بالرغم م���ن تأييده ودعمه، 
وس���ط تحذيرات دولية وعربية ومحلية من 

تنفيذه.
وفيم���ا س���يطال مخطط »الضم« م���ا ال يقل 
على 30 % من مس���احة الضفة المحتلة كما 
يقول »نتنياهو«؛ تواصل لجنة مشتركة بين 
»واش���نطن« و«تل أبيب« منذ أس���ابيع رسم 
خرائ���ط مزعومة لألراضي المعت���زم ضّمها، 
تمهي���دًا العتراف أمريكي بها، وفق »صفقة 
الق���رن« المزعومة، والمعلنة ف���ي 28 يناير 

)كانون الثاني( الماضي.

م�ساحلة حقيقية 
وعلى صعي���د المصالحة بين حركته وحركة 
»فت���ح«، أعرب عض���و المكتب السياس���ي ل� 
»حم���اس« عن أمله ف���ي أن تتجاوب كل من 
السلطة و«فتح« لمتطلبات الوصول لمصالحة 
حقيقي���ة، أو على األقل ميدانًي���ا؛ لمواجهة 
لألغ���وار  االس���تعماري  الض���م  مخطط���ات 
ومساحات واسعة من الضفة المحتّلة، داعًيا 
إياهما للكف عن ممارسات )لم يذكرها( قد 
تعّطل المصالحة، وقطع الطريق أمام أطراف 
)لم يسّمهم( قد تعرقل عملية دفع عجلتها 

إلى األمام. 
وق���ال »نطالبهما )الس���لطة وفت���ح( بوقفة 
صحيحة وحازمة، والتمسك بوحدة ميدانية 
حقيقي���ة، عّلها تتطور في المراحل القادمة؛ 
لتجاوز نقاط الخالف السياس���ية، والذهاب 
نحو اس���تراتيجية وطنية موح���دة لمقاومة 

االحتالل«.
ف���ي المقابل، أّك���د عبي���د أن حركته قّدمت 

وتقدم ف���ي س���بيل إتم���ام المصالحة كل 
م���ا أمكن من عوام���ل النج���اح لتحقيق هذا 
المكس���ب الوطن���ي، خصوًص���ا ف���ي ضوء 
المرحلة الخطيرة الراهنة، واس���تغالل العدو 
الصهيوني لظروف االنقس���ام وتآكل القوة 

لدى الطرفين )حماس وفتح(.
وقال »حماس تعمل كل ما بوسعها وتسلك 
كل الط���رق؛ للوصول إلى حال���ة من الوحدة 
الوطنية، ول���و بحّدها األدنى«، الفًتا إلى عدم 
ممانع���ة حركته عقد أي لق���اءات ثنائية مع 
حركة »فتح«؛ لوقف حال���ة التدهور الراهنة 
في الحالة الوطني���ة، ولدينا الخطط والبرامج 
لذلك، ونأمل من الس���لطة وفتح التجاوب مع 

هذا التوّجه«.
وفي هذا الصدد، شّدد على مطلب »حماس« 
والق���وى والفصائل كافة بضرورة عقد اإلطار 
القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي 
يضم األمناء العامين للفصائل في أي مكان 
متفق عليه؛ للوصول إلى تلك االستراتيجية 

المشتركة.
وتش���هد الساحة الفلس���طينية، منذ يونيو 
)حزي���ران( 2007، حال���ة من االنقس���ام بين 
حركت���ي »فت���ح« و«حم���اس«، إذ ل���م تفلح 

وس���اطات واتفاقيات عدة في إنهائها حتى 
حينه.

جهوزية عالية 
أما بش���أن ارتفاع وتيرة تصعي���د االحتالل 
عسكرًيا ضد قطاع غزة في األسابيع األخيرة، 
تزامًن���ا مع اإلعالن عن ق���رب تنفيذ »الضم«، 
فنّبه إلى أنه )التصعيد( يأتي في إطار حرف 
األنظار، والهروب من الضغط السياسي حال 

اإلعالن عن تطبيق مخططه المعلن.
لكنه استبعد أن يلجأ االحتالل نحو تصعيد 
الميدان بالقطاع، بالش���كل الذي يؤدي إلى 
اندالع ح���رب واس���عة وش���املة؛ »لمعرفته 
بالتبع���ات المكلفة والكبي���رة لهذه الخطوة 
عليه، وعل���ى المنطقة، وعالقات���ه مع الدول 

العربية التي تنزلق نحو التطبيع«. 
وش���ّدد عضو المكت���ب السياس���ي لحركة 
»حماس« على أن حركته ال تسعى للحرب مع 
االحتالل، خصوًصا في ضوء صعوبة األوضاع 
للفلسطينيين في  واالقتصادية  المعيشية 
قطاع غزة؛ لكنها على أعلى درجات الجهوزية 
للدفاع عن شعبنا، وصّد أي عدوان صهيوني 

محتمل على القطاع.  

ملف التبادل يراوح مكانه
وف���ي س���ياق مل���ف تب���ادل األس���رى بين 
»حماس« واالحتالل، أّكد عبيد أن هذا الملف 
ما زال يراوح مكانه؛ »ألن العدو لم يس���تغل 
المبادرة اإلنسانية للحركة، ويتهّرب من دفع 

استحقاقات صفقة تبادل جديدة«.  
وقال »المشكلة لدى العدو، أما نحن )حماس( 
فجاهزون إلتمام صفقة مشّرفة على مستوى 

يحّقق اإلفراج عن أعداد كبيرة من األسرى«.
وفي 3 إبريل )نيس���ان( الجاري، أعلن رئيس 
حركة حماس في قطاع غزة يحيى الس���نوار 
اس���تعداد حركته تقديم »مقاب���ل جزئي« 
لالحتالل عن جنوده األس���رى ل���دى الحركة 

كمب���ادرة إنس���انية في ظل أزم���ة »كورونا«؛ 
شريطة إفراجه عن األس���رى الفلسطينيين 
من كبار السن، والمرضى، والنساء واألطفال.

وبعد نحو أسبوع من تصريحات السنوار، دعا 
مكت���ب رئيس حكومة االحت���الل المنتهية 
واليته »بنيامي���ن نتنياهو«، إلى إجراء »حوار 
ف���وري« عب���ر وس���طاء؛ الس���تعادة »القتلى 
والمفقودين، وإغالق هذا الملف«، في إشارة 
إلى عملية تبادل أس���رى مع حركة »حماس« 

في قطاع غزة.
وُتعد ه���ذه المرة األولى الت���ي تعلن فيها 
حكومة االحتالل، اس���تعدادها للحوار حول 

جنودها األسرى لدى »حماس«.
وكانت كتائب القس���ام، الجناح العس���كري 
للحرك���ة، عرضت في س���بتمبر 2016، صوًرا 
)بينهم جنديان(، وهم:  إسرائيليين  ألربعة 
»ش���اؤول آرون« و«هادار جول���دن« و«أباراهام 
منغس���تو« و«هشام بدوي الس���يد«، رافضة 
الكش���ف عن أي تفاصيل تتعلق بهم دون 

ثمن.
وتش���ترط »حم���اس« اإلف���راج ع���ن محّرري 
»صفق���ة وفاء األح���رار التي ُأبرم���ت برعاية 
مصرية ألمانية عام 2011، قبل الدخول في 
أّي مفاوض���ات إلجراء صفقة تبادل أس���رى 

جديدة.
وأعاد االحتالل اعتقال نح���و )50( ُمحرًرا من 
الصفقة، التي ُأفرجت بموجبها عن )1027( 
أس���يًرا فلس���طينًيا، مقابل إفراج حماس عن 
الجندي اإلس���رائيلي جلعاد ش���اليط، الذي 

أسرته ل�مدة )5( أعوام في قطاع غزة.
ووفق هيئة شؤون األسرى والمحررين، يبلغ 
عدد األس���رى الفلس���طينيين في س���جون 
االحت���الل 5000 أس���ير، بينه���م حوالي 41 
س���ّيدة، و180 طفاًل وقاص���ًرا، و700 مريض 
يعانون أمراض���ًا بينها مزمنة، و430 معتقاًل 

ا )دون تهمة(. إدارّيً

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئي���س وزراء حكومة االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو 

إن »إسرائيل« على وشك اإلغالق الكامل بسبب تفشي وباء كورونا.
وصادق���ت حكومة االحت���الل، اإلثنين، على ف���رض القيود الخاصة 
باقتصار دور العبادة على 19 مشاركا، بسبب تفشي فيروس كورونا 

المستجد. 
وتأتي هذه االس���تجابة بس���بب االرتفاع الحاد في معدالت اإلصابة 
بفي���روس كورونا، من خالل اقتصار التجمعات في المناس���بات في 

القاعات والمآدب والمطاعم والبارات.
وتعقد األسبوع المقبل جلس���ة حكومية جديدة بشأن إعادة فرض 
اإلغ���الق الت���ام، وحذر نتنياهو من »أننا »نقترب بش���دة نحو فرض 

اإلغالق الشامل«.
وس���مح نتنياهو ف���ي منتصف آذار / م���ارس لجه���از األمن العام 
»الش���اباك«، بجم���ع بيان���ات ح���ول مواطنين وتحدي���د مواقعهم 
الجغرافية عبر تعقب إش���ارات هواتفهم الخلوية في إطار مكافحة 

جائحة كوفيد -19.

نتنياهو: »إسرائيل« على وشك اإلغالق 
الكامل بسبب تفشي كورونا
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2020/1838

إلى المنفذ ضده / عالء نعيم محمد حندوقة
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في سند الدين والصادر لصالح طالب التنفيذ 
/ عمر عطية حس���ن خروف والبالغ قيمته 196500ش���يكل و15500دوالر امريكي والقاضي 
بالزامك بدفع قيمة سند الدين  لصالح طالب التنفيذ باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية .

لذل���ك عليك الحضور ال���ى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين واذا لم تحض���ر خالل المدة 
المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

يعلن مجلس إدارة جمعية الش���اطئ الخيرية الخدماتي���ة عن عقد االجتماع 
العادي للجمعية العمومية للعام )2020( وذلك يوم االحد الموافق 2020/7/26 
الساعة 12 ظهرا في مقر الجمعية الكائن في معسكر الشاطئ – غرب قهوة 

غبن وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي : 
فتح باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام )2020( 

وذلك من تاريخ 2020/7/7 الى تاريخ 2020/7/13 .
فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس االدارة وذل���ك من تاريخ 2020/7/14 الى 

تاريخ 2020/7/16.
فتح باب االنس���حاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس االدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2020/7/19 حتى تاريخ 2020/7/21 .
تباش���ر اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2020/7/7 الى تاريخ 2020/7/26 

في مقر الجمعية المذكور اعاله من الساعة 9 حتى الساعة 14.
التواصل على جوال رقم 0592903967.

جمل�س ادارة اجلمعية

اإعالن �صادر عن جمعية ال�صاطئ اخلريية اخلدماتية

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات رقم )288/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-محمد نبيل احمد القانوع من سكان جباليا هوية رقم 803832195
2-عبد الحيلم محمد حمدي حمدية من سكان جباليا هوية رقم 903290757

بصفته وكيال عن: احمد ومحمد عاشور وسالمة أبناء محمد فرح القانوع ومحمود 
ومحمد وفاطمة أبناء مصباح محمد القانوع ومنال محمد يوسف العسلي وماجد 
وعوض ومحمود ومحمد ومجدي وعزيزة وزكيه ونوال أبناء عطية صالح القانوع 
وسليمان إبراهيم سليمان غنيم وإبراهيم وغنيم وغائم وعبد المعطي ومكرم 
ورشيدة ورجنية ورحاب أبناء سليمان إبراهيم غنيم ومصعب وشادي وجعفر 
واحمد وش���ادية أبناء علي خير العسلي واحمد علي خير العسلي باالصالة عن 
نفسي وبوكالتي عن علي خير محمد العسلي ومحمد علي خير العسلي بموجب 
وكالة عامة مطلقة صادرة عن كاتب عدل محكمة صلح دورا بتاريخ 2020/6/15

بموجب وكالة رقم: 2220 / 2020 الصادرة عن جباليا + 2221/ 2020 جباليا + 
2324 / 2020 جباليا + 2325 / 2020 جباليا + 2327 / 2020 جباليا

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 969 قسيمة 9 + 13 المدينة جباليا

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

األراضي.التاريخ: 6/ 7/ 2020م

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

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« يوم أمس، 
عن األسير المقدسي الفتى محمد علي الغول )16 
عاًم����ا(، بعد أن أمضى م����دة محكوميته البالغة 12 

شهًرا.
وكان الفتى الغول اعتقل بتاريخ 2019/7/29، من 
حي رأس العامود في بلدة سلوان، وجرى التحقيق 
معه في سجن »المسكوبية« غربي القدس المحتلة، 

ونقل إلى سجن »الدامون« ليعانق منه الحرية.
وفي سياق متصل، دخل األسير المقدسي رمضان 
عيد رمضان مش����اهرة )44 عاًما( م����ن جبل المكبر 
جنوب شرق القدس، عامه االعتقالي التاسع عشر 

على التوالي داخل سجون االحتالل.
وكان مشاهرة اعتقل بتاريخ 2002/7/6م، وأدانته 
محكمة االحت����الل باالنتماء لكتائب الش����هيد عز 

الدين القس����ام الجناح العسكري لحركة »حماس«، 
والمشاركة في نقل استش����هادي، وحكمت عليه 

بالسجن المؤبد 20 مرة.
وأش����ارت اللجنة إلى أن س����لطات االحتالل هدمت 
منزل عائلة األس����ير مش����اهرة على إث����ر االعتقال 
والتهم����ة الموجهة إليه، وبعد س����تة أش����هر من 
اعتقال����ه اعتقل ش����قيقه فهم����ي وأدين بنفس 

التهمة وصدر بحقه نفس الحكم )20( مؤبًدا.
وتنقل مش����اهرة في عدة سجون، ويقبع حالًيا في 
سجن »جلبوع«، وتعرض لسلسلة من العقوبات على 
يد إدارة الس����جون بسبب مواقفه المؤازرة لألسرى، 
ومكث في العزل عدة مرات كان آخرها بعد أحداث 

حرق الغرف في سجن »رامون« الصحراوي.
إلى ذلك، أجلت المحكمة المركزية »اإلس����رائيلية« 
في القدس المحتلة محاكمة األس����يرة المقدسية 

إيم����ان األعور )45 عاًما(، وذلك للم����رة الرابعة على 
التوالي.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قاضي محكمة 
االحتالل أجل محاكمة المقدسية األعور ليوم األحد 
القادم، علًم����ا أنها اعتقلت بتاريخ 17-6-2020 من 

منزلها في بلدة سلوان.
وُتعاني األعور من أم����راض مزمنة، وكانت تخضع 
للتحقيق في زنازين س����جن »عس����قالن« األسبوع 
الماضي وم����ا زالت محاكمتها س����رية، وهي والدة 
األس����ير »محمد«، المعتقل منذ عامين في س����جن 

»النقب« الصحراوي.
وأف����ادت عائلتها بأنها ما زالت رهن التحقيق منذ 
اعتقالها، معبرة عن قلقها الش����ديد على حياتها 
بس����بب معاناتها من عدة أمراض وحاجتها للعالج 

والرعاية الصحية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير خارجي���ة كيان االحتالل 
»اإلس���رائيلي« غابي أشكنازي يوم 
أمس، إن »ضم« أج���زاء من الضفة 
الغربي���ة المحتل���ة ل�«إس���رائيل« 
ليس على ج���دول األعمال القريب 

للحكومة.
وذكر أش���كنازي إلذاعة »ريش���ت 
بيت«، أنه تح���دث مع أكثر من 30 
وزير خارجية أوروبي واس���تمع إلى 
تحفظاتهم على خطوة الضم، وأنه 
وتحفظاتهم  سيأخذ مالحظاتهم 

في الحسبان ساعة اتخاذ القرار.
وأشار أشكنازي إلى دعمه »صفقة 
القرن دفعة واح���دة، بما في ذلك 
منح الفلسطينيين ما يشبه الدولة؛ 
سعًيا للتخلص من إمكانية ضم 3 
ماليين فلس���طيني يعيشون في 

الضفة الغربية«.
ولفت غانت���س إل���ى أن حكومته 
تواصل في هذه األيام مشاوراتها 
حول تنفيذ خط���ة الضم، وأنه في 
حال اتخاذ القرار؛ فس���يتم تنفيذ 
»عملية ضم مسؤولة«، وفق تعبيره.

