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رام الله/ االستقالل: 
س���جلت وزارة الخارجية والمغتربين حالتي وفاة و12 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا في صفوف أبناء جالياتنا في العالم.

وأظه���ر التقرير الصادر عن الخارجية، ووصل »االس���تقالل« 
نس���خة عنه أمس الثالثاء، تس���جيل حالة وف���اة جديدة في 
السعودية بسبب كورونا للمواطنة هدى محمد صالح عدس 

)81 عامًا(، ويرتفع بذلك عدد الوفيات في المملكة إلى 46.

وس���جلت حالة وفاة جديدة في صف���وف الجالية بقطر 
للمواطن���ة أحالم عب���د الملك محمود صي���ام )54 عامًا(، 
ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 7، وكذلك 
تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف 

الجالية بالواليات المتحدة.
يبل���غ إجمالي الح���االت بذل���ك 171 وف���اة، و3391 إصابة، 

و1457حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا في العالم.

الخارجية: وفاتان و12 إصابة جديدة 
بكورونا بصفوف جالياتنا في العالم

تأجيل االستئناف المقدم من محرري »األحرار«.. 
ورقة ضغط على المقاومة لتقديم تنازالت   

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين: إن األس���ير س���عدي الغرابلي ما زال 

في حالة موت س���ريري، وس���ط توقعات أن ترفع إدارة "مصلحة 
السجون" أجهزة التنفس عنه في أية لحظة. وأكدت الهيئة في 

هيئة األسرى: األسير الغرابلي 
ما زال في حالة موت سريري

رام الله/ االستقالل: 
أكد نادي االس���ير أمس الثالثاء، أن ثالثة  أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح 

ع���ن الطع���ام رفضًا لالعتق���ال االداري . وقال نادي االس���ير: إن 
األسرى هم: عدي ش���حادة من مخيم الدهيشة مضرب منذ 15 

ثالثة أسرى يواصلون اإلضراب المفتوح 
عن الطعام ضد اعتقالهم اإلداري

نتنياهو: خطة ترمب أساس أي 
مفاوضات مع السلطة الفلسطينية

غزة/ سماح المبحوح:
يح����اول االحت����الل االس����رائيلي اس����تخدام األس����رى 
المحرريي����ن المع����اد اعتقاله����م ضمن صفق����ة »وفاء 

األح����رار«  كورق����ة ضغط عل����ى فصائ����ل المقاومة في 
قطاع غزة، من أج����ل تقديم معلومات عن 
جنوده المأس����ورين منذ عدوان عام 2014 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
جدد رئيس حكوم����ة االحتالل بنيامين نتنياهو، تمس����كه بخطة الرئيس 

األمريك����ي دونال����د ترمب، »قاع����دة« للمفاوضات مع الس����لطة 
الفلس����طينية. جاء ذلك خالل اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء 

محافظات/ االستقالل: 
صادقت ما تس���مى سلطة »أراضي إسرائيل« أمس 
الثالثاء على مش���روع إقامة 240 وحدة استيطانية 
في قلب القدس المحتلة. وذكرت القناة الس���ابعة 

العبري���ة أّنه س���يجري بناء الوح���دات في منطقة 
مستش���فى »ش���عاريه تس���يدك« القديم بشارع 
يافا في القدس، وعل���ى مقربة من البلدة القديمة. 
وستش���مل الوح���دات الجديدة 5 مب���اٍن مرتفعة، 

تضم ش���ققًا س���كنية، ومصالح تجاري���ة وفنادق 
صغيرة. وامت���دح رئيس بلدية القدس »موش���ي 

ليؤون« المصادقة، قائال إن الوحدات 
الجديدة إحدى المشاريع المهمة في 

إصابة طفلة دهسها جيب عسكري »إسرائيلي« بالخليل
االحتالل يصادق على بناء 240 وحدة استيطانية 
بالقدس وإخطارات بمصادرة 300 دونم بأريحا

النخالــة يشــدد علــى إسقــاط المشاريــع 
»اإلسرائيلية« األمريكية ضد القضية الفلسطينية

رام الله/ االستقالل: 
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أمس الثالثاء، تمديد 

فترة اإلغ���الق 5 أيام إضافية تبدأ من صب���اح اليوم األربعاء؛ منعًا 
لتفش���ي فيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة. وقال ملحم 

تمديد إغالق محافظات الضفة
 5 أيام أخرى لمواجهة كورونا

بيروت/ االستقالل: 
اس����تقبل األمي����ن العام لحرك����ة الجهاد اإلس����المي في 
فلس����طين المجاهد زياد النخالة، أمس الثالثاء، وفدًا من 

األحزاب والش����خصيات الوطنية اللبناني����ة، في بيروت، 
مش����ددًا على ضرورة إس����قاط المش����اريع 
االس����رائيلية األمريكي����ة ض����د القضي����ة 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، أمس الثالثاء، تسجيل حالة وفاة 

جديدة بفيروس "كورونا" لمواطن س���بعيني من مخيم "الفوار" 
جنوب الخليل، وتسجيل أكثر من 300 إصابة جديدة خالل ال�24 

حالة وفاة جديدة وعشرات اإلصابات 
بفيروس »كورونا« في الضفة 

غزة/ قاسم األغا: 
ق���ال المتحدث باس���م وزارة الصحة في قطاع غزة أش���رف الق���درة، إن وزارته 
قّررت إرس���ال فري���ق طبي إلى الضف���ة الغربية المحتلة؛ لمس���اعدة الطواقم 
الطبية هناك في مواجهة تفش���ي وباء "كورون���ا". وأوضح القدرة في تصريح 

القدرة لـ »االستقالل«: نجري اتصاالت مع الصحة 
برام الله لتسهيل مغادرة الفريق الطبي من غزة 

»هيئة العودة« تدعو لتفعيل المقاومة 
الشعبية في مواجهة جرائم االحتالل 

03 03 03

قو�ت �الحتالل تعتدي على �ملو�طنني بعد ده�سها لطفلة فل�سطينية يف مدينة �خلليل �أم�س     



األربعاء 17 ذو القعدة 1441 هــ 8 يوليو 2020 م

بيروت/ االستقالل: 
اس����تقبل األمي����ن الع����ام لحرك����ة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين المجاهد زياد النخالة، 
أمس الثالثاء، وفدًا من األحزاب والشخصيات 
الوطني����ة اللبناني����ة، ف����ي بيروت، مش����ددًا 
على ضرورة إس����قاط المش����اريع االسرائيلية 

األمريكية ضد القضية الفلسطينية.
وتق����دم وف����د األح����زاب اللبناني����ة بواجب 
التعزية باألمين العام السابق لحركة الجهاد 
اإلس����المي د. رمضان عبد الله ش����لح، وأثنى 
عل����ى الدور المحوري المميز الذي أداه الراحل 
الكبير على المستويين الفلسطيني والعربي، 
وتحش����يد قوى األمة في إطار الصراع العربي 
الفلس����طينية  القضية  باعتبار  الصهيوني، 

قضية األمة جمعاء.
وضم الوفد برئاس����ة النائب الس����ابق كريم 
الراس����ي تيار المردة، محم����ود قماطي عضو 
المجلس السياسي لحزب الله، وأحمد مرعي 
نائ����ب رئيس حزب االتح����اد اللبناني، وفؤاد 
حس����ن نائب أمين الهيئ����ة القيادية لحركة 
الناصريي����ن ، وعصم����ت العري����ض عض����و 
المكتب السياس����ي لحزب التوحيد العربي، 

وشخصيات اعتبارية وطنية لبنانية.
وأك����د الوفد، عل����ى وقوف األح����زاب والقوى 
الوطنية اللبنانية في قلب المواجهة الشاملة 

التي  الصهيوأمريكي����ة  المخطط����ات  م����ع 
تس����تهدف تصفية القضية الفلسطينية 
وش����طب حق عودة الالجئين الفلسطينيين 
إلى أرضهم، وال سيما صفقة القرن ومخطط 

الضم.
واعتب����ر الوف����د أن الوق����وف م����ع القضي����ة 

الفلسطينية ومواجهة المخططات العدوانية 
هو وقوف مع لبنان ال����ذي يواجه اليوم حربًا 

تستهدف صموده ومقاومته.
من جانبه، اس����تعرض القائ����د النخالة، آخر 
التطورات السياسية في المنطقة، وال سيما 
أوضاع القضية الفلس����طينية التي تتعرض 

اليوم لمخططات التصفية الصهيوأمريكية 
م����ن »صفقة القرن« و »قرار الضم« وتس����ارع 
خط����وات التطبيع من قبل بع����ض األنظمة 
العربي����ة، ف����ي ظل رف����ض الش����ارع العربي 
لهذا المس����ار الذي يش����كل طعنة للقضية 
الش����عب  بح����ق  وجريم����ة  الفلس����طينية، 

الفلسطيني وأسراه وقواه المقاومة.
وش����دد النخالة، على ال����دور المهم لألحزاب 
القضي����ة  دع����م  ف����ي  العربي����ة  والق����وى 
الفلس����طينية والوقوف معها وإلى جانبها 
في مواجهة المخططات التي ال تس����تهدف 
فلسطين فحسب، وإنما كل الساحة العربية، 
وال سيما القوى والدول والحركات المناهضة 

لإلدارة األمريكية ومخططاتها العدوانية.
وأشاد األمين العام بالدور المميز الذي تؤديه 
األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، وبمواقفها 
من القضية الفلسطينية وشعبها المجاهد 
الذي يواجه الهجمة االس����تعمارية منذ قرن 
ونيف، ويؤكد استمرار مقاومته حتى إلحاق 
الهزيمة بالمشروع االستعماري الصهيوني 

وتحرير فلسطين كل فلسطين.
وأكد األمين العام النخالة، تمسك الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان بحق العودة، والثبات 
على سياس����ة الن����أي بالنفس ع����ن األوضاع 
اللبناني����ة الداخلي����ة، ودع����وة المس����ؤولين 
االجتماعية  األوض����اع  لمعالجة  اللبنانيي����ن 
بإعطائه����م  والمس����ارعة  للفلس����طينيين، 
الحق����وق المدنية التي تتي����ح لهم العيش 
بكرامة حتى تحقيق العودة إلى فلس����طين 
المح����ررة من رج����س االحت����الل الصهيوني 

البغيض.  

النخالة يشدد على إسقاط المشاريع »اإلسرائيلية« األمريكية ضد القضية الفلسطينية

رام الله/ االستقالل: 
أفاد مركز إعالم األس���رى أن األسير المريض سعدي خليل 
الغرابلي )75 عامًا( من حي الش���جاعية بقطاع غزة ما يزال 
في العناي���ة المركزية بحالة خطرة بمستش���فى »كابالن« 
اإلس���رائيلي، ويعيش على أجهزة التنف���س، مطالبًا كافة 
المؤسس���ات الدولية بالتدخل العاج���ل إلنقاذ حياته قبل 

فوات األوان.
وف���ي بيان صدر عنه، امس الثالثاء، وّجه المركز نداء عاجال 
لكافة الجهات اإلنس���انية للتحرك والضغط على االحتالل 
لإلفراج عن األس���ير الذي قضى 27 عام���ًا خلف القضبان، 
ويواجه الموت بكل لحظة لقضاء ما تبقى من حياته وسط 

أسرته التي عانت الكثير خالل السنوات الماضية.

وحمل مركز األسرى وحنظلة لألسرى وجمعية واعد االحتالل 
المسؤولية عن حياة االسير الغرابلي الذي يعد أحد ضحايا 
اإلهمال الطبي وعانى من إصابته بمرض سرطان البروستاتا 
والس���كري والضغط وضعف الس���مع والبص���ر، ورفضت 
س���لطات االحتالل عالجه، ما أدى إلى إصابته بانتكاس���ة 

كبيرة على وضعه الصحي.
ويعتبر الغرابلي أحد أقدم األس���رى الفلسطينيين في 
سجون االحتالل بعد أن أمضى 27 عامًا من حكمه مدى 
الحياة في س���جون االحتالل، وهو معتق���ل منذ العام 
1994، و تع���ّرض للع���زل االنفرادي من ع���ام )1994-

2006(، كان آخره���ا في عزل »إيش���ل«، وإث���ر ذلك بدأ 
يعاني من أمراض مزمنة.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم 
أم���س الثالثاء، تمدي���د فترة اإلغالق 5 أي���ام إضافية تبدأ 
من صباح اليوم األربعاء؛ منعا لتفش���ي فيروس كورونا في 

الضفة الغربية المحتلة.
وقال ملح���م خالل مؤتمر صحفي برام الله، إن فترة اإلغالق 
تبدأ من صباح اليوم األربعاء، يس���مح خاللها بفتح المخابز 

والصيدليات والسوبر ماركت.
وأعلن ملحم عن تجديد اإلجراءات العقابية بحق المخالفين 
بغرام���ات مالية وإغالق المحال والحب���س لكل من يخالف 

التعليمات.
وأش���ار إلى عمل البنوك وفق إجراءات مشددة، مع السماح 

بنقل المواد الصناعية والزراعية بين المحافظات بش���روط 
مشددة.

ودعا ملحم أهالي مناطق 48 بعدم زيارة محافظات الضفة؛ 
نظرًا لتفشي الفيروس في مناطقهم.

وشدد على منع إقامة األعراس واحتفاالت الثانوية العامة 
وبيوت العزاء منعا لالختالط، وطالب وسائل اإلعالم بإطالق 

حملة وطنية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا.
ونفى ملحم في الوقت نفس���ه، ما أش���يع عن تقديم وزيرة 

الصحة مي الكيلة استقالتها.
وأعلنت وزارة الصحة، الثالثاء، تسجيل أكثر من 300 إصابة 
جدي���دة بفيروس كورونا خالل ال�24 س���اعة الماضية، في 

محافظات الضفة الغربية المحتلة.

المطالبة بالتدخل العاجل إلنقاذ 
حياة الغرابلي واإلفراج عنه

تمديد إغالق محافظات الضفة
 5 أيام أخرى لمواجهة كورونا

غزة/ االستقالل: 
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس 

كورونا، وذلك بعد إجراء 38 فحًصا خالل 24 ساعة الماضية.
وأك���دت ال���وزارة في تقريرها اليوم���ي الذي وصل »االس���تقالل«، أمس 
الثالث���اء، أن عدد الحاالت المؤكدة بقيت عند 72 حالة، ش���في منها 60 
حالة، فيما تبقى 11 حالة نشطة، عدا عن حالة وفاة واحدة. وقالت الوزارة 
»إنه تم إج���راء 38 عينة جديدة خالل 24 س���اعة الماضية مع العلم أنه 
لم يتم تس���جيل إصابات جديدة وقد بلغ إجمالي عدد العينات التي تم 
فحصها للحاالت المش���تبهة 12،964 عينة، منها 12،892 عينة سلبية، 

و72 عينة إيجابية«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش����رات المس����توطنين أم����س الثالثاء، 
باحات المس����جد األقصى المب����ارك من جهة باب 
المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات االحتالل 

اإلسرائيلي. 
وأف����ادت دائ����رة األوق����اف اإلس����المية بالقدس 
المحتلة، أن 66 مس����توطنا برفق����ة طالب يهود 
اقتحم����وا المس����جد األقص����ى ونظم����وا جوالت 

استفزازية في باحاته.
وأوضحت أن مرشدين يهود قدموا للمستوطنين 
شروحات عن "الهيكل" المزعوم خالل اقتحامهم، 
وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في المسجد. 

اقتحاماتها  المس����توطنين  مجموعات  وتواصل 
اليومية للمس����جد األقصى المبارك، وبدعوات من 
جماعة "الهيكل" والجماعات االستيطانية، وسط 

حماية ودعم سلطات االحتالل.
ويتعمد المستوطنون ممارسة اعتداءات جديدة 
في باحات المس����جد األقصى في اآلونة األخيرة، 
تضمنت دخ����ول مس����توطنة لمبارك����ة زفافها، 
واعت����داء على ُس����بل المي����اه وتدنيس����ها خالل 
الجوالت االس����تفزازية، إضافة إلى حمل السالح، 

بدعم وحماية شرطة االحتالل. 
م����ع حماي����ة االحت����الل القتحامات  وبالتزام����ن 
التدنيس����ية  وممارس����اتهم  المس����توطنين 

وجوالتهم االس����تفزازية، ينتهج سياسة اإلبعاد 
ع����ن مدينة القدس المحتلة والمس����جد األقصى 
بحق المقدسيين والمرابطين والمرابطات وحراس 

المسجد.
ورصد تقرير للمكت����ب االعالمي لحركة "حماس" 
ف����ي الضفة الغربية، اقتحام )1801( مس����توطن 
للمسجد األقصى المبارك الشهر الماضي، مقابل 
)75( مستوطنا اقتحموا األقصى خالل شهر مايو 
أيار الس����ابق، وبلغ عدد المبعدي����ن عن األقصى 
)48( مبعدا، على رأس����هم الش����يخ عكرمة صبري 
رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد 

األقصى.

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى الصحة بغزة: ال إصابات جديدة 
بكورونا بعد إجراء 38 فحصًا
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غزة/ سماح المبحوح:
يح����اول االحت����ال االس����رائيلي اس����تخدام األس����رى 
المحرريين المعاد اعتقالهم ضمن صفقة »وفاء االحرار«  
كورقة ضغط عل����ى فصائل المقاومة في قطاع غزة، من 
أجل تقديم معلومات عن جنوده المأسورين منذ عدوان 

عام 2014 على القطاع. 
وأعلن نادي األس����ير أمس أن المحكمة العليا لاحتال 
أجلت النظر في االس����تئناف الُمقدم باسم مجموعة من 
مح����رري صفقة "وفاء األحرار" الُمع����اد اعتقالهم، وذلك 

حتى تاريخ الثامن من أيلول/ سبتمبر 2020.
وأوضحت زوجة األس���ير نائل البرغوث���ي أمان نافع، أن 
االستئناف ُمقدم منذ أكثر من عام وجرى تأجيله عدة 
مرات، وكان من المفترض أن ُتعقد جلسة االستئناف 
بتاريخ الس���ابع  م���ن تموز/ يونيو الج���اري، معتبرة أن 
عملي���ة التأجي���ل المرتبطة بالوضع الراه���ن المتعلق 
بالوب���اء غير مبررة فمحاكم االحتال تس���تمر في عقد 

جلساتها .
ُيش����ار إلى أن سلطات االحتال تواصل اعتقال نحو 60 
محررًا من صفقة "وفاء األحرار" كرهائن ، من أصل قرابة 
)70( محررًا جرى اعتقالهم منذ حزيران عام 2014م، من 
بينهم األس����ير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة 

اعتقال في األسر ومجموعها أكثر من 40 عاما . 
يذكر أن س����لطات االحتال أع����ادت لغالبية المحررين 
الُمعاد اعتقالهم، أحكامهم الس����ابقة وغالبيتها أحكام 

بالّسجن المؤبد.
 و أبرم����ت حركة حم����اس صفقة تبادل »وف����اء األحرار« 

مع " إس����رائيل " بوس����اطة مصرية  في أكتوبر/تشرين 
األول 2011 ، تم بموجبها إطاق س����راح 1027 معتقا 
فلس����طينيا، مقابل إطاق حماس سراح الجندي جلعاد 
ش����اليط ال����ذي كان محتجزًا لديها، غير أن " إس����رائيل 
" أبع����دت جلهم لقطاع غزة ودول الخ����ارج، و عادت في 

يونيو/حزيران 2014 اعتقال عدد منهم .
يش����ار إلى أنه منذ الع����ام 2014 تحتجز حركة حماس 
جنودًا إس����رائيليين لم يعرف حت����ى اليوم مصيرهم، 
وترفض تقديم معلومات عما إذا كانوا على قيد الحياة.

