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القدس المحتلة/ االستقالل:
زعمت وس����ائل إعالم عبرية مس����اء أمس 
الجمع����ة، إط����الق صاروخين م����ن قطاع 
غ����زة باتج����اه مس����توطنات غ����الف غزة، 
ف����ي منطق����ة مفتوحة  أحدهما س����قط 
موقع )حدش����وت(:  وقال  الغربي.  بالنقب 

إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة أحدهما 
سقط في منطقة مفتوحة بالنقب الغربي 
دون وقوع إصابات، واآلخر س����قط داخل 

حدود القطاع.
وأكد الموقع أن القبة الحديدية لم تجِر أي 

اعتراض للصاروخ الذي سقط بالغالف.

االحتالل يزعم إطالق صاروخين من 
غزة باتجاه مستوطنات الغالف

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أصيب أمس الجمعة تس���عة مواطنين بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط والعش���رات باالختناق؛ 
إثر قمع قوات االحتالل اإلس���رائيلي مس���يرَة كفر 

المناهضة لالس���تيطان. وقال  قدوم األس���بوعية 
منس���ق المقاومة الش���عبية في كفر ق���دوم مراد 
ش���تيوي: إن االحتالل اقتح���م البلدة عقب انطالق 
المس���يرة األس���بوعية، وأطلق وابال م���ن الرصاص 

المعدني المغل���ف بالمطاط وقنابل الغاز الس���ام 
تج���اه المواطنين. وأفادت جمعي���ة الهالل األحمر 

الفلس���طيني أن طواقمه���ا تعاملت 
م���ع 9 مواطنين أصيب���وا بالرصاص 

عشرات اإلصابات بالرصاص واالختناق بقمع 
االحتالل مسيرة كفر قدوم ومواجهات بالخليل 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذر خطيب المس���جد األقصى ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا 
في مدينة القدس المحتلة عكرمة صبري من أن استمرار الصمت 

صبري: عدم كبح جماح االحتالل 
سيزيد أطماعه باألقصى

الخليل/ االستقالل: 
قال رئيس المجلس التش���ريعي الفلس���طيني، عزيز دوي���ك، إن منزل العائلة 

تعرض العتداء بالقنابل فجر أم���س الجمعة، وهي المرة الثانية 
خ���الل أيام حيث تعرض المنزل إللقاء قنبل���ة يدوية قبل 4 أيام. 

دويك: تعرضنا العتدائين بالقنابل 
واألمن لم يوفر لنا الحماية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
شارك عشرات آالف المصلين في أداء صالة ظهر الجمعة في المسجد األقصى 

المبارك، وس���ط قيود وانتشار مكثف لقوات االحتالل اإلسرائيلي 
في أنحاء البلدة القديمة وبوابات المسجد. وأفادت دائرة االوقاف 

القيادي حبيب لـ »االستقالل«: التطبيع 
العربي جّرأ االحتالل على اتخاذ قرار »الضم«

غزة/ قاسم األغا: 
عد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي خض���ر حبيب أن هرولة أنظمة عربية 
نحو التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، تشّكل أحد العوامل التي جّرأت االحتالل 
التخاذ قراره بضّم األغوار والضفة الفلسطينية المحتلة.   وقال القيادي حبيب 

سلفيت/ االستقالل: 
منعت قوات االحتالل االسرائيلي أمس الجمعة، العشرات من أهالي بلدة حارس 
غرب مدينة س���لفيت ش���مال الضفة الغربية المحتلة، من إقامة صالة الجمعة 
في أراضيهم المهددة بالمصادرة. وكان���ت قوات االحتالل أغلقت صباح أمس 

االحتالل يمنع صالة الجمعة 
في أراضي حارس المهددة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تس���جيل 75 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، مساء أمس الجمعة، بينها 

36 ف���ي محافظة الخلي���ل، و7 إصابات في محافظة 
نابلس، و32 في القدس، ما يرفع عدد اإلصابات أمس 
إلى 207 إصابات. وأوضحت أن من بين اإلصابات 11 

حالة خطرة ومتواجدة في غرف العناية المكثفة، في 
محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، 
بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة 

تسجيل عشرات اإلصابات الجديدة بفيروس »كورونا« في محافظات بالضفة

الصحة بغزة: ال إصابات جديدة بكورونا بعد إجراء 54 فحصًا

المكتب السياسي لحماس يتعهد بإجهاض 
مشروع »الضم« ويدعو للوحدة الوطنية

استطالع: غالبية الفلسطينيين 
يطالبون باستقالة عباس

غزة/ االستقالل: 
أظهر اس���تطالع للمركز الفلسطيني للبحوث أن أغلبية الفلسطينيين يؤيدون 

استقالة رئيس السلطة محمود عباس، ويعتبرونه غير صادق في 
تنفيذ قراراته بوقف التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي.

باريس/ االستقالل:
أطلق رؤس���اء مقاطعتين وبلديتين فرنس���يتين نداء لدعم القرى 

والبلدات الفلس���طينية المه���ددة بالضم في مناطق 
األغوار. وجاء في النداء الذي وجهه رئيس���ا مقاطعتي 

حملة فرنسية للتضامن مع 
مناطق األغوار المهددة بالضم
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لمنع »خطة الضم«.. مقرر باألمم المتحدة 
يدعو إلجراءات صارمة ضد االحتالل
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رام الله/ االستقالل:
أعلن����ت وزي����رة الصح����ة م����ي الكيلة 
تس����جيل 75 إصابة جدي����دة بفيروس 
كورونا، مس����اءأمس الجمعة، بينها 36 
ف����ي محافظة الخلي����ل، و7 إصابات في 
محافظ����ة نابلس، و32 ف����ي القدس، ما 
يرفع ع����دد اإلصابات ام����س إلى 207 

إصابات.
واوضح����ت أن م����ن بي����ن اإلصابات 11 
حالة خطرة ومتواجدة في غرف العناية 
المكثفة، ف����ي محافظات الخليل وبيت 
لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان 

على أجهزة التنفس االصطناعي.
واوضحت أن مجم����ل اإلصابات 1795، 
وان ح����االت التعاف����ي ه����ي 620، وأن 

الحاالت النشطة هي 1170 حالة.
وكانت الكيلة، أعلنت ظهر الجمعة، عن 
تس����جيل 132 إصابة جديدة بفيروس 

»كورونا« في تس����ع محافظات بالضفة 
الغربي����ة. وأوضحت الكيل����ة، في بيان 
صحفي، أن اإلصاب����ات الجديدة جاءت 
كالتالي: 94 في محافظ����ة الخليل، و6 
بمحافظة رام الله والبيرة، و2 بمحافظة 

و2  جني����ن،  بمحافظ����ة  و2  الق����دس، 
بمحافظة أريحا، و5 بمحافظة نابلس، و1 
بمحافظة طولكرم، و19 بمحافظة بيت 
لحم، و1 بمحافظة سلفيت. أضافت أن 
من بين اإلصاب����ات: 11 حالة للقادمين 

م����ن جمهورية مص����ر العربية يوم أول 
أمس عبر معب����ر الكرام����ة )3 محافظة 
الخليل، 2 محافظة أريح����ا، 2 محافظة 
جنين، 1 نابل����س، 1 رام الله والبيرة، 1 

سلفيت، 1 بيت لحم(.

تسجيل عشرات االصابات الجديدة بفيروس »كورونا« في محافظات الضفة

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الصح���ة ف���ي غزة عن عدم تس���جيل 
إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد 

إجراء 54 فحًصا.
وقالت ال���وزارة ف���ي تقريرها اليوم���ي الذي وصل 

"االس���تقالل" نس���خة عنه أمس الجمع���ة، "إن عدد 
الحاالت المؤكدة بلغت 72، وعدد الحاالت النش���طة 
الموجب���ة بلغت 15، فيما بلغ ع���دد حاالت الوفيات 

واحدة".
وأشارت إلى أنه "تم إجراء 54 عينة جديدة خالل 24 

ساعة الماضية مع العلم أنه لم يتم تسجيل إصابات 
جديدة.

وذكرت أن "إجمالي عدد العينات التي تم فحصها 
للحاالت المشتبهة بلغ 12،447عينة، منها 12،375 

عينة سلبية و72 عينة إيجابية"

الصحة بغزة: ال إصابات جديدة بكورونا بعد إجراء 54 فحصًا

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الخارجية والمغتربين، تس���جيل 81 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" 
المس���تجد في صفوف جالياتنا في الواليات المتحدة األميركية وقطر وإسبانيا، ما 

يرفع عدد اإلصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 2345 إصابة.
وأك���دت الوزارة في بيان لها، امس الجمعة، أنه لم تس���جل حاالت وفاة جديدة في 

صفوف جالياتنا ليستقر العدد على 160 وفاة، فيما سجلت 1354 حالة تعاف.
وأفاد فري����ق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالي����ة في الواليات المتحدة 
األميركية، تس����جيل 36 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، ليرتفع 
عدد اإلصابات الى 962، فيما لم يتم تس����جيل أية وفاة جديدة ليبقى العدد 

63 وتعافي 379.
وأكدت س���فارة دولة فلسطين لدى إسبانيا، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في 
صف���وف الجالية ليرتفع الع���دد  الى 36 إصابة تعافت منها 30، فيما س���جلت 3 

حاالت وفاة سابقا.
وأوضحت الس���فارة أن المصابة بحالة جيدة، وأنها عل���ى تواصل معها لالطمئنان 
عليه���ا، حيث أجريت الفحوصات الالزمة لها، وه���ي موجودة بالحجر المنزلي لمدة 

14 يوما، مشيرة إلى أنها تتابع الفحوصات المخبرية لإلصابة للتأكد من سالمتها.
من ناحيتها، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بتسجيل 44 إصابة جديدة في 
صفوف الجالية، ليرتفع عدد اإلصابات المؤكدة الى 526، من بينها 97 حالة نشطة 
في الحجر الصحي خارج المستشفى، و14 حالة نشطة تحت العالج في المستشفى 

ووضعها مستقر، إضافة إلى 4 حاالت حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.
وأكدت السفارة تسجيل 70 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما الى 

407، فيما لم تسجل أية حالة وفاة ليبقى العدد 4

الخارجية«: 160 وفاة و2345 
إصابة في صفوف الجالية 
الفلسطينية حول العالم

غزة/ االستقالل: 
أكد المكتب السياسي لحركة حماس، في ختام 
اجتماع له، على أن أي خطوة يقوم بها االحتالل 
باتج���اه »س���رقة األراضي الفلس���طينية، تحت 
مسمى الضم أو جريمة القرن، أو أي مسمى آخر« 
تشكل عدوانًا جديدًا على الشعب الفلسطيني، 

وستكون عالمة فارقة في الصراع مع االحتالل.
وش���دد المكتب السياس���ي في بي���ان له عقب 
اجتم���اع له، أن حم���اس س���تبذل كل الجهود 
والوس���ائل المتاحة لمواجهته���ا، والعمل على 
ٕاجهاض تلك المشاريع بالوسائل واألدوات وفي 

الساحات كافة في ٕاطار المقاومة الشاملة.
وعقد اجتماع المكتب السياسي لحركة حماس، 
بمش���اركة أعضائه في الداخل والخارج برئاسة 
إسماعيل هنية، نهاية األسبوع الماضي، لبحث 
العديد من القضايا المهمة وخاصًة المش���اريع 
الهادفة لتصفية القضية الفلس���طينية وعلى 
رأسها »جريمة صفقة القرن«، و »مخططات الضم 
االستعماري« بدعم وإنساد من اإلدارة األميركية 
الحالي���ة، والتداعيات المترتبة على ذلك، وكافة 

األوضاع المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وت���م التوقف عن���د الذكرى الس���نوية لعملية 
»الوه���م المتب���دد« الت���ي تمت ف���ي الخامس 
والعشرين من حزيران/ يونيو 2006، والتي أدت 
ٕالى صفق���ة »وفاء األحرار«، حي���ث أكدت قيادة 
حماس عل���ى اعتبار قضية األس���رى على رأس 
سلم أولوياتها، مجددًة التزامها بحرية األسرى، 

والعمل على ذلك بكل الس���بل والوسائل، فضاًل 
عن استمرار بذل الجهد المتواصل لتوفير الحياة 

الكريمة لهم.
كما توقفت قيادة حماس ملًيا عند الخطر المحدق 
بالق���دس واألقصى والمقدس���ات االس���المية 
والمسيحية، ومحاوالت االحتالل تهويد المدينة 
المقدسة وتفريغها من سكانها، والوصول ٕالى 
التقس���يم الزماني والمكاني للمسجد االقصى 
المبارك، كما استحضرت الجهود المطلوبة لدعم 

صمود شعبنا وحماية حقوقنا ومقدساتنا.
وحذر المكتب السياس���ي لحماس، من المخاطر 
المترتب���ة على »جريمة الضم« التي تنوي قيادة 
االحت���الل القيام بها، مجددًة رفضها القاطع لما 
يسمى بصفقة القرن بش���كل عام، ومخططات 
الضم وس���رقة األراضي بش���كل خاص، معتبرًة 
هذه الخطوة عدوانًا جديًدا صارًخا على الشعب 
الفلسطيني، وهو أحد فصول الصفقة الجريمة 
التي تدعمها وتساندها ٕادارة ترمب العنصرية. 

وفق نص البيان.
واعتبر أن الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة 
ومخططات الضم وسرقة األراضي هو حجر الزاوية 
والمرتكز األساس لمواجهة هذه الجريمة، داعًيأ 
ٕال���ى تحقيق وحدة الموقف الفلس���طيني على 
طري���ق تعزيز الوحدة الداخلي���ة، والتوافق على 
خطة وطنية شاملة لمواجهة ومقاومة االحتالل، 
وٕافشال مشاريعه الخطيرة كمنطلق أساس في 
ٕانهاء وٕازالة االحتالل واستعادة حقوقنا الوطنية.