وأضاف »خطوة الضم لن تتم غًدا أو 
بعد غد، وال أعرف إذا ما اسُتبعدت 
وزارت���ي تس���تعد  لك���ن  حالًي���ا، 

للخطوات المقبلة«.

تم���وز،  يولي���و/  م���ن  األول  وكان 
الموعد الذي حّدده رئيس حكومة 
االحتالل بنيامين نتنياهو، للشروع 
ف���ي عملية ض���م أكثر م���ن 130 
الغربية  الضف���ة  مس���توطنة في 
وغور األردن، الذي يمتد بين بحيرة 
طبريا والبح���ر الميت، ويمثل أكثر 

من 30% من مس���احة الضفة، إلى 
»إسرائيل«، في إطار »صفقة القرن« 

األمريكية.
لك���ن نتنياهو لم يص���در أي قرار 
بهذا الش���أن حتى الي���وم، لوجود 
»خالفات« داخ���ل حكومته، وأخرى 
م���ع اإلدارة األمريكية حول توقيت 

بحسب  »الضم«،  عملية  وتفاصيل 
وسائل إعالم إسرائيلية.

ورف���ض االتحاد األوروب���ي وعديد 
دول العال���م، والس���يما العربي���ة، 
مش���روع الضم، مؤكدين أنه يّدمر 
»حل الدولتين« ويقضي على فرص 

السالم.

تأجيل محاكمة مقدسية للمرة الرابعة
االحتالل ُيفرج عن فتى مقدسي بعد اعتقاله 12 شهًرا

أشكنازي: »الضم« ليس على جدول األعمال في الفترة القريبة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أطلقت ما يسمى وزارة األمن والصناعات الجوية في كيان االحتالل »اإلسرائيلي«، 
بنج���اح إلى الفض���اء يوم أم���س، قم���ًرا اصطناعًيا ألغراض االس���تطالع وجمع 

المعلومات والتجسس.
وجرت عملية إطالق القمر المسمى »اوفيك ستة عشر« من أواسط الكيان.

ويعمل القمر بتقنية كهروضوئية ويتمتع بقدرات متطورة للغاية، وس���تجرى 
علي���ه عند دورانه حول الكرة األرضية سلس���لة اختبارات؛ م���ن أجل التأكد من 

مستوى أدائه.
ويشار الى أن وزارة جيش االحتالل طورت وأنتجت القمر االصطناعي، بمساعدة 

مديرية الفضاء »تحدي« ومديرية تطوير الوسائل القتالية والبنى التحتية.
وتعتب���ر »وحدة الصواري���خ والفضاء« في الصناعات الجوي���ة المقاول الرئيس 
للمش���روع، من خالل مصنع »فضاء«، بالتعاون مع وحدة االستخبارات المسؤولة 

عن إطالق القمر االصطناعي.

جنين/ االستقالل:
نقلت إدارة س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، األسير عمر شريف خنفر من سكان 

مخيم جنين إلى زنازين العزل بسجن النقب الصحراوي دون إبداء األسباب.
وذك���ر مكتب إعالم األس���رى ، يوم أمس، أن األس���ير خنف���ر معتقل منذ تاريخ 
2002/4/10، وقد وجه له االحتالل تهمة االنتماء إلى كتائب ش���هداء األقصى، 
والمش���اركة في معركة التصدي لحصار مخي���م جنين، وأصدرت بحقه محكمة 
االحتالل لقاء ذلك حكمًا بالسجن الفعلي مدة 19 عامًا أمضى منها حتى اآلن 18 

عامًا و3 شهور، وتبقى له 9 شهور إلنهاء محكوميته.
ل إعالم األس���رى االحتالل المسئولية عن س���المة خنفر كونه أحد الحاالت  وحمَّ
المرضية في س���جون االحت���الل، ويعاني من التهابات وآالم ح���ادة في الكلية 

اليمنى منذ سنوات، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى.
وأش���ار إلى أن االحتالل صعد في الشهور األخيرة من عزل األسرى حيث ال يزال 
يعزل األس���يرين عمر خرواط وحاتم القواسمة من الخليل منذ 4 شهور، وكذلك 
األسير اسالم وش���احي ال يزال معزوال منذ 15 شهرًا، ويعزل األسيرتين »فدوى 

حمادة، وجيهان حشيمة.

»إسرائيل« تطلق قمًرا 
اصطناعًيا ألغراض التجسس

االحتالل يعزل األسير 
عمر خنفر بسجن النقب
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / يوس���ف عادل يوس���ف ابو ش���عر 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802981209( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / احمد فؤاد صبحي حس���ن االزهري  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)940020555( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

 �إعالن فقد �شيك
أعلن انا / انور ش���حته حافظ كحيل من س���كان غ���زة وأحمل هوية رقم 
)976205351( عن فقد الش���يك و يحمل الرقم   )10000036(  الصادر 
من حس���اب الس���يد : محمود ماهر ش���حادة لدى بنك فلسطين قيمته 
)1200دينار اردني (مستحق الدفع بتاريخ 2021/2/10  تم فقده. فأرجو 

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

�ملو�شوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي �شادر 
عن حمكمة �ل�شيخ ر�شو�ن �ل�شرعية 

الى المدعى عليه / صدام بشير محمد نتيل من المجدل وسكان غزة أبراج 
الفيروز سابقا ومجهول محل االقامة بالضفة الغريبة االن – لقد حكم عليك 
من قبل هذه المحكمة للمدعية / زهدية حسن مصطفى الزنط من المجدل 
وسكان أبراج الفيروز في القضية أساس 2019/1275م وموضوعها دعوى 
نفق���ة أحفاد حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالس���تئناف غيابيا بحقك 
قابال لالعتراض واالستئناف لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 

15/ ذي القعدة / لسنة 1441ه� وفق 2020/7/6م .

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 
راأفت جمعة بارود 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية

مذكرة ح�شور حللف �ليمني �ل�شرعية
ال����ى المدع����ى عليه محم����د داود صف����وت أبو عوض – م����ن المجدل – 
وس����كان غزة س����ابقا والمقيم حاليا في تركيا والمجهول محل االقامة 
فيما يقتض����ى حضورك الى ه����ذه المحكمة يوم الخمي����س الموافق 
2020/8/13م الس����اعة الثامنة صباحا وذلك للنظر في الدعوى أس����اس 
2019/1314م وموضوعه����ا »«تفريق للش����قاق والن����زاع« وذلك لحلف 
اليمين الشرعية المطلوبة منك في هذه الدعوى ونصها االتي »اقسم 
بالل����ه العظيم المنتقم الجبار انه ال صحة لما ادعته زوجتي ومدخولتي 
بصحيح العقد الش����رعي رندة بسام كامل الهندي من المجدل وسكان 
خانيونس من انني قمت بضربه����ا ضربا مبرحا فوق حد التأديب بكلتا 
يدي على وجهها ورأسها بغير حق وال وجه شرعي ظهرت عالماته على 
أنحاء مختلفة من جسدها وانه ال صحة لما ادعته من اني قمت بسحبها 
من ش����عرها في غرفتها المش����تركة مع اهله وال صح����ة لما ادعته من 
انني أسيء معاملتها بالسب والش����تم واالهانة باأللفاظ التي ال تليق 
به����ا مثل )يا بنت الكلب- يا حيوانة - ان����ت اهلك مش مربينك( وذلك 
بتاريخ 2019/1/20م الس����اعة السادسة مساء في منزل الزوجية الواقع 
في غزة الس����احة – بالقرب من مس����جد الش����معة – بجوار سوبرماركت 
الخ����ال وانه ال صحة لم����ا ادعته المدعية من انني قمت بحبس����ها في 
البيت »منزل الزوجية المذك����ور« حتى تاريخ 2019/1/23م وان الخالف 
لم يصل الى حد استحالة العشرة وانه لم يستحكم البغض في قلبينا 
حلفا شرعيا » وان لم تحضر في الوقت المعين لحلف اليمين الشرعية 
تعتبر ناكال أي مقرا بدعوى المدعية ويجر بحقك المقتضى الش����رعي 

حسب األصول. وحرر في 2020/7/5م . 

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

�ملو�شوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
�شادر عن حمكمة �ل�شيخ ر�شو�ن �ل�شرعية

الى المدع���ى عليه / محمد محمود محمد ب���ارود من بيت دراس 
وسكان النصر وش���ارع القدس المفتوحة بجوار منتزه الشمالي 
س���ابقا ومجهول محل االقامة في الس���عودية االن – لقد حكم 
عليك من قبل هذه المحكمة لزوجتك المدعية / ردينة يوس���ف 
رمضان الحاج من كوكبة وس���كان النصيرات في القضية اساس 
2020/78م وموضوعها نفقة اوالد والقضية اساس 2020/77م 
وموضوعه���ا نفقة زوج���ة حكما وجاهي���ا بح���ق المدعية قابال 
لالستئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذلك جرى 
تبليغك حس���ب األصول وحرر في 15/ذي القعدة / لسنة 1441 

ه� 2020/7/6م.

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 
راأفت جمعة بارود

واستش����هد أمس األسير س����عدي الغرابلي 
)75 عاما(  في إحدى مستش����فيات الداخل 
المحت����ل بعد تردي حالت����ه الصحية نتيجة 

سياسة اإلهمال الطبي. 
يذكر أن األسير الغرابلي من حي الشجاعية 
بغ����زة متزوج ول����ه 10 أبن����اء، اعتقلته قوات 
االحت����الل االس����رائيلي منذ الع����ام 1994، 
العس����كرية  المحكم����ة  علي����ه  وحكم����ت 
االسرائيلية بالمؤبد مدى الحياة، قضى منها 

27عاما.
وأمض����ى الغرابلي منذ اعتقال����ه حتى العام 
2006 بالعزل االنفرادي، واستمر حرمانه من 
الزيارات العائلية لس����نوات عديدة دون منح 

أحد منهم تصريح زيارة .
ويع����د الغرابلي ثاني أكبر أس����ير من قطاع 
غزة بعد األس����ير فؤاد الش����وبكي )80 عاًما(، 

وكالهما مصابان بمرض السرطان.
وباستش����هاد األس����ير الغرابلي، يرتفع عدد 
ش����هداء الحركة األسيرة إلى 222 أسيرًا في 
سجون االحتالل، وس����ط تزايد المخاوف من 
استش����هاد آخرين نتيجة سياسة اإلهمال 

الطبي.
 ب����دوره، أكد المستش����ار اإلعالم����ي لرئيس 
هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين حس����ن 
عبد رب����ه ، أن س����لطات االحت����الل تجاهلت 
النداءات  الماضي����ة  القليلة  خالل األش����هر 
والمطالبات بإطالق س����راح األس����ير الغرابلي 

بعد تدهور حالت����ه الصحية قبل نحو ثالثة 
أشهر.

وق����ال عبد ربه ل�«االس����تقالل« : » على الرغم 
م����ن معان����اة األس����ير الغرابلي م����ن مرض 
سرطان البروس����تاتا والضغط والسكرى، إال 
أن االحتالل اإلس����رائيلي اتبع ضده سياسة 
اإلهمال الطبي والموت البطيء، كما يتبعها 

مع كافة األسرى ». 
وأع����رب ع����ن تخوفه م����ن احتج����از جثمان 
الش����هيد الغرابلي في مقابر األرقام، بجانب 
جثامي����ن األس����رى أني����س دول����ة، ونص����ار 
طقاطقة، وعزيز عويس����ات، وف����ارس بارود، 
الذين استش����هدوا خالل السنوات القريبة 
الماضي����ة، منددا بسياس����ة اإلهمال الطبي 

التي تعتمدها مصلحة السجون مع األسرى، 
ما يشكل خطرا دائما على حياتهم.

اأو�ساع �سعبة
رياض األشقر، الناطق االعالمي لمركز أسرى 
فلس����طين للدراسات، أكد وجود  700  أسير 
مريض في س����جون االحتالل االس����رائيلي، 

منهم 150 حالة مرضي����ة ، ما بين مصابين 
بأمراض مزمنة و بأنواع مختلفة من السرطان، 
تستدعي التدخل الجراحي وعمل التحاليل 
المخبري����ة الالزم����ة لتش����خيص وضعه����م 

الصحي.
وأوضح األش����قر خالل حديثه ل�«االستقالل« 
أن األس����رى المرضى يعانون منذ س����نوات 
م����ن تفاقم األمراض في أوس����اطهم نتيجة 
سياسة اإلهمال الطبي، إلى جانب المماطلة 
في االستجابة لطلبات اإلفراج المبكر عنهم 
ألسباب صحية، والتي يتقدم بها المحامون 
إل����ى اللجان »اإلس����رائيلية« المختصة بهذا 

الشأن.
وأش����ار إلى وجود أس����رى بمستشفى سجن 
الرمل����ة يعانون من ظروف صحية واعتقاليه 
بالغة الصعوبة ، إذ يواجهون الموت البطيء 
بفع����ل سياس����ة اإلع����دام الممنه����ج الذي 
يمارسه كيان االحتالل االسرائيلي ضدهم  
والذي ين����درج تحت اإلهمال الطبي وانعدام 

الرعاية الطبية الالزمة لهم.
وبّي����ن أن م����ن بي����ن األس����رى المرضى في 
بالرصاص، ومصابين  الرملة، مصابين  سجن 
بالش����لل، أو بتر ألطرافهم، وآخرين مصابين 

بأورام خبيثة.
القانوني����ة  الجه����ات  األش����قر  وطال����ب 
والسياس����ية باتخ����اذ اإلج����راءات الكفيل����ة 

بتسريع اإلفراج عنهم إلنقاذ حياتهم.

األسير الغرابلي.. أحدث ضحاياه
اإلهمال الطبي.. عصا الموت الغليظة في وجه األسرى المرضى

غزة/ �سماح املبحوح
يعي���س الع�س��رات من الأ�س��رى املر�س��ى داخل 
�سج��ون الحت��ال ال�سرائيل��ي، م��ع اآلمه��م 
دون تق��دمي اأي رعاية طبي��ة اأو عاج منا�سب 

له��م، يف ظ��ل �سيا�سية الإهم��ال الطبي املمنهج 
الت��ي تتبعه��ا �سده��م ادارة ال�سج��ون؛ لتبقى 
اأج�ساده��م وحياته��م فري�سة للمر���س واملوت 
البط��يء. وتتعم��د م�سلح��ة ال�سج��ون اتب��اع 

�سيا�س��ة الإهمال الطبي وع��دم تقدمي العاج 
لاأ�س��رى املر�سى، ك�س��اح وو�سيلة قتل متعمد 
والأع��راف  للقوان��ني  مراع��اة  دون  بحقه��م، 

الدولية والقواعد الإن�سانية.
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن / علي محمد يوس���ف جرغون عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803571413( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / م���ازن محمود حس���ين ابو العال   
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903280345( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / محمد عبد القادر ظاهرعن فقد بطاقة 
هويتي الش���خصية التي تحمل رقم )410156426( 
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا إلى أقرب 

مركز شرطة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

املو�صوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي �صادر 
عن حمكمة ال�صيخ ر�صوان ال�صرعية 

الى المدعى عليه / محس����ن بن كمال بن حافظ عبد المجيد من مصر-
وس����كان ش����برا الخيمة ويحمل وثيقة رق����م )27301012403439( 
يقتض����ى حضورك الى ه����ذه المحكمة ي����وم الخمي����س الواقع في 
2020/8/27م الس����اعة التاس����عة صباحا وذلك بخص����وص القضية 
أساس 2020/475م وموضوعها دعوى زوجة المرفوعة عليك من قبل 
المدعية / أالء بنت خالد بن محمد الحنر من المجدل وس����كان الش����يخ 
رضوان هوية رق����م )802335307( وان لم تحضر في الوقت المعين 
أو ترس����ل وكيال عنك سيجري بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك 
جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 11/ ذي القعدة /1441ه� وفق 

2020/7/2م .