ورقة �ضغط 
عب����د الناصر فروانة رئيس وحدة الدراس����ات والتوثيق 
بهيئة األس����رى والمحررين، أك����د أن تأجيل المحكمة 
العلي����ا لاحتال االس����رائيلي النظر في االس����تئناف 
المقدم باس����م مجموعة محرري صفق����ة " وفاء األحرار" 
المع����اد اعتقاله����م، أس����لوب اس����تفزازي وانتقامي، 
مش����ددا على أن االحتال االسرائيلي يستخدم األسرى 
المحرري����ن الذين أعي����د اعتقالهم ورق����ة ضغط على 

المقاومة في قطاع غزة .

وقال فروانة ل�"االس����تقال" : " إن االحتال االسرائيلي 
يتعام����ل م����ع مل����ف األس����رى المحررين الذي����ن أعيد 
اعتقاله����م سياس����يا أكث����ر من����ه قانوني����ا "، مضيفا: 
"االحتال لم  يلتزم بش����روط وبنود صفقة وفاء األحرار، 
إذ أعاد اعتقال األسرى المحررين وأعاد األحكام السابقة 

لهم ، والتي غالبيتها أحكام مؤبد".
وأش����ار إلى أنه منذ قرابة 6 س����نوات يتقدم األس����رى 
المع����اد اعتقالهم وذووهم بطلب����ات التماس للمحاكم 
االس����رائيلية ، إال أن األخيرة تعمل عل����ى تأجيل النظر 
فيها تح����ت حجج و مب����ررات واهية، مخالفة لش����روط 

االفراج.
واس����تبعد أن يعمل االحتال االسرائيلي على إنصاف 
األس����رى المعاد اعتقالهم ، بعد ص����دور نتائج اللجنة 
التي شكلها ؛ بهدف البث بمدى اختراق األسرى المعاد 

اعتقالهم وعدم التزامهم بشروط وبنود الصفقة.
وأبدى رئيس وحدة الدراس����ات مخاوفه من تكرار األمر 
ذاته مجددًا مع األسرى المنوي االفراج عنهم ، في حال 
أبرمت فصائ����ل المقاومة صفقة تبادل جديدة ، معتبرا 
أن االحتال االس����رائيلي يحاول أن يحب����ط المواطنين 
والمقاومين بع����دم جدوى خيار خطف جن����وده وابرام 

صفقات تبادل معه.
 وطالب فصائل المقاومة في حال تم ابرام صفقة تبادل 
جدي����دة ، أن تعطي األولوية لمن ال أمل أمامهم باإلفراج 
عنهم س����وى بصفقة تبادل وهم المتهمون بعمليات 
قتل جنود االحتال،  األح����كام العالية والمؤبدات ، ثم 

االتفاق والتدرج لإلفراج عن فئات أخرى.

تأجيل االستئناف المقدم من محرري »األحرار«.. ورقة ضغط على المقاومة لتقديم تنازالت   

رام الله/ االستقال: 
قالت هيئة شؤون األس���رى والمحررين: إن األسير سعدي الغرابلي ما زال في 
حالة موت س���ريري، وس���ط توقعات أن ترفع إدارة "مصلحة السجون" أجهزة 

التنفس عنه في أية لحظة.
وأكدت الهيئة في بيان لها وصل "االستقال"، أن محامي الهيئة سيتوجهون 
لس���جن "ايشل" من أجل الوقوف على حالته وذلك إذا ما تم السماح لذلك من 
قبل إدارة الس���جون. وأش���ارت إلى أن األس���ير الغرابلي لم يكن مشخًصا لدى 

الهيئة من الحاالت الخطيرة، وتم نقله بشكل مفاجئ إلى المشفى.
وقالت "إذا ثبت لنا استشهاد االس���ير الغرابلي فإنه سيتم المطالبة بتسليم 

جثمانه، وتشريحه، وتشييعه إلى مثواه األخير".
وأول أمس أعلنت الهيئة استش���هاد األس���ير الغرابلي في س���جون االحتال 
اإلس���رائيلي نتيجة اإلهمال الطبي وإصابته بمرض السرطان، قبل أن تتراجع 
صباح امس عن ذلك. وُيعد األس���ير سعدي الغرابلي ثاني أكبر أسير من قطاع 

غزة بعد األسير فؤاد الشوبكي )80 عاًما(، وكاهما مصابان بمرض السرطان.
وحكم االحتال على الشهيد الغرابلي بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد إدانته 

بقتل أحد الضباط اإلسرائيليين عام 1994 في مدينة "تل أبيب".

غزة/ االستقال:
اعتقل���ت قوات االحت���ال اإلس���رائيلي، أول أمس 
االثنين، مواطنًا من قطاع غزة، أثناء مروره، عبر حاجز 

بيت حانون / إيرز.
وقال رئيس وحدة الدراس���ات والتوثيق في هيئة 
ش���ؤون األسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، في 
تصريح صحفي، إن ق���وات االحتال اعتقلت، عبد 
الله ش���اكر الدغمة )38 عاما( من رفح جنوبي قطاع 

غزة في معبر "بيت حانون" أول أمس.
وأض���اف، أن الدغم���ة كان متجها للتب���رع بالنخاع 
لشقيقه الذي يعالج في مستشفى "تل هشومير" 
في الداخل الفلس���طيني المحتل عام 1948، منذ 

أشهر.
وتتك���رر حاالت االعتقال عل���ى حاجز "بيت حانون" 
لتجار ومرض���ى ومرافقيهم، في حي���ن أن الكثير 
للمضايقات واالستجواب  المسافرين تعرضوا  من 

واالحتجاز خال مرورهم عبر الحاجز.
ومن الجدير بالذكر أن س���لطات االحتال تس���مح 
ألق���ل من 4 ٪ من س���كان قطاع غزة الس���فر عبر 

معبر "بيت حانون"، وذل���ك بعد موافقة المخابرات 
اإلس���رائيلية عليهم؛ جلهم م���ن المرضى والطلبة 
واألجان���ب والعاملي���ن في المؤسس���ات األجنبية 

والتجار ورجال األعمال.
لحقوق  الفلس���طيني  المركز  لتحقيقات  ووفقًا 
اإلنسان، اعتقلت السلطات اإلسرائيلية المحتلة 
االثنين الموافق 6 يولي���و 2020، المواطن عبد 
الله ش���اكر محمد الدغمة، 38 عامًا، من س���كان 
رفح، أثناء توجهه إلى مستشفى تل هاشومير 
عبر معبر بي���ت حانون ”إيرز” م���ن أجل التبرع 
ألخي���ه المريض هاني ش���اكر الدغمه، 44 عامًا 
ال���ذي يعاني م���ن س���رطان دم والمتواجد منذ 
فترة طويلة داخل المستشفى وحالته الصحية 

حرجة جدًا.
ووفق���ا إلف���ادة ذوي���ه للمرك���ز فإنه وبع���د إجراء 
الفحوصات الطبية الازمة لدى أفراد العائلة تبين 
بأن فحوصات عبد الله هي الوحيدة المطابقة ألخيه 
المريض. وعلى إثر ذلك تم عمل اإلجراءات الازمة 
لسفره، وكان برفقته ش���قيقته. وعند وصوله إلى 

األراض���ي المحتلة عام 48 تم اعتقاله فيما أعيدت 
ش���قيقته إلى قطاع غزة، حيث خضعت إلى الحجر 
الصحي وفق اإلجراءات المعمول بها في قطاع غزة.

وبي���ن المركز أن محاميه، بصفته الوكيل القانوني 
ع���ن المواطن الدغمه، يتابع مع س���لطات االحتال 
لمعرفة مكان اعتقاله والعم���ل على زيارته بأقرب 

فرصة ممكنة.
وق���ال إنه ينظر بقلق ش���ديد إلى اس���تمرار قوات 
االحتال اإلس���رائيلي باستخدام معبر بيت حانون 
”إي���رز” كمصيدة العتق���ال مواطني���ن يغادرون 
القط���اع به���دف الع���اج، وغي���ره من األس���باب 
اإلنس���انية، س���يما وأنها تأتي في ظل اس���تمرار 
الحصار غير القانوني المفروض على القطاع والذي 
يزيد من معاناة المواطنين وخاصة المرضى الذين 
ال تتوافر إمكانيات عاجهم داخل مستش���فيات 

القطاع.
ومن الجدي���ر ذكره أن حادثة اعتق���ال المواطنين 
من ضمنهم مرضى أو مرافقين ليس���ت األولى من 

نوعها.  

هيئة األسرى: األسير الغرابلي االحتالل يعتقل مواطنًا من غزة على حاجز بيت حانون
ما زال في حالة موت سريري

رام الله/ االستقال: 
أكد نادي االس���ير أمس الثاثاء، ان ثاثة  أس���رى يواصلون إضرابهم 

المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقال االداري .
وقال نادي االس���ير ان االسرى هم: عدي ش���حادة من مخيم الدهيشة 

مضرب منذ 15 يومًا، يقبع في عزل سجن »عوفر«
األسير فادي غنيمات من بلدة صوريف في الخليل مضرب منذ 14 يومًا، 

ويقبع في عزل سجن »عوفر«
األسير محمود السعدي من مخيم جنين، مضرب منذ ستة أيام، ويقبع 

في سجن »هداريم«.

ثالثة أسرى يواصلون اإلضراب المفتوح
القدس المحتلة/ االستقال:  عن الطعام ضد اعتقالهم اإلداري

جدد رئيس حكوم����ة االحتال بنيامين نتنياهو، 
تمس����كه بخطة الرئيس األمريكي دونالد ترمب، 

"قاعدة" للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
جاء ذلك خال اتص����ال هاتفي مع رئيس الوزراء 
البريطان����ي بوريس جونس����ون، وفق م����ا نقلته 

وسائل إعام عبرية عن بيان مكتب نتنياهو.
وأوضح نتنياهو أن "إس����رائيل" مستعدة إلجراء 
مفاوض����ات مع الط����رف الفلس����طيني بناء على 
خطة السام التي طرحها الرئيس ترمب، والتي 
تتحلى بالواقعية، وال ُتكرر الصيغ الفاشلة التي 

طرحت في الماضي"، وفق تعبيره.
وكان جونسون قد انتقد األسبوع الماضي بشدة 

خطط "إسرائيل"، لضم أراض فلسطينية بالضفة 
الغربية؛ واعتبرها في مقال نشره باللغة العبرية 
اإلس����رائيلية  أحرونوت"  "يديعوت  في صحيفة 

"انتهاكا للقانون الدولي".
وقال "آمل بش����دة أال يتم الضم، إذا تم فعا، فإن 
المملك����ة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على 
خطوط 1967، باستثناء تلك المتفق عليها بين 

الطرفين )الفلسطيني واإلسرائيلي(".
وكان م����ن المق����رر أن تعلن حكوم����ة االحتال، 
األربعاء الماضي )1 تموز/يوليو(، بدء خطة الضم 
لمساحات واس����عة من الضفة الغربية المحتلة، 

بحسب ما أعلن عنه نتنياهو سابقا.
لكن نتنياه����و، لم يصدر أي قرار بهذا الش����أن، 

لوج����ود "خافات" داخ����ل حكومت����ه، وأخرى مع 
اإلدارة األمريكي����ة حول توقيت وتفاصيل عملية 

"الضم"، بحسب وسائل إعام إسرائيلية.
الرس����مي  الفلس����طيني  الرف����ض  ويتصاع����د 
والش����عبي، لمخطط الضم اإلس����رائيلي، بجانب 
تحذيرات دولية من أنه س����يقضي على إمكانية 
"حل الصراع". يشار إلى أنه في 28 كانون ثاني/

يناي����ر الماضي، أعلن الرئي����س األمريكي دونالد 
ترم����ب "صفقة القرن" المزعوم����ة، التي تتضمن 
إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه 
جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير 
مقسمة ل� "إسرائيل"، واألغوار تحت سيطرة "تل 

أبيب".

نتنياهو: خطة ترمب أساس أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خان يون�س ال�سرعية البتدائية

املو�شوع : تبليغات �شرعية 
إلى المدعى عليه  - مازن بن محمد غريب بن رشاد ابو جراد من غزة سابقًا 
والموج���ود حاليًا في دولة ليبيا  ومجه���ول محل اإلقامة فيها :- نعلمك  
انه قد تم الحكم في الدعوى اس���اس 2020/153 وموضوعها فسخ عقد 
نكاح للضرر من اعس���ار الزوج عن دفع باقي المه���ر المعجل والمتكونة 
بين���ك وبين زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدعي���ة : صابرين  عبد 
الكري���م مرازي���ق زعرب من خان يونس وس���كانها وكيلته���ا المحامية 
الش���رعية/ تسهيل زعرب بفس���خ عقد النكاح بين المتداعيين صابرين 
ومازن المذكورين اعتبارا من تاري���خ الحكم الواقع في 2020/6/29 وأنه 
ال ع���دة عليه���ا حكما موقوف النف���اذ على تصديقه م���ن مقام محكمة 
االستئناف الشرعية وتابعا له وجاهيا  بحق المدعية صابرين المذكورة 
قابال لالستئناف غيابيا بحق المدعى عليه مازن المذكور قابال لالعتراض  
واالس���تئناف لذلك  صار تبليغك حس���ب االصول وح���رر في 8 من ذو 

القعدة لسنة 1441ه� وفق 2020/6/29م.

 قا�سي خان يون�س ال�سرعي
  حممد مو�سى كريزم   

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�شوع/ عن اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم )290/ 2020(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
غازي جهاد غازي بسيسو من سكان غزة هوية رقم 802557785 بصفته 

وكيال عن: برهان سعدي حسين خيال 
بموجب وكالة رقم: 2020/1170 الصادرة عن غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 2317 قسيمة 1 المدينة أبو مدين 

 فم����ن له أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التق����دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س����وف يتم الب����دء في إجراءات فتح المعاملة. 
وفي حال تبين إش����كاليات في الوكال����ة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين 
يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن اس����تخدام الوكالة بدون أدنى 

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

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�شوع/ عن اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم )292/ 2020(
يعل���ن للعم���وم أنه تق���دم ل���إلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: محمد صبحي شحات البيوك من س���كان خان يونس هوية رقم 

947091682 بصفته وكيال عن: نجاح حافظ حسين البيوك )الراهن( 
بموجب وكالة رقم: 20200604 / 2020 الصادرة عن جدة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في + رهن أرض
قطعة 87 قسيمة 9 المدينة خان يونس

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

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

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

رام الله/ االستقالل: 
األس���رى  ش���ؤون  هيئ���ة  كش���فت 
والمحررين، أم���س الثالثاء، عن كارثة 
حقيقية حياتية وصحية يعيش���ها 
االس���رى في مركز توقيف عصيون، 
والبالغ عدده���م )21 معتقال(، حيث 
يتم التفرد بهم من قبل إدارة السجن 
بش���كل عنصري، ويسلبون من أبسط 

حقوقهم اليومية.
وأوضح���ت محامي���ة الهيئة جاكلين 
فرارجة والتي زارت كافة المعتقلين، 
أنه���م يس���تعدون لخ���وض إضراب 
مفتوح عن الطعام، ويتركون فريسة 
للج���وع والمرض، ويح���اول اإلحتالل 
النيل منهم ومن عزيمتهم بحرمانهم 
م���ن حقوقهم الحياتي���ة وعلى مدار 

الساعة.
وتابعت: "يزداد تردي أوضاع األسرى 
في عصيون منذ ظهور جائحة كورونا، 
ويت���م احتجاز المعتقلي���ن لمدة 14 
يوم���ا، يمنعون خالله���ا من االتصال 
بذويه���م، او ممارس���ة حقوقهم في 
الخروج الى الف���ورة واألمور الحياتية 
اليومي���ة، علما ان بينه���م معتقلين 
من ش���مال ووس���ط الضفة الغربية، 
والمعتق���ل في جن���وب الضفة قرب 

محافظة بي���ت لحم، والطع���ام الذي 
يقدم لهم س���يء للغاي���ة ومنتهي 
الصالحي���ة، ووجب���ات الطع���ام غير 
كافية والخبز والخضار عفن وعلب لبن 
فاسدة، وهذا يكرر بإستمرار، والنظافة 
شبه منعدمة وال يوجد مواد تنظيف، 
والذباب يمأل الغرف وس���احة الفورة 

الضيقة جدا".
وبين���ت المحامي���ة فرارج���ة أن إدارة 
عصيون ال تق���دم المالبس الداخلية 
للمعتقلي���ن، معظمه���م في نفس 
المالبس التي اعتقلوا بها من 14يوما، 
ورائحتها  ورطب���ة  عفنة  والبطانيات 

كريه���ة، مؤك���دة أن الصليب األحمر 
يتم اعالم���ه أوال بأول بالوضع المزري، 
ولم يحركوا س���اكنا تح���ت ذريعة أن 
بيت ايل لم تأذن لهم بزيارة السجن، 
بالرغم م���ن انهم طلب���وا منى مؤخرًا 
اس���ماء أس���رى أفرج عنهم من سجن 
عصيون للتأك���د من حقيقة االوضاع، 
وتم ذل���ك وقابلوا عددًا م���ن المفرج 
عنهم من س���جن عصيون قبل شهر 

تقريبًا.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي، قالت: 
إن " الحرمان واإلهمال الطبي يمارسان 
على اعلى مستويات، وهناك مجموعة 

م���ن األس���رى يعان���ون م���ن امراض 
ويتألمون بإس���تمرار ولم يقدم لهم 
شيئا، فاألس���ير امجد عاهد سمحان 
) 26 عام���ا ( س���كان بل���دة بيرزيت، 
والمعتقل منذ أسبوع تقريبا، يعاني 
من مشاكل في النخاع الشوكي  وألم 
ش���ديد وهو بحاجة ألخذ بالزمة الدم، 
اما األس���ير رامي حدوش ) 38 عاما ( 
من صوريف فيعاني من حساس���ية 
بالجلد وخض���ع لعمليتين في القدم، 
وهو بحاجة لتناول الدواء باستمرار، إال 
ان ادارة المعتقل لم تعطه الدواء منذ 

لحظة وصوله الى السجن ".

 أوضاع حياتية وصحية كارثية يعيشها األسرى في مركز توقيف »عصيون«

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش����نت قوات االحت����الل اإلس����رائيلي أمس 
الثالثاء، حملة اعتق����االت في الضفة الغربية 
والقدس المحتلة، طالت عدة شبان من نابلس 
وطولك����رم ورام الله وقلقيلية، منهم أس����رى 

محررون وطلبة جامعيون.
ففي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل الشابين 
قصي ش����حادة ومحمد بهنجاوي من سكان 
مخيم بالطة على حاجز بيت فوريك ش����رقي 

المدينة.
ودهمت قوات االحت����الل قرية عورتا جنوبي 
نابلس، واعتقل����ت الطالب الجامعي مصعب 
عبد الس����الم عواد، بعد اقتح����ام منزل ذويه 

وتفتيشه.

وفي طولكرم، دهمت قوات االحتالل عددا من 
منازل المواطنين في مدين����ة طولكرم وبلدة 
عنبتا شرقا، وفتشتها وخربت في محتوياتها.