المكتب السياسي لحماس يتعهد بإجهاض 
مشروع »الضم« ويدعو للوحدة الوطنية

االستقالل/ وكاالت:
دعا المقرر الخاص األممي المعني بحقوق اإلنسان في األراضي 
الفلس���طينية مايكل لينك، أمس الجمع���ة، للنظر في إجراءات 

لمنع »إسرائيل« من ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وجاء ف���ي نص بيان أص���دره لينك: »على االتح���اد األوروبي أن 
يش���دد تحذيراته من الخطط اإلس���رائيلية بقائمة صارمة من 
اإلجراءات المضادة«، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية أو تجارية 
أو غيرها، مشددًا على أن الضم يجب أال يمر دون االعتراض عليه.

وتابع البيان، » لقد وصلنا إلى نقطة ال يمكن عندها للقرارات غير 
المقترنة بالعزم والتصميم أن تسهم في إدراك السالم العادل 

والدائم وتحقيق األمن اإلنساني«.
من جانبه ضم األمي���ن العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
صوته إلى أصوات اآلخرين يوم األربعاء الماضي، داعيا االحتالل 
إلى التراجع عن ضم المس���توطنات في الضفة الغربية، ومحذرًا 
من أن الخطوة تهدد أي فرصة لتحقيق س���الم عبر التفاوض مع 
الفلس���طينيين، الذين يس���عون إلى إقامة دولة تشمل الضفة 

الغربية.
وفي 23 يونيو/ حزيران، دعا مش���رعون أوروبي���ون إلى »عواقب 
متناس���بة« إذا مضت إس���رائيل، التي لها أكث���ر من 400 ألف 

مستوطن في الضفة، قدمًا في خطوات الضم.

لمنع »خطة الضم«.. مقرر باألمم المتحدة 
يدعو إلجراءات صارمة ضد االحتالل

غزة/االستقالل: 
رحبت حركة المقاومة الش����عبية في فلس����طين مساء امس 
الجمع����ة بموق����ف البرلم����ان البلجيك����ي من مخط����ط الضم 

اإلسرائيلي، داعية الدول األوروبية إلى الحذو حذوها.
وعدت الحركة، في بيان وصل "االس����تقالل"، القرار البلجيكي 
"يدعم الحق األصيل لشعبنا في أرضه ومقدراته ويسهم في 

فرض المزيد من العزلة على الكيان الصهيوني".
ودعت الحركة دول العال����م وخاصة األوروبية منها إلى اتخاذ 
موقف كالموقف البلجيكي، وإدانة قرار الضم واالعتراف بحق 

الفلسطيني في أرضه، وفرض عقوبات مشددة على االحتالل 
ومحاسبته على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا.

وصوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي فجر امس، على مش����روع 
ق����رار يطالب الحكوم����ة البلجيكي����ة بإدانة أي ق����رار تتخذه 
"إسرائيل" بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" 

له.
وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر في جلسة 
كامل����ة، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما 

امتنع 39 نائًبا عن التصويت.

»المقاومة الشعبية« تشيد بموقف 
البرلمان البلجيكي من »الضم«
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ووص���ف ان���زالق أنظم���ة عربي���ة نح���و 
"التطبي���ع"، خصوًصا في ض���وء المرحلة 
الراهن���ة الخطيرة، التي تواجه القضية ب� 
"الخيانة العلنية والطعنة المسمومة في 

خاصرة قضيتنا ونضاالت شعبنا".
ودعا إل���ى وقفة جادة من ش���عوب األمة 
التطبيع،  العربية واإلسالمية لكبح جماح 
الذي يش���كل بواب���ة لالنقض���اض على 

حقوق الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس حكوم���ة االحتالل "بنيامين 
نتنياهو"، أعلن الخميس، عن تعاون بالده 
مع اإلم���ارات في مج���ال مكافحة كورونا، 
رغم عدم وجود عالقات دبلوماس���ية بين 
البلدي���ن؛ إاّل أن تقارير عدّة كش���فت عن 
اتصاالت مكّثفة غير معلنة بين أبو ظبي 

و"تل أبيب" مؤخًرا.

وف���ي وقت الح���ق، أعلنت وكال���ة األنباء 
مش���اريع  إطالق  اإلماراتي���ة،  الرس���مية 
مش���تركة مع دولة االحت���الل في المجال 

الطبي ومكافحة فيروس "كورونا".
يأتي ذلك، في وقت ألمح فيه وزير الدولة 
اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، 
قبل أس���بوع، عن إمكانية تعاون بالده مع 
االحتالل وفتح قنوات تواصل في بعض 

المجاالت.
وتعت���زم دول���ة االحتالل الب���دء الفعلي 
لعملية الضّم مطلع يوليو )تّموز( المقبل، 
استناًدا التفاق تشكيل حكومة االحتالل 
الحالية بين رئيسها "بنيامين نتنياهو"، 
وزعيم حزب "أزرق أبيض" "بيني غانتس" 

نهاية أبريل )نيسان( المنصرم.
 وردًا عل���ى ذل���ك، أعلن رئيس الس���لطة 

بماي���و  الفلس���طينية محم���ود عب���اس 
)أي���ار( الماضي، التحّلل م���ن االتفاقيات 
األمريكية  الحكومتين  م���ع  والتفاهمات 
و"اإلس���رائيلية"، وما يترت���ب عليها من 
التزام���ات بم���ا في���ه التنس���يق األمني، 
واس���تكمال التوقيع على طلبات انضمام 
فلس���طين إلى المنظم���ات والمعاهدات 

الدولية غير المنضّمة لها.
وس���يطال مخطط الضم ما ال يقل 30 % 
من مس���احة الضفة المحتل���ة كما يقول 
"نتنياهو"، في وق���ت تواصل فيه لجنة 
مشتركة بين "واشنطن" و"تل أبيب" منذ 
أس���ابيع رس���م خرائط مزعومة لألراضي 
المعت���زم ضّمه���ا، تمهي���دًا العت���راف 
أمريكي بها، وفق "صفقة القرن"، المعلنة 

في 28 يناير )كانون الثاني( المنصرم.

وتضمنت الصفقة المرفوضة فلسطينًيا 
بن���ودًا ع���دة، أبرزه���ا أن تك���ون القدس 
المحتل���ة "عاصمة غير مقس���مة" لدولة 
الالجئي���ن  ع���ودة  ورف���ض  االحت���الل، 
الفلسطينيين إلى األراضي المحتلة سنة 
1948، واإلبقاء على مس���توطنات الضفة 
المحتل���ة، ومنطقة غور األردن وش���مال 
البح���ر المي���ت، تحت الس���يطرة الكاملة 

لالحتالل.
كما تش���ترط اعتراف الفلسطينيين بما 
ُتسمى "يهودّية إس���رائيل"، ونزع سالح 
المقاومة ف���ي قطاع غزة، عل���ى أن ُينظر 
حال تحقيق ذلك في إمكانية إقامة دولة 
فلس���طينية "منزوعة الس���يادة"، على ما 
تبق���ى من أراٍض بالضفة وغ���زة، تربطها 

جسور وأنفاق.

القيادي حبيب لـ »االستقالل«: التطبيع العربي جّرأ االحتالل على اتخاذ قرار »الضم«
غزة/ قا�سم الأغا: 

عّد القي��ادي يف حركة اجله��اد الإ�سالمي خ�سر حبيب 
اأن هرول��ة اأنظم��ة عربي��ة نحو التطبيع م��ع الحتالل 
الإ�سرائيلي، ت�سّكل اأحد العوامل التي جّراأت الحتالل 

لتخ��اذ ق��راره ب�س��ّم الأغ��وار وال�س��فة الفل�س��طينية 
املحتل��ة.   وقال القيادي حبي��ب يف مقابلة مع �سحيفة 
»ال�ستق��الل« اأم���س اجلمع��ة، »التطبي��ع ي�س��كل عامالاً 
من بني عوام��ل عّدة �سّجعت الع��دو ال�سهيوين لالإقدام 

��م، اإ�سافة اإىل دعم الإدارة الأمريكية  على خطوة ال�سّ
ا ل يتجزاأ م��ن �سفقة  له��ذه اخلط��وة، التي تع��د ج��زءاً
الق��رن الكارثي��ة الت��ي ترعاه��ا عل��ى ح�س��اب الق�سية 

الفل�سطينية، وحقوق ال�سعب الفل�سطيني«.

يافا المحتلة/ االستقالل: 
شاركت جموع غفيرة من أهالي مدينة يافا والمنطقة 
ام���س، في صالة الجمعة الحاش���دة التي أقيمت في 
حديقة الغزازوة بالمدينة بتنظيم من لجنة المتابعة 
العلي���ا للجماهير العربية في الداخل الفلس���طيني، 
واللجن���ة الش���عبية للدفاع ع���ن مقبرة االس���عاف 
المنبثقة عن الهيئة االسالمية المنتخبة وذلك رفضًا 
لنبش عظام موتى المس���لمين في مقبرة االس���عاف 

االسالمية بمدينة يافا.
وأكد خطي���ب الجمعة الش���يخ كم���ال خطيب على 
رفض المسلمين على نبش عظام موتاهم في مقبرة 
االس���عاف بمدينة ياف���ا، داعيًا ال���ى توحيد الصف 
لمواجهة ه���ذا المخطط، قائاًل "م���ا يجري اليوم في 
يافا من اعتداء على مقبرة االسعاف وتجريف القبور 
وتكسير العظام والجماجم، ال يختلف عما حصل في 

مقبرة مأمن الله، وال عما حصل في مقبرة القس���ام، وال 
عم���ا يحصل في مقبرة صفد، وغيرها، وجميعها نالها 

من األذى ما نال مقبرة االسعاف".
وق���ال الخطيب "يافا التي ما عرفنا اس���مها اال مقترنا 
باسم القدس، وهو شرف عظيم أن تكون مساجد يافا 

هي االقرب الى المسجد األقصى المبارك، قدركم أنتم 
يا أهل ياف���ا أن تدافعوا عن األموات واألحياء، فمقبرة 
االس���عاف تقول للظالم انت الغريب وليس أهلي في 
يافا، بحر يافا، برتقال يافا، برج الساعة ومسجد حسن 

بك يقول للظالم أنت الغريب وليس أهلي في يافا".

وتاب���ع "التاريخ ال يكتب من يس���يرون م���ع الموج، بل 
يكتب عمن يس���بح عك���س التيار، هذه ه���ي مرحلة 
الس���باحة عكس التيار، واذا دارت الدنيا علينا لن ندور 
مع الدائرين بل سنقف شامخين ومفعمين باألمل أننا 

على أبواب فرج إن شاء الله، فال تهنوا وال تحزنوا".

وعقب انتهاء صالة الجمعة انطلقت مسيرة حاشدة 
بمش���اركة المئات من ش���تى المدن والقرى بالداخل 
الفلسطيني، لتجوب ش���وارع المدينة باتجاه مقبرة 

االسعاف االسالمية قرب دوار الساعة بيافا.
وقد عل���ت التكبيرات م���ن حناجر المش���اركين في 
المسيرة، ورددوا هتافات رافضة ومنددة بمخططات 
بلدية »تل أبيب«، رفضًا لنبش عظام موتى المسلمين 
ف���ي المقبرة، ومنددة بسياس���تها ف���ي التعامل مع 

مقدسات المسلمين.
وقال النائب يوسف جبارين لقد اختتمت المظاهرة 
اليافوية الحاش���دة ضد تدنيس مقبرة االس���عاف، 
وذلك بمب���ادرة لجن���ة المتابعة واللجنة الش���عبية 

للدفاع عن المقبرة.
وأض���اف تأت���ي المظاه���رة اس���تمراًرا للفعالي���ات 
االحتجاجي���ة ض���د مخطط البلدي���ة بتدنيس مقبرة 
االس���عاف، حي���ث نق���ُف في وج���ه ه���ذا المخطط 
كتًفا ال���ى كتف مع أهالينا في ياف���ا لحماية المقبرة 
السلطوية االقتالعية  للممارسات  وللتصدي بوحدتنا 
وللمخططات المتواصلة لس���لب الحق���وق التاريخية 

لشعبنا.

سلفيت/ االستقالل: 
منعت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« أمس الجمعة، العش���رات من أهالي بلدة 
حارس غرب مدينة س���لفيت ش���مال الضفة الغربية المحتل���ة، من إقامة صالة 

الجمعة في أراضيهم المهددة بالمصادرة.
وكانت قوات االحتالل أغلقت صباح امس مداخل القرية وأقامت حاجًزا عسكرًيا 
على المدخل الغربي لها، ومنعت وصول النشطاء لمساندة أهاليها في وجه ما 

تتعرض له من اعتداءات واستيطان.
وافادت مصادر محلية بأن المشاركين أقاموا صالة الجمعة على المدخل الغربي 

للبلدة بالقرب من الحاجز العسكري.
وكان أهالي حارس وبمشاركة شعبية يقيمون الصالة في أراضي البلدة المهددة 

باالستيالء عليها لألسبوع الخامس على التوالي.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شّنت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، فجر امس 
الجمعة، حملة اعتقاالت ف���ي الضفة الغربية 

والقدس المحتلة.
فف���ي نابل���س، اقتحم���ت ق���وات االحت���الل 
اإلس���رائيلي بل���دة بورين واعتقلت األس���ير 
المحرر غسان زيدان نجار، بعد تفتيش منزله 
والعبث به، واعتقلت الشاب علي محمد سيف 

بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة برقة.
كذلك داهم���ت دوريات االحت���الل بلدة كفر 
قليل ومنطقة الضاحية وش���ارع القدس دون 

اإلبالغ عن اعتقاالت.
وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات االحتالل 
قرية العيس���وية؛ حيث اندلع���ت مواجهات 

مع الش���بان في ح���ي عبيد، تزامن���ا مع ذكرى 
استشهاد محمد سمير عبيد.