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

اإعالن مزاد علني بيع قطعة اأر�ض 
تعلن جمعية التوعية واالرشاد الزراعية في رفح عن نيتها بيع قطعة ارض 

بالمواصفات التالية :
مساحتها االجمالية :303م وهي ارض مالية 

تطل على ش���وارع رئيسية من الجنوب شارع اس���فلت موراج بعرض 35م 
بطول الضلع 17.73 تقريبا ومن الش���رق ش���ارع بعرض 20م بطول الضلع 
19.40 تقريبا ومن الشمال ارض تميم ضهير بطول الضلع 15.86 تقريبا 

ومن الغرب ارض تميم ضهير بطول الضلع 17.15 تقريبا 
قطعة االرض على موقع مميز ودوران ) جزيرة ( تقاطع عدة اتجاهات 

فعلى الراغبين دخول المزاد االلتزام بالشروط االتية :
للراغبين في دخول المزاد مراجعة الجمعية خالل اوقات الدوام الرس���مى 
وذل���ك في مقر الجمعية الواقع في رفح – الكراج الش���رقي عمارة س���ميح 

قشطة الطابق الثاني 
على من يرسو عليه المزاد تس���ديد قيمة المزاد خالل 24 ساعة من اعالن 
الجلس���ة وفي حال عدم االلتزام يتم احالة المزاد للس���عر التالى او اعادة 
المزاد مرة اخرى حسب ما تراه الجمعية مناسبا والجمعية غير مقيدة بقبول 

أي سعر دون ابداء االسباب 
على من يرس���و عليه المزاد اتمام اجراءات التنازل والعقود الالزمة لدى من 

يرسو عليه المزاد خالل اسبوعين من تاريخه 
سيتم افساح المجال للمعاينة لمن يرغب لمدة ثالثة ايام من تاريخ االعالن 

المجال مفتوح للمؤسسات االهلية واالشخاص والشركات 
لم���ن يرغب في تقديم الطل���ب للدخول في المزاد العلن���ي التوجه لمقر 

الجمعية من تاريخ 2020/7/7م الساعة 12 ظهرا .
سيتم عقد جلسة المزاد الخميس 2020/7/9م الساعة 12:00 ظهرا 

اجرة االعالن على من يرسو عليه المزاد .

 جمعية التوعية والر�ساد الزراعية

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات رقم )289/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: ممدوح 
س���ليم سعيد الضاني من سكان غزة هوية رقم 900922360 بصفته وكيال عن: 

إيهاب وصافيناز ومهند وفراس أبناء طلب جميل خليل الضاني
بموجب وكالة رقم: 2020/4302  الصادرة عن كندا +  2020/11904 دبي 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 616 قسيمة 213 المدينة غزة الزيتون

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك س���وف يتم البدء في 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:6 / 7/ 2020م

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

رام الله / االستقالل:
أفاد مركز فلس���طين لدراسات األسرى بأن سلطات 
االحت���الل اإلس���رائيلي اعتقل���ت 1050 مواطًنا من 
مدينة الق���دس المحتلة خالل النص���ف األول من 

العام الجاري.
وأوضح المركز في بيان صحفي صدر عنه يوم أمس، 
أن االعتقاالت خالل الفترة المذكورة، اس���تهدفت 
كاف���ة الفئات م���ن األطف���ال والنس���اء والقيادات 
اإلس���المية والوطنية، وحتى المرضى وكبار الس���ن 

والمرابطين في المسجد األقصى المبارك.
وقال الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض األشقر 
إن نس���بة االعتقاالت تش���كل 45% م���ن إجمالي 
االعتقاالت في أنحاء األراضي الفلسطينية في تلك 

الفترة.
وأض���اف أن ممارس���ات االحت���الل اإلجرامية بحق 
المقدس���يين، وفى مقدمتها االعتقاالت المسعورة 
ته���دف إلى تهجيرهم وإف���راغ المدينة من أهلها 
األصليي���ن، وتأتى ضمن االس���تهداف المباش���ر 
لألقصى والمقدسات وللوجود الفلسطيني وللمكانة 

التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.
ن أن حاالت االعتقال بين القاصرين من القدس  وبيَّ
بلغت )200( حالة من بينهم 22 طفاًل تقل أعمارهم 
عن 14 عاًما، بينما بلغت حاالت االعتقال بين النساء 
والفتيات )52( حالة من بينهن قاصرات ومسنات، 
إضافة إلى إصدار العشرات من أوامر االبعاد والحبس 

المنزلي.
ولفت إلى أن بلدة العيسوية شهدت النصيب األكبر 

من االعتقاالت، وبلغت )330( حالة، وهو ما يش���كل 
ثل���ث حاالت االعتق���ال من القدس، ومن المس���جد 
األقص���ى ومحيطه )200( حال���ة، والقدس القديمة 

)150( حالة، وبلدة سلوان )100( حالة.
وأش���ار إلى أن االعتقاالت خالل العام الجاري طالت 
قيادات إس���المية ووطنية، منه���م رئيس الهيئة 
اإلس���المية العليا وإمام وخطيب المسجد األقصى 
الشيخ عكرمة صبري، ومحافظ القدس عدنان غيث، 
ووزير شؤون القدس فادي الهدمي ومدير األقصى 
الشيخ عمر الكسواني والشيخ ناجح بكيرات وأمين 

سر إقليم فتح بالقدس شادي مطور.
كم���ا واصل االحت���الل اس���تهداف المرابطات في 
األقصى بذريعة التصدي القتحامات المستوطنين، 

وبعضه���ن اعتقلن أكث���ر من مرة خالل الش���هور 
الماضية أبرزهن هنادي الحلواني، مدلين عيس���ى، 

خديجة خويص وآية أبو ناب وغيرهن.
وأوضح األشقر أن االحتالل لم يكتِف باعتقال مئات 
المقدس���يين، إنم���ا صعد من إص���دار أوامر اإلبعاد 
بحقهم، لفترات مختلفة تراوحت بين أسبوع إلى 6 

أشهر وغالبتيهم تم تجديد اإلبعاد لهم.
وذك���ر أن االحتالل أصدر م���ا يزيد ع���ن )65( قراًرا 
بالحبس المنزل���ي الكامل، أو الحبس المنزلي الليلي 
لعدة أش���هر، فيما منعت العشرات من الشبان من 
تعقيم ش���وارع وازقة المدينة المقدس���ة للحد من 
انتش���ار فيروس »كورونا«، واعتقل���ت عدًدا منهم 

وعاقبتهم بدفع غرامات مالية باهظة.

1050 حالة اعتقال بالقدس منذ بداية العام الجاري

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق����ال مرك����ز معلوم����ات وادي حلوة، يوم أم����س، إن س����لطات االحتالل 
»اإلس����رائيلي« أص����درت 236 ق����رار إبعاد عن مدينة الق����دس المحتلة 

والمسجد األقصى المبارك منذ مطلع العام الحالي.
وأوض����ح المركز في تقرير له أن م����ن بين قرارات اإلبع����اد 206 قرارات 
باإلبعاد عن المسجد األقصى، 24 قراًرا باإلبعاد عن القدس القديمة، و6 

قرارات باإلبعاد عن القدس.
وأش����ار إلى أن من بين المبعدين رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ 
عكرم����ة صبري ال����ذي أبعد بداية الع����ام الجاري وجدد إبعاده الش����هر 

الماضي، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات.
وذكر أن سلطات االحتالل منعت محافظ القدس عدنان غيث من دخول 
الضف����ة الغربية، الفًتا إلى أن قرارات اإلبعاد تراوحت ما بين أس����بوع الى 

6 أشهر.
وبخصوص المس����جد األقصى، أفاد التقرير بأن شرطة االحتالل واصلت 
انتهاكاتها ضد المسجد في محاوالت رامية لفرض السيطرة عليه، من 
خالل التواجد الشرطي الدائم على أبوابه وفي ساحاته، ونصب السواتر 
الحديدية على األبواب واحتجاز هويات المصلين وإخضاعهم للتفتيش 

في كثير من األحيان قبل الدخول إلى األقصى.
وبش����أن عمليات الهدم، أوضح المركز أن بلدي����ة االحتالل واصلت منذ 
مطلع العام الجاري سياس����ة هدم المنازل والمنشآت التجارية والزراعية 
في مدينة القدس، بحجة البناء دون ترخيص، في وقت تفرض البلدية 
شروطا تعجيزية ومبالغ طائلة إلجراءات الترخيص والتي تمتد لسنوات 

طويلة.
كما أجبرت المقدس����يين على تنفيذ أوامر وقرارات الهدم بأنفس����هم، 
»اله����دم الذات����ي«، بعد التهديد بف����رض غرامات باهظ����ة، إضافة إلى 
إجبارهم على دفع أج����رة الهدم لطواقم وآليات البلدية وقوات االحتالل 

المرافقة لها.
ورصد مركز المعلومات هدم 61 منشأة في المدينة خالل النصف األول 
من العام الجاري، منها 38 منش����أة ُهدمت بأيدي أصحابها، منها ما هو 
مأهول بالس����كان وبعضها قيد اإلنش����اء، ومن تلك المنشآت، بنايتان 
س����كنيتان، 40 منزاًل، 7 منشآت تجارية، إضافة إلى هدم غرف سكنية 

وبركسات سكنية وأخرى للمواشي وأسوار وأساسات بناء.

236 قرار إبعاد عن القدس 
واألقصى منذ مطلع 2020

الرملة/ االستقالل:
طالبت مؤسسة »ميزان« لحقوق اإلنسان في رسالة 
وجهتها إلى رئيس ما يسمى المجلس اإلقليمي 
للبلدة االس����تيطانية )غدروت عس����يرت( المقامة 
على أراضي قرية »بشيت« الفلسطينية الُمهّجرة 
ق����رب مدينة الرملة ف����ي األراض����ي المحتلة عام 
1948 بوقف اإلجراءات في مناقصة لبناء »مشروع 
تطوير« على أرض المقبرة اإلسالمية في المنطقة.

ووّجهت »ميزان« باسمها وباسم ممثلي األوقاف 
اإلسالمية في منطقة المركز، طلبًا لوقف اإلجراءات 

في مناقصة إلقامة ما يسمى »مشروع تطوير تلة 
عسيرت«.

وأش����ارت إل����ى أن هذا المش����روع وف����ق ما تظهر 
الخارطة المنش����ورة عن الموقع سيقام على أرض 

المقبرة اإلسالمية هناك.
وجاء في الرس����الة أن »االس����تمرار ف����ي إجراءات 
تنفيذ المش����روع يعد انتهاًكا صارًخا لقدس����ية 
المقبرة اإلسالمية، ويمس بحرمة الموتى ومشاعر 
المس����لمين في كل العالم، كم����ا أن ذلك يخالف 
أحكام الش����ريعة اإلس����المية وقانون أساس في 

المؤسس����ة اإلس����رائيلية إل����ى جان����ب مخالفته 
للقوانين الدولية«.

ودعت »مي����زان« إل����ى وقف المناقص����ة الخاصة 
بالمش����روع، وعق����د جلس����ة م����ع إدارة مجل����س 
المستوطنة بحضور ممثلي الوقف اإلسالمي في 
منطقة المركز، حتى يتسنى الحفاظ على قدسية 

المقبرة.
وح����ذرت م����ن أن مواصل����ة مس����توطنة )غدروت 
عس����يرت( في إجراءات تنفيذ المش����روع ستدفع 
مؤسسة »ميزان« إلى التوجه للقضاء بهذا الشأن.

مطالبة بإلغاء مناقصة لمشروع استيطاني بقرية »بشيت« المهّجرة بالرملة
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القصف الصاروخي الذي تعرض له قطاع غزة باألمس من طائرات االحتالل يأتي حسب المزاعم الصهيونية 
كرد على اطالق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مغتصبات االحتالل فيما يس����مى بمنطقة الغالف الحدودي 
شرق قطاع غزة, الناطق باسم الجيش الصهيوني قال :«لن نوافق على إطالق الصواريخ تجاه المدنيين«، وال 
ادري عن أي مدنيين يتحدث الناطق باسم الجيش الصهيوني, فمنطقة الغالف الحدودي تحولت الى منطقة 
اش����باح بفعل الصواريخ  ووباء كورونا وعدم استطاعة المستوطنين في هذه المناطق النزول للمالجيء خوفا 
من تفش����ي المرض بينهم, فصفارات االنذار التي تدوي في المستوطنات نتيجة سقوط صواريخ المقاومة 
فيها حسب ادعاءات االحتالل, غير مصحوبة بنداءات مكبرات الصوت المعتادة في مثل هكذا احداث بدعوة 
المس����توطنين للنزول للمالجئ, وهذه هي المعضلة التي تواجهها »اسرائيل« االن وهى بعدم قدرتها على 
انزال المس����توطنين للمالجئ وهى تحاول ان ترجئ أي مواجهة مع الفلس����طينيين لحين التغلب على وباء 
كورونا, حسب وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس الذي قال ان معركتنا االن هى مواجهة كورونا, وتحسين 
االقتص����اد المحلي خوفا من هجرة اصحاب رؤوس االموال, لذلك تبقى المناورة بين الفصائل الفلس����طينية 
واالحتالل الصهيوني محس����وبة حتى االن, لكن عقالها قد ينفلت في أي لحظة اذا ما ادت الى سقوط قتلى 
بين االس����رائيليين, او ضحايا ال س����مح الله بين الفلس����طينيين, وعندها قد تتدحرج االمور لألسوأ وتؤدي 

لمواجهة ساخنة قد تكون اخطر من سابقاتها. 
المحاذير التي تضعها المؤسس����ة العس����كرية واألمنية الصهيونية امام الحكومة االسرائيلية ال تعني ان 
المواجهة بعيدة, خاصة ان »اس����رائيل« تعلن نواياها بخصوص مخطط الضم االس����تعماري لمساحة تزيد 
عن 30% من الضفة المحتلة, وهذا صاعق شديد االنفجار تحذر منه المقاومة الفلسطينية, كما ان سياسة 
»اس����رائيل« وامالها المتزايدة تجاه المسجد األقصى, والشروع بتنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني, 
وسياس����ة التهجير القسري للفلس����طينيين, وعمليات القتل الميداني على الحواجز العسكرية في الضفة 
والقدس, باإلضافة الى عمليات القصف التي تتعرض لها المواقع الفلس����طينية في قطاع غزة, كلها تنذر 
بان المعركة مع االحتالل تقترب وبشدة, وان المحاذير التي تضعها »اسرائيل« ال يمكن ان تكون عامال رادعا 
للمقاومة الفلس����طينية في الرد على جرائم االحتالل, فان كانت »اس����رائيل« كما يدعي غانتس واشكنازي 
ال ترغب في اعالن حرب على الفلس����طينيين االن, وتولي اهتماما اكبر بتحس����ين اقتصادها ومواجهة خطر 
كورون����ا, فعليها ان تتوقف عن ارتكاب كل هذه االنتهاكات فورا, فالفصائل الفلس����طينية اقرت معادلة 
»القصف بالقصف والدم بالدم«, وهنا يتوجب على الفصائل المقاومة الرد على هذه االنتهاكات, والمبادرة 
بشن هجمات مباغتة ضد االسرائيليين كما اوضح االمين العام لحركة الجهاد االسالمي القائد زياد النخالة 
في مقابلة اجراها مؤخرا مع قناة الميادين, يجب ان تعلم »اس����رائيل« انها لم تعد هي الطرف الذي يحدد 

بداية ونهاية اية معركة, وان المقاومة تستطيع فرض كلمتها وبقوة.  
السلطة الفلس����طينية مطالبة ايضا بوضوح في موقفها لمواجهة مخطط الضم االستعماري, وهل تسعى 
م����ن خالل تهديداتها السياس����ية التصعيدية للع����ودة لطاولة المفاوضات كما صرح بذلك وزير االس����رى 
السابق اشرف العجرمي, وانها لن تسمح بعمليات عسكرية او انتفاضة شعبية في وجه االحتالل كما صرح 
بذلك وزير الش����ؤون المدنية حسين الش����يخ, ام انها ستنخرط مع بقية الفصائل في االشتباك مع االحتالل 
الصهيوني؟, فالمواجهة مع االحتالل حول مس����ألة الضم حتمية, وهى س����تأخذ اش����كاال عدة, والمطلوب 
التوافق الفلس����طيني الداخلي ووح����دة الموقف والميدان الحباط مخطط الضم االس����تعماري, وعليه يجب 
ان يعلم االحتالل ان خطواته التصعيدية التي س����يقدم عليها تلقى اجماعا فلس����طينيا رسميا وفصائليا 
وش����عبيا, حتى يرتدع ويدرك انه س����يدفع ثمن حماقاته غاليا, فسياس����ة توازن الردع تتزايد اليوم بفعل 
التقدم الذي تحدثة فصائل المقاومة الفلسطينية على الصعيد العسكري والميداني, وقدرتها على الصمود 
في وجه االحتالل والتصدي له, فالموقف الرسمي الفلسطيني مهم وضروري في تأجيج الفعل الشعبي ضد 
االحتالل, وتفعيل كل اشكال المواجهة السياسية والميدانية والعسكرية واسناد الشارع الفلسطيني في 
حراك����ه الجماهيري, وتعزيز قدراته في الصمود والمواجهة, فكل ذلك رهن موقف متقدم للس����لطة يأمله 

الفلسطينيون, وينتظرونه فأهلنا في الضفة يريدون االحتماء بمواقف السلطة في مواجهة الضم.
وعلى الجانب االخر ما زال اإلسرائيليون يرجحون أن عباس ال يزال يلتزم بسياسة تعارض الهجمات المسلحة 
بش���دة، ومن المفترض أنه ال يريد حًقا رؤية »أعالم خضراء« تظهر في كل زاوية وش���ارع في الضفة الغربية، لكن 
عندما يتحدث الرجوب عن قتال مشترك مع حماس ضد خطة الضم، ومع الرجل المسؤول عن إنشاء البنية التحتية 
العسكرية لحماس في الضفة الغربية، فإنه يخاطر بالمواجهة الساخنة مع العدو اإلسرائيلي، فلنكن جاهزين لها.