واندلع����ت مواجه����ات بين الش����بان وقوات 
االحتالل عق����ب اقتحامها بلدة عنبتا، أطلقت 
خالله����ا قوات االحت����الل القناب����ل الصوتية 

وقنابل الغاز المسيل للدموع.
واعتقل����ت ق����وات االحتالل:  مج����د إبراهيم 
الهمشري )23 عاما(، ومحمود عاطف أبو زينة 
)2٥ عاما(، واألس����ير المحرر إسالمبولي رياض 
بدير )34 عاما(، والطال����ب في جامعة النجاح 
نور أس����امة ياس����ين )23 عاما(، ومثنى فؤاد 
المصري )22 عاما(، وحس����ن رائد الجملة )26 
عام����ا(، والمهندس عب����د الرحمن صبحة )33 

عاما(. وفي رام الل����ه، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي ٥ مواطنين من بل����دة بيت ريما 
شمال غرب رام الله، بعد دهم عدد من المنازل 

في البلدة.
وأفادت مص����ادر محلية أن ق����وات االحتالل 
اعتقلت: يحيى س����امر الريم����اوي )19 عاما(، 
وأحمد حسام الريماوي )18 عاما(، وأمير أحمد 
الريماوي )18 عاما(، ويوس����ف الريماوي )19 

عاما(.
وأضافت المصادر أن االحت����الل أعاد اعتقال 
المواطن س����اهر البرغوثي )٥٥ عاما( مجددا، 

بعد اإلفراج عنه يوم االثنين الماضي.
واعتقلت قوة خاصة إسرائيلية األسير الُمحرر 
الُمعلم موسى نصر زهران من بيته في بلدة 

دير أبو مشعل قضاء رام الله.
وف����ي قلقيلي����ة، اعتقل����ت ق����وات االحتالل 
اإلس����رائيلي: محمد عناية )38 عاما(، ومحمد 
جابر )28 عاما(، وعدي حنيني )24 عاما(، بعد 

دهم منازل ذويهم في المدينة.
واقتحمت قوات االحتالل اإلس����رائيلي مخيم 
الفوار جنوب الخليل، وفتشت عددا من منازل 
المواطنين، ونصبت حواجزها العسكرية على 

مداخل المدينة وبلدتي سعير وحلحول.
وأف����ادت مصادر محلية، ب����أن قوات االحتالل 
فتش����ت ع����ددا م����ن من����ازل المواطنين في 
المخيم، عرف من أصحابها موسى جميل أبو 

هشهش.
كما نصبت تلك القوات حواجزها العسكرية 

عل����ى مداخ����ل الخلي����ل الش����مالية، وبلدتي 
سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين 
وفتش����تها، ودقق����ت في بطاق����ات راكبيها 

الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.
وفي القدس المحتلة، اختطفت قوات خاصة 
إسرائيلية من "المس����تعربين" الفتى جهاد 
هاشم الياس����يني من حي آل عبيد في قرية 
العيس����وية، كما اقتحمت صباح اليوم قوات 

كبيرة من قوات االحتالل مخيم شعفاط.
وتواصل قوات االحت����الل حمالت اعتقاالتها 
اليومية للمواطني����ن، ومداهمة منازلهم ليال 
في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة، وس����ط تخويف وإره����اب األطفال 

والنساء.

االحتــالل يشــن حملــة اعتقــاالت فــي الضفــة والقــدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قررت المحكمة المركزية اإلس���رائيلية في "تل أبيب" أمس الثالثاء، رفض 
االستئناف الذي تقّدمت به الهيئة اإلسالمية المنتخبة في يافا ومؤسسة 
ميزان لحقوق اإلنس���ان لوق���ف التجريف وأعمال البن���اء في أرض مقبرة 

اإلسعاف اإلسالمية بمدينة يافا.
ومنحت المحكمة بلدية "تل أبيب" الضوء األخضر للعمل في المقبرة إلقامة 

متجر ومبنى إليواء المشردين على أرضها.
كم���ا غّرمت المحكمة الهيئة اإلس���المية المنتخبة بمبل���غ قدره 1٥ ألف 
شيكل، نصفها س���يتم دفعه للبلدية والنصف اآلخر لما تسمى "سلطة 

التطوير".
وبه���ذا يتم إلغاء أمر وقف أعمال البناء االحترازي الذي أصدرته المحكمة 
سابًقا، وبإمكان البلدية مباش���رة أعمال البناء من اليوم )أمس(، األمر الذي 
يرفضه أهال���ي يافا ويعتبرونه انتهاكا لُحرم���ة الموتى وأضرحتهم في 

المقبرة.
وكانت الهيئة اإلس���المية المنتخبة عن طري���ق المحامي رمزي كتيالت 
ومؤسس���ة ميزان لحقوق اإلنس���ان تقّدمت باستئناف ضد إصدار رخصة 
بناء على أرض المقبرة بادعاء أنها غير سارية المفعول، وفي حال تم قبول 
االستئناف فإن األمر سيحتاج من البلدية فترة طويلة الستصدار رخصة 

بناء جديدة، وبالتالي وقف المشروع لفترة أطول.
يذكر أن المحكمة المركزية ب�"ت���ل أبيب" أصدرت يوم 17 حزيران/ يونيو 
2020 أم���رًا مؤقتًا بوقف أعمال البناء على أرض المقبرة، إلى حين البّت في 
القضي���ة، إذ من المتوقع أن ُتصدر قرارها النهائي بهذا الش���أن يوم 22 

تموز/ يوليو الجاري.

محكمة االحتالل ترفض االستئناف 
ضد تجريف مقبرة اإلسعاف بيافا
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جمعية االن�سان التنموية
دعوة انتخابات عامة 

وتدقيق ح�سابات  2020
يعلن مجل���س إدارة جمعية االنس���ان التنموية عن عزمه إج���راء انتخابات 
مجلس اإلدارة ل���دورة 2023/2020م واقرار مدقق خارجي وذلك في اجتماع 
الجمعية العمومية العادي الذى سيعقد يوم االثنين الموافق 2020/7/27م 

الساعة 12:00 في مقر الجمعية الكائن في خانيونس – القرارة 
وذلك لمناقشة ) جدول االعمال ( 

انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية
قراءة التقرير المالي واالداري لعام 2020

اختيار مدقق حسابات خارجي قانوني
بعد استكمال االتي في مقر الجمعية الرئيس في اوقات الدوام الرسمي 

من الساعة 8:00 صباحا الى الساعة 2:00 مساء 
اس���تمرار فتح باب االنتساب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية 

لعام )2020( وذلك حتى تاريخ 2020/7/16م
فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة 3 ايام من تاريخ 

2020/7/18م الى تاريخ 2020/7/20م
فتح باب الطعن واالنسحاب واالعتراض على المرشحين وذلك 3 أيام من 

تاريخ 2020/7/21م حتى تاريخ 2020/7/23م
الرد على االعتراضات 2020/7/25م

لالستفسار على رقم -2070712 0599366154

مع فائق االحرتام والتقدير 
جمل�س اإدارة اجلمعية 

تنويه 
تنشر بصحيفة االس���تقالل من محكمة خان يونس الشرعية االبتدائية  
الموض���وع تبليغات ش���رعية صفحه )4( يوم 7 مايو لس���نة 2020  الى 
المدعى عليه / مازن بن محمد غريبي بن رش���اد ابو جراد  والصحيح مازن 

بن محمد غريب بن رشاد ابو جراد لذا اقتضى التنويه.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

رقم الق�سية التنفيذية :173/2020
  املو�سوع / اإخطار تنفيذ حكم ) ن�سر م�ستبدل (

 دائرة التنفيذ مبحكمة رفح ال�سرعية
ال���ى المنفذ ضده / هيثم هش���ام محمد ابو نحلة وعنوان���ه رفح – حي الجنينة – 
مقابل مسجد االس���تقامة س���ابقا والموجود خارج قطاع غزة طبقا للحكم الصادر 
ضدك من محكمة رفح الشرعية اساس ابتدائي 725/2019 لصالح طالبة التنفيذ 
: رج���اء عمر ابراهيم عوض الله بتاريخ : 2019/10/13م نبلغك بأن عليك أن تنفذ 

أمر طالبة التنفيذ المذكورة الصادر ضدك وموضوعه نفقة زوجة والمتضمن : 
قيمة نفقة زوجة قدرها )50( خمسون دينارًا اردنيًا شهريًا بدءا من تاريخ 2019/7/25م 

قيمة رسوم ومصروفات قانونية  
وذلك خالل اربعة عش���ر يوما من نشر هذا اإلخطار وبعكسه تجرى بحقك 

االجراءات القانونية . وحرر في 2020/7/7م
 وتفضلوا فائق االحترام والتقدير 

 ماأمور تنفيذ حمكمة رفح ال�سرعية
 عمار ع�سام النجار

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة 
يف الق�سية املدنية رقم 276 / 2020  
 يف الطلبني رقم 645 + 646 / 2020

مذكرة ح�سور يف الق�سية رقم 276 / 2020
يف الطلبني رقم 645 + 646 / 2020

المستدعون: 1 -أنور نايف هاشم العشي ويحمل هوية رقم 905264453 2 
- محمد نايف هاشم العشي 3 - اشرف نايف هاشم العشي 4 -ناهض نايف 

هاشم العشي – وكيلهم المحاميان/ شعبان وعبد الله الغالييني 
المس���تدعى ضدهما: 1 -الشركة العربية لألخش���اب – يمثلها عارف هاشم بحري 
العش���ي – غزة منطقة الكتيبة عمارة النجمة الطابق الخامس مقابل صيدلية شراب 
المركزية »آخر موطن له« 2 -هاشم عارف هاشم بحري العشي – غزة منطقة الكتيبة 

عمارة النجمة الطابق الخامس مقابل صيدلية شراب المركزية »اخر موطن له« 
نوع الدعوى: استحقاق 

قيمة الدعوى: )2000000دوالر امريكي( اثنا مليون دوالر امريكي 
الى المس���تدعى ضدهما بما ان المس���تدعي تقدم بالقضية رقم )276 / 2020( 
والطلبي���ن الفرعيين عنها ) 645 + 646 / 2020( بداية غزة )اس���تحقاق( والتي 
قيمته���ا )2000000 دوالر أمريك���ي( اثنا مليون دوالر أمريكي المودعة نس���خة 
منها ومن ملحقاتها لدى قل���م المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه 
المحكمة للرد على الطلبين والمحدد لهما جلس���ة يوم االثنين 2020/7/27م كما 
يقتضي عليك أن تودع لقلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة وأن ترس���ل نس���خة عنها إلى المستدعي 
حسب عنوانه، وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن 

يسير في دعواه حسب األصول. غزة في 2020/7/7م 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

غزة/ االستقالل: 
أظه���رت معطي���ات حقوقي���ة ارتكاب س���لطات 
المواطني���ن  بح���ق  انته���اكا   532 االحت���الل 
الفلس���طينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة 
مع األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، خالل 

النصف األول من عام 2020.
وأوضح تقري���ر صادر عن مركز "المي���زان" لحقوق 
اإلنسان )غير حكومي(، الثالثاء، أن "قوات االحتالل 
المواطنين  بح���ق  انته���اكات منظم���ة  ترتك���ب 
الفلسطينيين ال سيما المشاركين في التظاهرات 

السلمية ومختلف العاملين وأبرزهم المزارعون".
وأش���ار إلى أن س���لطات االحتالل "تحاول عبر هذا 
تدمير بنية االقتصاد الفلس���طيني وإفقاره، فضال 
عن ف���رض منطقة مقي���دة الوصول ف���ي مخالفة 

صريحة لقواعد القانون الدولي".

ونبه إلى أن االحتالل يقص���ف بالقذائف الثقيلة 
ويطلق النار تجاه العاملين في المنشآت الصناعية 
والزراعي���ة م���ن مزارعين ورع���اة أغن���ام وصائدي 

عصافير وغيرهم.
وأك���د أن االس���تهداف اإلس���رائيلي يوقع األذى 
ويدم���ر  الفئ���ات،  به���ذه  والنفس���ي  الجس���دي 

ممتلكاتها، ويحرمها من مزاولة أعمالها.
ووث���ق التقرير 532 انته���اكا ارتكبته س���لطات 
المواطني���ن  بح���ق  اإلس���رائيلي،  االحت���الل 
المناطق، خالل  بتلك  وممتلكاتهم  الفلسطينيين 

النصف األول من العام الحالي.
ودع���ا المجتمع الدول���ي إلى "تحمل مس���ؤولياته 
القانوني���ة واألخالقي���ة وتوفير الحماي���ة الدولية 
للفلسطينيين وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية 

ومالحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم".

وتحظر القوات اإلس���رائيلية على الفلس���طينيين 
ف���ي القطاع دخ���ول المنطقة المحاذية للش���ريط 
الحدودي لمس���افة 300 متر، وتطلق عليها اس���م 
المنطق���ة العازلة، وتطلق الن���ار أو تعتقل كل من 

يتواجد فيها.
وتف���رض س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، حصارًا 
مش���ددًا على قطاع غ���زة، البالغ عدده���م أكثر من 
مليون���ي نس���مة، منذ ف���وز حركة "حم���اس" في 
ثاني/يناير  التش���ريعية، في كان���ون  االنتخابات 

.2006
وتس���بب الحصار بزيادة كبيرة في معدالت الفقر 
والبطال���ة، عالوة عل���ى إضعاف القط���اع الصحي 
بش���كل كبير، بحيث يعاني بش���كل متواصل من 
نقص األدوية والمستلزمات الطبية، حسب بيانات 

رسمية.

532 انتهاكًا ارتكبه االحتالل بالمناطق الحدودية لقطاع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادق الكنيست اإلسرائيلي، الليلة قبل الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، 
على مش���روع قانون يس���مح للحكومة االس���رائيلية بإعالن حالة الطوارئ دون 

الحصول مسبقا على موافقة الكنيست.
وأعرب عدد من نواب المعارضة في الكنيس���ت عن احتجاجهم لهذه الخطوة، 

معتبرين »إسرائيل تسير على درب كوريا الشمالية«.
كما تم إقرار مش���روع القانون الذي يقضي برفع الغرامة المفروضة على 
عدم ارتداء الكمامة لتصبح 500 ش���يكل والمش���روع الخاص الذي ينص 
على تمديد فترة االس���تحقاق لتلقي بدل البطالة حتى منتصف الشهر 

المقبل.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع وتيرة اإلصابات بفيروس كورونا في » إسرائيل« في 

األسابيع القليلة الماضية.

»الكنيست« يصادق على قانون يخول 
الحكومة إعالن الطوارئ دون الرجوع إليه 

قلقيلية/ االستقالل: 
ج���ددت محكمة االحت���الل اإلس���رائيلي االعتقال 
اإلداري بحق األسير مؤيد يوسف شريم )49 عامًا( 
من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة 

لمدة 4 أشهر إضافية.
وذك���ر مكتب إع���الم األس���رى أن محكمة س���الم 
العس���كرية جددت االعتقال اإلداري لألسير شريم 
للمرة الثالثة على التوال���ي، علمًا أنه أعيد اعتقاله 

بتاريخ 2019/7/8 بع���د مداهمة منزله، ولم يمِض 
على إطالق س���راحه من آخر اعتقال سوى 9 شهور، 

وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور.
وأش���ار إلى أن مخابرات االحتالل وقبل أن تنتهي 
م���دة اإلداري بيومين جددت له لمرة ثانية لس���تة 
أشهر أخرى، وامس جددت له للمرة الثالثة ألربعة 

شهور بحيث أمضى عام حتى اآلن في اإلداري.
واألسير ش���ريم أس���ير س���ابق كان تحرر من آخر 

اعتق���ال له في أكتوبر من العام 2018 بعد اعتقاٍل 
دام 10 أش���هر، إضافة إلى دفع غرامة مالية وأعيد 

اعتقاله في يوليو من العام 2019.
ويعمل مشرفًا على تدريب فريق النادي اإلسالمي 
في قلقيلية، وهو عضو هيئ���ة إدارية في النادي، 
ويحمل شهادة الماجستير في التربية الرياضية، 
واعتقله االحتالل أكثر من مرة وأمضى عدة سنوات 

في سجونه.

تجديد االعتقال اإلداري لألسير مؤيد شريم للمرة الثالثة

غزة/ االستقالل: 
جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين دعوته���ا لألمين العام لألمم 
المتحدة "انطونيو غوتيريش" وجمعيتها العامة، للتحرك المس���ؤول لتوفير 
الحماية الدولية للشعب الفلس���طيني وأرضه في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
في ظل تصاعد عمليات الغزو اإلسرائيلي لمدن الضفة ومخيماتها، واالعتقال 

الجماعي، حتى بمدينة الخليل المنكوبة بجائحة "كورونا".
وقالت الجبهة في بيان وصل "االس���تقالل" أمس الثالثاء إن سلطات االحتالل 
مازالت تكيد الضغينة والحقد غير المس���بوق لبلدة العيس���اوية، حيث وزعت 

إخطارات بهدم 30 منزالاً ومنشأة بذريعة البناء غير المشروع.
وأضافت أن ذلك س���يعرض عش���رات المواطنين للتش���رد والتشتت في ظل 
أوضاع صحية شديدة التعقيد، تعكس نفسها بشدة على الحالة االقتصادية 
والحياتية والمعيش���ية للمواطنين. وأوضحت أن ما تمارسه سلطات االحتالل 
ا على وحدة الموقف  ا أنه يش���كل رد فعل مسعوراً تجاوز كل الحدود، وبات جلياً
الوطني الفلس���طيني ضد مش���روع الضم وتطبيقاته، فضالاً عن كونه محاولة 
إلضعاف الروح المعنوية وروح الثبات والصمود تحت ضغط ومطرقة االعتقال 
والهدم والتشريد الجماعي للمواطنين. وأكدت الجبهة الديمقراطية أن صمود 
الشعب الفلسطيني أقوى من كل محاوالت االحتالل لتقويض إرادته الوطنية.

وش���ددت على أن أهلنا في الضفة وغزة ليسوا وحدهم في المعركة الوطنية، 
بل هي معركة الشعب كله، ما يوجب رفع وتيرة التنسيق والتضامن والتفاعل 

بين جميع مناطق تواجده، في الوطن والشتات.

»الديمقراطية« تدعو لتوفير الحماية 
لشعبنا بمواجهة التصعيد »اإلسرائيلي«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
في القدس المحتلة  االحت���الل  محكم���ة  أصدرت 
ا باإلفراج عن األس���ير  ا مش���روطاً أمس الثالثاء، قراراً
المقدس���ي صالح الحموري ومنعه من التواصل مع 
عدة أش���خاص لمدة ثالثة أشهر، كما فرضت عليه 

المحكمة دفع غرامة مالية بقيمة ألفي شيكل.
يذكر أن األس���ير حم���وري اعتقلته قوات االحتالل 
قبل أس���بوع وهو أسير س���ابق أمضى ما يزيد عن 

تسع سنوات في سجون االحتالل.
وُيشار إلى أّن الحموري يحمل الجنسية الفرنسية، 

وهو متزوج من مناضلة يس���ارية فرنسية تعيش 
في فرنس���ا مع ابنهما »وط���ن«، حيث تمنع أجهزة 
األم���ن الصهيوني���ة دخول زوجته إلى فلس���طين 
المحتل���ة، بحج���ة دعمها لحم���الت المقاطعة ضد 

الكيان.