وأف���ادت مص���ادر محلية أن ق���وات االحتالل 
اعتقلت أنور سامي عبيد من على حاجز زعيم، 
وذل���ك بعد اقتح���ام منزله العتقال ش���قيقه 

محمد.
وتشهد بلدة العيساوية مواجهات باستمرار 
بين الش���بان وق���وات االحت���الل التي تقتحم 

البلدة وتنكل بالمواطنين.
كما أصيب ش���اب فلس���طيني برضوض جراء 
اعتداء للمستوطنين على سيارته قرب مفرق 

قرية دوما جنوب نابلس.
وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين ألقوا 
الحجارة على مركبة كان يقودها الشاب محمد 

عب���د الحفيظ زعرور )28 عاًم���ا( من قرية صير، 
واخت���رق الحجر زجاج المركب���ة التي تعرضت 

لعدة أضرار مادية.
"تدفيع  وعصاب���ة  المس���توطنون  ويم���ارس 
الثم���ن"، أعمااًل إرهابية عل���ى الطرقات، بينما 
تتولى قوات االحتالل حمايتهم في كثير من 

األحيان.
جدير بالذكر أن الش���هيدة عائشة الرابي من 
بلدة بديا في س���لفيت، كان���ت ضحية حجارة 
المس���توطنين التي ألقيت على المركبة التي 
كان يقودها زوجها مع طفلتها واستشهدت 
على الف���ور قرب حاجز زعت���رة جنوب نابلس، 
قب���ل نح���و ع���ام، دون أن يحاك���م االحتالل 

المستوطنين القاتلين.

االحتالل يمنع صالة الجمعة االحتالل يعتقل 3 مواطنين ومستوطنون يعتدون على شاب بالضفة 
في أراضي حارس المهددة

جماهير غفيرة تؤدي صالة الجمعة بيافا رفضًا لنبش مقبرة اإلسعاف اإلسالمية
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���ارك عش���رات آالف المصلين في 
أداء صالة ظهر الجمعة في المس���جد 
األقصى المبارك، وسط قيود وانتشار 
مكثف لقوات االحتالل اإلس���رائيلي 
في أنح���اء البلدة القديم���ة وبوابات 

المسجد.
وأفادت دائرة االوقاف االسالمية، بأن 
20 ألف مصل أدوا صالة الجمعة امس 
في األقصى، وجميعهم التزموا بلبس 

الكمامة.
بدوره ش���دد خطيب األقصى الشيخ 
محمد سليم خالل خطبته على هوية 

األسرة الفلسطينية.
وق���ال إن "الهوية الوطنية لألس���رة 
الفلسطينية هي دينها، لذلك نهى 
النب���ي عن التش���به بالكف���ار حفاًظا 

عليها، ومن تشبه بقوم فهو منهم".
ولفت إل���ى إن قضيتن���ا تعيش في 
واقتصادية  سياسية  عديدة  ورطات 

وصحية واجتماعية.
وأكد س���ليم أن "العم���ل على تمرير 
مش���روع قان���ون حماية األس���رة من 
العنف ه���و دعم لتثبي���ت الورطات، 
فهل مش���روع التحرير يم���ر عبر هذا 

القان���ون ..؟ أم هذا القانون خروج عن 
هويتنا".

وبي���ن أن قضيتنا تف���رض علينا أن 
نرسخ وحدتنا السياسية.

وقال خطي���ب األقص���ى إن قضيتنا 
تفرض علينا أن نعمل على الخروج من 

ورطتنا االقتصادية بالتكافل.
ملزم���ًا،  يك���ون  وأضاف: "اإلحس���ان 

فانقطاع رواتب الموظفين يوجب على 
أصحاب رؤوس االموال من أبناء اسرنا 
الفلس���طينية اخراج ج���زء من اموالنا 
للموظفي���ن، ليس منة واحس���انا، بل 

فرضًا وجبًرا".
ولفت س���ليم إلى أن ورطتنا الصحية 
بما يسمى وباء كورونا يحتم علينا أن 
نأخذ باألسباب الش���رعية والصحية، 

وأن نك���ون واعين ونلتزم باإلرش���اد 
واألسباب. وندد خالل الخطبة بمشروع 
حماية األس���رة من العن���ف، وأكد أنه 

مرفوض جملًة وتفصياًل.
وبين أن إقرار هذا المشروع ليس من 
صالحيات السلطة التنفيذية، بل من 
صالحيات المجلس التشريعي، "وهو 

معطل".

20 ألف مصٍل يؤدون »الجمعة« برحاب األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذر خطيب المس���جد األقصى ورئي���س الهيئة اإلس���المية العليا في مدينة 
القدس المحتلة عكرمة صبري من أن استمرار الصمت وعدم كبح جماح االحتالل 
اإلسرائيلي س���يزيد من تصعيده وتحقيق أطماعه في االستيالء على المسجد 

األقصى وتحقيق مآربه بخطوات متسارعة.
وقال صبري في بيان وصل »االستقالل« نسخة عنه »إنه ال بد من لجم االحتالل، 
وال يكون ذلك إال بالحراك الدبلوماس���ي والشعبي بشد الرحال إلى األقصى رغم 

التضييق على المصلين«.
وشدد على ضرورة شد المقدس���يين الرحال والتواجد في ساحات األقصى في 

كافة األوقات، حتى يتمكنوا من حمايته من االقتحامات اليومية.
وق���ال صبري »ال ب���د من إعمار األقصى بالص���الة فيه، وهذا ما نأمل���ه دائًما من 
المقدس���يين الذين اعتادوا دائًما أن يكونوا حماة لألقصى في جميع الظروف 

واألوقات«.
وأش����ار إلى أن االحتالل ُيحرض وُيش����جع المس����توطنين المقتحمين 
لألقصى، ويحاول أن ُيْخلي المس����لمين من المس����ار الذي يتحرك فيه 
المس����توطنون من ب����اب المغاربة إلى جهة باب الرحم����ة، »وهي خطوة 

عدوانية خطيرة«.
وبين الشيخ عكرمة صبري أن االحتالل يسعى لشل مهام حراس األقصى الذين 
يتبعون لدائرة األوقاف، مبينًا أن أي حارس يعترض على تجاوزات المستوطنين 

المقتحمين، فإنه ُيعتقل وُيبعد«.
وقال »ال بد من المحافظة على حراس األقصى، وإعطائهم الحصانة، وحمايتهم 

لتأدية واجبهم الملقلى على عاتقهم«.

صبري: عدم كبح جماح االحتالل 
سيزيد أطماعه باألقصى

خانيونس/ االستقالل: 
المقاومة اإلس���المية  نظمت حرك���ة 
حماس امس الجمعة مسيرة حاشدة 
في محافظة خانيونس جنوبي قطاع 
غزة رفًضا لمخطط ضم الضفة الغربية 
واألغوار. ورفع المشاركون في المسيرة 
التي انطلقت من مس���اجد المحافظة 
ش���عارات تندد بعملية الضم وتحذر 
االحتالل من المساس بشير واحد من 

الضفة الغربية او األغوار.
وفي كلمة الحركة قال عضو المكتب 
السياسي لحماس صالح البردويل إن 
هذه الوقفة تأتي إلعالن الرفض لقرار 
الض���م الصهيوني للضف���ة الغربية 

واألغوار.
وأك���د البردوي���ل أن صراعنا مع العدو 
ا أو على حدود،  ليس بالقطعة أو ُمجزًء
وإنما هو صراع وجود، وال مكان للعدو 
على ذرة تراب من أرضنا، ال في غزة وال 

الضفة وال القدس وال أراضي 48.
وأضاف: "من يعتقد أننا نس���تهين 
به���ذا الق���رار فإننا نخ���رج لنقول: ال 

له���ذا الض���م وال له���ذه السياس���ة 
الصهيونية".

 وأشار الى أن االحتالل ينتهز فرصة 
التطبي���ع من قب���ل العرب وس���لوك 
الس���لطة المخ���زي ويق���وم بالمزيد 
م���ن اإلجراءات الخبيث���ة بحق االرض 

والمقدسات.
وأض���اف: "لن تمر هذه الجريمة وربما 
فتح االحتالل على نفسه باًبا من أبواب 
الص���راع الجديد ووضع قطار القضية 

على السكة الصحيحة". 
وقال: "ال مجال لمزيد من المساومات 

وال للتنس���يق األمني وال المفاوضات 
أو مراهنات جدي���دة.. يجب أن نوجه 
الس���فينة عل���ى أس���اس المقاوم���ة 
والشراكة الوطنية وليس على أساس 
التبعية ومن ضيع مستقبل الشعب 

وتنازل عن حقوقه". 

حماس تنظم مسيرة بخانيونس رفضًا لمخططات الضم

قلقيلية/ االستقالل:
وضعت سلطات االحتالل ومن خالل ما يسمى بمجلس مستوطنات الشومرون حجر األساس لمدرسة 
في مس���توطنة تسوفيم المقامة على أراضي قرية صوفين شرق قلقيلية بتكلفة 29 مليون شيكل 
ويتوقع أن تكون جاهزة لالستخدام العام القادم. وسبق أن صادقت حكومة االحتالل الشهر الماضي 
على توس���يع مستوطنة تسوفيم على حساب أراضي المواطنين وبناء )92 وحدة استيطانية( ضمن 
مخطط واسع لبناء 7 آالف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأقيمت مستوطنة 

تسوفيم على أراضي قرية صوفين عام 1989م  ويقطنها حاليًا حوالي 2400 مستوطن.
وتعد قرية صوفين إحدى القرى الكنعانية التاريخية، وتقع على تل صغير شرق مدينة قلقيلية، 

ويجاورها تل قرية خلة نوفل، وتبعد صوفين عن مركز المدينة حوالي 3 كم.

الخليل/ االستقالل: 
قال رئيس المجلس التش���ريعي الفلس���طيني، عزيز دوي���ك، إن منزل العائلة 
تعرض العتداء بالقنابل فجر أمس الجمعة، وهي المرة الثانية خالل أيام حيث 

تعرض المنزل إللقاء قنبلة يدوية قبل 4 أيام.
وأضاف دويك خالل تصريحات صحفية أنهم تقدموا بشكوى للشرطة منذ أيام، 
كما تقدموا بشكوى للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان وبدورهم وعدوا بمتابعة 

القضية مع مدير الشرطة في الخليل.
وأك����د دويك بأنه لم يحصل ش����يء من أجل حماي����ة العائلة حيث تكرر 
االعت����داء فج����ر أمس بصورة أعنف من االعتداء الس����ابق قب����ل أيام على 

منزلهم في الخليل.
ونفى رئيس المجلس التش���ريعي ما يش���اع عن أن العائل���ة رفضت التعاون 
مع األمن الفلس���طيني، مؤكًدا على تواصلهم باس���تمرار م���ع األمن وتزويدهم 
بتسجيالت الكاميرات منذ اليوم األول لالعتداء وأسماء األشخاص الذين يقفون 

وراء الحادث.
وشدد دويك على أن األمن لم يوقف أحدًا على خلفية االعتداء، ولم يوفر الحماية 
للمنزل، متس���ائال عن سبب توفير الحماية ألش���خاص يتعرضون للخطر فيما 

ُيترك آخرون دون حماية.
وأردف دويك: "ما نتعرض له جريمة، والتقصير واضح تش���هد عليه منظمات 

حقوق اإلنسان، ورسالتي أن هذه قضية أمن مواطن يتعرض البتزاز".

دويك: تعرضنا العتدائين بالقنابل 
واألمن لم يوفر لنا الحماية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وصف���ت وزيرة الخارجية اإلس���رائيلية الس���ابقة، 
تسيبي ليفني، اعتزام حكومة االحتالل ضم أجزاء 

من الضفة الغربية بأنه "خطأ تاريخي".
وفي ح���وار مع ش���بكة "CNN" قالت ليفني بهذا 

الشأن: "اعتقد أن ضم نحو 30% من الضفة الغربية 
يعني االس���تغناء عن الس���الم المأمول مستقبال، 

وأعتقد أن هذا ضد المصالح اإلسرائيلية".
وأعربت وزيرة الخارجية اإلس���رائيلية السابقة عن 
إيمانها "بفكرة حل الدولتين والتعايش جنبا إلى 

جنب بس���الم وأمن، وبأن القي���ام بهذه الخطوات 
أحادي���ة الجان���ب )الض���م( يعن���ي بالحقيقة أن 
"إس���رائيل" س���تتجاوز وتتخطى نقطة الالعودة، 
وهذا أمر ليس فقط إلس���رائيل بل للفلسطينيين 

يعتبر خطأ تاريخيا ضخما".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعمت القناة العبرية الثانية أن رئيس الس���لطة 
محمود عباس أمر رئيس الوزراء محمد اشتية خالل 
الليلة قبل الماضية بعدم التدخل بتاتًا في األمور 

السياسية.  وأضافت القناة العبرية أن الرئيس أبو 
مازن طلب من اش���تية االنشغال فقط في كيفية 

تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.
وبحسب زعم القناة فإن أبو مازن غاضب من اشتية 

ألنه لم يقم بالتنس���يق معه في عدة تصريحات 
أطلقه���ا رئيس ال���وزراء الفلس���طيني، حيث قال 
اشتية إن الرد الفوري على تطبيق الضم سيكون 

بإعالن استقالل دولة فلسطين.