المخاطرة بركوب ظهر النمر

رأي

ق����ت عيون الفلس����طينيين بشاش����ات التلفزة اإلس����رائيلية في األول  تعلَّ
من تم����وز/ يوليو؛ التاريخ ال����ذي كان من المفترض في����ه أن تبدأ صالحية 
رئي����س الوزراء اإلس����رائيلي بنيامين نتنياهو ف����ي االنطالق بعملية فرض 
السيادة اإلس����رائيلية، من خالل تطبيق القانون اإلس����رائيلي على أراضي 
الضفة الغربية واألغوار، بحس����ب االتفاق االئتالفي للحكومة اإلس����رائيلية، 
في ما ُيطلق عليه اإلس����رائيليون قرارات »الض����ّم«؛ المصطلح اّلذي يخفي 
 الّشعب واألرض 

ّ
وراءه بشاعة إجرام االس����تيطان اإلحاللي الّصهيونّي بحق

واإلنس����ان الفلس����طينّي. كان من الواض����ح أّن نتنياه����و يواجه صعوبات 
حقيقية أمام تطبيق قرارات الضم، وخصوصًا على طريقة »الشو اإلعالمي« 

الذي يخدم أجندته الشخصية السياسية.
يقف وراء عدم اإلعالن اإلس����رائيلي عن قرارات الض����م في األول من تموز/

يوليو، بعيدًا من فكرة أنه تم تأجيل قرارات الضم وأن الحكومة اإلسرائيلية 
بأطيافه����ا كاف����ة لم تتراجع عن جوهر المش����روع، دواف����ع متعددة أجبرت 

نتنياهو على التراجع عن إعالن تنفيذ قرارات الضم في موعدها المحدد.
ب����ادئ ذي بدء، نذكر الموقف األميركّي المترّدد والمنقس����م حول التوقيت 
واآللي����ات، م����رورًا بالموقف المحّذر م����ن التداعيات األمنية الس����لبية على 
عالقة »إس����رائيل« ب����دول التطبيع العرب����ّي، وصواًل إلى األزم����ات الصّحية 
واالقتصادّي����ة واالجتماعّية الت����ي يعاني منها المجتمع اإلس����رائيلّي في 
ظّل جائحة كورونا، ناهيك بس����خونة الجبهة الشمالية األكثر استراتيجّية 
لألمن القومي اإلس����رائيلّي. من المهّم لنا كفلس����طينيين في هذا السياق، 
سة العس����كرّية من احتمال اشتعال الجبهة  اإلش����ارة إلى تحذيرات المؤسَّ
الفلس����طينية في الضفة وغزة، األمر الذي عّززه وجود إشارات ملموسة على 
أرض الواقع، بدءًا من الموقف السياسي الفلسطيني الموحد الرافض بقوة 
لتل����ك القرارات، إضافة إلى موقف فصائ����ل المقاومة التي اعتبرت تطبيق 
رت عنه  ذي عبَّ قرارات الضّم بمثابة إعالن حرب، ناهيك بالموقف الشعبي الَّ
الفعاليات الش����عبية والفصائلية في الضفة وغ����زة، األمر الذي أنتج وحدة 

لت رغم كّل معضالت االنقسام  حال فلسطينية تجاه قضية الضم، تش����كَّ
الفلسطيني وتداعياته السلبية.

يبقى التس����اؤل الرئيس����ي أمام مش����هد وحدة الموقف الفلسطيني ضد 
مش����روع الضّم: هل س����يكتفي الفلس����طينيون بعدما تراجع نتنياهو عن 
 يعتبروا أن معركتهم ضد الضم تكللت 

َّ
إعالن نتنياهو الضّم أو أّجل����ه، بأن

باالنتص����ار؟! المفترض فلس����طينيًا أن نعتبر توّحد الموقف الفلس����طيني 
تجاه اإلعالن الصهيوني عن الضم انطالقة فلس����طينية جديدة تجاه إعادة 
الوحدة الفلس����طينية على أس����اس برنامج مقاومة للمش����روع الصهيوني 
برّمته، من منطلق أننا ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني، ولم نتجاوز بعد هذه 
المرحلة بكل ما يتطلبه التحرر الوطني من متطلبات سياس����ية واقتصادية 
واجتماعية. بناًء على ما س����بق، نعتقد أّن أمام الفلسطيني 3 مستويات من 

المواجهة لتحقيق االنتصار الحقيقي على المشروع الصهيونّي:
المس����توى األول، المواجهة الميدانية المباشرة، من خالل استثمار الرفض 
الش����عبي والرس����مي للضم في تفعيل مقاومة ش����املة ضد االس����تيطان 
االحتاللي الصهيوني، في سبيل فرض واقع فلسطيني جديد على األرض، 
يمنع االحتالل من توس����عه االس����تيطاني، ويعرق����ل مخّططاته اإلحاللية 
التهجيرية التدريجية للس����كان الفلسطينيين من أراضي الضفة والقدس 

واألغوار.
وبذلك، على أقل تقدير، تصبح تكلفة االحتالل واالس����تيطان باهظة الثمن 
عل����ى متخذ القرار الصهيوني، إضافًة إلى أن مقاومة الفلس����طيني ميدانيًا 
س����تكون عاماًل حيويًا في إعادة القضية الفلس����طينية إلى أولويات س����لم 
الجماهير العربية واإلس����المية والدولية، فمن دون حراك فلسطيني مقاوم 
عل����ى األرض، تصبح مهمة مخططات المش����روع الصهيو - أميركي في كّي 
وعي الش����عوب العربية واإلس����المية تجاه »إس����رائيل« كدولة طبيعية في 

نسيج المنطقة أكثر قابلية للتطبيق.
المستوى الثاني، ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني. وهنا، تجدر اإلشادة 

بالحراك الجاري بين حركتي حماس وفتح لتوحيد الجهود الفلسطينية مع 
الفصائل كافة، في ضوء مش����روع الضم الصهيوني، حيث بات من الواضح 
 الوحدة الفلس����طينية من خالل المواجهة م����ع االحتالل، تعتبر المقاربة 

َّ
أن

األمثل لتوحيد جميع القوى السياس����ية الفلس����طينية، باختالف مشاربها 
السياس����ية واإليديولوجية، على برنامج سياس����ي جامع يهدف إلى خوض 
معركة ش����املة مع االس����تيطان، أساس المش����روع الصهيوني، األمر الذي 
يس����اعد الفلس����طينيين على الخروج من حالة االضطراب التوتيري ما بين 
الثورة والس����لطة التي أنتجتها اتفاقيات أوسلو المشؤومة، ما يساهم في 
إعادة ضبط تعريف المرحلة النضالية الفلسطينية على أنها ما زالت مرحلة 

تحرر وطني.
 هناك مؤامرة حصار وتجويع وتجفيف 

َّ
المس����توى الثالث، يدرك الجميع أن

منابع المال لكل ما يمكن أن يش����ّكل دعمًا لصمود الفلسطيني على أرضه 
وتمّس����كه بثوابته الوطنية. لذا، إن تعزيز صمود اإلنس����ان الفلسطيني هو 
اللبنة األولى في مشروع المقاومة الفلسطينية، وأولوية كبرى في استمرار 

مقاومة الشعب الفلسطيني وعدم انكساره، كما يخطط له أعداؤه الكثر.
ويعّد تعزيز وإعادة الثقة بين الجماهير الفلس����طينية ونخبها السياسية 
والثوري����ة الخط����وة األولى في هذا المس����ار، من خالل جه����د تعبوي ثوري 
من تلك النخب، مصحوب بممارس����ات حقيقي����ة على أرض الواقع، ال يمكن 
لعي����ن المواطن الفلس����طيني أن تخطئها، إضافًة إلى انتهاج ما يس����مى 
اقتصاديات الثورة داخل كل أطياف المجتمع الفلس����طيني، المبنية على 
التكاف����ل االجتماعي، وروح اإلخ����اء الجماعية، والمصلح����ة العامة، كهدف 
س����اٍم، والمتناقضة مع اقتصاديات االستهالك الرأسمالية ورفع المصلحة 
الفردية الذاتية كقيمة عليا للمواطن الفلسطيني، ولو على حساب القضايا 
الوطنية الجامعة، وهو ما س����عى أعداء القضية الفلسطينية إلى تعميمها 
خالل السنوات العش����رين الماضية، بعدما أوهموا الجماهير الفلسطينية 

أنها خرجت من مرحلة التحرر الوطني إلى مرحلة بناء الدولة.

في ظل االزمات  تبرز الحاجة الى اصحاب الهمم العالية ... الذين يبثون روح 
الحياة في قلوب الناس ويغرس����ون التفاؤل واألمل ... نحتاج الى الشخص 
الق����دوة في ُحكم����ه وقيادته وعدل����ه وعلمه وقوله ومعامالت����ه وتصرفاته  
وس����لوكياته ... نحتاج الى اعادة بناء جس����ور الثقة بين الشعب والحاكم أو 
القائد وايضا بين الشعب والعاِلم أو الداعية ... في هذه المرحلة من الضيق 
والعنت وصعوبة الحي����اة تكون المهام صعبة ... الح����كام والقادة عليهم 
واج����ب كبير ولهم دور عظيم ف����ي حياة الناس ... ولك����ّن العاِلَم  والداعيَة 
والخطي����َب عليه واجٌب أثقل وأصعب ودور أكبر في اعادة صقل وتش����كيل 
معالم الحياة والنفوس للناس من جديد... ورس����التي الى العلماء  والخطباء 
والدع����اة ... من المهم أن ُنرّكز في خطابن����ا الى الناس على بث روح االيمان 
واالمل والتفاؤل في النفوس التي هي على وش����ك االنهيار وبعضها وصل 
الى حد االنهيار ... نرس����م لهم معالم مس����تقبل  قريب ، ينقشع فيه هذا 
الس����واد ويزول هذا الظلم الذى نعيشه، ونؤكد لهم من خالل صور واقعية 
عاشتها البشرية منذ َخْلَقِتها الى اآلن بأن الظلم ال ُيعّمر واالحتالل ال يدوم .

 فرع����ون الذى وص����ل به طاغوته وجبروته إلى أن يق����ول »أنا ربكم االعلى« ، 
كانت نهايته واركان دولته وجيش����ه العظيم بضربة من عصا موس����ى في 
البحر بوحٍى من الله ... لينجَو موسى وقومه ويغرَق فرعون وجيشه وزبانيته 
 شيء في 

ُّ
واركان دولته ، فالكون كله بما فيه يتحرك بإرادة الله وحده ، كل

هذا الك����ون يتغير في لحظة وفق حكمِة وقدرِة وارادِة الله س����بحانه، وفى 
القرآن الكريم  قصص كثيرة ومتنوعة تحاكى قصة فرعون وكل الظالمين 

وما يحدث من تغيرات وتقلبات في هذا الكون .
واذا نظرن����ا الى تاري����خ امتنا الحاضر ، ش����عب الجزائر جاهد االس����تعمار 
الفرنس����ي مائة واثني����ن وثالثين عاما ، ق����رى جزائري����ة بأكملها  أحرقها 
االحتالل الفرنس����ي بمن فيها من اطفال ونس����اء وشيوخ ، قتل واعتقاالت 
وحصار وجوع وتعذيب واغتياالت ونفى للقادة والعلماء ، ولم تنثِن عزيمة 
الجزائريين ، ونزع الشعب الجزائري حريته بعد طول االالم والعذابات التي 
عاشها كما هي الش����عوب العربية التي احتلها االستعمار ونماذج صارخة 
وصادقة في سماء امتنا ال ننساها ، سيظل التاريخ يغرسها على صفحاته 
بم����داد الذهب ، ما أحوجنا الى أمثالها اليوم ،  ه����ي قدوة لنا ... االمير عبد 
القادر الجزائري وعمر المختار والسنوس����ى والمهدى وعبد الكريم الخطابي 
وعمر مكرم ومصطفى كامل وعز الدين القسام وأمين الحسيني وعبد القادر 
الحسيني وياس����ر عرفات واحمد ياسين وفتحي الشقاقي وغيرهم الكثير 
الكثير الذين قضوا شهداء على طريق العزة والكرامة والحرية والعودة ، وال 
يعقُم َرْحُم أمتنا وش����عبنا عن والدة آخرين أمثالهم - جنود مجهولون - قد 
ال نش����عر بهم في حياتهم لكن عندما يغيبون عن حياتنا تمتلئ صفحات 

الدنيا بسيرتهم النبيلة العطرة ...

إخواني الخطباء والدعاة ، لم يخلقنا الله من اجل الموت ودخول النار وبئس 
المصي����ر ، إنما خَلَقنا من أجل أن نحيا حياًة ب����كل معانيها الجميلة ، حياًة 
كريمًة ،عزيزًة ، س����عيدًة ، حدثوا الناس ع����ن جهد وجهاد النبي والصحابة 
الك����رام والعلماء العاملين وأولياء الله الصالحين واألحرار في العالم القديم 
والحديث الذين أقاموا العدل في االرض بعدما عّم الظلم واالستبداد والكفر 
والطغي����ان ، حّدثوهم عن دورنا كخطباء ودع����اة ومصلحين أّنه نفُس الدور 
ال����ذى تحدث به الصحابي ربع����ى بن عامر رضى الله عن����ه وهو يقف بكل 
ش����موخ امام قائد جيش الفرس رس����تم ليقول ل����ه : ان الله ابتعثنا لنخرج 
الن����اس من عبادة العباد ال����ى عبادة رب العباد ومن ج����ور االديان الى عدل 
االس����الم ومن ضيق الدنيا الى س����عة الدنيا واالخرة . نحن لسنا قضاة على 
الن����اس نعطى صكوك اآلخرة هذا في الجن����ة وذاك  في النار ... وانما دعاة 
ال����ى العدل والحب والحياة الطاهرة النظيف����ة والتآخي والمودة والرحمة ... 
نحت����رم ونقّدر ونح����ب ونتودد الى  كل من يتقرب الين����ا وينصرنا ويدافع 
عن قضايانا ويحتضنها بغض النظر عن ديانته ومذهبه وعرقه وجنس����ه، 
افتحوا امام الناس كتاب فقه الحياة الواس����ع الذى يحوى كل شيء ، والتي 
لسنا وحدنا فيها، وانما نتميز عن غيرنا بالعقيدة الصحيحة والسليمة التي 
تنعكس على معامالتنا وتصرفاتنا وس����لوكياتنا م����ع اآلخرين حتى نكون 

االجمل ونعطى للحياة طعمها االحلى .