قرار باإلفراج عن األسير المقدسي صالح الحموري بشروط



األربعاء 17 ذو القعدة 1441 هــ 8 يوليو 2020 م

  دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية

  املو�سوع / مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف 
�سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية

الى المس����تأنف ضده / ماجد أحمد موسى أبو عشيبة من غزة وسكانها 
س����ابقا ومجهول محل االقامة في اليونان لقد عادت القضية اس����اس 
2019/795 وموضوعه����ا / تفريق للضرر من الغي����اب المتكونة بينك 
وبين المس����تأنفة / هنادي حماد سعيد ديبة المش����هورة ابو عشيبة 
من غزة وس����كانها من مقام محكمة االستئناف الشرعية بغزة مصدقة 
الحكم بموجب القرار االس����تئنافي رقم )8339( سجل )20( المؤرخ في 
2020/6/7م قاب����ا للطعن ام����ام المحكمة العليا الش����رعية لذلك صار 

تبليغك حسب اأًلول وحرر في 2020/7/7م

 قا�سي غزة ال�سرعي

اإعالن �سادر عن بلدية بني �سهيال
 تعل���ن بلدية بني س���هيا لإلخوة المواطني���ن المتصرفين والمجاورين 
ألرض القسيمة )41( من القطعة  رقم )220( أراضي بني سهيا المسماة 
–  السطر الشمالي –  شارع متفرع من شارع صاح الدين  ، والبالغ مساحة 
القسيمة اإلجمالية )36893( متر مربع بأنه قد تقدم لها المواطن/   محمد 
زايدعودة ابو س���اطين  من سكان بني س���هيا ، وسند الملكية  باسم/  
زايدعودة س���اطين خليل ابو سمور، من أرض القسيمة المذكورة بغرض 
الحص���ول على إذن بناء إضافة إلى مبنى قائم   على مس���احة المقس���م 
المخصص له )90( مترًا مربعًا وذل���ك طبقا للطلب والمخططات المودعة 

لدى قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
   فكل من لديه اعتراض على الملكية أو الطلب ، عليه أن يقدم اعتراضه 
لدى قس���م التخطيط  والتنظيم بالبلدية خال )خمس���ة عشر يوما( من 

تاريخ هذا اإلعان و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عـــالء ر�ســوان                 حمدان ر�سوان
الق�سم القـانوين            رئي�س البلدية

�سند تعهد عديل رقم 2020/5556
 لدى دائرة الكاتب العدل بغزة

بتاريخ����ه ان����ا الموقع ادناه : عمر توفي����ق جدوع حبيب – من س����كان غزة – واحمل 
هوية رقم )802679019( وبصفتي احوز على المركبة التي تحمل رقم )3121303( 
م����ن نوع ) دايلمر بنز( ل����ون ) ذهبي( نوع الوقود ) دي����زل( موديل )2001( وتحمل 
ش����اصي رقم )WDBJF16H21B272656( أقر بأنني اش����تريت المركبة الموصوفة 
اعاه والمس����جلة باسم / عماد عبد العزيز عرفات هوية رقم 907356935 وقد قمت 
بالبح����ث عنه لغرض التنازل عنها فعلمت من جراء البحث بأنه مجهول محل االقامة 
وانن����ي وبهذه الصفة تقدمت ل����وزارة النقل والمواصات بطلب تس����جيل المركبة 
باس����مي وأتعهد للوزارة بتحمل كامل المس����ؤولية القانونية والمالية المترتبة عن 
نقل ملكية المركبة الموصوفة اعاه من اس����م / عماد عبد العزيز عرفات هوية رقم 
907356935 الى اسمي انا عمر توفيق جدوع حبيب ويكون للوزارة حق ارجاعها الى 
اسم الشخص المذكور في حال ثبوت حقه في المركبة او ثبوت خاف ما أدعيه دون 
الرج����وع الي في ذلك ودون أي اعتراض مني هذا تعهد مني موجه الى وزارة النقل 

والمواصات وبذلك اوقع عليه للعمل بموجبه .
وارجو من السيد / كاتب العدل بغزة التصديق على توقيعي حسب اأًلصول .

عدم م�سوؤولية
اقر ان���ا الموقع ادناه / عادل رمضان على قلجة من س���كان غزة الزيتون 
هوية رقم 961570546 بأنني اعلن عن عدم مسؤوليتي عن افعال ابني 
/ محم���د عادل رمضان قلجة ) ابو جابر ( وكذلك عن معامات وتصرفات 
ابني مع الغير مهما كانت س���واء الش���رعية او القانونية او العرفية مع 
الغير كما واعلن بأنني غير مسؤول عن جميع افعاله وتصرفاته وال يحق 

ألي شخص مطالبتي بأي حق يتعلق بذمة ابني المذكور 

 واهلل املوفق ...

اإعالن ت�سجيل مركبة
أعلن أنا / رأفت محمد أحمد أبو حطب  سكان خان يونس  وأحمل هوية رقم ) 900965708(

عن رغبتي بتس���جيل المركبة رقم )3744002( من نوع )دايهو( موديل  )1997(  وتحمل 
ش���اصي  KLATF69YDVB023455(( ومحرك رقم(   A15SMS017172B( والمس���جلة 
س���ابقًا باس���م المواطن / مؤمن فؤاد امدوخ ويحمل هوية رقم  )800254567( مجهول 
اإلقامة حيث إنني اش���تريت المركبة س���ابقًا وأرغب بتس���جيلها على اسمي لدى دائرة 
ترخيص غزة فمن لديه اعتراض على ذلك عليه أن يسجل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة 
التابعة لوزارة النقل والمواصات الفلسطينية خال عشرة أيام من تاريخ هذا اإلعان . 

رام الله/ االستقال: 
أعلنت لجنة االمتحانات في وزارة التربية والتعليم، أمس 
الثاثاء، آلية نشر نتائج امتحان الثانوية العامة "اإلنجاز" 

للعام الدراسي 2020/2019، يوم السبت المقبل.
وأكدت اللجنة في بيان وصل "االستقال" نسخة عنه، أن 
نتائج الثانوية العامة س���تعلن السبت في تمام الساعة 
الثامن���ة صباحًا وفقًا لق���رار مجلس الوزراء، إذ ستنش���ر 

النتائج إلكترونيًا على النحو اآلتي:
www.psge. الموقع الخاص بالثانوية العامة لهذا العام
ps، وم���ن خال مواقع ال���وزارة والمديري���ات وصفحاتها 
اإللكترونية، أو عبر الرسائل القصيرة SMS  المجانية من 

خال شركات االتصاالت الفلسطينية.
كما س���توزع كش���وف الطلب���ة اعتب���ارًا من ي���وم األحد 
2020/7/12 وف���ق ترتي���ب خاص في مديري���ات التربية 

والتعليم بما يضمن إجراءات السامة العامة.
في الس���ياق ذاته، ذكر مدير ع���ام االمتحانات في الوزارة 
محمد عواد، أن لجنة االمتحانات س���تعقد اجتماعا اليوم 

األربعاء لبحث آلية نشر نتائج الثانوية العامة.
وقال عواد في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، 
الثاثاء، إن هناك نقاشًا مع شركات االتصاالت حول نشر 
نتائج الثانوية العامة، باإلضافة إلى تسليم الكشوف على 

مستوى المدارس في اليوم التالي إلعانها.

وذكر عواد أن النتائج ستتحدث عن نفسها وقت إعانها، 
متمني���ا أن تك���ون كما ه���ي متوقعة ل���كل طالب وفق 

اجتهاده.
تجدر اإلشارة إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني أعلن، يوم 
االثنين، أن نتائج الثانوية العامة س���تعلن يوم الس���بت 
المقبل الموافق 11 يوليو/ تموز في الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
وتقدم قرابة 78,400 طال���ب وطالبة، ألداء أول امتحانات 
الثانوي���ة العامة ف���ي الفترة الواقعة بي���ن 30 مايو/ أيار 
وحتى 17 يونيو/ حزيران م���ن عام 2020، ضمن إجراءات 

احترازية ووقائية مشددة، بسبب فيروس كورونا.

رام الله/ االستقال:
وقعت نحو 600 شخصية أكاديمية فلسطينية وعربية ودولية، 
بياًن���ا أطلقته الحمل���ة األكاديمية الدولي���ة لمناهضة االحتال 
االس���رائيلي ومخطط الضم، موس���وًما ب�"لنواجه مع���ا االحتال 

االسرائيلي لفلسطين وقرار الضم".
واس���تعرض البيان جملة االنتهاكات االس���رائيلية المتواصلة 
لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل 
"إسرائيل" اتباع سياساتها االستيطانية باالستياء على األرض، 
والتهجير القس���ري، والفصل العنصري، وهدم المنازل، واإلخاء 
القسري للسكان، ورفض عودة المهجرين الاجئين قسرًيا، وإقامة 

المستوطنات.
وأوض���ح أن "إس���رائيل" تواصل أيًضا االس���تياء عل���ى الموارد 
الطبيعي���ة، والحرمان االقتص���ادي، واالس���تخدام المفرط للقوة 
العسكرية وارتكاب أعمال قتل خارج القانون، واإليذاء للمدنيين، 
واالعتداء على األماكن المقدس���ة، وحرمان الس���كان من الوصول 

اآلمن اليها، واعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967.
وتطّرق البيان الذي وقع عليه أكاديميون وباحثون وخبراء من 30 
دولة عربية وأجنبي���ة إلى حصار قطاع غزة، وعزل القدس وحرمان 
المصلين من الوصول بحرية لألماكن المقدس���ة، وفوق كل هذا 
وذاك حرمان الش���عب الفلس���طيني من ممارسة حقه في تقرير 
المصير بحرية على أرض وطنه، وتمكينه من حقوقه المش���روعة، 

وحريته، واستقاله، حسب قرارات الشرعية الدولية.
وأك���د الموقع���ون رفضهم القاط���ع لمبادرة الرئي���س األميركي 
للسام في المنطقة والمعروفة ب� "صفقة القرن"، وإدانة التحرك 

اإلس���رائيلي، ومخططاته التوسعية غير القانونية لضم األراضي 
الفلسطينية بالقوة، وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها.

واعتب���روا ذلك انته���اًكا صارًخا لميثاق وق���رارات األمم المتحدة 
والقانون الدولي، وتنكًرا إجرامًيا للحقوق الوطنية الفلس���طينية 

المشروعة المكفولة من الشرعية الدولية.
ودع���وا المجتم���ع الدولي إل���ى رفض هذه المخطط���ات، وتحمل 
المسؤولية الملقاة على عاتقه، بموجب القانون الدولي، والقانون 
الدولي اإلنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في 

الحفاظ على حياة الفلس���طينيين، ومنع االستياء على أراضيهم 
المهددة بالضم من قبل االحتال.

وطالبوا بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتعزيز عمل 
لجنة األمم المتحدة الخاصة بالفصل العنصري، إلدانة ممارسات 
"إسرائيل" العنصرية والتطهيرية العرقية بحق الفلسطينيين، 

صاحب الحق التاريخي بأرضه.
وحثوا أس���رة المجتم���ع الدولي عل���ى ضرورة ممارس���ة الضغط 
ال���ازم واتخاذ كافة اإلجراءات لمنع "إس���رائيل"، من القيام بضم 

األراضي الفلسطينية، وإلى فرض عقوبات عليها، إذا قامت بذلك 
من خال تفعيل آلي���ات اإللزام الدولي���ة إلجبارها على االنصياع 

للقانون الدولي.
ودعا الموقعون على البيان، كافة دول العالم والمناصرين للقضية 
الفلسطينية إلى دعم الموقف والجهود الفلسطينية القائمة في 
مواجهة مخططات الضم، ودعم استمرار قيام المحكمة الجنائية 
الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي 
ارتكبتها وترتكبها "إسرائيل" في األراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعوا إلى دعم مقاطعة "إس���رائيل" االقتصادية واألكاديمية 
والثقافية من أجل نصرة الش���عب الفلسطيني في معركته ضد 

االحتال وتحقيق العدالة الدولية.
من جهته، دعا منس���ق الحملة األكاديمي���ة لمناهضة االحتال 
ومخطط الضم رمزي عودة األكاديميين والباحثين إلى االستمرار 
ف���ي وضع تواقيعهم عل���ى البيان، تمهيًدا إلع���داد عريضة ضد 
مخط���ط الضم تش���تمل عل���ى تواقيع ع���دد كبي���ر ومتنوع من 
األكاديميي���ن والخب���راء، بهدف إرس���الها إلى مؤسس���ات األمم 
المتح���دة، واالتحاد األوروبي، من أجل العمل على تش���كيل لوبي 
دولي ضاغط فاعل ومؤثر، يهدف إلى منع "إس���رائيل" من القيام 

بعملية الضم ووقف االحتال.
يذك���ر أن الحملة االكاديمية الدولية لمناهضة االحتال ومخطط 
الضم، هي حملة أهلية مس���تقلة تضم نخب���ة من األكاديميين 
الفلسطينيين في مختلف الجامعات الفلسطينية ومراكز األبحاث 
وصنع السياس���ات، تهدف إلى تفعيل الدبلوماسية األكاديمية 

غير الرسمية في مواجهة االحتال وقرار الضم.

600  شخصية أكاديمية فلسطينية وعربية توقع بيانًا لمواجهة االحتالل و »الضم«

التعليم توضح آلية إعالن نتائج الثانوية العامة »اإلنجاز«

جدة/ االستقال: 
دعا األمين العام لمنظمة التعاون اإلس���امي يوسف بن أحمد العثيمين، مجلس األمن 
الدولي إلى اتخاذ التدابير الازمة لمنع خطط الحكومة اإلسرائيلية لضم أجزاء من األرض 

الفلسطينية المحتلة في عام 1967.
وأك���د العثيمين موقف المنظمة الرافض لتهديدات حكوم���ة االحتال بضم أجزاء من 
األرض الفلس���طينية المحتلة عام 1967م، استناًدا إلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة 
التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في 10 حزيران /يونيو الماضي 
بهذا الخصوص. جاء ذلك في رس���ائل وجهها أمس الثاثاء العثيمين إلى وزراء خارجية 

الدول األعضاء بمجلس األمن الدولي وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية.
وش���دد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، مطالًبا ب� “إجبار "إسرائيل"، قوة 
االحتال، على وقف جميع ممارساتها غير القانونية، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية 
جنيف الرابع���ة وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة”. ونقل إل���ى أعضاء اللجنة الرباعية 
م���ا جاء في القرار المذك���ور من طلب عقد اجتماع عاجل إلنقاذ فرص الس���ام، ومواصلة 
العمل على إطاق عملية سياس���ية برعاية دولية متعددة األطراف بهدف التوصل إلى 
حل الدولتين، وتجسيد سيادة دولة فلس���طين وعاصمتها القدس على حدود 1967م، 

استناًدا للمرجعيات الدولية بما فيها قرارات األمم المتحدة ومبادرة السام العربية.

التعاون اإلسالمي« تدعو مجلس 
األمن التخاذ إجراءات لمنع »الضم«
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تناقلت مصادر اعالمية محلية أول أمس خبر استش���هاد األسير الفلسطيني 
س���عدي الغرابلي في سجون االحتالل, والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة, 
وذلك على خلفية قتله لضابط صهيوني عام 1994م في تل ابيب, وفي اعقاب 
تداول هذا الخبر المفجع وانتش���اره قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
أن األس���ير س���عدي الغرابلي ال زال في حالة موت س���ريري، وسط توقعات أن 
ترف���ع إدارة »مصلحة الس���جون« أجهزة التنفس عنه في أي���ة لحظة واالعالن 
عن استش���هاده, رغم أن األس���ير الغرابلي لم يكن مش���خًصا لدى الهيئة من 
الحاالت الخطيرة، وتم نقله بش���كل مفاجئ إلى المش���فى, تس���ريب مصلحة 
الس���جون الصهيونية لخبر استشهاد االس���ير الغرابلي يهدف لقياس ردة 
الفعل الفلسطينية على خبر استشهاده, وكيف ستتعامل فصائل المقاومة 
الفلسطينية مع الحدث, بعد ان ايقنت مصلحة السجون ان الشهيد الغرابلي 
دخل في حالة موت سريري, وانه قد يعلن عن استشهاده في اية لحظة, لذلك 
قالت هيئة االس���رى والمحررين الفلس���طينية  »إذا ثبت لنا استشهاد االسير 
الغرابلي فإنه س���يتم المطالبة بتس���ليم جثمانه، وتش���ريحه، وتشييعه إلى 
مثواه األخير, وحملت االحتالل الصهيوني المسؤولية عن استشهاده نتيجة 
سياس���ة اإلهمال الطبي التي ينتهجها االحتالل بش���كل ممنهج مع االسرى 
الفلسطينيين, خاصة االسرى المرضى من اصحاب االمراض المزمنة والخطرة, 
ومنهم االسير سعدي الغرابلي الذي كان يعاني من إصابته بمرض السرطان، 

وهو ثاني اكبر اسير في سجون االحتالل بعد االسير فؤاد الشوبكي 80 عاما. 
مأساة االس���رى في س���جون االحتالل ال تنتهي عند هذا الحد, انما تصعب 
وتتفاقم فقد كشفت هيئة شؤون األس���رى والمحررين عن »كارثة حقيقية 
حياتية وصحية« يعيش���ها األس���رى في مرك���ز توقيف عصي���ون، والبالغ 
عددهم 21 معتقاًل. وقال تقري���ر للهيئة إنه يتم التفرد بهؤالء المعتقلين 
من إدارة الس���جن بش���كل عنصري، ويسلبون من أبس���ط حقوقهم اليومية. 
وهم يس���تعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، حيث يتركون فريس���ة 
للجوع والمرض، ويح���اول االحتالل النيل منهم وم���ن عزيمتهم بحرمانهم 
من حقوقهم الحياتية وعلى مدار الس���اعة. ويزداد تردي أوضاع األسرى في 
عصي���ون منذ ظهور جائحة كورونا، حيث يت���م احتجاز المعتقلين لمدة 14 
يوما، يمنعون خاللها من االتصال بذويهم، أو ممارس���ة حقوقهم في الخروج 
إلى الفورة واألمور الحياتية اليومي���ة والحرمان واإلهمال الطبي يمارس على 
أعلى مس���تويات، وهناك مجموعة من األسرى يعانون من أمراض ويتألمون 
باس���تمرار ولم يقدم لهم ش���يئا, لذلك من المتوقع ان يس���قط المزيد من 
الضحايا الفلس���طينيين داخل س���جون االحتالل, طالما اس���تمرت سياسة 
االهمال الطبي, ولم يحاسب االحتالل على جرائمه التي ارتكبها ويرتكبها كل 
يوم بحق االسرى, فإمعان االحتالل الصهيوني ومصلحة السجون االسرائيلية 
بسياسة االهمال الطبي الممنهجة, يتطلب مواجهة هذه السياسة الخرقاء 

بطرق مختلفة منها.
اوال: نضال االس���رى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل الصهيوني, وذلك 
م���ن خالل اتخاذ خط���وات تصعيدية جماعية تجبر االحتالل على تحس���ين 
اوضاع االسرى والتعامل معهم وفق المحددات الدولية التي وضعت معايير 
للتعامل مع االسرى وفق القوانين االنسانية التي حددت اشكال التعامل مع 

االسرى وفق معايير انسانية. 
ثانيا: النضال السياس���ي الذي يجب ان تخوضه الس���لطة لفضح ممارسات 
االحتالل الصهيوني, من خالل مالحقة االحتالل في المحافل الدولية واظهار 
اش���كال التعامل القمعي والالإنس���اني مع االس���رى, وانتهاك كل القوانين 
واالعراف الدولية التي وضعت وتم تجاوزها بش���كل خطير على يد االحتالل 

الصهيوني. 
ثالثا: يجب ان يدرك االحتالل ان كل جريمة يرتكبها بحق االسرى, واستشهاد 
أي اسير داخل س���جونه النازية نتيجة سياس���ة االهمال الطبي المتعمدة, 
سيدفع ثمنها غاليا, وان االسرى لن يكونوا في يوم من االيام فريسة سهلة 
له, ويعرضهم لالخطار التي تنتهي بإزهاق ارواحهم, وان ثمن هذا العبث مع 

اسرانا البواسل  باهظ جدا. 
رابعا: تحرك الش���ارع الفلس���طيني لنصرة االس���رى والتضامن معهم يقلق 
االحتالل, ويظهر بش���اعته ونازيت���ه امام العالم, فوس���ائل االعالم المحلية 
واالجنبية تتابع عن كثب ردات فعل الشارع الفلسطيني على قضايا االسرى 
وتفضح االحتالل, واالس���رى يش���عرون بالقوة وتش���تد عزائمهم وارادتهم 

بشكل كبير مع حراك الشارع الفلسطيني.
االحتالل ال يكاد يتوقف عن قتلنا سواء داخل السجون او خارجها, وهو يرفع 
ش���عار الموت للعرب, والجرائم التي يرتكبها بحق االس���رى هي وسيلة من 
وسائل الموت المتعددة, على قاعدة ان العربي الجيد هو العربي الميت, لذلك 
يجب ان نمنع هذا الموت الذي يوزعه االحتالل على اس���رانا بتعزيز سياس���ة 

الردع له فهال تدركون؟.
  