ليفني تصف مخطط الضم بـ »الخطأ التاريخي«

القناة الثانية: عباس طلب من اشتية عدم التدخل في األمور السياسية

االحتالل يبدأ بناء مدرسة للمستوطنين 
على أراضي صوفين بقلقيلية 
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غزة/ االستقالل: 
أكد المختص في ش���ؤون األسرى، عبد 
الناصر فروانة، امس الجمعة، أن جميع 
األس���رى الفلس���طينيين في س���جون 

االحتالل تعرضوا للتعذيب .
وق���ال فروان���ة، "ف���ي الي���وم العالمي 
التعذيب ومساندة ضحاياه،  لمناهضة 
والذي وافق ام���س الجمعة 26  يونيو/

حزيران، ف���إن 100% م���ن المعتقلين 
تعرضوا للتعذيب".

وأضاف، ان "هناك تالزمًا بين االعتقال 
والتعذي���ب، وأن كل م���ن م���ر بتجربة 
االعتق���ال، تعرض لش���كل أو أكثر من 
أشكال التعذيب، الجسدي او النفسي"، 
متس���ائال، "ه���ل منك���م أو بينك���م أو 
حولكم من س���بق واعتقل ولم يعذب؟ 
أو ل���م يلحق به أل���م ج���راء االعتقال؟، 
وهل سمعتم عن أسير أو معتقل يقبع 
اآلن داخل الس���جون ول���م يعذب أو لم 
يلح���ق به ألم جراء ما م���ورس و يمارس 
بحقه وبحق األس���رى عموما من تعذيب 

جسدي أو نفسي؟".

وأردف، "أعتقد أن النس���بة تكاد تصل 
%100 ، ولك���ن ف���ي التفاصيل يمكن 
أن تختل���ف النس���ب، إن أردنا تحديد 
من م���ورس بحقهم الضرب أو الش���بح 
أو الع���زل أو الضغط على الخصيتين أو 

عصب العينين أو ..إلخ".

وواصل فروان���ة حديثه، "علينا أن نفرق 
ما بين االعتق���ال واالحتجاز وبخصوص 
االحتجاز فيمكن أن تتعدد االجتهادات 
وتختلف التقدي���رات ما بين التعذيب 
وس���وء المعاملة، لكن وم���ع ذلك برأيي 
الش���خصي المتواضع فإن اولئك الذين 

يحتجزون لفت���رات طويلة أو ينتظرون 
لس���اعات قليل���ة ه���م أيض���ا عرض���ة 
للتعذيب وقد لحق به���م االذى واأللم 
جراء هذا االحتج���از، حتى ولو كان هذا 
في غرف "مكيف���ة"، فاالحتالل يهدف 
إل���ى تعذيب الش���خص وب���ث الرعب 

والخ���وف والقلق وإلح���اق األذى به من 
خالل ه���ذا االحتجاز وس���وء المعاملة، 
وحتى أمي وأم���ك وأختي وأختك وأبي 
وأبوك وطفلي وطفلك  يعذبون وبقصد 
أثن���اء اعتقال���ي أو احتج���ازي  وخالل 

قدومهم للزيارة".
وأوض���ح، أن "هدف االحت���الل من وراء 
التعذيب  أواالحتج���از ه���و  االعتق���ال 
وماينت���ج عنه من  أذى وأل���م، الغرض 
منه ليس انت���زاع المعلومات أو القضاء 
على القنبلة الموقوت���ة -كما هو معلن- 
وإنم���ا إلحاق األذى والضرر بالش���خص 
وبث الرعب والخ���وف والضغط وأحيانا 
االبتزاز والتش���كيك بالنفس وباآلخرين 
وإثارة الشبهات حولة من قبل اآلخرين  
وإذالله  وأصدقائه  أسرته  أمام  وإهانته 
وتدمير ش���خصيته، م���ع التأكيد على 
انني أتحدث هنا عن مفهوم التعذيب 
وفق���ا التفاقي���ة مناهض���ة التعذيب، 
وليس كما يعتقد البعض أن التعذيب 
يقتص���ر عل���ى التعذي���ب الجس���دي 

كالضرب والشبح ..إلخ".

فروانة: جميع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل تعرضوا للتعذيب

جنين/ االستقالل: 
دخل أمس الجمعة، أربعة أس���رى من محافظ���ة جنين أعوامًا جديدة في 

سجون االحتالل االسرائيلي . 
وذكر مدير نادي األس���ير الفلس���طيني منتصر س���مور في تصريحات 
صحفية أن األسرى عبد الجبار صبري خليل شمالي، من بلدة عرابه جنوب 
جنين، دخل عامه ال� 20، وهو محكوم بالسجن ٢٧عاما، فيما دخل شادي 
محمد حس���ين غوادره من قرية بير الباشا عامه ال� 18 وهو محكوم مدى 
الحياة، واألس���يران ابراهيم نعمان عبد الحافظ حوشيه وهو محكوم ٣٥ 
عامأ، ومراد عدنان يونس حوشيه وهو محكوم ٢٥عاما، وكالهما من بلدة 

اليامون دخال عاميهما ال�  18باألسر.

أربعة أسرى من محافظة جنين 
نيويورك/ االستقالل: يدخلون أعوامًا جديدة في األسر

أعلن أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
ع����ن أن منظمته غير ق����ادرة حالي����ا على توفير 
الظروف المالئمة لعقد اجتماع للجنة “الرباعية 

الدولية”، بشأن فلسطين.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أول أمس، عبر 
دائ����رة تليفزيونية م����ع الصحافيين بمقر األمم 

المتحدة في نيويورك.
وق����ال غوتيريش: "أعم����ل بقوة ويعم����ل أيٍضا 
المنس����ق الخاص )لعملية الس����الم في الشرق 
الظروف  األوس����ط( نيكوالي ميالدينوف، لخلق 
المالئمة لعق����د اجتماع للجن����ة الرباعية )األمم 

المتحدة واالتحاد األوروب����ي والواليات المتحدة 
وروسيا( بدون شروط مسبقة:.

وأض����اف: "حاليا نح����ن غير قادري����ن على خلق 
الظ����روف المناس����بة لعقد مثل ه����ذا االجتماع، 
نعتق����د أن الحوار هو الس����بيل الوحيد للمضي 

قدما في هذا الصدد".
وجدد األمي����ن العام دعوته إلس����رائيل للتخلي 
عن تنفيذ مخططاته����ا بضم مناطق من الضفة 
الغربية المحتلة لس����يادتها مطلع يوليو/ تموز 

المقبل.
وردًا على أس����ئلة الصحافيين بش����أن تحذيراته 
في جلس����ة لمجلس األمن، األربع����اء، من مخاطر 

“الضم” على عملية التس����وية، قال غوتيريش 
إنه م����ا يزال يؤمن بكل ما قاله أمام المجلس في 

هذا الصدد.
وف����ي جلس����ة لمجلس األم����ن الدول����ي عقدت 
األربعاء، حذر غوتيريش من أن “إسرائيل تخاطر 
عبر خطط ضم أراض فلسطينية، بعملية السالم 

في الشرق األوسط”.
وأضاف “الضم يش����كل انتهاكا خطيرا للقانون 
الدولي، ويضر بش����دة باحتمال ح����ل الدولتين 

ويقوض إمكانية استئناف المفاوضات”.
وخالل الجلس����ة ذاته، دع����ا غوتيريش الحكومة 

اإلسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم.

غوتيريش: غير قادرين على عقد “الرباعية الدولية” بشأن فلسطين

باريس/ االستقالل:
أطلق رؤس���اء مقاطعتين وبلديتين فرنسيتين 
نداء لدعم القرى والبلدات الفلسطينية المهددة 

بالضم في مناطق األغوار.
وجاء ف���ي النداء الذي وجهه رئيس���ا مقاطعتي 
ورئيس���ا  م���ارن،  دو  وف���ال  اتالنتي���ك،  ل���وار 
بلديت���ي جانفيلييه، وأل���ون، أن "الضم يعرض 
الفلسطينيين للخطر ويقوض أي جهد للسالم، 
وبالرغم من االدانات الدولية المتزايدة ضد هذه 
الخطة اال أن رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياه���و م���ا زال مس���تمرًا وبش���كل أعمى في 

مخططه الال شرعي".
واعتب���ر مطلقو الن���داء الموج���ه لنظرائهم في 
المقاطعات والبلديات األخرى "الضم غير مقبول 
وللمواطنين  المنتخبين  للمس���ؤولين  بالنس���بة 
الذات  بالكرام���ة واحت���رام  الذي���ن يتمتع���ون 
البشرية، كما انه غير مقبول من الدولة الفرنسية 
وم���ن األمم المتحدة اللتين عبرتا دومًا عن الرغبة 
في االس���تناد الى ح���ل الدولتي���ن وإقامة دولة 
فلس���طين الحرة المس���تقلة، فيما تهزأ حكومة 
نتنياهو ب���كل االتفاقيات والمواثي���ق الدولية. 
فالضم يضع حدًا نهائي���ًا ألي رغبة في تحقيق 

الس���الم الع���ادل والدائ���م بين اإلس���رائيليين 
والفلسطينيين وسيؤس���س لمجتمع قائم على 

التمييز والفصل العنصري".
ودع���ا مطلقو الن���داء نظراءهم في فرنس���ا الى 
رعاية قرى الغ���ور ودعمها للتعبير عن التضامن 
وعن رفض الضم وتجزئة األراضي الفلسطينية، 
ضمن رغبته���م في رؤية مب���ادرات دولية تمنع 

الضم وتعيد إطالق مبادرات سالم عادل ودائم.
ونوه الموقعون على النداء الى أنهم س���يقومون 
بتس���جيل رس���ائل تضامنهم لتبث في فرنسا 
وفلسطين وعلى منصات شبكات المدن الكبرى، 
على أن تتواصل كل مدينة فرنس���ية راغبة في 
التوقيع على النداء مع قرية او تجمع فلس���طيني 

مهدد.
وفي ذات الس���ياق وجه س���فير فلس���طين لدى 
فرنسا س���لمان الهرفي، رسائل شكر للموقعين 
عل���ى الن���داء، مش���يدًا بمبادرته���م الدالة على 
تمس���كهم بالقان���ون الدول���ي وتضامنهم مع 
الش���عب الفلس���طيني ف���ي معركت���ه من أجل 
تحقي���ق أهداف���ه الوطني���ة المش���روعة ف���ي 
العودة وتقرير المصير وبناء دولته المس���تقلة 

وعاصمتها القدس.

مدريد/ االستقالل: 
 طالب سياسيون اس���بان وأعضاء في البرلمان 
االس���باني، ووزراء س���ابقون، حكوم���ة بالدهم 
برف���ض عملية الض���م اإلس���رائيلية لألراضي 
الفلس���طينية، والتهدي���د بأنه ل���ن يمر دون 
عواقب وخيمة. وأعربوا في رس���الة وجهت إلى 
وزي���رة خارجية اس���بانيا أرنش���ا غونثالث، عن 
قلقهم الشديد من مش���روع الضم اإلسرائيلي 

لألراضي الفلسطينية.
وقالوا في رس���التهم: »نتوجه إليكم لنعبر عن 
قلقنا الشديد تجاه مش���روع الضم االسرائيلي 
لألراض���ي الفلس���طينية من الضف���ة الغربية، 
نظ���را لالتئ���الف الحكوم���ي اإلس���رائيلي بين 
بنيامين نيتنياهو ورئي���س حزب أزرق أبيض 
بيني غانتس، والنّية ببدء خطة الضم وتوس���ع 
أراٍض فلسطينية  االس���رائيلية على  السيطرة 

محتلة بتاريخ األول من يوليو«.
وأضافوا: »في خطاب نتنياهو في الكنيس���ت، 
كرر وأك���د نية الب���دء في قرار ض���م أجزاء من 
الضفة الغربية قائال )قد حان الوقت لمن يؤمن 
بعدال���ة حقنا في األرض االس���رائيلية ان يقم 

بهذه العملية التاريخية(«.
وأعرب���وا عن تأييدهم لموق���ف الممثل األعلى 
للسياسات الخارجية لإلتحاد األوروبي جوزيف 
بوريل الذي حذر »إسرائيل« بأنه »لن تتم خطة 
الضم بش���كل عاب���ر دون ردود أفع���ال«، ففي 
الواقع أن هذا القرار يمثل اختراقا كامال للقانون 
الدولي ويهدد بشكل كبير المنظومة متعددة 
األطراف المبنية على أسس ومؤسسات دولية.

وش���ددوا على ضرورة تصدي االتحاد األوروبي 
والدول األعض���اء لقرار الضم ومواجهته، فعلى 
صعيد مؤتم���ر وزراء الخارجية اتضح أن اغلبية 
قلقة بش���أن الض���م، لكن ظه���ر االختالف مع 
بع���ض الدول وهذا يش���كل صعوبة في اتخاذ 

موقف مشترك على صعيد االتحاد األوروبي.
وطالب���وا الحكومة اإلس���بانية بتبن���ي الموقف 
الفرنس���ي، التي صرحت خالل مش���اركتها في 
مجل���س األمن بش���كل واضح وعلن���ي موقفها 
اتجاه الضم اإلس���رائيلي، وح���ذرت أن ضم أي 
جزء من األراضي الفلس���طينية ستترتب عليه 
عواقب وخيمة على صعيد العالقة بين فرنس���ا 

وإسرائيل

حملة فرنسية للتضامن مع 
مناطق األغوار المهددة بالضم

سياسيون وأعضاء في البرلمان اإلسباني: 
عملية الضم لن تمر دون عواقب وخيمة
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اإعالن �صادر عن جمعية املجل�س
 الأهلي ملنع حوادث الطرق

تعلن جمعي���ة المجلس االهلي لمنع حوادث الط���رق عن حاجته لوظيفة 
اداري للعمل في الجمعية - غزة   

�شروط الوظيفة:
*يحمل مؤهال حد أدني دبلوم ادارة أو محاسبة 

 *مهارات عالية في استخدام الحاسوب وأجهزة االتصال.
*خبرة التقل عن س���نتين كاملتين فى عمل مدفوع األجر في مجال أعمال 

االدارة أو المحاسبة.
 *مهارات عالية في االتصال والتواصل مع فريق العمل والمؤسسات األخرى.