االنتصار على قرارات الضّم الصهيونّية.. كيف؟

رسالة ال بد منها

بقلم: حسن الفي

بقلم: أحمد المدلل 

اس���تقبلت الجزائر بحفاوة ودمعة الدفعة األولى م���ن جماجم ورفات 
24 م���ن ق���ادة المقاومة ضد االحتالل الفرنس���ي، بعد 170 س���نة من 
احتجازهم بمتحف اإلنس���ان في باريس، فهل سيغفر شعب الجزائر 
للقتلة فعلتهم؟ وهل سينس���ى الجزائريون، ويكف���ون عن المطالبة 

بمحاسبة االستعمار الفرنسي؟
اس���تعادة رفات المقاومين لالس���تعمار بعد قرن ونصف رسالة فخر 
واعت���زاز إلى كل مقاوم للمحتلين، بأن الش���عوب ال تنس���ى من أعطى 
من أجلها، وأن تكريم الشهداء ليس مقرونًا بفترة زمنية، وليس قرين 
المعرفة، وإنما تكريم الوطن مقترن بتكريم شهدائه، والعكس ينطبق 
على العمالء بشكل عام، فالجزائر التي تحتفي بتاريخ شهدائها، هي 
الجزائ���ر التي احتق���رت وتحتقر كل من وضع يده ف���ي يد المحتلين 

الفرنسيين، ونسق معهم، وحمل سالحهم، وضرب بسيفهم.
 وإذا كان للحراك الش���عبي في الجزائر ال���دور األبرز في الضغط على 

فرنس���ا، التي أدركت أن الجزائر كبيرة وعظيمة، وأن شعبها ماٍض في 
طريقه إل���ى التعبير عن طموحاته الوطني���ة والقومية، وأنه ماٍض في 
التغير والبناء، إال أن إطالق سراح رفات الشهداء في هذه األيام يعتبر 
رشوة فرنسية للجزائر، وطلب مس���اندة لموقف فرنسا الداعم لخليفة 
حفتر في ليبيا، والس���يما أن إطالق سراح الدفعة األولى من الرفات جاء 

بعد مماطلة امتدت ألربع سنوات.
اس���تعادة رفات 24 جزائريًا من أصل ما يزيد عن 500 إنسان ذبحتهم 
فرنس���ا. س���يثير ش���جن الجزائريين، وسيفجر في نفوس���هم الوفاء 
لوطنه���م وعروبتهم ودينهم، وس���يدفعهم إلى الوق���وف مع الحق 
والعدل ومع جماهير الش���عب الليبي التي ترفض التدخالت الغربية، 
وترفض عودة االستعمار الفرنسي من بوابة حقوق اإلنسان والمصالح 
االس���تراتيجية، فمصلحة الجزائر هي مصلحة ليبيا والمغرب وتونس 
والعراق وس���وريا والس���ودان واليمن، وال مصلحة للشعوب إال بالحرية، 

واالستقالل عن تسلط المستعمرين.
قبل س���نوات ش���اركت بكلمة في المؤتمر الذي عقد لنصرة األس���رى 
الفلس���طينيين في العاصمة الجزائرية، وقد اس���تمع الجزائريون إلى 
المتحدثين الفلس���طينيين باهتمام، وصفقوا بحرارة، ومسحوا براحة 
يدهم دمع���ة، ولكن عندما ج���اء دور الجزائر للحديث ع���ن تجربتها، 
وتضحياتها أمام االحتالل الفرنس���ي، تقدم أح���د الرجال الذين حكم 
عليه���م باإلعدام، وتمكن من الهرب من الس���جون الفرنس���ية، فقال 

الرجل بكبرياء الجزائر
أيها الفلسطينيون، من يريد وطنه حرًا عليه أن يضحي، البكاء والدموع 
ال تس���ترجع وطنًا، البكاء والدموع والتوجع قد يثير غبارًا من التعاطف 
ر الش���فقة، ولكنه ال يعيد وطنًا سليبًا، ألن الذي يعيد  الدولي، ويستدُّ

األوطان هو الدم والجرح وعذاب السجن، والمقاومة دون توقف.
وأضاف الرج���ل الجزائ���ري العجوز: أيه���ا الفلس���طينيون، أوصيكم 

بالوحدة، واعلموا أن الجزائر لم تنل استقاللها إال بعد أن قدمت في كل 
صباح 557 شهيدًا لمدة سبعة أعوام، لقد قدمت الجزائر كل شهر 17 
ألف شهيد تقريبًا، لقد بلغ عدد الشهداء مليون ونصفًا، وكان شعارنا: 
نعم للمفاوضات ولكن مع اس���تمرار المقاومة المسلحة، ولهذا فرضنا 

على العدو الفرنسي إرادتنا، ونالت الجزائر استقاللها.
بعد أن أنه���ى الرجل العجوز كلمته، توجهت إلي���ه، صافحته بحرارة، 
وشكرته، وس���ألته: كم بلغ عدد األس���رى الجزائريين في ذلك الوقت، 

فقال: ثالثة ماليين جزائري بين أسير ومفقود.
ح���ق للجزائر أن تفخر بماضيها وتجربتها القتالية، وحق لها أن تفخر 
بحاضرها، وهي تفرض على فرنس���ا استرجاع رفات أبطالها، وحق لها 
أن تقول للفلس���طينيين: هذا هو الطريق، فال  تحيدوا عنه، وال تجبنوا، 
وال تترددوا، وال تكثروا من الشكوى واألنين، فمن أراد فلسطين، فعليه 

أن يضحي بالغالي والثمين.

د. فايز �أبو �شمالةإكليل غاٍر على جبين الجزائر
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غزة/ االستقالل:
يرتقب أن يطرأ ارتفاع على أسعار زيت الزيتون 
في فلسطين، بسبب الموسم الشحيح المرتقب، 
الذي يبدأ اعتبارا من منتصف أكتوبر/ تش���رين 

أول القادم.
وق���ال مدي���ر ع���ام مجل���س الزي���ت والزيتون 
الفلس���طيني، فياض فياض ف���ي تصريح له، 
أن إنتاج فلس���طين المتوقع من الزيت الموسم 
المقب���ل، ل���ن يصل نص���ف ما أنتج الموس���م 

الماضي.
وتوق���ع أن يكون انتاج محافظات مثل قلقيلية 
وطولكرم، م���ن زيت الزيتون الموس���م المقبل 
متدنيًا جدا ، مش���يرًا إلى أنه أرتفع كيلو الزيت 
» الجيد » حاليًا في األس���واق التجارية بنس���بة 

10%، ليباع من 22 إلى 24 شيكال.
وأضاف أن ش���هر آب المقبل، م���ن المتوقع أن 
يش���هد ذروة ارتفاع األس���عار في فلس���طين، 
مرجعًا ذلك لنفاد كميات الزيت التي اش���تراها 

المواطنيون من الموسم الماضي.
والموس���م الماضي، بلغ حج���م إنتاج الزيت في 

فلسطين حوالي 40 ألف طن وهو رقم لم يسبق 
وأن سجلته فلسطين في تاريخها.

ونوه إلى أن سعر » تنكة الزيت » في فلسطين، 

يختل���ف م���ن محافظة ألخ���رى، حي���ث يبلغ 
متوسطها حاليًا من 350 إلى 450 شيكال.

ومن بين األس���باب التي قد ت���ؤدي إلى ارتفاع 

األس���عار خالل الشهور القليلة القادمة، توقف 
المواطنين عن البيع بسبب التوقعات السلبية 

المرتبطة بالموسم المقبل.
وتابع، أن فرص التس���ويق التي أتيحت للتجار 
الموس���م للتصدير، كانت  الفلسطينيين هذا 
كبيرة جدًا، األمر الذي سيرفع مستوى المنافسة 
بين شركات التصدير في الحصول على الزيت 
اواًل م���ن األس���واق المحلي���ة الموس���م القادم 

لتصديرها للخارج، ما سيؤدي الرتفاع األسعار.
ويص���دره  يس���تهلكه  م���ا  مع���دل  ويبل���غ 
الفلسطينيون سنويًا من الزيت، حوالي 22 ألف 

طن، وفق ما أفاد به فياض.
وفي فلس���طين، يوجد حوالي 16 شركة تقوم 
بتصدير الزيت الفلس���طيني إلى دول الخليج 

واوروبا والواليات المتحدة األمريكية.
وفي 2018، بلغت قيمة ما صدره الفلسطينيون 
من الزيت للعالم حوالي 44 مليون دوالر امريكي.

ويبلغ عدد أشجار الزيتون المثمرة في فلسطين، 
قرابة 9 ماليين شجرة، بينما يبلغ عدد الشجرات 

غير المثمرة 2.5 مليون شجرة.

موسم شحيح.. ترقبوا ارتفاعًا على أسعار زيت الزيتون في فلسطين

رام الله/ االستقالل:
نفذ صندوق االس���تثمار الفلس���طيني )الصندوق 
الس���يادي(، صفقة على س���هم الش���ركة العربية 
الفلسطينية لالس���تثمار )أيبك(، ببيعه 5 ماليين 

سهم بقيمة إجمالية 12.2 مليون دوالر.
وبحس���ب رصد اقتصادي إلفص���اح داخلي لموقع 
بورص���ة فلس���طين، فإن صن���دوق االس���تثمار باع 
األسهم بقيمة 2.44 دوالرا للسهم الواحد، بينما لم 
يصدر حتى اآلن )11:00 بالتوقيت المحلي(، هوية 

المشتري.
وبحس���ب اإلفصاح الداخل���ي، تبلغ نس���بة ملكية 
صندوق االس���تثمار الفلس���طيني، قب���ل الصفقة 
12.72% من رأس مال الشركة العربية الفلسطينية 

لالستثمار.
وتعتبر )أيبك( من أفضل الشركات أداء في بورصة 
فلسطين خالل الربع األول 2020، ولم تتأثر نتائجها 

المالية بالتبعات الس���لبية لتفش���ي جائحة كورونا 
محليا ودوليا خالل الشهور الثالثة األولى 2020.

ومع بيع صندوق االس���تثمار الفلسطيني 5 ماليين 
من أس���همه في )أيبك(، يتبقى له قرابة 7 ماليين 
سهم تمثل حصته في الشركة التي بلغت قيمتها 
الس���وقية حتى نهاية تعامالت الش���هر الماضي 

237.5 مليون دوالر أمريكي.
وحتى نهاي���ة 2019، بلغ إجمالي عدد مس���اهمي 
)أيبك(، نحو 742 مس���اهما من جنسيات مختلفة، 
بينما بلغ مجموع مساهمات من يملكون 5% فأكثر 
من الش���ركة، نحو 56.2%، و43.8% نس���بة باقي 

المساهمين.
ول���م يفصح الصندوق عن س���بب بيع حصة له في 
الشركة؛ بينما من المرتقب إنهاء إجراءات التسوية 
على الصفقة مع عودة البن���وك للعمل، والمقرر لها 
األربع���اء المقبل، في حال ع���دم إعالن الحكومة عن 

تمديد اإلغالق الحتواء جائحة كورونا.
ونهاية الش���هر الماضي، أصدرت )أيبك( س���ندات 
قرض جديدة لمدة خمس س���نوات بعملتي الدوالر 
واليورو بقيمة اسمية إجمالية 73.841 مليون دوالر، 

في اكتتاب خاص بمشاركة 9 بنوك وشركات.
وف���ي إفصاح للبورص���ة، قال رئي���س مجلس إدارة 
)أيبك( ورئيسها التنفيذي، طارق العقاد، إن إصدار 
س���ندات قرض جديدة للش���ركة خط���وة هامة لما 
تحققه الس���ندات من مساعدة الشركة في تحقيق 
خططه���ا المس���تقبلية، وتعزيز هي���كل رأس مال 

الشركة.
وصن���دوق االس���تثمار، ه���و الصندوق الس���يادي 
لفلس���طين، يرأس���ه محمد مصطفى، وتبلغ أصوله 
أكثر من ملي���ار دوالر حتى نهاي���ة 2019، ويعمل 
في عدة قطاع���ات، منها: العقارات، الصحة، الزراعة، 

الطاقة، المحافظ االستثمارية، السياحة.

صندوق االستثمار الفلسطيني يبيع 
5 ماليين سهم من حصته في »أيبك«

غزة/ االستقالل:
قال االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة يوم أمس، إن أكثر من 25 ألف 

مزارع في قطاع غزة تكبدوا خسائر كبيرة جراء أزمة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس االتحاد س���امي العمصي، أن هذه الخس���ائر بدأت منذ بدء حالة 
الطوارئ في غزة وإغالق المعاب���ر الحدودية بين القطاع ومصر والضفة الغربية 
وإغالق األس���واق، باإلضافة إلى تعطيل المدارس والمؤسس���ات، قبل أن تعود 

الحركة تدريجًيا.
وذك���ر أن »األزمة وإغالق المعاب���ر أدت إلى وقف تصدي���ر المحاصيل الزراعية 
للخارج، وبيع المنتج الزراعي بأقل من ثلث ثمنه في الس���وق المحلي، األمر الذي 

أثر على عمل المزارعين وأدى لتسريح مئات العمال من أعمالهم«.
وطالب نقيب العمال في غزة الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات الدولية 
بالعمل على إغاثة القطاع الزراعي، الذي يعمل فيه نحو 35 ألف عامل وتعويض 

المزارعين، مشيًرا إلى أن »هذا القطاع يمثل األمن الغذائي للقطاع المحاصر.

»نقابات العمال«: 
25 ألف مزارع بغزة 

تأثروا من كورونا

رام الله/ االستقالل:
قال  رئيس مجموعة البنك اإلس���المي 
للتنمية بندر حج���ار، إن مجموعة البنك 
قدمت لدول���ة فلس���طين 35.7 مليون 
دوالر، كدع���م عاج���ل لمواجهة فيروس 

كورونا.
وأوضح بندر حجار، في بيان له، أن البنك 
ب���دأ في تنفي���ذ الج���زء األول منها من 
خالل صن���دوق األقصى حيث تم توريد 
العديد من االحتياجات واألجهزة الطبية 

لمواجهة الجائحة.
وفيما يتعلق بالجزء الثاني من المشروع، 
قال رئيس مجموعة البنك، »إن الحكومة 
الفلسطينية قامت بموافاة البنك بمقترح 
لدعم المنشآت الصغيرة لتمويله ضمن 
»خطة التأهب واالستجابة االستراتيجية 

» التي أعلن عنها البنك«.
وأشار إلى أنه يتم حاليًا دراسة المقترح 
الذي س���يعمل على إسناد وإعادة احياء 
الش���ركات والمش���اريع الصغيرة التي 

تضررت بسب االغالق.
وأضاف إن إجمال���ي مداخالت مجموعة 
البنك اإلس���المي للتنمية في فلسطين 
م���ن الم���وارد الذاتية للبن���ك بلغ 342 
ملي���ون دوالر، عالوة على ذلك فإن البنك 
يس���ير وينف���ذ مجموعة م���ن المحافظ 
االستئمانية لفلسطين بما يزيد عن 2.2 
مليار دوالر أمريكي، وبلغ مجموع الصرف 
الكلي على المشاريع في فلسطين ضمن 

هذه المحافظ 1.9 مليار دوالر.
يذك���ر أن صندوقي األقص���ى والقدس 
تم انش���اؤهما بمبادرة من الس���عودية 

في القمة العربي���ة المنعقدة بالقاهرة 
في أكتوبر 2000 بموارد اجمالية قدرها 

مليار دوالر.
وبلغت مس���اهمات ال���دول العربية في 
الصندوقين حوال���ى 993 مليون دوالر، 
وبل���غ حج���م المش���اريع الت���ي أوكلت 
الهيئات المالي���ة العربية تنفيذها إلى 
إدارة صندوق األقصى من مخصصاتها 
الس���نوية لدعم التنمية في فلسطين 

588 مليون دوالر.
ومن إنجازات الصندوق إنش���اء وتجهيز 
250 مدرس���ة ، وترميم وإصالح حوالي 
35 ألف منزل ، وإنش���اء وتجهيز حوالي 
50 مستشفى ومركزا صحيا ، والتمكين 
االقتص���ادي لحوال���ي 24 ألف أس���رة ، 
واستصالح أراض زراعية لحوالي 60 ألف 

دونم ، وتعبيد حوالي 600 طريق.
المجل���س  ق���رر   2009 م���ارس  وف���ي 
الوزاري لمجلس التع���اون لدول الخليج 
العربية اعتم���اد برنامج إلعادة إعمار غزة 
بم���وارد مالية قدره���ا 1,64 مليار دوالر، 
وقررت اللجنة التنس���يقية للبرنامج في 
اجتماعه���ا األول اس���تدعاء 25% م���ن 
هذه الموارد ليت���م إدارتها في محفظة 

مشتركة تحت إدارة البنك.
 وبلغ حج���م المش���اريع ضم���ن الوعاء 
المش���ترك للبرنام���ج 368 مليون دوالر 
تشمل 250 مليون دوالر من السعودية 
تم خاللها إع���ادة إعم���ار االف المنازل 
المتضررة م���ن الح���رب ، وكذلك إعادة 
إعمار وتجهيز كافة مستشفيات قطاع 

غزة.