خطوات ممنهجة 
لمعاناة األسرى 

رأي

يطيب لعشاق اتفاقية أوس���لو أن يترحموا على اإلرهابي اسحق 
رابين، رئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي صنع اتفاقية أوسلو، فأطلق 
عليه اإلس���رائيليون النار، وبكاه بحرقة الفلس���طينيون عش���اق 
االتفاقية، وال يذكرون س���يرته إال زعيمًا للسالم، وبطل من أبطال 
الحرية، حتى وصل األمر بالس���يد محمود عباس رئيس الس���لطة 

الفلسطينية أن يترحم على إسحق رابين في خطاباته.
لقد احتفظت وثائق الكاتب الفلس���طيني عدلي صادق بفحوى كلمة 
إس���حق رابين بتاريخ 1993/9/13، بعد توقيعه على اتفاقية أوس���لو 
بساعات، أثناء حضوره مأدبة عشاء أعدها له مجلس رؤساء المنظمات 

اليهودية في الواليات المتحدة، في ذلك اليوم قال رابين:
�� ليس هناك انسحاب من أراٍض. كل ما في األمر، أن هناك إعادة 

انتشار للقوات.
�� س���تظل إسرائيل مسؤولة عن األمن في كل المناطق، وتسيطر 

على المعابر والطرق الرئيسة.
����� المفاوضات مع الفلس���طينيين تتعلق بالبش���ر، وال تنازل في 

موضوع األراضي أو في مسألة سيادة.
����� أموال المجتمع الدولي، لن ُتدفع مباش���رة الى منظمة التحرير، 

وإال فسوف تصرفها مثلما صرفت ما كان لديها من أموال عربية” 
وأردف متهكم���ًا وقائ���اًل للمنظمات اليهودي���ة بالحرف الواحد: 
إنهم يصرفون على تسعين سفارة! سفارات؟ لمن؟ وباسم من؟!

تلك المواقف السياس���ية إلس���حق رابين تفرض على كل عربي 
أن يتساءل:

بماذا تختل���ف مواقف إس���حق رابين بطل الس���الم عن مواقف 
بنيامين نتانياهو بطل الحرب؟

بل بماذا تختلف اس���تراتيجية رابين قبل ثالثين عامًا عن صفقة 
القرن؟

ولماذا لم تدرك القيادة الفلسطينية في ذلك الوقت أنها انزلقت 
إلى حبل المش���نقة السياسي، وأنها وقعت في المصيدة؟ ولماذا 
لم تتصرف القيادة على هدى االس���تراتيجية الفلسطينية التي 

يتوجب أن تناطح االطماع اإلسرائيلية؟
ملخص حديث إس���حق رابين يؤكد أن ضم األغوار، واالستيطان، 
والس���يطرة على الحدود، وعدم تمكين الفلس���طينيين من إقامة 
دولة ال يخص حزب بعينه، وال شخصية متطرفة وأخرى معتدلة، 
إنه المخطط الذي جعل قادة حزب العمل س���نة 2020 ينضمون 

للحكومة التي شكلها الليكود؟
بعد هزيمة 67، اقتحم وزير الجيش االس���رائيلي موش���ي ديان 
المس���جد االقصى وخطب امام عشرة آالف جندي، واصفا احتالل 
الق���دس بالتحرير، وقال: إن المس���جد األقص���ى )جبل الهيكل ( 

اصبح  تحت سيطرة اسرائيل والى االبد!
لقد أكد الكاتب الفلسطيني عادل شديد على أن ما يحدث اليوم 
من ضم هو ترجمة لمش���روع موش���ي ديان وألون ورابين وبيرس 

الذي لواله لما كان مستوطنين في قلب مدينة الخليل.
ولمن يترحم على إس���حق رابين نعيد ما قاله اس���حق إيالن أحد 
قادة جهاز الشاباك اإلسرائيلي قبل أيام، قال: إن رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية في حينه، اسحاق رابين، هو الذي أصدر األمر باغتيال 
يحيى عي���اش، وأضاف: لقد قال رابين لنا: ال يهمني أي ش���يء، 
اغتالوه، على أال يكون االغتيال ببصمة عالية )أي أال تظهر الجهة 
التي نفذت االغتيال(”. وأضاف: ولكن بعد اغتيال رابين، صادق 

خلفه، شمعون بيرس، على خطة االغتيال.
رحم الله شهيد فلسطين يحيى عياش وكل الشهداء العرب، وال 

رحمة لإلرهابين نتانياهو ورابين.

ال يزال الغموض يكتنف مشروع عملية الضم، وهناك خالفات 
بين أقطاب حكومة االحت����الل على آلية وحجم وتوقيت الضم، 
وأن كان����وا من حيث المبدأ متفقي����ن تماما على فكرة الضم وال 
خالف بينهما في ذلك، فمنذ بدء المسيرة السلمية المشوهة 
كانت تهدف الى تصفية القضية الفلس����طينية تحت يافطة 
حلها، وقد راف����ق تعثرها المتعمد عج����اج تضليلي ال ينقطع 
س����اهم في إثارته كافة اطرافها كال من موقعه، وسيل أخاديع 
مفضوحة لكنها مستحبة لدى معشر االنهزاميين العرب، بيد 
ان المس����يرة الكارثية وبعد أن قطعت في معارجها ومدارجها 
قرابة ربع ق����رن، وبعد أن حققت للمحتل م����ا حققته، وما رافق 
ذل����ك من أنحطاط في الواقع الفلس����طيني من جميع النواحي، 
فما كان منها اال أن س����هلت لرعاتها األمري����كان االنتقال من 
ط����ور الحليف المنحاز الى طور الش����راكة كامل����ة األوصاف مع 
االحت����الل، وقد حاول����ت فرضها على الش����عب الفلس����طيني 
مس����تعينة ببعض مقاول����ي الخيانة من األع����راب المخدرين 
بأفيون التطبيع على حساب القضية الفلسطينية التي كانت 
دائما كبش فداء في المحرقة السياس����ية بين الدول، للضغط 
على الفلس����طينيين لقبول ما ال يمكن قبوله، هذا االنتقال بدأ 
بدفع العملية التصفوية الى نهايتها المنش����ودة عبر ربطها 
بغموض صفقة القرن .                                                                                              

وم���ن المعروف بأن االحتالل يهدف من س���عيه الى ضم األغوار 
لتأس���يس نم���وذج احتاللي جديد للحل في أط���ار صفقة القرن، 
لذلك فإن الهدف األساس���ي الذي تنش���ده دول���ة االحتالل هو 
اإلنه���اء الفعل���ي ألي فرصة لقيام دولة فلس���طينية على حدود 
الراب���ع من حزيران عام 1967 والقضاء بش���كل مب���رم على الحلم 
الوطن���ي الفلس���طيني، ومن أج���ل تحقيق هذا اله���دف تقوم 
االس���تراتيجية االحتاللية على مبدأ عك���س االتجاهات، ويعني 
ه���ذا المب���دأ فيما يعني���ه بأن دولة االحتالل س���تقوم بحس���م 
القضايا المركزي���ة )القدس، الحدود، المس���توطنات، الالجئين، 
الس���يادة األمنية( بص���ورة أحادية وخارج أط���ار المفاوضات مع 
الفلس���طينيين، فمثال من وجهة نظر االحتالل فأن مصير مدينة 
القدس ل���م يعد مطروحا على طاولة المفاوض���ات باعتبار قد تم 
حس���م أمرها، لذلك تتجه خطوات االحتالل الى استنس���اخ هذه 
االس���تراتيجية في س���بيل بناء نموذج جديد ف���ي العالقات مع 
الفلس���طينيين، ووفق هذا النموذج ال وجود ألي دولة فلسطينية 
قابلة للحياة، وانما تش���ير المعطيات الى دولة فلسطينية تكون 

عبارة عن جزر ومعازل وكانتونات تشبه معازل الهنود الحمر.
 من الواضح بان جوهر صفقة الق���رن التي يروج لها األمريكيون 
واإلس���رائيليون ومعه���م بع���ض دول العار العرب���ي على أنها 
مشروع س���الم، هي في الحقيقة مش���روع لتصفية ما تبقى من 
أش���الء القضية الفلس���طينية بعد س���نوات عجاف من الجمود 
السياس���ي، الذي أعقب قيام دباب���ات االحتالل بالتهام والدوس 
على أتفاقية أوسلو المشؤومة عبر اجتياح المناطق الفلسطينية 

بكاف���ة تصنيفاتها )ا، ب، ج(،فمش���روع ضم غ���ور األردن واراٍض 
من الضف���ة الغربية يندرج ضمن هذا اإلط���ار، فهو عملية إنتاج 
جديد للصراع ولسياس���ة األمر الواقع عل���ى األراضي المحتلة بما 
يخدم مصلحة االحتالل، ويأتي في سياق التنفيذ الجبري وبالقوة 
المفرط���ة لصفقة القرن دون االلتفات ال���ى اي مرجعية دولية أو 
سياس���ية او تفاوضية، فخالل األربع س���نوات األخي���رة وبرعاية 
الرئيس األمريكي األرعن نفذ االحتالل أكبر عدوان اس���تراتيجي 
على األرض الفلس���طينية، حيث قام بجملة إج���راءات ليس لها 
س���وى نتيجة واحدة هي تغيير الوضع على األرض الفلسطينية 

بشكل كامل وبما يضمن تفوق دولة االحتالل .
 في خضم المشهد الس���ريالي المحتدم بالنقاش الساخن حول 
مش���روع الضم وتداعياته على القضية الفلسطينية، وإزاء الخطر 
المحدق الذي يتهدد األرض الفلس���طينية، وعندما يصبح الحلم 
الفلس���طيني في مهب الريح فهنا يثور تس���اؤل ما هي خيارات 
الش���عب الفلس���طيني؟! هناك حاجة ملحة وضروري���ة للتعاون 
بين األردن والفلس���طينيين باعتبار االردن سيتأثر بشكل مباشر 
م���ن مش���روع الضم ، فيج���ب ان يكون هناك قرار اس���تراتيجي 
فلس���طيني / أردني لدعم االنتفاضة السلمية ألنها طوق النجاة 
وجدار الحماية الوحيد ضد إنهاء القضية الفلس���طينية، وضرورة 
االنتق���ال من مربع الدف���اع الى مربع المواجه���ة ،وتعزيز الجبهة 
الداخلية ، وانجاز المصالحة الفلسطينية وبلورة خطة فلسطينية 
بديلة ومضادة ، وإفهام المجتمع الدولي بأنه في حالة الفشل في 
ثني دولة االحتالل عن مس���عاها في الضم، فإن جميع الخيارات 
مفتوحة ام���ام الش���عب الفلس���طيني، فهل تندل���ع انتفاضة 

فلسطينية ثالثة لمواجهة مشروع الضم؟!
ما من ريب بأن الحالة السياس���ية الفلسطينية اليوم هي أشبه 
بما كانت عليه في صيف العام 2000 غداة عودة الرئيس ياسر 
عرفات م���ن مفاوضات كامب ديفيد خال���ي الوفاض، مدركا بأن 
دولة االحت���الل تريد تعطيل المش���روع الوطني الفلس���طيني 
وطم���س الهوية الفلس���طينية وبع���د فترة قصي���رة اندلعت 
االنتفاضة الثانية، فالش���عب الفلس���طيني س���أم ومل حياته 
الراك���دة تحت حراب االحتالل والقهر السياس���ي واالقتصادي، 
وي���درك تمام���ا بانه ال يوجد تري���اق لمقاومة خط���ة الضم خير 
م���ن المقاوم���ة والمواجهة الوطنية الش���املة، وف���ي ظني بانه 
جاهز لتحم���ل اكالفها واعبائها حتى يزول االحتالل ويس���قط 
مش���روع الضم، فمقومات االنتفاضة الثالثة وشروطها الوطنية 
والقانوني���ة ق���د نضجت بش���كل كام���ل، واصبح���ت القضية 
الفلس���طينية في مهب ريح السموم السياسية الحارقة، فأما ان 
ينتف���ض من اجل الثوابت الوطنية، وام���ا ان يركن للذين ظلموا 
المس���تهترين بأخطار الضم وأبع���اده! فمعركة مقاومة مخطط 
الضم ال تدار فقط من خالل المناورات االعالمية عبر الفضائيات، 
وكالم وزي���ر الخارجي���ة رياض المالكي عندما وج���ه دعوة لدولة 
االحت���الل الج���راء مفاوضات جدية في موس���كو، رغ���م ان قرار 

االجتماع القيادي بتاريخ2020/6/19 كان التحلل من االتفاقيات 
الس���ابقة مع المحتل هو كالم غير منتج وغير مسؤول ومنفصل 
تماما عن الواقع السياس���ي الذي يعيش���ه الشعب الفلسطيني 
مع محتل غاصب والش���عب الفلس���طيني يربأ بنفسه عن هكذا 

تصريحات تتسول اللقاءات مع المحتلين والغاصبين لألرض .
المس���توى األمن���ي والعس���كري في دول���ة االحتالل يس���تعد 
الحتم���االت التصعيد المتوقع���ة، بما فيها ان���دالع االنتفاضة 
الثالثة، وتش���ير التقديرات االمنية بأن تنفيذ االحتالل لمخطط 
الضم في الضفة الغربية س���يؤدي الى احتجاجات فلس���طينية 
واسعة وموجة عنف متصاعدة، وقد وضعت دولة االحتالل خطة 
للتعامل مع حاالت التصعيد في حالة الضم اطلقت عليها اس���م 
)فجر الجبال( تتوقع من خاللها مواجهة مفتوحة ، وباستش���راف 
للمس���تقبل السياس���ي الرمادي نرى بانه في حالة تنفيذ الضم 
ستش���هد الضفة الغربية تدهورا أمنيا خطيرا، وس���تواجه دولة 
االحتالل س���يناريوهات معقدة ،فقد تبدأ االنتفاضة الثالثة على 
شكل كرة اللهب المتدحرجة تكون شرارتها األولى من المسيرات 
الش���عبية ضد مشروع الضم، ويتضمن ذلك السيناريو الملتهب 
حالة احت���كاك الجماهير في نقاط التماس م���ع جنود االحتالل، 
ويتصور ان تحدث اعمال الش���غب والق���ذف بالحجارة، ومن ثم 
تزيد حدة االش���تباكات وتأخ���ذ منحى حالة الطعن على ش���كل 
هجمات فردية غير منظمة، ثم تتس���ع دائرة اللهب وتتحول الى 
حريق عندما نش���هد عمليات اطالق نار على شكل اشتباكات مع 
االحتالل، فكيف سيكون الحال في حال انطلقت انتفاضة ثالثة 
بالنسبة للش���عوب في دول العالم وبالنسبة للشعوب في الدول 
العربية؟ وكيف س���يكون الوضع في الش���ارع األردني األكثر قربا 
واالكثر تأثرا في حالة ضم غور االردن؟ هل ستفضي عملية الضم 
الى احتجاجات واس���عة في الدول العربية وخاصة االردن بحكم 

الجغرافيا والديمغرافيا وصلة القربى؟؟ .     
خالصة القول: ان الش���عب الفلس���طيني على اعت���اب انتفاضة 
ثالثة وجديدة وهو يس���ير على خيط رفيع جدا قبل الدخول في 
تلك المواجهة ،ومن اهم س���مات تلك المواجه���ة بانها فاصلة 
وكاش���فة ، وان توفير مس���تلزمات الصمود للشعب الفلسطيني 
فوق أرضه هي من اولويات الدفاع االس���تراتيجي عن المش���روع 
الوطني الفلس���طيني، وحج���ر الزاوية في برنام���ج المواجهة مع 
االحتالل ومش���اريعه التصفوية، وهو برنامج يقوم على الشراكة 
الوطني���ة لكافة اطي���اف الحركة الوطنية الفلس���طينية ويكون 
عم���اد هذا البرنام���ج الجماهير التي توفر مس���تلزمات النهوض 
الوطني من خالل التحضير النتفاضة عارمة في كل الوطن، وهي 
قادرة على انتاج قيادتها الميدانية والسياس���ية بنفسها، فرغم 
سطوة الجالد نس���تطيع القول بان ش���عبنا وفي لحظة الحقيقة 
الحاس���مة قادر على اس���تخدام س���الح يوم الحس���اب ! ويحرق 
الس���فن مع المحتل ،وكما يقول لينين ف���أن )الثورة هي كرنفال 

المضطهدين( .   

زعيم اليمين نتانياهو على خطى زعيم اليسار رابين

االنتفاضة الثالثة.. وسالح يوم الحساب!

د. فايز أبو شمالة

حسن مليحات )الكعابنة(
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أعلن أن���ا المواطن���ة / منى مصطفى طلعت ش���بير عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)803002427( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عمر صالح عيد شبير 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)931506513( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / عبد العزيز محمد حس���ين ابو زايد 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)900564790( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / ناف���ذ محمود رمض���ان النجار  عن 
فق���د بطاق���ة التعريف الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)700365315( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / محم���ود فارس محم���ود درويش 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)404746893( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / حس���ين رمضان حس���ين عدوان  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802792614( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
ينتظر نح����و 78 ألف طالب وطالبة نتائج امتحان 
الثانوية العامة " التوجيهي "  في فلسطين يوم 

السبت المقبل.
 وعادة تحدد عالمة الطال����ب في الثانوية العامة 
مصير الطلبة من حيث التخصص الذي سيدرسه 

او الجامعة التي سيتوجه إليها.
المرك����زي لالحص����اء  الجه����از  بيان����ات  ووف����ق 
الفلس����طيني، فإن تخص����ص الصحافة واالعالم، 
سجل اعلى معدل بطالة في فلسطين خالل العام 

.2019
وبلغت نس����بة البطالة في صفوف الطلبة الذين 
يحملون شهادات صحافة واعالم حوالي %50.2.

وفي المركز الثاني، جاء تخصص العلوم التربوية 
واعداد المعلمين، بنسبة بطالة قدرت ب��%42.1.

وفي 2019، س����جلت نسبة البطالة في فلسطين، 
25.3% بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر 

من 300 ألف شخص في فلسطين.
وس����جلت نس����بة البطال����ة ف����ي صف����وف حملة 

الش����هادات الجامعي����ة ف����ي تخص����ص العلوم 
االنسانية 33.5% خالل العام الماضي.