*أن يكون من غزة.
 مكان العمل : جمعية المجلس االهلي – غزة 

يبدأ استقبال الطلبات يوم االحد 2020/6/28 في مقر الجمعية 
آخر موعد لقبول طلب���ات التوظيف يوم األربعاء الموافق 01\2020/07 في 

تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.
م���ن يرغب فى التقدم لهذه الوظيفة يمكنه التوجه لمقر الجمعية إلرفاق 

االوارق الجامعية والسيرة الذاتية.
العنوان / غزة – شارع الشفاء – مقابل ترخيص غزة – برج الكرمل الطابق الرابع

غزة/ االستقالل: 
أظهر اس���تطالع للمركز الفلسطيني 
الفلس���طينيين  أغلبية  أن  للبح���وث 
الس���لطة  رئيس  اس���تقالة  يؤيدون 
محمود عباس، ويعتبرونه غير صادق 
في تنفيذ قراراته بوقف التنس���يق 

األمني مع االحتالل اإلسرائيلي.
وجاء في االستطالع الذي نشره المركز 
الفلس���طيني للبح���وث السياس���ية 
والمسحية، أن 60% من المستطلعة 
أراءهم غير راضي���ن عن عباس، فيما 
يرى 52% أن الس���لطة أصبحت عبًئا 

على الشعب الفلسطيني.
م���ن   %67 أن  ويبين االس���تطالع 
الفلس���طينيين ي���رون أن الطريق���ة 
األمثل إلنهاء االحتالل هي المقاومة 

المسلحة والشعبية.
بينما ي���رى 63% أن ح���ل الدولتين 
التوس���ع  عملًيا بس���بب  يع���د  ل���م 

االستيطاني.
وأيد 71% من المس���تطلعة أراءهم 
وقف العمل باتفاق أوسلو، وقطع كافة 
العالقات بين الس���لطة و"إسرائيل"، 

كأفضل خيار لمواجهة قرار الضم.
وأش���ار االس���تطالع إلى أن 81% من 
الفلس���طينيين يثقون بوجود فساد 
في مؤسسات السلطة، في حين يرى 

65% أن حكومة اشتية لن تنجح في 
الضفة  وتوحيد  المصالح���ة  تحقيق 
والقطاع، إضافة إلى أن نسبة 77% لم 
تثق بوصول تبرعات صندوق وقفة عز 

للمحتاجين.
وذكر أنه لو جرت انتخابات رئاس���ية 
جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط 
هما محمود عباس وإس���ماعيل هنية 
)رئيس المكتب السياسي لحماس(، 
يحصل األول على 42% من األصوات 

ويحصل الثاني على %49.
وبحس���ب االس���تطالع فإنه لو جرت 

انتخاب���ات برلماني���ة جدي���دة اليوم 
تحص���ل قائم���ة التغيي���ر واإلصالح 
التابع���ة لحركة حم���اس على %34، 
وفت���ح عل���ى 36%.ورغ���م الحص���ار 
والتضيي���ق الذي يعاني منه القطاع، 
فقد بلغت نس���بة التصويت لصالح 
حم���اس في قطاع غ���زة 47% ولفتح 
28% في ارتفاع ملحوظ عن األشهر 

السابقة.
وبلغ���ت وف���ق االس���تطالع نس���بة 
اإلحساس باألمن والسالمة الشخصية 

في قطاع غزة %74.

ووفق المركز فقد ُنّفذ االستطالع في 
الفترة ما بين 17-20 حزيران )يونيو( 
2020، إذ اختيرت عينة عشوائية من 
األشخاص عددها 1200 شخص في 
نس���بة  موقًعا س���كنًيا وكانت   120

الخطأ +/-%3.
وجاء االس���تطالع في فترة ش���هدت 
مجموع���ة  الفلس���طينية  المناط���ق 
إع���الن  وأبرزه���ا  تط���ورات مهم���ة، 
نيتها ضم  اإلس���رائيلية  الحكوم���ة 
الضفة واألغوار، وما تبعها من إجراءات 

ومواقف فلسطينية.

استطالع: غالبية الفلسطينيين يطالبون باستقالة عباس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مسؤول فلس���طينّي إن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلّية، بنيامين 
نتنياهو، مّرر رسالة للسلطة الفلسطينّية مفادها أن الضّم لن يشمل غور 

األردن، بحسب ما ذكرت القناة 12 اإلسرائيلّية.
ووفًقا للقناة، فإّن الرسالة اإلس���رائيلّية ُنقلت عبر رئيس الموساد، يوسي 

كوهين، الذي التقى الملك األردني عبد الله الثاني في عّمان، مؤخًرا.
و"سيقتصر الضّم" وفق الرسالة على كتلتين أو ثالث كتل استيطانّية، ما 
تزال غير معروفة، رّجحت القناة أن تكون منها "غوش عتصيون" و"معاليه 

أدوميم".
واألربعاء، قّدر وزير الخارجية اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، أن "إسرائيل" لن 

تقدم على ضّم األغوار، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الرسمّية.
وأضاف أش���كنازي، في جلس���ات مغلقة، أّن "الجميع يفهم ذلك"، بحسب 

القناة.
ونقلت القناة عن مصدر مّطلع على تفاصيل مخّطط الضّم أن الخّطة الحالّية 

"مقّلصة أكثر بكثير من رغبة اليمين".
وتتقاطع تصريحات أش���كنازي مع ما نقلته "رويت���رز"، الثالثاء، عن مصدر 
أميركي مطلع على مداوالت اإلدارة األميركية أن من بين الخيارات الرئيسية 
المتوقع بحثها، عملية تدريجية تعلن بموجبها "إس���رائيل" "س���يادتها 
مبدئيا" على عدة مستوطنات قريبة من القدس المحتلة، بدال من 30% من 

الضفة الغربية الواردة في خطة  نتنياهو األصلية.
وأضاف المص���در األميركي "لم تغلق الباب أم���ام عملية ضم أكبر، لكنها 
تخشى من أن الس���ماح إلسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة قد يبدد أي آمال 
في أن يأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الطاولة لمناقشة خطة 

ترامب للسالم" المعروفة باسم "صفقة القرن".

قناة عبرية: نتنياهو أرسل 
رسالة سرية لعباس بشأن الضم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "بيتونا إسرائيل"، أمس الجمعة، إن 
رئي����س حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو يدمر النظام األمني   ويجرنا 

جميًعا إلى حافة الهاوية.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، على لسان ليبرمان، زعمه، "حماس 
في عملية تراكم قوة هائلة، األموال القطرية التي نسمح بوصولها لغزة 
تمنحهم القدرة على هذا التطور، وإن معدل تراكم قوتهم مرعب، كما 
أنهم يحس����نون من جودة قواتهم، والتدريب ومدى إطالق الصواريخ، 
ويعززون سلطتهم، ويهربون أطناًنا من المعدات العسكرية من سيناء.

وأضاف: "ال يوجد ش����يء حول هذا ال نق����اش وال مراجعة، الجنوب كله 
يغلي".

وادع����ى أن قطر اآلن تبحث عن س����بب لوقف تحوي����ل األموال إلى غزة 
ألنهم سئموا منهم أيضا، على حد وصفه.

ليبرمان: نتنياهو يدمر النظام األمني 
القدس المحتلة/ االستقالل: ويجر »إسرائيل« إلى حافة الهاوية

نش���رت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية 
تفاصي���ل جديدة حول التع���اون بين االحتالل 
واإلمارات ف���ي محاربة كورونا وال���ذي أعلن عنه 
رئيس وزراء االحتالل "بنيامي���ن نتنياهو" أول 

امس الخميس.
 وبحس���ب الصحيفة فإن طائرة تابعة لش���ركة 
طي���ران أوكرانية هبطت في مط���ار "تل أبيب" 
بالس���ادس والعشرين من شهر مارس الماضي 
وكان على متن هذه الطائرة 100 ألف مس���حة 

لفحص فيروس كورونا، وقد كانت هذه الطائرة 
قادمة من اإلمارات.

وأضافت "يديعوت أحرون���وت" أن مصدر هذه 
المس���حات كان سريًا حتى هذا اليوم حيث قال 
االحتالل ف���ي ذلك الوقت: إن هذه المس���حات 

وصلت من دولة ال تقيم عالقات مع "إسرائيل".
أكدت الصحيفة أن جهاز الموساد كان مسؤواًل 
عن التنسيق في هذا األمر، وقد أقلعت الطائرة 

من أبو ظبي مباشرة تجاه "تل أبيب".
 ووفق���ًا للصحيف���ة فإن���ه من���ذ ش���هر مارس 

الماضي بدأ التعاون بش���كل سري بين اإلمارات 
و"إس���رائيل" في مجال محاربة فيروس كورونا، 
وأول أمس كش���ف "نتنياهو" عن هذا التعاون 
وأصبح بشكل علني، وقال رئيس وزراء االحتالل 
إن البلدين س���يعلنان تفاصيل ه���ذا التعاون 

قريبًا.
بينما كان موقف رئيس جهاز الشاباك وسطيًا، 
حيث توق���ع أن يكون هنال���ك رد على تطبيق 
الضم ولكن لن يكون هذا الرد كبيرًا ولن يكسر 

القواعد.

اإلعالم العبري ينشر تفاصيل جديدة حول التعاون بين »إسرائيل« واإلمارات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية، 
إن جهات في الليكود تطرح إمكانّية عدم إتمام 
اتفاق التن���اوب بين رئي���س الحكومة الحالي 
بنيامي���ن نتنياهو، ورئي���س الحكومة البديل 
بين���ي غانتس، عل���ى ضوء تراج���ع األخير في 

استطالعات الرأي.
وأوضحت الصحيفة، أن الليكود يدرس ترشيح 
غانت���س للرئاس���ة، بدال من رئاس���ة الحكومة، 
الفت���ًة إل���ى أنه "غي���ر منطقي، عن���د الوصول 
للحظ���ة التناوب أن يكون ع���دد نواب غانتس 

)في االس���تطالعات( أقّل من عشرة نّواب، هذا 
سينتهي بأال يكون رئيسًا للحكومة"، 

وأضافت الصحيفة: "ليس عادال أن يمّرر شخص 
بكل هذه القّوة رئاسة الحكومة لشخص منعدم 
القّوة السياسّية، وعلى غانتس أن يذّوت أن هذا 
هو وضعه وأن ُيقّرر الذهاب إلى انتخابات اآلن 
أو بعد س���نة، وحينها يوجد احتمال أن يكون 
مثل )شاؤول( موفاز، الذي ترك الحكومة ووجد 

نفسه مع نائبين اثنين فقط".
قال وزير في الليكود للصحيفة إّن "االنتخابات 
ليس���ت خياًرا عن���د غانتس. س���تكون نهاية 

طريقه السياس���ّية. الذي س���يحصل في وضع 
كهذا أن نتنياهو سيترش���ح، والمركز واليسار 
سيبحثون عن مرش���ح وغانتس سيكون عالًقا 

بينهم".
وتحدثت أوساط في الليكود عن "تسوية" لهذا 
الوضع، وهو أن "يس���تمّر نتنياهو في منصبه 
رئيس���ا للحكومة مقاب���ل أن يضمن لغانتس 
مس���اًرا محترمًا للخ���روج من ه���ذه األزمة"، عبر 
ترشيحه من قبل االئتالف الحكومي للرئاسة، 
مقابل تنازله ع���ن حقيبة األمن لوزير الخارجّية 

الحالي وشريكه، غابي أشكنازي.

صحيفة عبرية: الليكود يتهرب من قانون التناوب بترشيح غانتس للرئاسة

بروكسل/ االستقالل: 
صوت البرلم���ان الفيدرال���ي البلجيكي فجر 
أم���س الجمعة، على مش���روع ق���رار يطالب 
الحكومة البلجيكية بإدان���ة أي قرار تتخذه 
"إس���رائيل" بضم أراض فلسطينية واتخاذ 

"إجراءات معاكسة" له.

وصوت لصالح الق���رار، الذي قدمته مجموعة 
الخضر في جلسة كاملة، 100 نائب من أصل 
150، ول���م يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 

نائًبا عن التصويت.
وكان النائب س���يمون موتكان من مجموعة 
الخض���ر قدم مش���روع القرار في جلس���تين 

الخارجية في  العالق���ات  للجنة  س���ابقتين 
البرلمان الفيدرالي.

وحاز مشروع القرار حينها على موافقة اللجنة 
وُعرض عل���ى البرلمان في جلس���ة كاملة، إذ 
ناقشته جميع الكتل السياسية بحضور وزير 

الخارجية البلجيكي فيليب غوفان.