 كما تم ترميم عش���رات المدارس وبناء 
مدارس جدي���دة وتمكين ما يزيد عن 5 
آالف أسرة اقتصاديا من خالل المشاريع 

الصغيرة.
وقام البنك عام 2018 بتأسيس صندوق 
وقف���ي اس���تثماري دول���ي للتمكي���ن 
الفلس���طيني  للش���عب  االقتص���ادي 
برأس���مال أولي ق���دره 500 مليون دوال، 
وس���اهم البنك بمبلغ 100 مليون دوالر 
في الصن���دوق، باإلضافة إلى 52 مليون 
دوالر من صندوق التضامن االس���المية 

للتنمية.
االقتصادي  التمكين  ويهدف صندوق 
للشعب الفلسطيني إلى تمكين ما يزيد 
عن 300 ألف أس���رة فلسطينية تمكينًا 

اقتصاديًا.

لمحاربة فيروس كورونا.. »اإلسالمي للتنمية« يدعم فلسطين بـ35.7 مليون دوالر
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طهران/ االستقالل:
أكد قائد الثورة اإلس���المية في إيران السيد علي الخامنئي، أن المحافظة على الوعي 
والوحدة بين الش���عب الفلس���طيني وفصائله، له دور مؤثر في إفشال خطط العدو، 
مشددًا على أن إيران »لن تدخر جهدًا لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه.

وأض���اف القائد الخميني في رس���الٍة إلى رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس 
إس���ماعيل هنية، أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بحكم واجبها الديني واإلنساني 
لن تدخر جهدًا لدعم الش���عب الفلس���طيني المظلوم في استعادة حقوقه ودفع شر 

الكيان الصهيوني.
وش���دد قائد الثورة عل���ى أّن »المحافظة على الوعي والوحدة والتالحم بين الش���عب 

الفلسطيني وفصائله، له دور مؤثر في إفشال خطط العدو«.
وأشار إلى أن تّيار المقاومة والشعب الفلسطيني الشجاع قد تجاوزا التهديد وترغيب 
العدو، بفضل منطق العقل والخبرة، مبرزًا أّن العدو ب�«استراتيجيته التوسعية يحاول 
تضييع الحقوق المش���روعة للفلس���طينيين عبر خديعة المفاوضات وخطة الس���الم 

والضغط االقتصادي والحصار.
وقدم امتنانه إلى المجاهدين كون حركة المقاومة الفلس���طينّية قد هيأت بجهادها 

موجبات ضعف أميركا والكيان الصهيوني.
وتأتي برقّية االمام الخامنئي ردًا على رس���الة وصلته م���ن هنّية حول آخر التطورات 
على الس����احة الفلسطينّية، وفي سياق مخطط الكيان الصهيوني لضّم أجزاء من 
الضفة الغربّية المحتّلة، ومع تعرض قطاع غزة المحاصر لقصف إس����رائيلّي فجر 

االثنين.

الخامنئي: إيران لن تدخر جهدًا 
لدعم الشعب الفلسطيني لندن/ االستقالل:

ط���رح عال���م بريطاني رواي���ة جديدة بش���أن كورونا 
المستجد، تشير إلى أن الفيروس كان موجودا وبحالة 
»نائم���ة« قبل فترة طويلة من اندالع الوباء في مدينة 

ووهان الصينية.
وأع���رب الدكتور توماس جيفرس���ون، كبير الباحثين 
 )CEBM( »ف���ي »مركز الط���ب المبني عل���ى األدل���ة
بأوكس���فورد، عن قناعته ب���أن الفيروس كان موجودا 

في عدة بلدان منذ فترة.
وبناء على أدلة من مختلف دول العالم، أش���ار العالم 
إلى أن الفيروس تم اكتشافه في عينات مياه الصرف 
في برشلونة بإسبانيا في مارس 2019، قبل 9 أشهر 

من تفشيه في ووهان.
كما ت���م العثور عل���ى الفيروس ف���ي العينات التي 
تم أخذها في تورينو وميالنو بإيطاليا في ديس���مبر 

الماضي.
وق���ال العالم: »أعتقد أن الفيروس كان هنا قبل فترة. 
وأقصد بذلك أنه كان في كل مكان. وربما هو فيروس 

نائم تم تنشيطه بفعل الظروف البيئية«.
وأورد كمثال حالة إصابة على متن س���فينة كانت في 
رحلتها م���ن جزيرة جورجيا الجنوبية بجنوب المحيط 
األطلس���ي إلى العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس، 
مش���يرا إلى أن اإلصابة س���جلت في اليوم الثامن من 

الرحلة، عندما عبرت السفينة مياه بحر ويدل.
وتس���اءل العالم: »ه���ل كان الفيروس ف���ي الطعام 

وأصبح نشيطا بعد خروجه من حالة الجمود؟«.
وقارن جيفرس���ون في���روس كورونا بوب���اء اإلنفلونزا 
اإلس���بانية الذي حصد أرواح نحو 100 مليون شخص 
ح���ول العالم في 1918 – 1920، مش���يرا إلى أن نحو 

%30 من سكان جزر ساموا توفوا جراء وباء االنفلونزا 
عل���ى الرغم من عدم وج���ود أي اتصاالت لهم بالعالم 

الخارجي.
وأضاف العالم أن الفيروسات »موجودة دائما، وهناك 
ما يجعلها نش���يطة في لحظة معين���ة، ربما الكثافة 
السكانية أو ظروف البيئة. وهذا ما يجب أن ندرسه«.

عالم بريطاني يقدم رواية مفاجئة بشأن مصدر كورونا

رام الله / االستقالل:
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن 
قرار الضم اإلس���رائيلي سيشكل انتهاًكا للقانون 
الدول���ي وتهدي���ًدا ال رجعة فيه لح���ل الدولتين، 
ولن يم���ر دون عواقب على العالق���ات بين االتحاد 

األوروبي و«إسرائيل«.
وقال إن الضم ال يصب في مصلحة الفلسطينيين 

أو اإلسرائيليين، أو األوروبيين، والمجتمع الدولي.
جاء ذلك في رس���الة جوابية تس���لمها أمين س���ر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات 
م���ن الوزير لودريان، رًدا على رس���الة أطلعه خاللها 
على التطورات األخيرة، واالنعكاس���ات التدميرية 
لمخط���ط الض���م الذي أعلنت���ه حكوم���ة نتنياهو 
والتوسع في االستيطان على السالم في المنطقة.

وج���اء في رس���الة لودريان: »لق���د أبلغتموني قلق 
منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية إزاء إمكانية ضم 
إسرائيل ألراض فلس���طينية، وتمسك منظمتكم 

بالسعي إلى سالم يقوم على القانون الدولي«
وأضاف »ما تزال فرنسا كما تعلمون ملتزمة بالعمل 
في سبيل تحقيق تس���وية عادلة ودائمة للصراع 

اإلس���رائيلي الفلس���طيني، وفق القان���ون الدولي 
والمعايير المتفق عليها«.

وأكد أن فرنسا تواصل تحركها ضد أي إجراءات من 
شأنها أن تقوض ظروف اس���تئناف المفاوضات، 
ال س���يما سياس���ة االس���تيطان، داعيًا السلطات 

اإلسرائيلية إلى اإلحجام عن أي قرار أحادي الجانب، 
يترتب عليه ضم أي جزء من األراضي الفلسطينية.

وأوضح أن فرنس���ا س���تواصل الوقوف إلى جانب 
الس���لطة الفلس���طينية ومنظمة التحرير، في إطار 

القانون الدولي واالتفاقات الموقعة.

فرنسا تؤكد: الضم لن يمر دون عواقب 
على العالقات األوروبية »اإلسرائيلية«

ملبورن/ االستقالل:
أعلنت س���لطات والية »نيو ساوث ويلز« األسترالية، يوم أمس، عزمها إغالق حدودها مع والية 

فيكتوريا، في أول إجراء مماثل منذ 100 عام.
وج���اء قرار إغ���الق الحدود بين أكبر واليتين في أس���تراليا، في إطار جهود مكافحة تفش���ي 
فيروس كورونا، بعد تس���جيل وفاتين بالفيروس وأعلى مع���دل يومي لإلصابات في مدينة 

ملبورن، عاصمة والية فيكتوريا.
وستغلق الحدود كليا بين الواليتين، بدءا من مساء اليوم الثالثاء.

وقالت رئيس���ة وزراء نيو س���اوث ويلز، غالديس بيريجيليان، إنها اتخ���ذت قرارا بغلق حدود 
واليته���ا »ألن الوضع في ملبورن لم يس���بق له مثيل«، الفتة أن الوب���اء »دخل مرحلة جديدة« 

في الوالية.
وأضافت: »ما يحدث في فيكتوريا لم يحدث حتى اآلن في أي مكان آخر في أستراليا، وبالتالي 

يتطلب نوًعا جديًدا من االستجابة«.
وغيرت بيريجيلي���ان موقفها من قرارات غلق الحدود، بعدما انتق���دت الواليات التي أغلقت 
حدودها أمام واليتها، عندما س���جلت س���يدني، عاصمة نيو س���اوث ويلز، أكبر عدد إصابات 

كورونا، حسب المصدر ذاته.
وفي السياق، أشارت السلطات األسترالية أن الغالبية العظمى من اإلصابات الجديدة التي تم 
اكتشافها في ملبورن في األسابيع األخيرة ناتجة عن انتقال العدوى بالفيروس بين األفراد.

واألسبوع الماضي، أغلقت حكومة والية فيكتوريا 36 من أكثر األحياء المهددة بالفيروس في 
ملبورن، أضافت إليهم 4 أحياء جديدة خالل نهاية األسبوع بسبب تفشي الوباء.

وس���جلت والي���ة فيكتوريا أكثر م���ن %95 من إجمال���ي اإلصابات بكورونا ف���ي البالد خالل 
األسبوعين الماضيين.

أستراليا تغلق حدود أكبر 
واليتين ألول مرة منذ 100 عام

الرياض/ االستقالل:
أعلن���ت الس���عودية بروتوك���والت صحية لمنع انتش���ار 
فيروس كورونا المس���تجد خالل موسم حج 2020، وحظرت 
التجمعات واالجتماعات بين الحجيج، حس���بما قالت وكالة 

األنباء السعودية الرسمية.
وقررت الس���عودية في يونيو حزي���ران قصر عدد الحجيج 
المحليي���ن على نحو ألف ش���خص لمنع انتش���ار فيروس 
كورونا، بعد حظر أداء المس���لمين م���ن خارج المملكة للحج 

هذا العام، وذلك ألول مرة في الوقت المعاصر.

وذكر بيان للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها 
»وقاية« أنه سيتم حظر لمس الكعبة خالل الحج هذا العام، 
وفرض مسافة تباعد اجتماعي ال تقل عن متر ونصف المتر 
بين كل ش���خص واآلخر خالل أداء المناس���ك، بما في ذلك 

صالة الجماعة ومنطقة الطواف حول الكعبة.
وسيقتصر دخول منى والمزدلفة وعرفات على من يحملون 
تصاري���ح للحج من األح���د المواف���ق 19 يوليو/تموز حتى 
الثاني من أغسطس/آب 2020، وسيكون لزاًما على الحجاج 

والمنظمين وضع كمامات.

السعودية تعلن تدابير صحية 
خالل موسم الحج لهذا العام

طرابلس / االستقالل:
ق���ال وكيل وزارة الدف���اع بحكومة الوف���اق الليبية صالح 
النمروش إن قواتهم س���ترد على قص���ف قاعدة الوطية 
العسكرية، وذلك عقب س���اعات من استهدافها بطائرة 

حربية.
وأكد النمروش في تصريحات ل���ه يوم أمس، أن الطيران 
األجنب���ي الداع���م لل���واء المتقاعد خليفة حفت���ر يحاول 
التش���ويش على نصر قوات حكوم���ة الوفاق على األرض، 
معتب���را أن ال���رد على قصف قاعدة الوطية س���يكون في 

الوقت والمكان المناسبين، على حد تعبيره.
وكان���ت طائرة حربية قد اس���تهدفت مواقع داخل قاعدة 
الوطية العس���كرية، التابعة لحكوم���ة الوفاق غربي ليبيا. 
وقالت مص���ادر رس���مية : إن القصف أس���فر عن تدمير 

منظومة للدفاع الجوي دون أن يوقع خسائر بشرية.
وتعد هذه الغارات هي األولى من نوعها التي استهدفت 
قاع���دة الوطية عقب الس���يطرة عليها م���ن قبل حكومة 
الوف���اق ف���ي 18 مايو/أي���ار الماضي، وت���م القصف عبر 

طائرتين، األولى حربية والثانية مسّيرة.

ليبيا: الوفاق تتعهد بالرد 
على قصف الوطية
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غزة/ االستقالل:
»نفذن���ا المهمة بنجاح، وتحملنا الضغط الكبير 
الملقى على عاتقنا، صبرن���ا على مرارة الظروف 
العصيبة جدًا، قاومنا ووقفنا في وجه العديد من 
التحدي���ات، وقدمنا كل ما في جعبتنا من وقت 
وجهد وعمل وجد واجته���اد، لم نعرف لليأس 
طريقًا، وكسبنا الرهان في النهاية، وأكرمنا الله 
بالبقاء في بطولة الدوري الممتاز بعد صراع مرير، 
وأتممن���ا مهمة اإلنقاذ عل���ى أكمل وجه، وقلبنا 
المعادل���ة في بطولة الكأس، وعقدنا العزم على 
أن نسعد جميع أبناء منظومة وكيان شباب رفح 

في بطولة الكأس«.
به���ذه الكلم���ات افتتح الكابت���ن رأفت خليفة 
حواره ، بع���د أن ُتّوج م���ع »الزعيم« بلقب كأس 

المحافظات الجنوبية لكرة القدم.

امل�ستقبل املزهر
وأكد المدرب خليفة أن هناك توافقا مع مجلس 
اإلدارة على أن يبقى على رأس الجهاز الفني في 

الموسم المقبل.
وقال: »إن ش���اء الله مس���تمر في قيادة شباب 
رفح في الموس���م المقبل، وهدفنا منذ اللحظة 
المنافس���ة على جمي���ع البطوالت، وس���نكون 
حاضرين بكل م���ا تحمل الكلمة من معنى كي 
نمحو صفحة أداء الفريق في الدوري المنصرم، 
وسنبني ونستعد ونخطط للمستقبل منذ اآلن، 
وأقول ألبناء مدينتي الحبيبة أن كيان ش���باب 
رفح سيس���تثمر هذا االلتف���اف الكبير حوله 
م���ن محبيه، فال تقلقوا، ألنك���م بأيٍد أمينة من 

اللحظة«.