ومن ضمن التخصصات الدراس����ية ذات نس����بة 
بطال����ة مرتفعة في فلس����طين، تخصص العلوم 
االجتماعية والسلوكية 33.3% والحاسوب بنسبة 

30.4% والعلوم المعمارية والبناء %29.2.
وفيما يتعلق بالتخصصات التي س����جلت نسب 
بطال����ة اقل من غيرها ف����ي 2019، جاء تخصص 
القانون اواًل، بنس����بة بطالة س����جلت ب��%20.3، 

والرياضيات واالحصاء %21.9.

التخصصات الجامعية األكثر بطالة في فلسطين

رام الله/ االستقالل:
أغلقت الش���رطة يوم أمس، 56 محاًل تجاري���ًا، وضبطت 11 مركبة،  وذلك لعدم التزامهم 

بحالة الطوارئ في قلقيلية بالضفة المحتلة.
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة، أنه خالل قيام دوريات الشرطة، بعمل 
جوالت تفقدية ف���ي المدينة وريف المحافظة وعبر الحواج���ز التي تهدف لمنع حركة 
وتنق���ل المواطنين بالمدينة، تنفي���ذًا لقانون الطوارئ، فقد تم إغ���الق 56 محاًل تجاريًا 
واحتجاز 11 مركبة، خالل تحرك س���ائقيها في الش���ارع بدون أي مبرر ومخالفتهم لحالة 
الط���وارئ والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وت���م حجزها إداريًا، واتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية بحق سائقيها أصواًل حسب قانون الطوارئ.
كما واصل ضباط مركز الشرطة المتنقل، والعالقات العامة والتوجيه السياسي والمعنوي 
جوالته���م الميدانية عل���ى المحال التجارية المس���موح العمل به���ا، لمتابعة التزامها 
بالبروتوكول الصحي، واس���تخدام كافة وسائل السالمة الصحية والوقائية من فيروس 
)كورونا(. وفي السياق، دعا العقيد نهاد ربايعة، مدير شرطة محافظة قلقيلية المواطنين 
إل���ى االلت���زام  بمنازلهم، وعدم الخ���روج في فترة اإلغالق التي جاءت بن���اء على قرار من 
الحكومة الفلس���طينية، إال في حاالت الضرورة القصوى من أجل الحفاظ على سالمتهم 

وسالمة أطفالهم والحد من خطر انتشار فيروس )كورونا(.

قلقيلية: إغالق 56 محال تجاريًا واحتجاز 
11 مركبة لعدم التزامهم بالطوارئ

غزة/ االستقالل:
أتم���ت النيابة العام���ة بغزة، كش���ف ومعاينة 
لبعض محط���ات الوقود والغاز ف���ي محافظات 
القطاع ، بداللة مديرية الدفاع المدني وبمعاونة 

الشرطة.
وأكد زي���اد النم���رة المتح���دث باس���م النائب 
العام، وفق بي���ان له، أن النياب���ة العامة أنجزت 
تحقيقاتها بالعديد من محاضر ضبط مخالفات 
ش���روط السالمة والوقاية نظمها مأمورو  الضبط 
القضائ���ي ذوو االختص���اص بالمديرية العامة 

للدفاع المدني وذلك لمحطات الوقود والغاز. 
وأضاف أن عدد ه���ذه المحطات بلغ خالل األيام 
األخيرة ث���الث محط���ات بإح���دى المحافظات، 

وس���بقهم معاينة النيابة لمحطت���ي وقود وغاز 
بمحافظ���ة أخرى، كما باش���رت النياب���ة العامة 
تحقيقاتها، واس���تمعت ألقوال شهود اإلثبات 
كما استجوبت المشكو ضدهم ممثلي المحطات 

المخالفة.
وأوضح المستشار النمرة أنه وبحضور النيابة تم 
إعداد كشف ومعاينة لهذه المحطات ورصدت 
المخالف���ات الواردة في محاضر الضبط باإلضافة 
إل���ى مخالفات أخ���رى منها تعبئة اس���طوانات 
غ���از غي���ر مطابق���ة للمواصف���ات والمقاييس 
الفلسطينية، وجاٍر إحالتهم للمحكمة المختصة 

حال عدم تسوية أوضاعهم القانونية.
وش���دد على أن ما تقوم به النيابة العامة هو من 

أجل س���المة أرواح المواطنين، مؤك���دًا أنها لن 
تته���اون في تحقيق هذه الغاية بترك اإلهمال 
من قبل أصحاب المنش���آت التجارية والمصانع 
والبنايات ومحطات تعبئة الغاز والوقود وسيارات 

النقل والتوزيع وأماكن  تخزين اسطوانات الغاز.
وأكد أن النيابة العامة ستواصل هذا الجهد لمنع 
وقوع حوادث ف���ي هذه األماكن، داعيا أصحابها 
لمراعاة شروط الس���المة والوقاية التزامًا بقانون 
الدفاع المدن���ي رقم 3 لس���نة 1998 والقرارات 

المنفذة له.
 وأش���اد رئيس النيابة المستشار النمرة بجهود 
الدف���اع المدني والمه���ام الملق���اة على عاتقه 

بالحفاظ على أمن وسالمة المجتمع.

غزة/ االستقالل:
أعلن المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة عن إعادة فتح األسواق المركزية في كافة 

ا من السبت القادم. محافظات القطاع بدًء
وقال المكتب في تصريح له، إن قرار إعادة فتح األس���واق جاء بناًء على مداوالت 

لجنة متابعة العمل الحكومي خالل جلستها يوم أمس.
وأكد أن بلديات القطاع وشرطة البلديات التابعة لوزارة الداخلية ستتابع تنفيذ 
إجراءات السالمة والوقاية الموصى بها من قبل وزارة الصحة خالل فتح األسواق، 

ال سّيما إلزام أصحاب البسطات بتطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.
وكانت لجنة الطوارئ الحكومية قررت إغالق األسواق الشعبية األسبوعية ضمن 

إجراءاتها االحترازية لمكافحة وباء كورونا حفاظًا على سالمة المواطنين.

النيابة العامة بغزة: رصد مخالفات لبعض محطات الوقود والغاز إعادة فتح األسواق المركزية 
بغزة السبت المقبل

رام الله/ االستقالل:
تواجه الحكومة الفلسطينية تراجعا حادا في اإليرادات 
المالي���ة الناجمة عن توقف اس���تالم أم���وال المقاصة 
واإليرادات المحلية من جه���ة، وتراجع الدعم الخارجي 

الموجه لدعم الموازنة، من جهة أخرى.
وبس���بب تراجع اإلي���رادات المالية، صرف���ت الحكومة 
الفلس���طينية، األس���بوع الماض���ي، 50% م���ن رواتب 
موظفيها، بما ال يقل عن 1750 شيكال، وهو راتب شهر 
ماي���و/ أيار الماضي، بينما لم يتلق الموظفون حتى يوم 

أمس، أي جزء من راتب يونيو/ حزيران.
وتعد الضرائب المجباة محلي���ا أو عبر المقاصة، مصدر 
الدخل الرئيس للحكومة الفلسطينية، إلى جانب رسوم 
المعامالت الحكومية، بنس���بة تبل���غ 83% من مجمل 

اإليرادات، وفق بيانات ميزانية فلسطين.
وبعي���دا ع���ن أم���وال المقاصة، فإن���ه ل���دى الحكومة 

الفلس���طينية مص���ادر إي���رادات ش���هرية، قادمة من 
الضرائ���ب المجباة محليا، إلى جانب رس���وم المعامالت 

الحكومية.
في 2019، بلغ متوس���ط اإلي���رادات المالية المحلية )ال 
تش���مل أموال المقاصة( 4.225 مليار شيكل، بمتوسط 
شهري يبلغ 352 مليون شيكل، تشكل نسبتها %64 
من إجمالي فاتورة األجور الشهرية للموظفين،  و%41 

لمجمل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب.
وبلغ���ت قيمة فات���ورة الروات���ب واألج���ور للموظفين 
العموميين ف���ي 2019، نحو 6.651 مليارات ش���يكل، 
بمتوس���ط ش���هري يبلغ 554 مليون ش���يكل، بحسب 

بيانات وزارة المالية.
وال تس���تطيع الحكومة الفلسطينية اإليفاء بالتزاماتها 
كاملة، تجاه مؤسساتها وموظفيها، ومستحقات للقطاع 

الخاص، بدون إيرادات المقاصة الشهرية.

وتعد أم���وال المقاصة، مصدر الدخ���ل األبرز للحكومة 
الفلس���طينية، وتش���كل نس���بتها 63% من إجمالي 
إيرادات الحكوم���ة، والعمود الفقري لفات���ورة الرواتب 
واألج���ور. ووفق أرق���ام ميزانية فلس���طين 2019، فإن 
متوس���ط قيمة أموال المقاصة الش���هرية 655 مليون 
شيكل، بينما بلغت قيمتها في 2019 ككل، نحو 7.869 

مليارات شيكل.
كذلك، من قنوات رفد الخزينة الفلسطينية بالسيولة، 
المنح الخارجية، البالغة قيمتها 1.776 مليار شيكل 
في 2019، مخصصة للموازنتين العامة والتطويرية 
)االس���تثمارية(. وتحول إس���رائيل نهاية كل شهر، 
أم���وال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على 
السلع الواردة لألراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري 
يتراوح بين 650 إلى 690 مليون شيكل )170 - 185 

مليون دوالر(.

تراجع حاد في اإليرادات المالية للحكومة الفلسطينية

غزة/ االستقالل:
أكدت وزارة الزراعة، بغزة، توفر األضاحي في أس���واق القطاع بكميات جيدة هذا 
العام، متوقعة أن يتم استهالك 30 ألف رأس من األغنام و12 ألفًا من العجول 

خالل هذا الموسم.
وقال المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني: إن طواقم الوزارة، شرعت بتشديد 

اإلجراءات الصحية على األضاحي في ظل أزمة وباء )كورونا(.
 وأوضح، أن اإلجراءات تتمثل في فرض الحجز الزراعي على األضاحي منذ دخولها 
عبر )معبر كرم أبو س���الم( باستخدام أدوات التعقيم المعمول بها، وحجزها في 
المحج���ر الصحي، وأخذ عينات منها، ومتابع���ة األوضاع الصحية لألضاحي في 

المزارع.
وذكر البس���يوني، أنه تم تش���كيل لجنة لتهيئة المس���الخ ف���ي القطاع لذبح 

األضاحي، من خالل تطبيق المواصفات الفنية في الدليل الخاص بذلك.

الزراعة: نتوقع استهالك 42 ألف رأس مواٍش بالعيد
 ستدخل الحجر وتفحص من )كورونا(
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أعل���ن أن���ا المواطن / معتز س���لمان ع���ودة اطريمي عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)413280124( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / محمود س���لمان س���ام اب���و العراج 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)954191540( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواط���ن / محمد عل���ي محمد ج���اد الله عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)410579346( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / عطاف يوس���ف محم���د نبهان 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)956605448( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن /خضر عاط���ف محمد نبه���ان  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)803001254( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / صفية ابراهيم موس���ى ابو مصطفي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)929782712( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / ياس���ر عبد القادر محم���د ربيع عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)901471730( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

بغداد/ االستقال:
قوبلت جريم���ة اغتيال الخبير 
والباحث األمني العراقي البارز 
هش���ام الهاش���مي عل���ى يد 
مسلحين في العاصمة بغداد، 
بردود محلي���ة ودولية منّددة، 
رافقتها مطالب���ات بوضع حّد 
للس���اح المنفلت، وكبح جماح 
الخارجي���ن عل���ى القانون، في 
وق���ت أعلن القض���اء العراقي 
تحقي���ق  تش���كيل هيئة 
بالنظر ف���ي جرائم  مختص���ة 

االغتياالت.
وق����ال مجلس القضاء األعلى، في 
بي����ان مقتضب، ي����وم أمس، إنه 
قّرر "تش����كيل هيئ����ة تحقيقية 
قضائي����ة م����ن 3 قض����اة وعضو 
اّدعاء عام، تختص بالتحقيق في 
جرائم االغتي����االت في العاصمة 
بغ����داد وفي بقي����ة المحافظات، 

وبالتنسيق مع وزارة الداخلية".
توال����ت  ذل����ك،  غض����ون  ف����ي 
الجريمة، إذ  الفع����ل عل����ى  ردود 
الوزراء مصطف����ى  أكد رئي����س 
الكاظم����ي أّن الهاش����مي اغتيل 
على يد مجموعة مس����ّلحة خارجة 

بماحقة  متوع����دًا  القانون،  على 
القتلة لينالوا جزاءهم العادل.

 وتاب����ع، ف����ي بيان: "لن نس����مح 
إل����ى  بعودة االغتياالت ثاني����ة 
صفو  لتعكير  العراقي،  المشهد 
األم����ن واالس����تقرار، ول����ن تّدخر 
في  جه����دًا  األمني����ة  األجه����زة 
ماحقة المجرمين"، مضيفًا: "كما 
بكل جهودن����ا لحصر  س����نعمل 
الس����اح بيد الدولة"، مؤكدًا أن "ال 

قوة تعلو فوق سلطة القانون".
من جهته، دعا رئيس البرلمان محمد 
الحلبوس����ي، الجه����ات الحكومي����ة 
ع����ن  الكش����ف  إل����ى  المس����ؤولة 
التحقيق����ات لل����رأي الع����ام، وبيان 
الجه����ات المتورطة بش����كل عاجل، 
ال س����يما بعد تكرار حاالت الخطف 
واالغتي����ال لعدد من الش����خصيات 
واألصوات الوطنية، مطالبًا في بيان 
بوضع ح����ّد للخارجين على القانون، 

والعابثين بأمن المواطنين.
العراقي بره����م  الرئي����س  أّم����ا 
اغتيال  أن  ب����دوره  فاعتبر  صالح، 
الهاش����مي على يد خارجين على 
"جريمة خسيس����ة  ُيعّد  القانون 
العراقي،  اإلنس����ان  تس����تهدف 
وحقه في الحياة الحرة الكريمة"، 
مشددًا، في تصريح، على "أن أقل 
واجب هو الكشف عن المجرمين 

وإحالتهم إلى العدالة".

تنديد عراقي ودولي باغتيال الهاشمي..
 وهيئــة تحقيــق خاصــة باالغتيــاالت

موسكو/ االستقال:
اعتقل���ت األجهزة األمنية الروس���ية، يوم أمس، جاسوس���ًا يعمل 
لصال���ح حلف )الناتو( األطلس���ي األوروبي، وفق موقع س���بوتنيك 

الروسي.
وأوضح الموقع الروس���ي، أن األمن الروس���ي أعتقل مستشار مدير 
عام وكالة شركة "روسكوس���موس" الحكومية، إيفان سافرونوف، 

بموجب مادة 275 الجنائي بتهمة "الخيانة العظمى".
وبّين���ت أن إجراءات التحقيق مع س���افرونوف جاري���ة حاليا، وأن 
الشركة الحكومية تقدم جميع أنواع المساعدة لسلطات التحقيق، 
مش���يرًة إلى أن االمن الفدرالي اعتقله على شبهة نقله معلومات 

سرية لحلف شمال األطلسي "الناتو".
ولف���ت إلى أنه جمع وس���لم أس���رار الدول���ة المتعلق���ة بالتعاون 
العس���كري التقني والدفاع واألمن في روسيا لمندوب الوكالة، إلى 

)الناتو(.

األمن الروسي يعتقل 
جاسوسًا خطيرًا لصالح )الناتو(

اديس أبابا/ االستقال:
أك���د رئيس وزراء إثيوبي���ا، آبي أحم���د، أن »خافنا مع مصر 
حول تش���غيل وفترة ملء سد النهضة س���يحل في البيت 

اإلفريقي«.
 وقال: »لن نضر بمصر، وس���نبدأ ملء الس���د لاستفادة من 
موسم األمطار الغزيرة«. وتابع رئيس وزراء إثيوبيا قائًا: »لن 

نحرم مصر من الماء وسنتوصل التفاق قريبًا«.
وكان وزي���ر الموارد المائي���ة المصري الدكت���ور محمد عبد 
العاط���ي، أك���د أن المقترح المص���ري في مفاوضات س���د 
النهضة يحقق الهدف اإلثيوبي ف���ي توليد الكهرباء وفي 
نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جس���يم للمصالح المصرية 

والسودانية.
وأض���اف أن المقت���رح يأتي في إطار تنفي���ذ إعان المبادئ 
وكذلك أس���لوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على 
النيل األزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي 

ذات الصلة باستخدام األنهار المشتركة.
وخال اجتماعه مع المراقبين والخبراء من أجل اس���تعراض 
الموقف المصري إزاء ملء وتش���غيل سد النهضة اإلثيوبي، 
أكد الوزير أن مصر قامت بتناول الجوانب الفنية والقانونية 
م���ع المراقبين وتوضيح الش���واغل المصري���ة إزاء الجوانب 
المختلفة التفاق ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار 
محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثاث والتي أثبت 

مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير.

 رئيس وزراء إثيوبيا: 
لن نحرم مصر من الماء 

وسنتوصل التفاق

انقرة/ االستقال:
قالت مصادر تركية رفيعة المستوى، يوم أمس، إن 
أنقرة حّذرت مصر بعد استهداف قاعدة الوطية في 
ليبيا، في وقت توّعدت فيه بالرد بقوة في حال تكرار 
الهج���وم على القاعدة، التي م���ن المقرر أن تتخذها 
تركيا كقاع���دة لتدريب الق���وات الليبية وتأهيلها. 
وأوضح���ت المص���ادر أن أنقرة تعتق���د أن القصف 
الذي اس���تهدف قاعدة الوطي���ة قبل يومين، قد تم 

بطائ���رات من دون طيار عبر مص���ر، وليس بطائرات 
مقاتل���ة، وأن القاعدة الليبي���ة غير محمية حتى اآلن 

بنظام دفاع جوي يمنع حصول الهجوم عليها.
ولفت���ت إلى أن الهجوم اس���تهدف 3 آليات فيها 
معدات عسكرية، من بينها واحدة تركية فقط، من 
دون حصول أي أضرار بش���رية، وأن تركيا، بناء على 
هذا الهجوم، أبلغت مص���ر تحذيرها عبر الواليات 

المتحدة األميركية.

وش���مل التحذير التركي الرد بق���وة عبر طائراتها 
المس���يرة واس���تهداف القواعد المصرية وقواعد 

حفتر في ليبيا.
كم���ا بّينت المص���ادر أن تركيا لن ت���رد حاليًا على 
هذا الهجوم، في مس���عى منها لمواصلة الجهود 
الدولية لتنفي���ذ وقف إطاق النار وفق الش���روط 
التي تطلبها حكوم���ة الوفاق، ولكن تكرار الهجوم 

سيؤدي إلى رد كبير رادع.