البرلمان البلجيكي يعتمد قرارًا يدعو إلجراءات ضد »إسرائيل« حال »الضم«
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خطاب الناطق باس���م كتائب القسام ابو عبيدة حمل في مضمونه تلويحا بمفاوضات حول 
صفقة تبادل لألس���رى وكش���ف عن تعنت االحتالل في عدم االفراج عن اسرى من قيادات 
الحركة االس���يرة وعمدائها وهو ما دفع ابو عبيدة للقول في ذكرى عملية )الوهم المتبدد( 
والتي مّكنت المقاومة من اختطاف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط: إن الصفقًة لن تمر 
دون أن يتصّدرها القادة الكبار، واألسرى الذين، تحّنت أياديهم بدماء المحتلين، وسيدفع 
االحتالل الثمن برضاه أو رغمًا عن أنفه. وليعلم قادة االحتالل، بأن المحرمات التي كس���رت 
في )صفقة وفاء األحرار( سيتم كسرها، وأكثر في صفقة مقبلة، وإال فإننا لم نتعب أنفسنا 
في تفاوض على أقل من هذا الثمن«, وهذه الرسالة التي وجهها القائد ابو عبيدة لالحتالل 
الصهيوني تدل على ان االحتالل الصهيوني يتعنت في قضية االفراج عن بعض االسرى 
من الذين يطلق عليهم االحتالل صفة »اسرى ملطخة ايديهم بالدماء« وبالتالي فإن القسام 
يلوح بمفاجآت في قضية الجنود المحتجزين لدية ستجبر االحتالل على النزول عند شروط 

المقاومة ليس بإرادته انما رغمًا عن أنفه كما أوضح المجاهد ابو عبيدة في كلمته.
أبو عبيدة الناطق باس���م كتائب القسام، الذراع العس���كري لحركة )حماس(،اكد أن عملية 
الوهم المتبدد، ش���كلت منعطًفا مهًما في تاريخ الش���عب الفلس���طيني، وأيقونًة للحلم 
الفلس���طيني، بتحرير األس���رى وفرض إرادة المقاوم���ة, وهذا الحلم الذي يراود االس���رى 
وذويه���م لن ينتهي اال بتحرير االس���رى, وان محاوالت االحتالل لتجاهل قضية االس���رى 
لدى المقاومة الفلس���طينية امال في التوصل لمعلومات عنهم, او ارغام المقاومة على ان 
تتنازل عن ش���روطها لن يجدي نفعا, الن ش���عبنا الفلسطيني كله يعيش على امل ابرام 
صفقة تبادل مش���رفة تؤدي ف���ي النهاية الى تبييض الس���جون الصهيونية تماما من 
االس���رى الفلسطينيين, واالفراج عنهم سريعا, واذا كان االحتالل يتعنت فهناك وسائل 
لدى المقاومة س���تجعل االحتالل يلهث وراء ابرام صفقة تبادل, ومن بين هذه الوس���ائل 
أسر المزيد من الجنود الصهاينة, وزيادة الضغط الداخلي على الحكومة الصهيونية حتى 
تس���تجيب لش���روط المقاومة, خاصة ان االحتالل لم يتوصل ألي معلومة عن الجنود رغم 
كل الوس���ائل االستخبارية التي اس���تخدمها ألجل الوصول ألي معلومة عنهم, ولم تفلح 

الوساطات ايضا في ذلك,  وال يعرف هل هم احياء ام اموات.  
أبو عبيدة ش���دد على أن خي���ارات المقاومة عديدٌة لفرض إرادته���ا في هذا الملف، حتى 
تكون األثماُن، التي سيدفعها االحتالل غير مسبوقة في تاريخ الصراع, ويبدو أن المقاومة 
اس���تعدت لمعركة جديدة م���ع االحتالل ال مفر منه���ا, دافعها االول هو ق���رار الحكومة 
الصهيوني���ة بالبدء بمخطط ضم الضفة وهذا اعتبرته كتائب القس���ام والمقاومة بمثابة 
اعالن حرب, ثانية الضغط على االحتالل إلبرام صفقة تبادل اس���رى, واالنصياع لش���روط 
المقاومة, وان حالة االنس���جام بين ارادة الشعب الفلس���طيني وفصائل المقاومة تسمح 
بتفجير الصراع مرة اخرى مع هذا االحتالل الذي يضيق الخناق على ش���عبنا, ظانًا أن ذلك 
س���يؤثر س���لبا على المقاومة, وهو ال يعل���م ان هذا يزيد من حالة التالح���م وااللتقاء على 
قرار واحد وهو ضرورة التخلص من هذا االحتالل الذي هو الس���بب الرئيس���ي وراء االزمات 
والنكبات التي يعيشها شعبنا الفلسطيني والتي تجاوزت كل الحدود وفاقمت من االزمات 
االنس���انية والمعيش���ية الى حد بعيد, وكل هذا لم يبِق لنا خيارا اال المواجهة واش���عال 
الميدان م���ع هذا االحتالل, فإما ان نعيش احرارًا فوق ارضن���ا, وإما أن نموت ونحن ندافع 

عنها وعن مستقبل ابنائنا. 
نحن على يقين ان أي صفقة تبادل س���تتم وفق الشروط التي حددتها فصائل المقاومة 
الفلسطينية, وان االحتالل سينصاع ان عاجال او اجال لشروط المقاومة, وتضحيات االسرى 
لن تذهب هدرا, وعهدهم بنا أن نبقى امناء على قضيتهم حتى ينالوا حريتهم من سجون 

االحتالل الصهيوني البغيض, وما ذلك على الله بعزيز.   

صفقة التبادل برؤية المقاومة 

رأي

المش���هد الصهيوني واألمريكي ُيظه���ر التراجع عن قرار الضم 
لجزء من الضفة واألغوار .. بعد أن بدأت تصدر بعض التصريحات 
م���ن قيادات صهيوني���ة تطالب بوقف قرار الض���م منهم بيني 
غانس ووزي���ر خارجية الكيان جابي أش���كنازي ث���م تصريحات 
نتنياهو حول تأجيل قرار الضم ألش���هر م���ع البدء تدريجيًا في 

عملية الضم ..
ويلوح ف���ي األفق اآلن عن طبخ���ة أمريكي���ة صهيونية يقودها 
أش���كنازي وكوش���نير مبعوث ترامب لصفق���ة القرن وبعض من 
مستش���اري ترمب لتأجيل ق���رار الضم .. لك���ن إعالميا أن ترمب 
طلب من نتنياهو وقف الضم والدخول في مفاوضات فلسطينية 
صهيونية للوصول إلى حل في إقامة الدولة الفلسطينية » كالم 
مك���رر ال قيمة ل���ه » ليحقق من ذلك إس���تقطاب أصوات كل من 
عارض صفقة القرن وقرار الضم س���واء من العرب األمريكيين أو 
غيرهم وسيكون طوق نجاه لنتنياهو الذي وعد اليمين المتطرف 

والمتدينين بتنفيذ خطة الضم بعد االنتخابات مباشرة ..
إنها مس���رحية عمرها اإلنتخاب���ات األمريكية لدع���م ترمب في 
الفوز والحقيقة بعد تراجع فرص ترمب أمام منافس���ه كما تشير 

اإلس���تطالعات األمريكية األخيرة أشار إليه مستشاروه البدء في 
إضاف���ة وتغيير بعض برامج���ه االنتخابية وخاصة التي تش���ير 
لحل القضية الفلسطينية الذي س���يظهر فيها بشكل مختلف 
عندم���ا تبجح في الحديث عن صفق���ة القرن والقدس ليظهر من 
جديد بثوب الثعلب المكار والحريص على القضية الفلسطينية 

وإنتظروا تصريحه القريب الذي لن يخرج عن ما كتب أعاله ..
لكن في ض���وء لع���ب األدوار بي���ن الصهاينة وترمب هل س���نكون 
كبش فداء مرة أخري ونعود للمفاوضات بعد عش���رين عاما من أوسلو 
ومصادرة األرض وبناء المستوطنات ليتمكنوا مرة أخرى من مصادرة ما 
تم من األرض وتكون القضية الفلسطينية في بحر من النسيان ؟؟ ..

إن إس���تطالعات الرأي ف���ي الكيان الصهيون���ي تجبرنا أن نقف 
ونفك���ر ماذا نفع���ل لصالح قضيتنا في األي���ام القادمة ؟!! حيث 
نش���رت القناة الس���ابعة العبرية في 16 / يونيو من هذا الشهر 
إس���تطالع أجرته نف���س القناة وكانت نتائجه صادمة للش���عب 
الفلس���طيني والعالم حيث صوت  % 68 لصالح تنفيذ قرار الضم 
و % 67 صوت���وا لصالح عدم إقامة دولة فلس���طينية و54 صوتوا 
بع���دم التصويت لنتنياهو م���رة أخرى إذا إعت���رف بإقامة دولة 

فلس���طينية هذا هو الش���عب الصهيوني الذي يقرر من يكون 
في الحكم وبش���روطه وهذا يعني لن تكون هناك حكومة تؤمن 

بالسالم وعودة حقوق الشعب الفلسطيني ..
وعلى الشعب الفلس���طيني آال يفرح على القرارات الخداعة التي 
ستأخذ بوقف الضم ألن ظاهرها عكس باطنها وبالطبع سنشاهد 
بع���ض المطبلين المحس���وبين عل���ى الصهاينة للقول س���جلنا 
إنتص���ارًا عظيمًا بإجبار الكيان على عدم الض���م رغم أننا لآلن لم 
نش���اهد فعالية واحدة بحجم هذا الحدث فكيف إنتصرنا ؟!! وإن 
إقتصرت هذه الفعاليات عل���ى التواصل مع األوروبيين وغيرهم 
وكلهم ال يملكون إال الش���جب واإلستنكار فالبعبع األمريكي لهم 
بالمرصاد .. إذن حل واحد ال ثاٍن له الوحدة والمواجهة الواس���عة 

مع االحتالل ..
ال يج���وز لهم أن ينام���وا بأمن وأمان ونحن م���ن يوفر لهم األمن 
ويعيش شعبنا تحت بساطير مس���توطنيهم .. يجب أن تتغير 
ه���ذه المعادلة » وال يحك جلدك إال ظفرك » .. كفى خنوع وحذاِر 
أن تنفذوا مقولة أرض بال ش���عب بقتلكم لطاقات الش���باب في 

وطننا المشرد .

عقدت أجهزة االمن الصهيونية س���بعة إجتماعات سرية حتى 
اآلن لتقدير رد فعل الش���عب الفلس���طيني على عدوان الضم 

األمريكي . ولم تصل الى نتيجة واحدة .
رئيس اركان الجيش افيف كوخافي ومعه رئيس االستخبارات 
العس���كرية عاموص يدلين حذرا من رد فعل عنيف وانتفاضة 
تتصاع���د ، كما ح���ذرا من عودة عمليات التفجير التي نس���اها 
االس���رائيليون ف���ي الس���نوات االخي���رة . ورس���م الجه���ازان 
س���يناريوهات عنيفة جدا وان تبدأ الصواريخ بالقصف من غزة 

وتتدهور االمور الى حرب .
في الجهة المقابلة كان رئيس الموس���اد يوس���ي كوهين وهو 
بمثابة س���كرتير ش���خصي لنتانياهو يجهد على دحض هذه 
التقارير واالس���تهانة بها والقول ان الفلسطينيين والعرب لم 
يحركوا ساكنا حين جرى نقل السفارة االمريكية من »تل أبيب« 

الى القدس .
عل���ى الحياد وق���ف رئيس الش���اباك نداف ارجم���ان الذي لم 
يستبعد عودة العمليات ولكن حابى رئيس الموساد واسترضى 
نتانياهو حين قال ان الوضع االقتصادي للفلسطينيين في ظل 
كورونا أهم عند الجمهور الفلسطيني من قرار الضم ولن تكون 

هناك ردة فعل شديدة.
وعل���ى ذمة قن���اة كان العبرية فان رئي���س المخابرات االردني 

احمد حسني قد رافق وزير الخارجية ايمن الصفدي في زيارته 
االخيرة الى رام الله والتقى مع اللواء ماجد فرج رئيس المخابرات 
الفلس���طيني الذي ابلغه الرفض الحاسم والجازم للضم الكلي 

او الجزئي .
وعلى ذم���ة قناة كان فإن رام الله رفضت مرارا وتكرارا الش���هر 
الماضي اس���تقبال اي مبعوث امريكي او اس���رائيلي . ما اضطر 
رئيس الموس���اد للسفر الى عمان لمعرفة الموقف الفلسطيني 
. كم���ا ان رئيس الموس���اد اتصل برئي���س المخابرات المصري 
لضم���ان عدم رد عنيف من حماس خ���الل االيام القادمة . وهذا 

سبب اطمئنان كوهين .
ولك���ن أمرا جديدا طرأ اليوم حين خ���رج ابو عبيدة وقلب الطاولة 
على رأس رئيس الموس���اد وهدد بكل ال���ردود .. تصريحات ابو 
عبيدة اربكت االحتالل وحش���رت وعود يوسي كوهين في زاوية 

الشك . ما استرعى خروج غانتس للتهديد والوعيد .
نتانياهو ورئيس الموس���اد وطوال الشهر الماضي زرعا الوهم 
ف���ي العواصم القريب���ة والبعيدة .. ولكن وم���ع اقتراب الموعد 

تصبح مواجهة الواقع أكثر صعوبة .
نتانياه���و خبيث ورمى قرار الضم عل���ى ترامب . وترامب أخبث 
أع���اد الكرة الى نتانياه���و ولم يقرر / تل ابيب س���تحاول رمي 
الكرة على العواصم العربية الصامتة .. تصريحات طاقم الضم 

األمريكي غير مفهومة ..
صمت الش���ارع الفلس���طيني يقت���ل أجهزة األم���ن الصديقة 

والعدوة !! وال أحد يضمن رد الفعل القادم..
الشارع الفلسطيني غاضب على الس���لطة ، ولكن رمال الفيس 
بوك المتحركة ال يبنى عليها وال تصلح للقياس ؛ ويختلط فيها 

الحابل بالنابل والبعباع بالمقاتل .
الضم الجزئي هو ما يريده نتانياهو اآلن . ضم غوش عتسيون 

او معاليه ادوميم .
ولك���ن منظمة النحرير صعدت على ش���جرة عالية وإن تراجعت 

سيأكلها الناس بأسنانهم .
وحماس رفعت سقفها ، وقالت لن تموت بصمت .