خطة االنقاذ
وقال خليفه إنه منذ توليه قيادة الفريق أجرى 
العديد من التغييرات على مستويات متعددة، 
بخالف العمل الجاد عل���ى رفع الروح المعنوية 

لالعبين.
وأض���اف: »عل���ى الصعي���د الفني ت���م تغيير 
طريق���ة اللعب، واعتمدنا في الجهاز على خطة 

)٤١٤١(، إضافًة إلى أس���لوب الدفاع المتقدم، 
ومن ثم عمل خارط���ة طريق بخصوص األندية 
التي س���نقابلها، بحيث يج���ب أن نحقق الفوز 
في جمي���ع المباريات التي تق���ام على أرضنا،  
واستثمار الدعم الجماهيري الضاغط، والتركيز 
على عدم الخسارة نهائيّا مع قبول التعادل في 

بعض المباريات الخارجية.

اأ�سعب املحطات
وأشار خليفة إلى أنه مر بظروف عدة حملت في 
طياتها العديد من التقلبات، سواًء في بطولتي 
ال���دوري أو الكأس، وقال :«لق���د أدينا في الدور 
الثاني من بطولة الدوري الممتاز  مباريات قوية 
جدًا، وحققنا فيها الفوز، وتمت اس���تعادة ثقة 
الفريق بنفسه، وثقة الجماهير بفريقها، خاصًة 

بعد الفوز على الصداقة والشجاعية، وتعاهدنا 
أن نع���وض أنصارن���ا عما تعرضنا له من س���وء 
وضعنا في الدوري بالقتال ألجل المنافسة على 
لقب بطولة الكأس، وكنا مصممين على أن نظفر 

بها، حتى يكون الختام الئقًا بكل ما قدمناه«.

حمطات فارقة
وكش���ف خليفة أن هناك العديد من المحطات 
المفصلية التي واجهت الفريق، وكان أبرزها في 
الدوري مباراة ش���باب جباليا، وفي الكأس اتحاد 
خانيون���س، والصداقة، وق���ال أن الفريق الزمه 
التوفيق في هذه المقابالت كما تمنى على حد 

وصفه.

ر�سالة حمبة له�ؤالء
وش���كر كل من تع���ب وضحى معن���ا، في كل 
لحظات األلم في المباريات التي خضناها، بدءا 
من أس���رتي العزيزة، مرورًا ب���اإلدارة والجماهير 
والالعبي���ن والجه���از الفن���ي، وك���وادر النادي 

المخلصين.
وخاطب جمهور ش���باب رفح قائال: أنتم الداعم 
األول، والعنص���ر األهم في نج���اح الفريق، ولم 
ولن ننس���ى كل ما فعلتموه من أجل »الزعيم«، 
وس���يبقى ه���ذا الموس���م ب���كل م���ا حمل من 

تناقضات محفورًا في ذاكرتنا إلى األبد«.
واعتب���ر خليفة الموس���م بأنه ش���اق ومفصلي 
في حياته العملية، وأعتذر لكل إنس���ان أس���اء 
ل���ه بقص���د أو دون قصد، في كاف���ة منظومتنا 
الرياضية، و خ���ص بالذكر األخوة الحكام الذين 
كان له���م دور بارز في وصول الس���فينة إلى بر 

األمان.«

»خليفة«: لم نعرف لليأس طريقًا.. وكسبنا الرهان في النهاية

الضفة الغربية/ االستقالل:
كش���فت مصادر ُمطلعة النقاب اإلثني���ن, عن وجود توجه 
لدى اتحاد كرة القدم بإلغاء بطولة الكأس للموسم الحالي 
في الضف���ة الغربية الُمحتلة, في ظل تفش���ي فيروس » 

كورونا » في الُمحافظات الشمالية بشكل كبير جدًا.
وأك���دت المص���ادر, أن اتحاد الكرة يرى أنه من المناس���ب 
إلغاء البطول���ة, مع قرار عودة العمل بنظام الطوارئ وفصل 
المحافظات عن بعضها, باإلضافة القتراب الوقت من بداية 

الموسم القادم في حال سمحت الظروف بانطالقه.
وم���ن الُمرجح أن ُيعل���ن اتحاد كرة القدم ع���ن قراره خالل 
اجتم���اع المكتب التنفيذي الذي س���ُيعقد خ���الل األيام 
القادمة,  بعد وضوح الرؤية بش���كل كام���ل, واتخاذ القرار 

النهائي.
وفي حال أتخذ اتحاد الكرة قراره, فانه لن ُتلعب مباراة بين 
بطلي قطاع غزة والضفة الغربية الموس���م الحالي, لتحديد 

بطل كأس فلسطين.

بسبب تفشي فايروس » كورونا«.. 
روما/ االستقالل:»كأس الضفة« في طريقه لإللغاء

حمل أنطونيو كونتي، المدير الفني إلنتر ميالن، 
نفس���ه الجزء األكبر من مس���ؤولية الهزيمة أمام 
بولونيا )2-١(، ضمن الجولة ال�30 للدوري اإليطالي.

 »DAZN« وقال كونتي، في تصريحات لش���بكة
اإليطالية: »لي���س هناك الكثير مما يمكن قوله، 
ألن م���ا حدث واضح تماًم���ا، وعلينا جميًعا تحمل 
المسؤولية.. أنا المسؤول في المقام األول، ويأتي 

الالعبون بعدي«.
وأضاف: »لقد أعطينا الفوز لبولونيا، وهذا يحدث 
كثيًرا، أشعر بخيبة أمل كبيرة، وآمل أن الالعبين 
يش���عرون مثلي أيًضا، نح���ن بحاجة إلى تقييم 

األشياء، ألننا كنا فائزين بالمباراة عملًيا«.
وتابع: »كان لدين���ا ١١ العًبا في الملعب أمام ١0 
العبي���ن، كن���ا متقدمين وكانت لدين���ا الفرصة 
لتس���جيل هدف ث���اٍن من ركلة ج���زاء، لكن تم 
إهدارها.. كن���ا ال نزال متقدمي���ن بفارق هدف 

وسيطرنا على المباراة«.
وأكمل: »إنها ليس���ت المرة األولى، التي يحدث 
فيها شيء من هذا القبيل.. أنا أطرح على نفسي 
أسئلة، والالعبون بحاجة إلى القيام بذلك أيًضا«.

وواصل: »بالنظر إلى أنني المدرب، فأنا المسؤول 
األول، وس���أحاول الحصول على إجابات من خالل 
عملي.. من اآلن وحتى نهاية الموسم، سيتعين 
على الجميع إثبات أنهم يستحقون التواجد في 

إنتر ميالن«.
وشدد كونتي: »هذا ينطبق على المدرب وجميع 
الالعبي���ن.. إذا كان هذا مش���روًعا ناجًحا، وكانت 
هناك رغبة في النجاح مرة أخرى، فنحن بحاجة إلى 
تقديم كل ما لدينا، إلظهار أننا نستحق االنتماء 
إلنتر.. من الواضح أن لدينا بعض الخطوات التي 

يجب اتخاذها، لنصبح فريًقا رائًعا«.
وأردف: »آم���ل أن يم���ر قدر قليل م���ن النار في 
عروق الالعبين، حتى ولو كان بنس���بة١% فقط.. 

ستكون نقطة انطالق جيدة«.
وختم: »نحتاج اآلن للتأكد من أننا سنحتل مكانا 
في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، ونرتكبأقل 

ممكنم���ن  جميعنا ع���دد  األخطاء، 
للفحص،  أن يخضع  ونحت���اج 
نكون نثبتأنن���ا قادرون  أن  على 
ناجح«.جزءًا من مش���روع 

كونتي: أنا المسؤول األول عن الهزيمة

مدريد/ االستقالل:
أعرب جيرارد بيكيه مدافع برش����لونة، عن س����عادته 
بأداء فريقه خالل مواجهة فياريال، التي انتصر فيها 
البلوجرانا بنتيجة )٤-١(، في إطار منافس����ات الجولة 

ال�3٤ من الليجا.
وقال بيكيه، خالل تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية: »الفوز كان مهما لالستمرار في القتال على 
اللقب،  لعبنا مباراة جيدة، وس����نحاول االستمرار في 

السير بهذا األداء حتى النهاية«.
وأضاف: »التحسن؟ هناك عدة عوامل لذلك، وأحدها 
هي طريق����ة اللعب، وأن يلع����ب 3 العبين في الخط 
الهجوم����ي ويقتربون أكثر من مرمى الخصم، وهدف 
جريزم����ان كان مهما حيث س����يزيد م����ن ثقته، لكن 

الخصوم سيتخذون حذرهم بعد هذا الهدف«.
وتابع: »نح����ن ال نحب أن نكون في الخلف، وس����وف 
نقات����ل من أجل تغيي����ر الوضع، والتواج����د في هذا 

النادي يتطلب القتال حتى النهاية«.
واختتم: »اإلش����ارات أثن����اء المب����اراة؟ ال أتذكر، ففي 
الملعب يكون األدرينالين عاليا، لكني ال أعرف ما الذي 

تتحدث عنه«.
وس����خر جي����رارد بيكيه مداف����ع برش����لونة، من حكم 
الفيديو، خالل مواجه����ة فياريال، التي انتصر فيها 
البلوجرانا بنتيجة )٤-١(، في إطار منافس����ات الجولة 

ال�3٤ من الليجا.

وسجل ميس����ي الهدف الرابع لبرشلونة 
ف����ي الدقيق����ة 69، لكن الحك����م ألغاه 

بداعي التسلل على أرتورو فيدال.
وبعد إلغاء الهدف، أشار بيكيه بيديه 
بأنه ُيحرك دمية مع األوتار، فيما يوحي 

بإشارة لتحيز الحكام ضد البارسا.
لك����ن الالعب تهرب من االعتراف بهذه 

اإلشارة، ربما خشية التعرض لعقوبات.

بيكيه يشرح سبب التحسن.. ويتهرب من دمية التحكيم
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غزة/ االستقالل:
وزعت لجنة المؤسس���ات والعمل الخيري في 
حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، )800( 
طرد غذائي، على األسر المستورة بمدينة غزة 
ضمن سلسلة من المش���اريع الخدماتية التي 
تقدمه���ا اللجنة في ظل الظروف االقتصادية 
الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني 

.
وأوضح مس���ؤول اللجنة منذر ع���زام، أن هذه 
الحمل���ة تأتي ضم���ن عمل اللجنة اإلنس���اني 
واألخالق���ي والوطن���ي الذي تلت���زم به حركة 
الجهاد، تجاه أبناء شعبنا ال سيما في ظل هذه 
الظرف االقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وأش���ار إلى أن 800 أسرة مس���تورة استفادت 
م���ن الطرود الغذائية الت���ي احتوت على عدة 
أصن���اف من الخضروات واللح���وم الطازجة؛ ما 
يعزز صمودهم في ظل األوضاع االقتصادية 

الصعبة التي يمرون بها.
وأش���ار إلى أن »لجن���ة المؤسس���ات والعمل 
الخي���ري تس���عى جاهدًة لتقدي���م خدماتها 

لكافة األس���ر في محاولة منه���ا الحد من حالة 
الفقر المتزايدة ف���ي المجتمع نتيجة الحصار 

المفروض.

وثّم���ن عزام الجه���ود المبذولة م���ن مختلف 
قطاعات شعبنا الرس���مية واألهلية والخاصة، 

لدعم وإسناد األسر المستورة في القطاع.

»العمل الخيري« لـ«الجهاد« توزع 800 طرد 
غذائي على األسر المستورة بغزة

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلس���طيني »إن ع���دم التزام بع���ض البنوك بصرف 
مستحقات عائالت األسرى، يمثل خنجرًا في خاصرة الشعب الفلسطيني، 
ويأتي في ظ���ل جملة من التحديات المصيرية التي نواجهها، وفي وقت 

نحن بأمس الحاجة فيه إلى دعم صموده«.
وأك���د النادي في بيان صحفي يوم أم���س، ٔان خطورة التعاطي مع األوامر 
العس���كرية التي يصدرها االحتالل متش���عبة ومركب���ة، وال تتعلق فقط 
بقضية األسرى، بل بالوجود الفلس���طيني وقراره الوطني، متجاهلة هذه 
البن���وك ٔاو متناس���ية ٔان مصدر ش���رعيتها ومصدر قانوني���ة عملها في 
فلس���طين إنما هو من السلطة الوطنية الفلس���طينية وليس من الحاكم 

العسكري لالحتالل.
ؤادان الن���ادي قرارات تل���ك البنوك داعيًا إياها للع���ودة عنها، واالنتظام 
والتناغم مع الس���لوك الجماعي للش���عب الفلسطيني في مواجهة كل ما 
يعت���رض طريقه، خاصة في ظل تحد جائحة »كورونا« إلى جانب إجراءات 

االحتالل.
وكانت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين أكدت أن أربعة بنوك لم تصرف 

رواتب أكثر من 150 من ذوي األسرى رغم تحويل المالية رواتبهم لها.

نادي األسير: عدم صرف 
بعض البنوك مستحقات 

األسرى خنجر بخاصرة شعبنا

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن سلطات االحتالل تواصل منذ أسبوع 
عزل األسير وائل الجاغوب في زنازين العزل االنفرادي بظروف صعبة وسيئة.

وبين���ت الهيئة، في بي���ان لها يوم أمس، أنه جرى نقل األس���ير الجاغوب من 
سجن جلبوع إلى زنازين العزل في سجن مجدو األحد الماضي، في غرفة ضيقة 
س���يئة التهوية واإلنارة ومغيب عن العالم الخارج���ي وممنوع من زيارة ذويه 

منذ مدة طويلة.
يذكر أن األسير الجاغوب كان قد اعتقل في العام 2001، وحكم عليه بالسجن 

المؤبد، وتصل مجموع سنوات اعتقاله حتى اليوم، ٢٥ عاما.

هيئة: االحتالل يواصل عزل 
األسير الجاغوب بظروف صعبة

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطنة / وصال محمد اس���ماعيل ابو خضر 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901951954( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

ش����قيق األسير س���امر العيس���اوي رأفت العيس���اوي الذي هدمت 
جرافات االحتالل منزله عام 2013.

وأضاف: أن طواقم البلدية صورت عددا من المنش���آت والمنازل بعد 
اقتحامها، منها ما هو قيد اإلنشاء واآلخر مأهول.

وتتعرض العيس���وية إلى حمل���ة انتهاكات ممنهج���ة من القمع 
والتنكي���ل، ويح���رم االحتالل اهاليه���ا من التوس���ع العمراني في 

أراضيهم.
وم���ن جهة ثانية انتش���رت طواقم البلدية في ش���ارع صالح الدين 
ف���ي القدس، وصادرت بضائع من الخض���راوات والفواكه من الباعة 

المتجولين المتواجدين في المكان.
إلى ذلك، جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، أراضي المواطنين 

في بلدة حوارة جنوب نابلس، تمهيدا لشق طريق استيطاني.
وأف���اد مراس���لنا، ب���أن مواجه���ات اندلع���ت بين جن���ود االحتالل 

والمواطنين الذي����ن تصدوا لالحتالل الذي يقوم بأعمال تجريف في 
أراضي البلدة.

وقال مس����ؤول ملف االس����تيطان في ش����مال الضفة الغربية غسان 
دغلس، إن االحتالل أعاد صباحا تجريف أراٍض جنوب حوارة تحضيرا 
لفت����ح طريق اس����تيطاني ف����ي المنطقة، حيث اندلع����ت مواجهات 
أطلق خالله����ا االحتالل قنابل الصوت والغاز المس����يل للدموع تجاه 

المواطنين، الذين حاولوا التصدي له<
في س����ياق آخر، اقتحم عشرات المس����توطنين يتقدمهم المتطرف 
»يهودا غليك« يوم أمس، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، 

بحماية مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وذكرت دائرة األوقاف اإلس����المية بالقدس المحتلة أن 90 مستوطًنا 
بينه����م المتط����رف »غليك« و20 طالًب����ا يهودًيا اقتحموا المس����جد 
األقصى خ����الل الفترة الصباحي����ة، ونظموا جوالت اس����تفزازية في 

باحاته.
وأوضحت أن مرش����دين يهود قدموا للمس����توطنين ش����روحات عن 
»الهيكل« المزعوم خالل اقتحامه����م األقصى، وحاول بعضهم أداء 

طقوس تلمودية في المسجد.
وال ت����زال ش����رطة االحتالل تف����رض قيودها على دخ����ول المصلين 
الفلسطينيين للمسجد األقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند 

بواباته الخارجية.
ومنذ بداية العام الجاري، أصدرت س����لطات االحتالل 236 قرار إبعاد 
بحق الفلس����طينيين، من بينها 206 عن المسجد األقصى، 24 قراًرا 
عن القدس القديمة، و6 عن القدس، وفق مركز معلومات وادي حلوة.