نواكشوط/ االستقال:
اس����تدعت لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني، 
يوم أمس، الرئيس الس����ابق محمد ولد عبد العزيز 
للمث����ول أمامها، صباح الخميس، ل����إدالء بإفادته 
بش����أن "وقائع وأفعال يحتمل أن تش����ّكل مساسًا 
خطيرًا بالدس����تور والقواني����ن" حصلت خال فترة 

حكمه )2008-2019(، بحسب وثيقة رسمية.
ويمّثل اس����تدعاء الرئيس الس����ابق إلى "جلس����ة 
اس����تماع" أم����ام هذه اللجن����ة التي ش����ّكلت، في 

نهاي����ة يناير/ كانون الثاني، مؤّش����رًا إضافيًا على 
أّن ول����د عبد العزيز يواجه بداية س����قوط مدٍو في 
عهد الرئيس الحالي محمد ولد الش����يخ الغزواني، 
الذي كان الرئيس الس����ابق هو بنفسه من اختاره 

لخافته.
وكت����ب رئيس لجنة التحقي����ق النائب حبيب ولد 
أج����اي، في رس����الة االس����تدعاء مخاطب����ًا الرئيس 
السابق، أّنه "خال جلسات االستماع التي عقدتها 
اللجنة، تّم ذكركم باالس����م والصفة مباش����رة في 

وقائع وأفعال يحتمل أن تش����ّكل مساس����ًا خطيرًا 
اإلس����امية  الجمهوري����ة  وبقواني����ن  بالدس����تور 
الموريتانية". وأضاف، في الرس����الة التي انتشرت 
صورته����ا على مواق����ع التواص����ل االجتماعي، أّنه 
"حرصًا منها على إبراز الحقيقة"، فإّن اللجنة قّررت 
اس����تدعاء الرئيس الس����ابق إلى جلس����ة استماع 
تعق����د الخميس في الس����اعة 11 صباحًا في مقر 
التي  المعلوم����ات واإليضاحات  "لتقديم  البرلمان 

بحوزتكم حول تلك القضايا".

تركيا تحذر مصر بعد استهداف قاعدة الوطية

استدعاء الرئيس الموريتاني السابق للمثول أمام لجنة تحقيق برلمانية
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غزة/االستقالل:
أعلن مساعد األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة عبد 
السالم هنية عن البدء في عملية تطوير وصيانة ملعب فلسطين 

الدولي بمبلغ )٣٠( ألف دوالر .
وقال هنية بأن عملية التطوير ستشمل تبليط المضمار المحيط 
بالملعب، وإنشاء حديقة ملحقة له، إضافة لترميم المدرج الغربي، 

.)Vip( وتجهيز قاعة كبار الزوار

وأكد بأن اإلدارة العامة للمشاريع في المجلس األعلى ، بدأت عملية 
التطوير بالتنس���يق مع إدارة مجمع فلسطين حيث تم تشكيل 
لجنة على رأس���ها مدير عام المشاريع سعيد أبو سلطان، و مدير 

عام مجمع فلسطين محمد الدلو، ومدراء الدوائر بالمجلس. 
وأضاف هنية بأن عملية التطوير ستشمل صيانة كاملة ألرضية 
وعشب الملعب،مؤكدًا بأن الملعب سيبقى مغلقًا لمدة شهرين، 

ليكون جاهزًا بعدها الستقبال البطوالت الرياضية المختلفة.

غزة/االستقالل:
كش���ف نادي ش���باب رفح, عن أس���ماء الالعبي���ن الذين 
سيغيبون عن مباراة كأس السوبر الغزي ضد نظيره خدمات 

رفح, مطلع الموسم الكروي المقبل 2٠21-2٠2٠.
وأكد ش���باب رفح أنه س���يفتقد ٣ العبين في لقاء السوبر 
المق���رر خالل الش���هرين المقبلين, وهم عبد الله ش���قفة 

لإليقاف, وأسامة أبو جاموس وأحمد صباح لإلصابة.
ونال ش���باب رفح لقب كأس غزة مؤخرًا للمرة السابعة في 
تاريخه بفوزه إداريا في النهائي بعد انسحاب غزة الرياضي 
»العميد« في منتصف الشوط األول وعدم استكمال اللقاء، 
ليض���رب موعدًا مع جاره الماتادور في لقاء الس���وبر بعدما 

حصد األخضر لقب دوري الدرجة الممتازة.

»الزعيم« يفتقد 3 العبين في لقاء السوبر تطوير و ترميم ملعب فلسطين 
الدولي بقيمة »30« ألف دوالر

مدريد/ االستقالل: 
أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة االسباني، 
بقاء ليونيل ميس����ى داخل صف����وف البلوجرانا حتى 

اعتزال كرة القدم.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى توقف مفاوضات 
تجديد عقد ليونيل ميسى المنتهي فى يونيو 2٠21، 

بسبب عدة أزمات داخل النادي.
وقال رئيس برشلونة فى حوار إلذاعة "راديو كتالونيا"، 
"لدي����ه عق����د حتى ع����ام 2٠21، عادة ال نقوم بش����رح 
المحادثات م����ع الالعبين ولكن م����ن الواضح أن لدينا 

التزام بتجديده".
وأضاف "هذه الشائعات تأتي دائمًا من إذاعة كادينا 

سير، لدينا التزام بتجديد عقد األفضل في التاريخ".
وأكمل "أنا مقتنع أن ميسي سيستمر مع البارسا، لقد 
قال مراًرا إنه يريد االعتزال في برشلونة، وأنا متأكد من 
أنه سيفعل ذلك، أرى أن ميسي سيعتزل في برشلونة 

مع رئيس آخر ألنه سيستمر لفترة أطول".
واس����تطرد "آخر مرة تحدثت فيها مع ميس����ي كانت 
يوم الس����بت الماضي, م����ن الطبيعي أن تعرف كيف 

يك����ون الالعبون، أتحدث معهم دائم����ًا وأقول لهم أال 
يستسلموا ويواصلوا القتال".

وعن إمكانية استعادة البرازيلي نيمار من باريس سان 
جيرمان، علق رئيس برشلونة، قائال، "التعاقد مع نيمار؟ 
إن هذه الصفقة غير محتملة، ألن وضع كل األندية في 

أوروبا صعب للغاية".
وحول التعاقد مع األرجنتينى الوتارو مارتينيز مهاجم 
إنت����ر ميالن، قال رئيس البارس����ا، "أن����ا ال أتحدث عن 
الصفقات، حيث لم نحدد بعد الصفقات والتوقيتات 

الخاصة بحسمها".

وبخصوص استقالته من رئاسة برشلونة خالل الفترة 
المقبلة، أكد بارتوميو "لم أفكر أبًدا في االس����تقالة من 
رئاسة برش����لونة، على العكس، لقد حان الوقت ألرفع 
سواعدي وأفكر في العمل بجدية أكبر واتخاذ القرارات، 

اآلن، مع الوباء، واجهتنا مشاكل ولكننا سنتقدم".
وعلق رئيس برش����لونة عل����ى القضية الُمث����ارة حول 
مجاملة ريال مدريد تحكيميًا، قائاًل، " أنا والنادي نؤيد 

ال�VAR وبشدة, لكنه أصبح غير عادل بعد التوقف".
أض����اف، " إن تطبيق تقنية الفيديو ليس عاداًل تماًما 
م����ن بعد اس����تئناف الليغا، لكنني ال أق����ول ذلك من 
الع����دم، فعالم ك����رة القدم يرى ذل����ك بوضوح، يجب 

مساعدة الحكام أكثر فأكثر".
أش����ار رئيس برش����لونة، إلى إنه ليس نادمًا على إقالة 
فالفيردي من تدريب برشلونة، ُمشددًا على أن النادي 
كان بحاجة إلى التغيير وكيكي سيتين أضاف أفكارًا 

جديدة للفريق.
واختتم جوس����يب ماريا بارتوميو، تصريحاته مؤكدًا 
على إس����تمرار كيكي س����يتين فى تدريب برشلونة 

اإلسبانى.

رئيس برشلونة: ميسي مستمر مع الفريق.. ولن أستقيل من منصبى

باريس/االستقالل: 
ألمح اإلس���باني أندير هيريرا نجم باريس س���ان جيرمان إلى رغبة زميله 
كيليان مبابي باإلنتقال إلى ريال مدريد مس���تقباًل، مشيرًا إلى أنه يحاول 

التحدث باللغة اإلسبانية.
وارتب���ط ري���ال مدريد بالتعاقد م���ع كيليان مبابي ال���ذي أصبح الهدف 
الرئيسي لفلورنتينو بيريز في المرحلة القادمة، كما كشفت العديد من 
المصادر أن الالعب يحلم باللعب في س���انتياجو برنابيو، لكن المهمة لن 

تكون سهلة في ظل رفض باريس سان جيرمان التخلي عنه.
وأوضح هيريرا في مقابلة صحفية أن كيليان مبابي يحاول تحدث اللغة 
اإلس���بانية مع الالعبين اإلسبان في غرفة تبديل المالبس، وهو ما اعتبره 
موقع ديفنسا سنترال تلميحًا قويًا أن الالعب يحّضر نفسه لإلنتقال إلى 
ريال مدريد. وأضاف الموقع اإلسباني الشهير أن أندير هيريرا تراجع عن 
تصريحاته على الفور لكي ال تحدث ضجة إعالمية حولها، وحاول التأكيد 

على استمرار كيليان مبابي مع الفريق.

هيرارا يلمح إلى رغبة 
مبابي باالنتقال
 إلى ريال مدريد

اإلعالن عن تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا
زيورخ/االستقالل: 

سُتجرى قرعة الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، ونهائي دوري 
أبطال أوروبا، في مدينة نيون السويسرية بعد غد الجمعة.

وحس����مت 4 أندية عبورها رس����مًيا لربع النهائي وه����ي: أتاالنتا، 
أتلتيكو مدريد، اليبزيج، وباريس سان جيرمان.

بينما يتبق����ى 4 فرق تنتظر التأهل، من مواجهات: )تشيلس����ي 
وباي����رن ميونخ(، )نابولي وبرش����لونة(، )ريال مدريد ومانشس����تر 

سيتي(، و)ليون ويوفنتوس(.
وس����تقام ٣ قرعات، لرب����ع النهائي، ونصف النهائ����ي، واألخيرة 
لتحديد الفريق صاح����ب األرض في النهائي )ألس����باب إدارية(، 

وسيكون من الممكن أن تتواجه الفرق من نفس البلد.
 وم����ن الُمقرر أن ُتق����ام مباريات ربع ونص����ف النهائي، والنهائي 
على هيئة دورة ُمصغرة بخروج المغلوب في لش����بونة بالبرتغال، 
أغس����طس/ آب المقبل. وس����تقام المباريات عل����ى ملعبي بنفيكا 

)سيستضيف المباراة النهائية(، وسبورتنج لشبونة.
المباريات المتبقية من دور ال�16 س����تقام يومي 7 و8 أغسطس/ 
آب، بينما تج����رى مباريات ربع النهائي بين 12 و15 من الش����هر 

نفسه.
وتق����ام مواجهات نصف النهائي يومي 18 و19 أغس����طس/ آب، 

على أن ُيجرى النهائي يوم 2٣ من نفس الشهر.
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المدينة والذي س���يجري دمج���ه مع منطقة مدخل 
القدس، التي يجري تشييدها هذه األيام.

وفي الس���ياق ذاته، س���لم »مجلس المستوطنات« 
أمس الثالثاء، س���كان عرب المليح���ات، إخطارات 
بمصادرة 300 دونم من منطقة المعرجات شمالي 

غربي محافظة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر من »عرب المليحات«، بأن مستوطًنا 
من مس���توطنة »مفؤوت يريحو«، س���لم الس���كان 
اإلخط���ار وأخبره���م أن ه���ذه اإلخط���ارات صادرة 

عما يسمى ب� »مجلس المستوطنات«.
ويظهر في الخريطة التي سّلمها لهم المستوطن، 
أن قرار مجلس المستوطنات بالمصادرة سيشمل 

300 دونم من منطقة المعرجات.
وكان مس���توطنو »مفؤوت يريحو« قد حاولوا بداية 
الش���هر الماضي، تجريف ال� 300 دونم لتوس���يع 
المس���توطنة، ونفذ حوالي ألف وخمسمائة مواطن 
م���ن ع���رب المليح���ات اعتصامًا ومنع���وا جرافات 

المستوطنين من تنفيذ مخطط المصادرة.
وتسكن عشيرة عرب المليحات في منطقة األغوار 
الفلس���طينية وهي تقع في ش���مال غ���رب مدينة 

أريحا على بعد حوالي )6( كلم.
ويعيش س���كان المليح���ات باألغ���وار في ظروف 
حياتية صعبة وقاسية جدا، فهم يعاندون قانون 
الطبيعة وبذات الوقت يقاومون االحتالل والتقدم 

االستيطاني االحتاللي.
وعل���ى طول الفت���رة الممتدة لس���كنهم في تلك 
المنطق���ة تعرض عرب المليحات لموجات متتالية 
من الترحي���ل والهدم من قبل س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي، فقد ُهدمت بيوتهم البسيطة لمرات 

عديدة لدفعهم على ترك وتفريغ المنطقة.
ويشكل البدو في االغوار عائًقا أمام مشاريع التوسع 
االستيطاني والسيطرة على األرض ومصادر المياه.

والى ذلك، دهس���ت قوات االحتالل أمس الثالثاء، 
طفلة تبلغ من العمر 5 س���نوات، على مدخل سدة 

الفحص جنوبي الخليل بالضفة المحتلة.
وقالت مص���ادر محلية إن ق���وات االحتالل طاردت 
عددا من مركبات المواطنين جنوب مدينة الخليل، 
أمس الثالث���اء، ما ادى الى ده���س طفلة من قبل 

احدى المركبات المطاردة.
وأشارت  المصادر الى اندالع  مواجهات بين عائلة 

الطفلة وقوات جيش االحتالل، عقب دهس���ها من 
مركبة جيش االحتالل.

وأفاد ذوو الطفلة جود بدر أبو ماضي )5 س���نوات(، 
بأن ابنتهم اصيبت بجروح متوسطة عقب دهسها 
من قب���ل احدى المركب���ات الت���ي طاردتها قوات 

االحتالل قرب »مفترق الفحص« جنوب المدينة .
وفي الع���ادة يتنص���ل االحتالل من المس���ؤولية 
عن عمليات ده���س آلياته العس���كرية ومركبات 
مس���توطنيه للفلس���طينيين، وترفض تقديم أي 

تعويضات للمصابين. 
ومدينة الخليل وبلدتا الزاوية واللبن الشرقية قرب 
نابل���س أكثر المناطق من حي���ث عمليات الدهس 
من المس���توطنين، وأدى عدد منها إلى استشهاد 
العدي���د من المواطنين، وفي الغالب تس���جل ضد 

»مجهول«. 
وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين 
موقعا اس���تيطانيًا يقي���م بها نح���و ثالثين ألف 
مس���توطن، يعملون على تعزيز القبضة الش���املة 
على المدينة لتحقيق المشروع الديني الصهيوني 

على أرض فلسطين. 

غزة/ االستقالل: 
دع����ت الهيئ����ة الوطني����ة لمس����يرات الع����ودة 
ومواجه����ة الض����م ام����س الثالثاء إل����ى ضرورة 
تفعيل المقاومة الش����عبية في مواجهة جرائم 

االحتالل اإلسرائيلي المدعومة أمريكًيا.
وأّك����دت الهيئة، في بيان وصل »االس����تقالل«، 
أن »تزام����ن الحراك الش����عبي الرافض ل� »صفقة 
القرن« في كل أماكن تواجد ش����عبنا والمسنود 
من كل القوى واألحزاب الصديقة وأحرار العالم، 
س����الح مهم وضاغط بيد ش����عبنا على االحتالل 

وعلى كل المنظومة الدولية المتواطئة معه«.
وأوضح����ت أّنها ف����ي حالة تفاعل مس����تمرة مع 
كل قطاعات ش����عبنا، من أجل اس����تمرار عملية 
التحشيد واس����تثمار طاقات الجميع وزجها في 
برنامج المواجهة الوطنية والش����عبية لالحتالل 
ومشاريعه االستيطانية العنصرية القائمة على 

سياسة الطرد واإلحالل.

وقال����ت الهيئ����ة الوطني����ة لمس����يرات العودة 
ومواجه����ة الصفق����ة إّنه����ا عق����دت اجتماعها 
ال����دوري أمس الثالثاء في مدينة غزة، ناقش����ت 
خالل����ه جهود تطوي����ر أدوات الهيئ����ة وتفعيل 
والش����عبية  الوطني����ة  اللجان لتعزيز الجه����ود 
لمواجهة مشاريع التصفية وفي المقدمة منها 

مخططات الضم.
وناقش����ت الهيئة سلس����لة من األفكار الهادفة 
لتفعيل برنامج فعاليات ميداني متنوع يتخلله 
حملة إعالمية وطنية هادفة الس����تمرار تحشيد 
الموقف الوطني وتوحيده في مواجهة المخاطر 

المحدقة بالقضية الفلسطينية.
ودعت للمش����اركة الواس����عة في كل الفعاليات 
واألنش����طة التي س����يتم التوافق عليها وطنيًا، 
والتي ستشارك الهيئة في تنفيذها باعتبارها 
أكبر تكتل فلسطيني شعبي ووطني وحد العمل 

الوطني تحت راية العلم الفلسطيني.

وأضافت أنه����ا بصدد اإلعالن ع����ن إطالق حملة 
قانونية مكثفة تتزامن م����ع الفعاليات، هدفها 
وض����ع المجتمع الدولي في ص����ورة االنتهاكات 
مع اس����تمرار  المتزامنة  لالحت����الل  المس����تمرة 
سياسة االستيطان وهدم البيوت وتشريد أبناء 

شعبنا من أرضه.
ودعت الهيئ����ة أبناء أمتنا العربية واإلس����المية 
وف����ي مقدمتهم الق����وى واألح����زاب والنقابات 
واالتحادات لتحشيد موقفهم المساند لنضالنا 
والراف����ض لصفق����ة القرن ومش����اريع التصفية 

والتطبيع.
وأش����ادت الهيئة بالفعاليات واألنش����طة التي 
تم تنظيمه����ا خالل األي����ام الماضية في داخل 
وخارج فلسطين رفضًا لمخططات الضم، وخاصة 
المركزية الحاشدة التي  المس����يرة الجماهيرية 
شهدها القطاع والتي ش����ارك بها كل مكونات 

شعبنا السياسية والمجتمعية في القطاع.

»هيئة العودة« تدعو لتفعيل المقاومة الشعبية في مواجهة جرائم االحتالل 

جنين/ االستقالل: 
حكمت س���لطات االحتالل، أمس الثالثاء، بالس���جن الفعلي على طفل من بلدة 

يعبد جنوب غرب جنين مع غرامة مالية باهظة .
وذك���ر ذوو الطفل زيد أحم���د بعجاوي )15عاما( في تصريح���ات صحفية« أن 
المحكمة العس���كرية في سالم حكمت عليه بالسجن لمدة 17 شهرا مع غرامة 
مالية بقيمة 4 آالف ش���يقل بحجج أمني���ة واهية، علما أنه معتقل منذ 9-10-
2019، وشقيقه األسير مجد محكوم بالسجن لمدة 3 سنوات منذ عام 2018.

في سياق آخر، أعلن األس���ير المحامي محمود السعدي من مخيم جنين امس 
االمتن���اع عن ش���رب المياه بعد إعالن���ه اإلضراب المفتوح ع���ن الطعام لليوم 
الس���ادس على التوالي، احتجاج���ا على تحويله لإلعتق���ال اإلداري ونقله الى 

معتقل هداريم مع المدنيين.

الحكم بالسجن لـ 17 
شهرًا وغرامة مالية على 

طفل من بلدة يعبد

ساعة الماضية بعدة محافظات في الضفة أعالها في الخليل.
وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان لها،أمس الثالثاء أنه بتسجيل حالة الوفاة 

الجديدة ترتفع حاالت الوفيات في فلسطين إلى 22 حالة وفاة.
وفي التقرير اليومي حول مس���تجدات الوباء، قالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 278 
إصابة جديدة في الخليل، و8 إصابات في القدس، و8 إصابات في بيت لحم، و4 إصابات 

في طولكرم، و6 إصابات في رام الله والبيرة، وإصابتين في نابلس.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد اإلصابات بالفيروس فلسطينًيا إلى 4402، و22 حالة وفاة.