اس���رائيل س���كرت بخمر التطبيع م���ع أمراء لم يعرف���وا رائحة 
الخن���ادق يوم���ا ول���م يقاتل���وا ف���ي حياته���م س���وى الخدم 

وعشيقاتهم .
ترامب يفقد الس���يطرة على الجمهور الناخب وبات يعد االيام 

لمغادرة البيت االبيض ..
األصابع على الزناد ، األمعاء خاوية ، كل شيء يتحطم ويتهاوى 

. صوت السفهاء يعلو ويعلو . وصبر المقاتلين ينفد وينفد.
ضم جزئي يعني نصف ضم, ونصف ضم يعني نصف شرف, 
أو كما قال الشاعر العراقي مظفر النواب : نصف لواط يعني...!!!!

هل بدأ التراجع في قرار الضم الصهيوني؟!!

الضم الجزئي نصف اغتصاب يعني.. هل يحل أبو مازن السلطة؟

د.عبد الحميد العيلة

ناصر اللحام

مع اقت���راب مطلع الش���هر المقب���ل، يتف���اوت التقدير حول 
السيناريو الذي سيتحّقق: الشروع في ضّم العدّو اإلسرائيلي 
»صفق���ة القرن«، أو االمتناع  %30 م���ن الضفة المحتلة طبقًا ل�
عن أي خطوة، وما بينهما س���يناريوهات تندرج في الوس���ط، 
وكلها تتمحور حول مس���احة الضم ومناطقه: األغوار، أو الكتل 
االس���تيطانية الكبرى، أو مستوطنات خارجهما، مع اإلشارة إلى 
أن ضم مس���احات أكبر مما هو مقرر في »الصفقة« يبقى قائمًا 
نظري���ًا، كونه مطلب اليمين المتط���رف، لكنه ال يملك حظوظًا 
حالي���ًا. ينطلق اليمين المتطرف ف���ي موقفه المعارض من أن 
»خطة ترام���ب« تتضمن اس���مًا لدولة فلس���طينية، رغم أنها 
ستكون س���لطة حكم ذاتي موسعة، وفي إطار الدور الوظيفي 
ال���ذي تحدده المصالح اإلس���رائيلية. إذًا، ال خ���الف على مبدأ 
الضم، ال في تل أبيب وال في واش���نطن، لك���ن يدور التجاذب 
حول توقيته وحجمه وس���ياقات تنفيذه وطريقة إخراجه: هل 
يكون ضمن س���لة متكاملة تتضمن مفاوضات شاملة، وإلى أّي 
حد س���يؤخذ بالحسبان مخاوف األردن والسلطة الفلسطينية؟ 

أم س���تقّر اس���تراتيجية فرض الوقائع تدريجيًا، على أن يضع 
ذلك الس���لطة أمام خيارين: الجلوس عل���ى طاولة المفاوضات 
انطالقًا من التس���ليم بالوقائع المس���تجدة، أو الرفض ليكون 
هذا ذريعة لتوس���يع نطاق الضم مع تحميل المس���ؤولية لرام 
الل���ه بتهمة تفوي���ت فرصة التوصل إلى ح���ل دائم، كما هي 
االس���تراتيجية اإلس���رائيلية األكثر مالءمة لمنطق المساومة 

على الحقوق.
المس���تجد الذي أربك رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، 
هو اش���تراط البيت األبيض اإلجماع اإلس���رائيلي، فاس���تعاد 
رئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، حق الفيتو الذي س���لبه 
إياه نتنياهو خالل االتفاق االئتالفي، ما وفر له هامش���ًا مهمًا 
من الندية. الالفت أن كبار المعلقين في كيان العدو مترددون 
في حس���م تقديرهم إزاء الس���يناريو المرجح، ويعود ذلك إلى 
سرعة المستجدات الداخلية واألميركية، وتداخلها مع عوامل 
اقتصادي���ة وصحي���ة وسياس���ية. وفي مواجهة ه���ذا الواقع 
المرّكب، ينتهج نتنياهو تكتيك التلويح باالنتخابات للضغط 

عل���ى غانتس، فإن نجح األول في تمرير ضّم، ولو جزئي، يكون 
ز به موقعه مع أنه سيتعرض النتقادات 

ِّ
���س لمسار ُيعز قد أسَّ

م���ن اليمين المتطرف. وإن نفذ وعي���ده بانتخابات مبكرة على 
د عنوان االنتخابات  خلفي���ة الموقف من الضم، يكون قد ح���دَّ
ومح���ور التنافس فيها، على أمل أن ينج���ح بذلك في التفاف 
جمهور اليمين حوله لتحقيق ما يطمح إليه في الضفة. ووفق 
اس���تطالعات الرأي الحالية، يحرز »الليكود« ومعس���كر اليمين 
الحليف له تقدمًا ملحوظًا يمنحه تش���كيل حكومة يمينية من 
حلفائه التقليديين، ما سيمنحه فرصًا إضافية على المستوى 
الش���خصي والسياسي. وبطبيعة الحال، الذهاب إلى انتخابات 

مبكرة يعني أن تنفيذ الضم سيتأخر.
رغم ما سبق، يبقى س���يناريو التأجيل حاضرًا، وهو ما تناولته 
صحيف���ة »معاريف« التي لفتت إلى الخالفات داخل الحكومة، 
واألمر ينس���حب على إدارة ترامب. كما رأت الصحيفة أن الضم 
سيؤجل ولن يبدأ بحلول الشهر المقبل مثلما تعهد نتنياهو. 
في هذه األجواء الملبدة بالتقديرات والسيناريوات المفتوحة، 

نقلت تقارير إعالمية إس���رائيلية عن مس���اعد وزير الخارجية 
األميرك���ي، ديفيد ش���ينكر، أن إس���رائيل »س���تأخذ باالعتبار 
تحذيرات مس���ؤولين ع���رب من تنفيذ ضم واس���ع«، وأن هذه 
التحذيرات تش���كل جزءًا من االعتبارات اإلس���رائيلية. بلحاظ 
العبارات المنتقاة في كالم ش���ينكر، من الواضح أن السيناريو 
ال���ذي يلّمح إليه هو الضم الجزئي اله���ادف إلى تلبية مطلب 
نتنياهو، باالستناد إلى اقتناع بأن حلفاء واشنطن في المنطقة 
س���يعملون على تحويل ذلك إلى إنجاز لهم، كما هو نهجهم 
ف���ي العق���ود الماضية. ويرتكز ه���ذا الخيار عل���ى اقتناع في 
واش���نطن وتل أبيب بأن عرب المس���اومة انتهجوا على الدوام 
سياس���ة ش���رعنة الوقائع التي يفرضها االحتالل، واالنطالق 
منها كمس���ّلمات تحت ش���عار الواقعية السياسية. مع ذلك، 
تبقى الكلمة الفصل للشعب الفلسطيني الذي أعربت األجهزة 
رت من أن  األمنية اإلس���رائيلية عن تخوفها من ردة فعله، وحذَّ
يش���كل الضم شرارة الشتعال الضفة اآلن أو في مرحلة الحقة، 

ما يؤدي إلى تغيير المشهد الداخلي واإلقليمي.

علي حيدر»الضّم« بين واشنطن وتل أبيب: مخاوف من التداعيات
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االستقالل/ وكاالت:
تراجعت أسعار الذهب في التعامالت 
المبك���رة، الجمع���ة، لكن���ه يتجه إلى 
تحقي���ق ثالث ارتفاع أس���بوعي على 
التوالي مع توجه المس���تثمرين نحو 
الم���الذات اآلمنة وس���ط تزايد أعداد 
اإلصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وانخف���ض الذه���ب ف���ي المعامالت 
الفوري���ة 0.1 بالمئة إل���ى 1758.95 
دوالرا لألوقي���ة، وتراجع���ت العق���ود 
األمريكي���ة اآلجل���ة 0.2 بالمئ���ة إلى 
بتوقي���ت   6:00( دوالرا.   1767.20

غرينتش(.
ومن���ذ بداية األس���بوع، حقق المعدن 
النفي���س مكاس���ب تج���اوزت واحد 
بالمئة، ووصلت األس���عار ذروة ثماني 
س���نوات ق���رب 1780 دوالرا لألوقية، 

األربعاء.
لكن صعود الدوالر وأس���واق األسهم 
إضافة إل���ى عمليات بيع لجني األرباح 
حدت من المكاسب، فعاد الذهب إلى 
االنخفاض الخمي���س، فاقدا جزءا من 

مكاسب األس���بوع.  وعادة، تزيد كلفة 
االحتفاظ بالذهب كلما ارتفع الدوالر.

ومن���ذ بداية الع���ام، حق���ق المعدن 
النفيس مكاس���ب بلغ���ت حوالي 15 

بالمئة.
وفتحت أس���واق األس���هم في آسيا 
ارتفاع،  وأوروبا تعامالت الجمعة على 
مقتفية أثر صعود األسهم األمريكية 

التي أغلقت بدورها تعامالت الخميس 
مرتفعة.

لكن صن���دوق النقد ح���ذر في تقرير 
نش���ره ليل الخميس/الجمعة، من أن 
أسواق األس���هم تواجه خطر انهيار 
ث���ان هذا الع���ام، على غ���رار "اإلثنين 
األسود" في 23 مارس/آذار حين هوت 
األس���هم العالمية الى أدنى مستوى 

في 20 عاما.
وإجماال تجاوز عدد مصابي كورونا في 
العالم، حتى صباح الجمعة، 9 ماليين 
و731 ألفا، توفي منهم أكثر من 492 
ألفا، وتعافى أكثر من 5 ماليين و264 
 "Worldometers" موق���ع  وفق  ألًفا، 
ضحاي���ا  رص���د  ف���ي  المتخص���ص 

الفيروس.

مخاوف كورونا تتجه بالذهب لتسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير االقتصاد خالد العس���يلي والقنصل الفرنس���ي العام لدى فلسطين 
رينييه تروكاز،  عن تخصيص الحكومة الفرنسية مليون يورو لدعم مستلزمات 
واحتياجات المنش���آت المتوس���طة والصغيرة ومتناهية الصغ���ر، للوقاية من 
فيروس كورونا. وقالت وزارة االقتصاد في بيان، إن ذلك في إطار إعادة تخصيص 

منحة مقدمة لمشروع تحديث الصناعة الفلسطينية.
وأشار وزير االقتصاد خالل اللقاء المشترك الذي عقد الخميس، بمقر الوزارة في 
رام الله بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية علي شعث، ورئيس 
ديوان الوزير سها عوض الله، عن المباشرة في تنفيذ المنحة بشكل عاجل عبر 
لجنة حكومية مشتركة لإلسراع في عملية الشراء المباشر لهذه المستلزمات في 

ظل ارتفاع وتيرة الجائحة الصحية الراهنة.
واستعرض الجانبان أوجه الدعم الفرنسي المقدم للحكومة الفلسطينية 
خاصة مشروع منطقة بيت لحم الصناعية السيما آلية اإلقراض الميّسر من 
قبل الوكالة الفرنسية للمس���اهمة في استكمال إنجاز مكونات المشروع، 
باإلضاف���ة إلى إمكانية اس���تخدام آلية تأمين االس���تثمار م���ن المخاطر 

السياسية.
وأش���ار الرئيس التنفيذي للمدن الصناعية علي ش���عث إلى س���ير العمل في 
المدينة الصناعية والجهود المبذولة مع الشركاء لإلسراع في استكمال المرحلة 
الثانية من المشروع، الفتًا لقرب افتتاح مصنعين في مجال إنتاج أبواب الحماية 

وآخر في مجال األلبان.

»االقتصاد«: منحة فرنسية بقيمة 
مليون يورو لمواجهة جائحة كورونا

برلين/ االستقالل:
أنتجت شركة “فولكس فاجن” األلمانية العمالقة للسيارات أمس الجمعة، آخر سيارة 
بمح���رك يعمل بالمحروقات في مصنعها بمدينة تس���فيكاو األلمانية. ومن المقرر أن 
ُينتج في المصنع سيارات كهربائية طراز “آي دي. 3” بعد أن كان متخصصا في إنتاج 

سيارات طراز جولف األبيض.
وقال المدير التنفيذي للشؤون التقنية واللوجستية في فرع الشركة بوالية سكسونيا، 
راينهارد دي فريس: “من اآلن فصاعدا س���يكون مصنع تسفيكاو مختصا بكل شيء عن 
التنقل الكهربائي”. ومن المقرر أن تبدأ إعادة هيكلة المصنع يوم االثنين المقبل، وذلك 

إلنشاء خط تجميع ثان للسيارات الكهربائية بحلول نهاية هذا العام.
ُيذكر أن تس���فيكاو صارت مهدًا لصناعة السيارات في عام 1904 مع المهندس ومطور 

السيارات األلماني أوجوست هورش.

االستقالل/ وكاالت:
ذكر مكتب اإلحصاءات الهولندي، يوم الخميس، أن جائحة 
فيروس كورونا، حدت بشدة من صادرات الزهور من هولندا، 
وهي واحدة من أهم س���لع التصدير وأكثرها ش���هرة في 
البالد. وجاء في بيان للمكتب أن صادرات الزهور المقطوفة 
تراجعت بنسبة 35% في نيس���ان/أبريل مقارنة بالشهر 
نفس���ه من العام الماضي، كما تراجعت صادرات بصيالت 

الزهور بنسبة %18.
وم���ع ذل���ك، ظل���ت الص���ادرات الهولندية م���ن الفواكه 
والخضروات ، وهي مصدر مهم آخر للدخل بالنسبة للدولة 
الصغيرة الواقعة في ش���مال أوروب���ا ، ثابتة على الرغم من 

أزمة فيروس كورونا.
وفي حين تراجعت صادرات الخضروات بنسبة 1%، زادت 

صادرات الفواكه في نيسان/أبريل بنسبة 2% فقط.