ويتعرض المس����جد األقصى يومًي����ا )عدا يومي الجمعة والس����بت( 
لسلس����لة اقتحامات وانته����اكات من المس����توطنين، على فترتين 

صباحية وما بعد الظهر.

االحتالل يخطر..

رام الله/ االستقالل:
ق����ال رئي����س وزراء الحكومة ف����ي رام الله محمد 
اش����تيه، االثنين، إن معظ����م اإلصابات بفيروس 
كورونا في فلس����طين س����ببها األع����راس وبيوت 

العزاء.
وأفاد اش����تيه في مستهل الجلس����ة األسبوعية 
لمجلس ال����وزراء برام الله، بأن %82 من اإلصابات 
بالفيروس س����ببها االختالط في األعراس وبيوت 
العزاء، و%18 س����ببها العمال الذين يعملون في 

مناطق عام 48.
وأوضح اشتيه أن أكثر من 4 آالف مواطن مصاب 
بالفيروس في المحافظات الفلس����طينية، منهم 

أربعة فقط في غرف اإلنعاش.
وطالب اشتيه »إسرائيل« بإغالق جميع المعابر مع 
فلسطين، الفًتا إلى أنه سيرسل طلبا لقوات األمم 

المتحدة للرقابة على ذلك.
ولفت إلى أن عدم سيطرة الس����لطة على المعابر 
والحدود أسهم بشكل كبير في تفشي الفيروس.

ودعا العش����ائر في المحافظات إلى تبني ميثاق 
ش����رف بمن����ع إقامة األع����راس والتجمه����ر للحد 
من انتش����ار الفي����روس، مطالًب����ا الجميع بتحمل 

المسؤولية.
وشدد على عدم الس����ماح بخرق القانون، مضيًفا 
»س����نوقع العقوب����ات بح����ق المخالفين لش����روط 

السالمة«.
وأكد أن الشرطة ستتدخل لفض أي تجمع بالقوة 

وفًقا للقانون.

اشتيه: %82 من إصابات »كورونا« بسبب األعراس وبيوت العزاء

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة في كيان االحتالل »اإلسرائيلي«، مساء االثنين، تسجيل 3 وفيات 

و649 إصابة جديدة لترفع مجمل عدد الوفيات منذ مارس الماضي إلى 335 حالة.
وبل���غ العدد االجمالي لإلصابات 30749، من بينهم 88 حالة خطيرة، و35 على أجهزة 

التنفس االصطناعي، و88 حالة متوسطة.

3 وفيات و649 إصابة 
جديدة بكورونا في الكيان

االستقالل/ وكاالت:
وقع رئيس الجمهورية التونس���ية قيس س���عّيد، أمس االثنين، أمرا رئاسيا 

يقضي بمنح 135 شخصا الجنسية التونسية، بينهم 34 فلسطينيا.
وأكدت وكالة تونس افريقيا لألنباء، أن منح الجنس���ية التونسية لهذا العدد 
من الفلس���طينيين »يأت���ي في إطار ح���رص رئيس الجمهوري���ة على ُنصرة 

القضية الفلسطينية وال يمّس  ملف حق العودة للفلسطينيين«.

تونس: قرار رئاسي بمنح الجنسية 
التونسية لـ 34 فلسطينيًا

رام الله/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، االثني����ن، 13 مواطنا من الضفة الغربية 

المحتلة، غالبيتهم من بلدات محافظة رام الله والبيرة، بينهم أب ونجله.
وقال نادي األس����ير في بيان له، إن االحتالل اعتقل عش����رة مواطنين من عدة 
بل����دات في محافظ����ة رام الله والبيرة بينهم أب ونجل����ه، كما اعتقل االحتالل 
المواطنين مش����هور العجلوني من محافظة الخليل، وبالل نجوات فشافش����ة 
من بلدة جبع في جنين، وهو أس����ير س����ابق، وتم اعتقاله من على أحد الحواجز 
العس����كرية قرب مدينة نابلس، ُيضاف إل����ى المعتقلين مواطن من بلدة كفر 

عقب.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت ما يس���مى المحكمة العس���كرية »اإلس���رائيلية« يوم أمس، حكمًا 
بالس���جن المؤبد على األسير س���حبان الطيطي، بعد إدانته بتنفيذ عملية 
دهس قبل خمس س���نوات قرب محافظة الخلي���ل جنوبي الضفة الغربية 

المحتلة.
وذكرت القناة »1٢« العبرية، أن محكمة »عوفر« العس���كرية اإلسرائيلية في 
الضفة المحلتة، أصدرت حكمها المؤبد بحق األس���ير الطيطي بعد إدانته 

بقتل المستوطن »أفراهام حسنو« دهًسا قرب مخيم الفوار في الخليل.

االحتالل يحكم بالمؤبد 
على أسير من الخليل

االحتالل يعتقل 13 
مواطنًا من الضفة
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كانبرا/ االستقالل:
في أستراليا، بقي القط 12 دقيقة في غسالة تعمل ونجا بعد ذلك، 

حسب ايه بي سي نيوز.
يعيش قط بورمي يدعى أوسكار في عائلة أنجيلو وأماندا ميريديث. 
ربما صعد إلى الغس���الة لينام. وضع أنجيلو المالءات في الغس���الة 
وأشعلها، لكنها لم تلحظ القط. بعد فترة، سمع أنجيلو وأماندا مواء، 
لكنهما اعتقدا في البداية أن الصوت جاء من الخزانة. لذلك، أخذت 

أماندا المالءات المغسول وذهبت لتعليقها.
وم���ع ذلك، لم يتوقف المواء، ثم الحظت وجود القط في الغس���الة. 
بقي الحيوان األليف لمدة 12 دقيقة مع الغس���يل بالماء الس���اخن 

والمنظفات ونجا.
أخذ الزوجان الق���ط إلى العيادة، حيث تم العث���ور على العديد من 
الكدمات على جسده. وصف الطبيب البيطري الدواء للحيوان األليف 
وبعد ذلك بيوم سمح له بالعودة إلى المنزل. وفقا ألماندا، نام أوسكار 

لمدة سبعة أيام، ولكن اآلن كل شيء على ما يرام معه.

قط ُيغسل في 
الغسالة وينجو!

فل�ضطينيون ممن فقدوا اأطرافهم على يد  قوات االحتالل،  ي�ضاركون يف تدريب كرة القدم ، يف نادي ريا�ضي مبدينة غزة

االستقالل/ وكاالت:
كشفت مركبة تابعة ل�«ناسا« تم إرسالها إلى القمر أن فوهاته 
غنية بالمع���ادن. وبينت ه���ذه األدلة الجدي���دة التي عثرت 
عليها الوكال���ة الفضائية لعلوم وأبحاث الفضاء عن المفاجأة 
»الصادمة« بش���أن تكوين القمر، وهي أن���ه معدني أكثر مما 
نعتقد ما يدحض نظرية سابقة تنفي ذلك، بحسب صحيفة 

»ذا إندبندنت« البريطانية.
وتبي���ن نتائج الدراس���ة التي نش���رت في دوري���ة »إيرث آند 
بالنيتاري ساينس ليترز« في األول من يوليو/تموز الجاري، إلى 
وجود معادن مثل الحديد والتيتانيوم في فوهات القمر أكثر 
مما اعتقدنا، مما قد يعني وجود مخزن غني بالمواد المعدنية 

تحت سطح القمر.
فبعد التقاط صور للغبار »ifne« الموجود في الجزء السفلي من 

الفوهات على القمر، توصل معدو الدراسة إلى هذا االكتشاف 
وذلك بع���د قراءات الرادار من أداة ت���رددات الراديو الصغرى 
المثبتة على متن مركبة االستطالع القمرية التابعة ل�«ناسا«، 

والتي تدور حاليا حول القمر لدراسة سطحه.
وأمضى العلماء فترة طويلة يناقش���ون كيفية تكوين القمر، 
وكانت القصة األكثر ش���يوعا هي أنه انطلق من قشرة األرض 
نتيجة االصطدام الهائل بجسم ثالث في حجم كوكب المريخ، 
وف���ي حال صحة هذه االفتراضية، فإن قش���رة كوكب األرض 

تحتوي على مقدار من أكسيد الحديد أقل من القمر.
وتشكك الدراسة الجديدة في فرضية أن القمر نشأ من قشرة 
األرض، وذل���ك ألنه���ا تظهر في نتائجها الحالية أن س���طح 
القمر يحوي المزيد من المواد المعدنية الكامنة تحت سطحه 

مباشرة.

لندن/ االستقالل:
تعد الحالة المرضية التي ظهرت على 
طفلة منذ والدتها، السبب في عدم قدرة 
أي ش����خص على لمسها نظرًا للمخاطر 
الكبيرة واألضرار الت����ي من الممكن أن 

تصيب بشرتها.
وتحم����ل الطفل����ة البريطاني����ة بوريتا، 
مجموعة من حروق ولطخات دامية على 
بشرتها الخارجية بسبب إضطراب وراثي 

نادر يعرف باسم “جلد الفراشة”.
وتعاني الطفلة البالغ عمرها 5 سنوات 
منذ والدتها، من ه����ذا المرض الغريب 

والن����ادر، ول����م تس����تطع األم في كثير 
م����ن األحيان حضن ابنته����ا لتجنيبها 
آثار اللمس التي تس����بب تهشم بشرة 

الطفلة.
وفي الس����ياق ذاته، تقول والدة الطفلة 
)28 عام����ا( في تصري����ح لصحيفة “ذا 
ص����ن” البريطاني����ة: “إن����ه أم����ر مؤلم 
بالنسبة لي أال أتمكن من مواساة ابنتي 

واحتضانها عندما تكون مريضة”.
وتابعت األم: “حتى عندما كانت طفلة 
صغيرة حديثة الوالدة، تم تمريرها إلى 
األقرب����اء واألصدقاء على وس����ادة حرير، 

باحتكاك  التس����بب  حيث ال يمكن����ك 
بشرتها”.

وشددت األم، على هشاشة بشرة ابنتها 
قائلًة: “إذا كانت ستسقط على األرض 
فعليك السماح بذلك، ألنه إذا أمسكتها 

يمكنك سحب الجلد من ذراعها”.
والجدي����ر بالذك����ر، ان م����رض اضطراب 
انح����الل البش����رة الفقاع����ي ُيع����د من 
األمراض النادرة جًدا في العالم، ويحدث 
بس����بب نقص بروتين الكوالجين الذي 
يرتبط بتش����كيل وصحة الجلد بشكل 

مباشر.

طفلة ال يستطيع أحد لمسها

القمر: اكتشاف صادم ينسف نظريات سابقة
روما/ االستقالل:

 يحقق علماء في إيطاليا، في ظاهرة غامضة 
تمثلت بظهور ثل���ج جليدي زهري في جبال 
األلب بس���بب طحالب تس���ّرع تبعات التغير 

المناخي.
ويدور جدل بشأن مصدر هذه الطحالب، غير 
أن الباحث في المجلس الوطني للبحوث في 
إيطاليا بياجو دي ماورو قال إن الثلج الزهري 
الذي ظهر في أجزاء من مجلدة بريسينا ناجم 
على األرجح من ن���وع نباتي موجود أيضا في 

غرينالند.
وقال دي ماورو الذي أجرى دراس���ات س���ابقا 
بش���أن الطحال���ب ف���ي مجل���دة مورتراتش 

السويس���رية »الطحالب ليس���ت خطرة، هي 
ظاهرة طبيعية تحصل خالل الربيع والصيف 
على خط���وط العرض الوس���طى وأيضا في 

المناطق القطبية«.
ه���ذه النبتة المس���ماة علميا »أنس���يلونيما 
نوردنس���كيويلدي« موجودة ف���ي ما يعرف 
ب�«المنطق���ة الداكن���ة« ف���ي غرينالند حيث 

يسجل أيضا ذوبان جليدي.
ويعكس الجليد في الع���ادة أكثر من %80 
من أشعة الش���مس إلى الغالف الجوي، لكن 
ظهور الطحالب يزي���د من اللون الداكن على 
الجليد م���ا يجعله يمتص الح���رارة ويذوب 

بسرعة أكبر.

نيودلهي / االستقالل:
أعلنت السلطات الهندية األحد، أن 147 
ش����خصا على األقل لق����وا حتفهم جراء 
صواعق ضربت والية بيهار شرقي الهند 
خالل األيام العش����رة األخيرة، محذرة من 

تردي األحوال الجوية في المستقبل.
وق����ال وزير الط����وارئ في والي����ة بيهار 
الكشميش����اور راي: »علمت من خبراء في 

األرص����اد الجوية ومس����ؤولين أن ارتفاع 
درجات الحرارة جراء التغير المناخي هو 

السبب الرئيس الزدياد الصواعق«.
وأشار، إلى أن 25 شخصا لقوا مصرعهم، 
جراء هذه الصواعق التي تسجل بوتيرة 
كبي����رة في الهن����د خالل فت����رة األمطار 
الموس����مية التي تمتد م����ن يونيو إلى 

سبتمبر.

وأشارت الس����لطات، إلى أن عدد الوفيات 
ف����ي والية بيه����ار منذ يناي����ر الماضي، 
لألعوام  الس����نوية  الحصيل����ة  تخط����ى 
السابقة، رغم أن فترة األمطار الموسمية 

بدأت مؤخرا.
وقضى أكثر من 2300 ش����خص بسبب 
الصواعق في الهند عام 2018، حس����ب 

إحصائيات رسمية.

االستقالل/ وكاالت:
نجحت جيري ش���ابالز، التي تبلغ من العمر 102 عام، في النجاة من 
جائحة األنفلونزا اإلسبانية عام 1918، كما استطاعت هزيمة كل من 
سرطان الثدي وسرطان القولون باإلضافة الى فيروس”كوفيد-″19 

المعروف باسم كورونا مؤخرًا.
ووفقًا لما نقلته ش���بكة “CNN” األمريكية من خالل حوار أجرته مع 
جيري، قالت فيها: “أش���عر دائما أنني محظوظة.. لم يكن لدي أي 

مشاكل في حياتي رغم كل ما حدث”.
ومن جانبها تقول ابنتها جوليا ش���ابلز: “عندما كانت والدتي طفلة 

قبل 101 سنة بقليل، أصيبت باألنفلونزا اإلسبانية”.
وتتحدث جيري عن تجربتها، قائلة: “قال الطبيب سأموت، ولكن ما 

حدث هو العكس”.
ذهب���ت جيري إل���ى الكلي���ة وحصلت عل���ى درج���ة البكالوريوس 
والماجستير، وأصبحت معلمة وتزوجت مباشرة بعد الحرب العالمية 

الثانية.
ومات زوجها قبل 40 عامًا تقريبًا، وكان لديهما طفالن، وهناك اآلن 

ثالثة أحفاد وستة من أبناء األحفاد.
وعق���ب انتش���ار “كوفيد-19” كان���ت فحوصات جي���ري إيجابية، 
وتقول إحدى العامالت بالمركز: “كان س���لوكها ال يصدق، ونظرت 
إلين���ا وقالت أعتقد أنني مريضة« وفي النهاية،  تمكنت جيري من 

االنتصار عليه.

مسنة )102عام( تنتصر 
على جائحتين وسرطان

ظهور جليد زهري في جبال األلب

الصواعق تقتل 147 شخصًا خالل عشرة أيام بالهند