وفق بيان وزارة الصحة فإن عدد الحاالت الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغت 23 
حالة، بينها 6 حاالت موصولة بأجهزة التنفس االصطناعي.

فيما تم تسجيل 3 حاالت تعاٍف في محافظة نابلس لمرضى مصابين بفيروس كورونا، 
ما يرفع عدد حاالت التعافي إلى 668.

وأش���ارت وزارة الصحة إلى أن هناك 3 آالف عينة من مختلف المحافظات الفلسطينية 
في الضفة الغربية قيد الفحص.

وأوضح القدرة في تصريح لصحيفة "االستقالل" أمس، أن "الوزارة بغزة تجري اتصاالت 
مع ال���وزارة برام الله؛ لتس���هيل مغادرة الفري���ق الطبّي، الذي يض���م أخصائيين في 

الوبائيات، ومكافحة العدوى والتخدير والعناية المركزة".
وأش���ار إلى الجهوزية العالية التي يتمتع بها الفريق متعدد التخصصات للعمل في 
األماكن والمهام التي تحتاجها وزارة الصحة ومرافقها بالضفة المحتلة، بعد أن تلقى 

تدريبات متتابعة للتعامل مع كافة سيناريوهات جائحة "كورونا".
وأض���اف "تزايد أعداد المصابين بالفيروس بالضفة، تحّتم علينا أن نقف موحدين في 
مواجهتها، ويضعنا أمام مس���ؤولية أخالقية عظيمة تجاه شعبنا في كافة محافظات 
الوط���ن". ولم يتس���ن ل�صحيفة "االس���تقالل" الحصول على تعقيب ف���وري من وزارة 
الصح���ة برام الله؛ للوقوف عل���ى الترتيبات المتعلقة بوص���ول الفريق الطبي من غزة، 
إلى الضفة المحتلة. وش���هدت مدن الضفة الفلس���طينية المحتلة، ال سيما في مدينة 
الخليل )جنوب( ارتفاعًا متسارعًا في أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، إذ وصل العدد 

المسجل يومًيا حاجز ال� 300 إصابة. 
وعلى إثر ذلك، أوصت وزيرة الصحة مّي الكيلة أمس الثالثاء، بتمديد اإلغالق الش���امل 

لمحافظات الضفة ل� 9 أيام إضافية، ضمن إجراءات مواجهة الوباء القاتل.
وحتى مس���اء الثالث���اء، بلغ العدد الكلي لإلصابات النش���طة ب� "كورون���ا" في األراضي 

الفلسطينية المحتلة 4402، و668 حالة تعاٍف، و22 حالة وفاة.

الداخل المحتل/ االستقالل: 
قتل أب وابنه في جريمة إطالق نار مزدوجة، امس 
الثالثاء، في قرية زيمر في منطقة المثلث بالداخل 

الفلسطيني المحتل.
وحس���ب موقع »عرب48«، فإن أب���ًا )50 عاما( وابنه 
)30 عام���ا( ُقت���ال متأثرين بجروحهم���ا الحرجة إثر 

تعرضهما إلطالق نار في وضح النهار امس.
وأفاد مرك���ز »نجمة داود الحمراء« الطبي بأنه تلقى 
بالًغ���ا أولًيا حول إصابة ش���خصين بج���راح نتيجة 
تعرضهم���ا إلطالق نار ف���ي زيمر. وج���رى تقديم 

اإلس���عافات األولية وعمليات اإلنعاش للمصابين 
وهم���ا فاقدان للوعي وبحالة حرجة جدا، بيد أنه أقر 
وفاتهما بعد فشل كافة محاوالت إنقاذ حياتهما.

واعتقلت الشرطة مسنًا في السبعينيات من عمره 
من س���كان زيمر بشبهة ضلوعه في الجريمة. فيما 

لم تتضح الخلفية بعد.
وف���ي الوقت الذي تش���هد فيه البل���دات بالداخل 
تصاع���دًا خطي���رًا في أعم���ال العن���ف والجريمة، 
تتقاعس ش���رطة االحتالل القائمة على أراضي ال� 
48 عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، 

وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول 
مجريات التحقيق في الجرائم.

وتضاف جرائم إطالق النار إلى سلسلة ال متناهية 
من أح���داث العنف والجريمة ف���ي بلدات الداخل، 
والت���ي باتت تق���ض مضاجع المواطنين بس���بب 

انعدام األمن واألمان.
وقتل منذ مطلع العام الج���اري 2020 ولغاية اآلن، 
44 ضحية في جرائم قت���ل مختلفة بالداخل، كما 
تبي���ن من المعطي���ات أن من بي���ن ضحايا جرائم 

القتل 8 نساء.

مقتل أب وابنه بجريمة إطالق نار في زيمر بالداخل المحتل

نابلس/ االستقالل: 
هاجم مس���توطنون، فجر أمس الثالثاء، مركب���ات المواطنين بالقرب من قرية 
دوما جنوب نابلس. وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة غس���ان 
دغلس في تصريح���ات صحفية، إن عددا من مركبات المواطنين تضررت بعد 

استهدافها بالحجارة من المستوطنين قرب قرية دوما.
وأضاف، أن عددا من المركبات المتضررة تعود لمواطنين من قرية مجدل بني 
فاضل، وهم: حس���ام طارق، وايهاب قاس���م، وأحمد جهاد، ومحمد عبدالفتاح، 

ومن بلدة عقربا عبد السالم محمد لطفي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أف���ادت وزارة الصحة في حكومة االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء امس الثالثاء، 
بتسجيل 1137 إصابة جديدة و 8 حاالت وفاة بفيروس كورونا المستجد خالل 
ال� 24 ساعة األخيرة، ما يرفع مجمل اإلصابات في »إسرائيل« منذ بداية انتشار 

الوباء الى 31886 إصابة.
وأعلنت الصحة في بيان لها، تسجيل 8 حاالت وفاة جديدة يرفع إجمالي عدد 
الوفيات في »إسرائيل« إلى 342 حالة. وبينت الوزارة، أن عدد الحاالت الخطيرة 

بين مصابي فيروس كورونا وصل إلى 86 حالة.

مستوطنون يهاجمون مركبات 
المواطنين جنوب نابلس

8  وفيات وأكثر من ألف إصابة 
جديدة بكورونا في »إسرائيل«

الداخل المحتل/ االستقالل: 
جّرفت آلي���ات »دائرة أراضي إس���رائيل« بحماية وحدة )يوآف( الش���رطية التابعة لما 
تسمى »س���لطة تطوير النقب« صباح امس الثالثاء الجزء الغربي من قرية خربة الوطن 

مسلوبة االعتراف في منطقة النقب المحتل.
وأفاد عدد من أهالي خربة الوطن أن السلطات جرفت ودمرت أراضي زراعية تعود لعائلة 
النباري في النقب. ووصلت الجرافات إلى المنطقة القريبة من مساكن األهالي في قرية 
خرب���ة الوطن، وجّرفت األرض المزروعة ورّوعت الس���كان. واندلعت مواجهات بين أبناء 
عائلة النباري وبين عناصر من ش���رطة االحتالل، ومنع األهال���ي الجرافات من االقتراب 
إلى حيز البيوت. وت���م االتفاق بعد تصدي األهالي على تأخير العمل في األرض حتى 

تحديدها من قبل »دائرة أراضي إسرائيل« وأهالي القرية.

االحتالل يجّرف أراضي بقرية 
خربة الوطن في النقب

االحتالل ي�صادق ..

حالة وفاة ..

القدرة لـ"اال�صتقالل" ..
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لندن/ االستقالل:
توفيت بريطانية مسنة مس���مومة بالدخان، بسبب استخدامها عن 

طريق الخطأ مواد تشحيم للقلي بداًل من الزيت المخصص للطهي.
وفي التفاصيل، وضعت العجوز »كارول أولدفيلد«، البالغة من العمر 
74 عامًا زيت  في واحد مع رقائق البطاطس داخل فرن منزلها الواقع 
في ضاحية ديربيشاير البريطانية، ثم ذهبت إلى غرفة نومها وغفت 

لمدة ساعتين.
وعندما استيقظت، فوجئت بأن منزلها مليء بدخان أبيض، فاتصلت 
بالطوارئ لعدم قدرتها على الخروج من المنزل بس���بب كثرة الدخان، 
فحضرت 3 س���يارات إس���عاف وش���رطة، وتمكنت فرق اإلنقاذ من 

إخراجها بسالم من المنزل ونقلها على الفور إلى المستشفى.
ولكن لألس���ف لم تتعاف وتوفيت بع���د ذلك بأيام، فعلى الرغم من 
األضرار البس���يطة التي لحقت بالعجوز في بداية األمر، إال أن حالتها 

بدأت تسوء، وتوفيت بعد ذلك بيومين.
وأوضح الطب الشرعي أن سبب الوفاة معاناة العجوز من التهاب رئوي 
حاد نتيجة استنش���اق دخان زيت يختلف تمام���ًا عن زيت الطهي 

العادي.

تموت مسمومة بدخان 
زيت لقلي البطاطس

م�سهد من  قريتي فرو�ش بيت دجن واجلفتلك املهددتني بال�سم بالأغوار الو�سطى 

واشنطن / االستقالل:
فصلت إحدى الش���ركات األمريكية موظفة تعمل لديها 
بس���بب "إص���دار ابنيه���ا الكثير م���ن الضوض���اء" خالل 
المكالم���ات المهنية التي فرضها واق���ع العمل عن بعد 
بس���بب أزمة فيروس كورونا، وفق تقرير نش���ره موقع "إل 

سي إي" اإلخباري الفرنسي.
وتدع���ى الموظف���ة األمريكي���ة دري���س واالس، وهي أم 
لطفلين، )س���نة و4 سنوات( وناش���طة بمواقع التواصل 
االجتماع���ي، ونش���رت تفاصي���ل قصتها عل���ى منصة 
إنس���تغرام بهدف "توعية الرأي العام بشأن التمييز بين 
الجنس���ين واألحكام المس���بقة عن األمهات" في الوسط 

المهني كما تقول.
وتقول الس���يدة، "أري���د أن تنظر الش���ركات األخرى إلى 
قصتي وتدرب موظفيها على اجتناب التمييز واالنتقام، 

وآمل أن يتم يوما ما احترام األمهات في العمل".

وتابعت حديثها، أن األس���ابيع األولى من عملها عن بعد 
-م���ع بدء إج���راءات الحجر منتص���ف آذار الماضي- كانت 
"مرهقة للغاية"، خاصة مع ورود اتصاالت ورس���ائل بريد 
إلكترونية متعددة، والكثير من الضغوط و"التوقعات غير 

الواقعية" من قبل رئيسها.
وتضي���ف "م���ا زاد صعوب���ة األم���ر أن طفل���ّي دائم���ا ما 
يقاطعانن���ي أثناء العم���ل، وأصغرهم���ا كان دائما يريد 
الرضاع���ة، وكان عليهما باس���تمرار االنتظار حتى أنهي 
مهامي، قب���ل أن أتمكن من تلبي���ة احتياجاتهما، قلبي 
كان ينفطر ألجلهما". وتؤكد واالس أنها س���عت جاهدة 
لمعالجة المش���كلة التي فاقمها رف���ض ابنيها الجلوس 
طوال اليوم أمام التلفاز، حيث اش���ترت لهما أقالما ولوازم 

أخرى على أمل أن يتمكنا من إشغال نفسيهما.
وتقول واالس "خالل األش���هر القليلة الماضية عملت بال 
كلل الحت���رام المواعيد النهائية التي ح���ددت لي، وبدأ 

مديري يشعر باإلحباط من س���ماع الطفلين في الخلفية 
خ���الل اتصاالتن���ا". وتضي���ف "أخبرني أن���ه ال يريد أن 
يس���معهما مجددا عندما أتصل بزبائنن���ا، مؤكدًا أن هذا 
األمر غي���ر مهني وأن علّي البحث ع���ن طريقة إلبقائهما 

هادئين.. ظل يردد هذه الكلمات باستمرار".
و استدعت إدارة الموارد البشرية في الشركة واالس التي 
كانت تعتقد أن الهدف من دعوتها هو مساعدتها على 
إيجاد حل لمش���كلتها بعد أن أوضحت حيثياتها سابقا 

للجهات المعنية في الشركة، لتفاجأ بقرار الفصل.
وتقول "لم أصدق األمر، ماذا فعلت ألس���تحق ذلك؟ عللت 
اإلدارة قرارها بتس���جيل انخفاض في اإليرادات بس���بب 
كورونا، لكن ذلك لم يكن صحيحا، وكان ذريعة للتس���تر 
على دوافعها غير القانونية، فقد اس���تمرت في تعيين 
موظفين جدد بعد طردي، ولم تقم الش���ركة بتسريح أي 

عامل خالل فترة الوباء".

القاهرة/ االستقالل:
شكا رجل مصري من طوله الفارع الذي قلب حياته رأسا على عقب، وحرمه 
من العيش مثل أقرانه، وكش���ف أن طول قامته ما زال يتزايد ويسبب له 

مشكالت جمة ألن مقاساته ال تباع في المحالت.
وقال محمد شحاتة، أطول رجل في مصر، إنه ال يجد المقاس المناسب له 
بسهولة في محالت المالبس واألحذية، وكل ما يرتديه يقوم بتفصيله، 
الفتا إلى أن تكلفة تفصيل الحذاء الواحد تصل إلى 500 جنيه، وتكلفة 

تفصيل الجلباب 1000 جنيه .
وتاب���ع خالل لقاء متلفز له "عمري ما لبس���ت قمي���ص وبنطلون زي باقي 
الناس، ألن مقاسي صعب، ونفسي ألبس زي الناس بسهولة"، الفتا إلى 
أنه ظهر في أكثر من برنامج حتى يساعده أحد، ولكن كل ما كان يحصل 

عليه هو مجرد وعود فقط دون تنفيذ.

مصري يشكو من طوله 
الذي يزداد باستمرار

فصلت من وظيفتها بسبب ضوضاء ابنيها

االستقالل/ وكاالت:
انتهت حياة س���يدة على يد قطتها بعد أن قامت بخدش ذراعها، مما أدى إلى 

سقوطها في غيبوبة لم تِفق منها أبدًا.
خدش���ت القطة "مينتي" صاحبتها البالغة من العمر 80 عاًما، وقد تسببت هذه 
الخدشة في مرض السيدة بالتهاب الس���حايا الجرثومي عندما لحس الحيوان 

الجروح، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعثرت عائلتها عليها وهي في الس���رير ال تستجيب ألي ردة فعل، بينما كانت 
القطة تنام في مكان قريب، حيث س���قطت في غيبوبة في مستش���فى بوكس   

هيل في ش���رق المدينة لكنها استيقظت بعد تسعة أيام وقضت يومًا واحدًا 
مع أحبائها قبل وفاتها.

وج���د الطبيب أن القطة نقلت إل���ى المرأة  مرض التهاب الس���حايا الجرثومي، 
والمعروف أيًضا باسم "الباستوريال ملتيكويدا" والذي ال يمكن عالجه بالمضادات 
الحيوية العادية. وقالت "ليندس���ي جرايس���ون" مديرة األمراض المعدية في 
"أوس���تن هيلث" إن شخًصا واحًدا على األقل في األسبوع يموت بسبب المخاطر 
غير المعروفة للعاب القطط. فقد يمكن أن يسبب لعاب القط مضاعفات مروعة 
، بما في ذلك فش���ل القلب أو العمى ، والتي يمكن أن تكون مدمرة لألش���خاص 

الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.
وأضافت "جرايسون" إن القطط تحمل بكتيريا قاتلة مثل الباستوريال والبارتونيال 
التي تس���بب مرض خدش القطط، كما ش���ددت على إن الناس يجب أن يكونوا 
حذري���ن من ترك القطط تلعق الجروح المفتوحة. كما قالت "جرايس���ون": "إنها 
مش���كلة كبيرة، وهي تظهر اآلن أكثر فأكثر كسبب غير معروف لعدوى صمام 

القلب ، والتي من الواضح أنها قاتلة إذا لم يتم عالجها".

نيودلهي/ االستقالل:
ط���ّورت طالبة هندية قمصان تيش���يرت 
مثالي���ة لألطف���ال المصابي���ن بالتوح���د 
تمنحهم مزيدًا من الشعور بالراحة واألمان 

والتركيز.
ويوصي المعالجون بارتداء مالبس خاصة 
لمرضى التوحد تس���مى مالبس الضغط، 
ولكن تكاليفها المرتفع���ة وقلة توفرها 
تجعله���ا بعيدة عن متن���اول العديد من 

المرضى.
ولم���لء ه���ذه الفج���وة، قامت ساكش���ي 
تيش���يرت  قمصان  بتطوي���ر  ماهن���وت 
صديقة لمرضى التوحد، كجزء من مشروع 
تخرجها في المعهد الوطني لتكنولوجيا 
الموضة، تسمى قمصان الضغط العميق 

لألطفال المصابين بالتوحد، لكنها ال تزال 
بحاجة إلى الدعم إلنتاجها بكميات كبيرة.

وتمنح هذه القمصان األش���خاص الذين 
يرتدونه���ا ش���عورًا بالعناق، وبالنس���بة 
الذي���ن يعان���ون م���ن بعض  لألطف���ال 
االضطرابات الحس���ية مثل التوحد، فهي 
تقدم لهم ميزة عالجية تخفف من أعراض 

مرضهم.
وتقول ساكش���ي: إن القمصان الصديقة 
للتوحد التي طورتها تساعد على تهدئة 
الطفل مع تطبيق الوزن في نقاط معينة، 
وهي مصنوعة من قطن ليكرا مع ش���رائط 
ألكي���اس لل���وزن، ويمكن إزالة الش���رائط 

بحيث يمكن تعديلها لراحة الطفل.
وبالنس���بة لمش���روعها، أمضت ساكشي 

وقتًا طوياًل في التحدث إلى األطباء وأجرت 
اس���تبيانًا لفهم احتياج���ات الطفل، وتم 
التحقق م���ن قمصانها الصديقة لمرضى 
التوحد من قبل األطباء في والية غوجارات 
وكذلك مؤسسة تاناي ومعهد سانتوش 
لألطف���ال ذوي التحدي���ات العقلي���ة في 

مومباي.
ويق���ول ميناكش���ي أغ���راوال، مؤس���س 
مؤسسة تاناي "القمصان التي تم إنشاؤها 
تتكون من 5-10% من وزن الطفل، ويمكن 
أن تس���اعد الطفل على التوازن في مكان 

محدد".
وته���دف ساكش���ي إل���ى إتاح���ة هذه 
القمصان على نطاق واسع في جميع أنحاء 

الهند بسعر مناسب.

بغداد/ االستقالل:
تداول مغردون عراقيون عب���ر مواقع التواصل 
االجتماع���ي مقطع فيديو ُيظه���ر لحظة وضع 
ش���خص متوفى ف���ي ثالجة الموت���ى، قبل أن 

يكتشفوا أنه مازال حيا.
ويظهر بالفيديو المتداول، لحظة إخراج عاملين 
في المستش���فى، ألحد األش���خاص من ثالجة 
الموتى، بعدما تبين أنه ال يزال على قيد الحياة.

وأثار المقطع الذي انتش���ر على نطاق واس���ع، 
حالة غضب بين العراقيي���ن الذين رأوا أن هذا 
دليل واضح على االس���تهتار بحياة المواطنين 

العراقيين، والتالعب بالجثث وأعداد الموتى.

وضعوه في ثالجة الموتى فكانت المفاجأة!

تصمم قمصان تيشيرت صديقة للمصابين بالتوحد

قطة تقتل مسنة 
بخدش من أظافرها