االستقالل/ وكاالت:
قالت رئيس���ة البنك المركزي األوروبي كريس���تين 
الجارد إن منطقة اليورو لن تعود إلى الوضع الذي كان 
سائدا من قبل، مشيرة إلى أن الوضع سيكون مختلفا.

ونقل���ت وكالة بلومبرج لألنباء ع���ن الجارد قولها في 
حلقة نقاش عبر اإلنترنت أمس الجمعة، إن التعافي 
االقتصادي لمنطقة اليورو سيكون غير مكتمل، وربما 

يشهد تحوال.
وتابعت رئيس���ة البن���ك المركزي األوروب���ي قائلة 
إن قطاع���ي الطيران والضياف���ة، وصناعات الترفيه 
س���تحقق تعافيا بش���كل مختلف، وم���ن المحتمل 
أن يتضرر بعضها بش���كل ال يمكن إصالحه، ولكنه 
سيشهد تحوال أيضا، ألنه ستنشأ صناعات عن تلك 

التغييرات.

صادرات الزهور الهولندية 
تنهار بسبب أزمة »كورونا«

البنك المركزي األوروبي: وضع 
منطقة اليورو سيكون مختلفًا

االستقالل/ وكاالت:
أع���رب رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين تش���وان عن 
أس���فه ألن وباء كوفيد-19 »جرف« سنوات من النمو 
االقتصادي في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك خالل 
قم���ة لقادة دول المنطقة تتمح���ور حول هذه األزمة 
إلى جانب التوتر في بح���ر الصين ومعاهدة ضخمة 

للتبادل الحر.
وقال رئيس ال���وزراء الفيتنامي ال���ذي تتولى بالده 
هذه الس���نة رئاس���ة رابطة دول جنوب ش���رق آسيا 
)أسيان( ولم تسجل أي وفاة بالوباء، الجمعة إن بلداننا 
»تمكنت من إدارة الوضع الصحي )...( بشكل جيد مع 

حصيلة منخفضة للوفيات«.
وأشار في هذا االجتماع الذي يعقد عبر الفيديو إلى 
أن الوب���اء من الناحية االقتصادي���ة، »جرف نجاحات 
السنوات الماضية«. وأضاف »في النصف الثاني من 

العام، يتعين علينا مس���اعدة اقتصادنا في التغلب 
على الصعوبات«.

وفش���ل القادة خالل القمة السابقة التي عقدت في 
نيس���ان/أبريل عبر الفيديو كذلك، في التوصل إلى 

اتفاق بشأن تحريك صندوق للطوارئ.
كما ألمح رئيس الوزراء إلى بكين، من دون ذكر اسمها 
صراحة، متهما إياها باستغالل الوباء لتعزيز قواتها 

في بحر الصين.
ووس���ط قلق العديد م���ن الدول المطل���ة على البحر 
وبينه���ا فيتنام، تطالب الدولة اآلس���يوية العمالقة 
بالس���يطرة على القس���م األكبر من هذا البحر، الذي 
يعد معبرا أساسيا للتجارة البحرية العالمية، والغني 

بالموارد والتنوع البيولوجي.
كما تش���ير أصاب���ع االته���ام إلى الصين بتس���ليح 
المنطقة عن طريق نشر س���فن حربية وإنشاء مراكز 

متقدمة على جزره.
وقال نغوين تش���وان إنه منذ تفشي الوباء »حدثت 
أعمال غير مس���ؤولة تنتهك القوانين الدولية«، في 
إش���ارة مبطنة إلى الصين التي يشتبه بأنها أغرقت 
سفينة فيتنامية لصيد السمك في نيسان/أبريل في 

هذه المنطقة.
وتعتزم فيتنام االستفادة من رئاسة الرابطة للمضي 
بوضع مدونة سلوك تعمل عليها المجموعة اإلقليمية 
منذ عدة سنوات، ولكنها توقفت بسبب الوباء. وتأمل 

هانوي اآلن في إثارة المناقشات من جديد.
كما من المق���رر ان تكون القمة فرصة لمحاولة إعادة 
إط���الق مش���روع الش���راكة االقتصادي���ة اإلقليمية 
الش���املة، وهي معاهدة ضخمة للتج���ارة نادت بها 
الصين وتوقفت منذ انس���حاب الهند للمشروع في 

نهاية عام 2019.

االستقالل/ وكاالت:
عادت أس���عار النفط لالرتفاع مجددا، ووصلت إلى حاج���ز 40 دوالرا للبرميل، على أمل أن 
تبقى في المس���توى نفس���ه، ويرجح المحللون ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير، 
ولكن المخاطر تبقى عالية. ويقول الكاتب نك كانينغهام، في تقرير نش���ره موقع "أويل 
براي���س" األميركي، إن مؤسس���ة كومرزبن���ك األلمانية ذك���رت أن االنضباط في تنظيم 
حص���ص اإلنتاج لدى دول "أوبك بلس"، إلى جان���ب االنخفاض الذي لم يكن مبرمجا في 
اإلنت���اج األميركي، والتعافي الس���ريع في الطلب من جهة أخ���رى؛ كلها عوامل أدت إلى 

استهالك فائض اإلنتاج الذي كان معروضا بشكل أسرع مما كان متوقعا.

أسعار البترول تعاود 
الصعود مجددًا

فولكس فاجن تنتج آخر 
سيارة تعمل بالمحروقات

وباء كورونا »جرف« سنوات من النمو االقتصادي في منطقة جنوب شرق آسيا

االستقالل/ وكاالت:
حذر صندوق النق����د الدولي، أمس، من انهيار 
جديد في أسواق األس����هم في حال استمرت 

جائحة كورونا في االتساع.
وأشار الصندوق، في تقرير، إلى "انفصال بين 
أسواق المال والتوقعات االقتصادية، ما يثير 
خطر حدوث تصحيح آخر في أس����عار األصول 

عالية المخاطر".

واعتبر أن التقييمات في العديد من أس����واق 
األسهم وسندات الشركات "مبالغ فيها".

ويأت����ي التقرير بع����د يوم واحد م����ن تعديل 
نحو األس����وأ لتوقعات الصندوق بشأن الركود 
العالمي هذا العام، ضمن تقرير أصدره األربعاء 

حول آفاق االقتصاد العالمي.
وقال الصندوق: "هناك خش����ية من أن تطول 
األزم����ة وتتعمق أكث����ر من المتوق����ع، وتنتج 

الن����دوب ف����ي االقتص����اد ع����ن المس����تويات 
المرتفعة م����ن البطالة و احتم����االت اإلفالس 

يصعب إصالحها".
وانهارت أسواق األسهم فيما عرف ب�"االثنين 
األس����ود" في 23 م����ارس/آذار الماضي، لكنها 
عاودت الصع����ود مع ضخ ملي����ارات الدوالرات 
م����ن الحكوم����ات والبنوك المركزي����ة إلنعاش 

االقتصاد، عززها تخفيف إجراءات اإلغالق.

صندوق النقد: أسواق األسهم تواجه خطر انهيار جديد
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االستقالل/ وكاالت:
تج���اوز ع���دد مصاب���ي كورونا في 
العالم حتى فجر الجمعة 9 ماليين 
و699 ألًفا، توف���ي منهم أكثر من 
490 ألف���ا، وتعاف���ى أكث���ر من 5 
لموقع  وفق���ا  ألًفا،  ماليي���ن و253 

."worldometer"
وأعلن المرك���ز األميركي لمكافحة 
 ،)CDC( األم���راض والوقاي���ة منها
المس���تجد  كورون���ا  في���روس  أن 
كوفي���د19- أصاب أكث���ر من 10 
أضعاف الرق���م المعلن، مما يعني 

أن عدد المصابين نحو 25 مليوًنا.
جاء ذلك ف���ي تصريحات صحفية 
أدل���ى بها مدي���ر المرك���ز روبرت 
ريدفيل���د، أوض���ح فيه���ا أنه من 
الممكن أن يك���ون عدد المصابين 
بالفي���روس %8 من الس���كان في 

الواليات المتحدة.
وأوضح أن استطالعات عينات الدم 
المأخ���وذة من جميع أنح���اء البالد 
تش���ير إلى أن ماليين األميركيين 

ربما أصيب���وا بالفي���روس إما دون 
علمه���م وإما مع أعراض بس���يطة 
فق���ط، وأضاف أنه مقابل كل حالة 
مؤك���دة تش���ير التقدي���رات إلى 

احتمال إصابة 10 آخرين.
هوبكنز  جون���ز  لجامع���ة  ووفًق���ا 
للط���ب، ف���إن م���ا يقرب م���ن 2.4 

مليون أميركي قد ثبتت إصابتهم 
إن  ريدفيل���د  وق���ال  بالفي���روس، 
عينات الدم والمس���حات التي تم 
جمعها من أج���ل اختبارات كورونا 
أو ألسباب أخرى أظهرت أن ما بين 
%5 و%8 من األميركيين أصيبوا 

بالفيروس.

وبأكثر من 2.5 مليون إصابة و126 
ألف وفاة، تحتل الواليات المتحدة 
المركز األول على مس���توى العالم 
م���ن حي���ث اإلصاب���ات والوفيات، 
تليه���ا البرازيل بأكث���ر من مليون 
و233 أل���ف إصاب���ة وأكثر من 55 

ألف وفاة.

الواليات المتحدة تحتل المركز األول 

)9( ماليين والوفيات نحو 500 ألف كورونا عالميًا: اإلصابات تجاوزت الـ

طهران/ االستقالل:
ق���ال وزير النفط اإليران���ي، بيجن زنغنة، إن طه���ران حصلت  على 
الضمانات المالية الكافية مقابل ثمن الوقود الذي أرس���لته الشهر 
الماضي إلى فنزويال، مؤكدًا أن ج���زءًا من عائدات البنزين، قد وصل 
إلى إيران، وذلك على الرغم من العقوبات األمريكية المفروضة على 

القطاع المالي.
وقال زنغنة، إن طهران لم تقدم الوقود إلى كاراكاس بالمجان بل بسعر السوق، 
وإنها تجري مباحثات جديدة إلرس���ال المزيد من الحموالت إلى كاراكاس، في 

إطار التعاون التجاري بين البلدين.
وأض���اف زنغنة، في تصريح للتلفزيون اإليراني الجمعة، إنه كان يتوقع فرض 
عقوبات على القباطنة الخمس���ة، الذين قادوا ناق���الت الوقود صوب فنزويال، 
مش���يرا إلى أن واشنطن عرضت المال على قادة الناقالت، لحرف مسارها أثناء 
رحلتها صوب فنزويال، وقال إنه وبسبب رفض القباطنة العرض األمريكي، فقد 

كان من المتوقع فرض العقوبات عليهم.
هذا وفرضت الخزانة األمريكية، عقوبات على خمس���ة من قادة ناقالت الوقود، 
التي حملت أكثر من مليون وثالثة وخمس���ين أل���ف برميل وقود إلى فنزويال، 
الش���هر الماضي، فيما دانت طهران القرار، وقالت إنه يعكس فش���ل سياسة 
الضغ���وط القص���وى األمريكية تجاهه���ا، وتعهدت ب�”مواجه���ة العقوبات 

بصالبة” إلى جانب فنزويال.

ماذا قالت واشنطن لقادة الناقالت؟
طهران: حصلنا على جزء من 

ثمن الوقود المرسل إلى فنزويال

االستقالل/ وكاالت:
في سياق الس���عي اإلماراتي الحثيث باتجاه 
التطبيع مع الكيان اإلس���رائيلي، أفادت وكالة 
األنب���اء الرس���مية اإلماراتي���ة "وام"، بإع���الن 
الخ���اص اإلماراتي  القط���اع  ش���ركتين م���ن 
وشركتين »إسرائيليتين« إطالق عدة مشاريع 
مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس 

كوفيد19-".
اإلس���رائيلي  االحت���الل  وزراء  رئي���س  وكان 
بنيامين نتانياهو اعلن الخميس عن "تعاون" 
مع دولة اإلم���ارات العربية المتحدة في مجال 
مكافح���ة وباء كوفي���د19-، رغم ع���دم وجود 

عالقات دبلوماسية بين البلدين.
وقال���ت وام "ف���ي ظ���ل تفش���ي... كورونا في 
العالم وفي ظل الظ���روف التي تفرضها هذه 
األزم���ة على كافة دول العال���م والمتمثلة في 
الس���عي الى تضافر الجهود في مجال البحث 
والتطوي���ر والتكنولوجيا وتكريس���ها لصالح 
مسيرة اإلنسانية، أعلنت شركتان من القطاع 

الخاص اإلماراتي وش���ركتان »إس���رائيليتان« 
إطالق عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي 

ومكافحة... كوفيد19-".
وأضافت الوكالة "تأتي هذه الشراكة العلمية 
والطبي���ة لتتج���اوز التحدي���ات السياس���ية 
التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية 
وتعاون بن���اء يهدف إلى التص���دي لجائحة 
كوفي���د19- والتع���اون ألجل صح���ة مواطني 

المنطقة".
وتابعت "في ظل هذه الجائحة التي انتشرت 
في جميع دول العال���م فإنه من الواجب وضع 
مصلح���ة اإلنس���ان والبش���رية وحمايتها في 
مقدمة األولويات، للعمل معًا من أجل التخلص 

من جائحة لم يشهد العالم مثياًل لها".
وفي وقت س���ابق، ق���ال نتانياهو ف���ي بيان 
اإلس���رائيلي  الصح���ة  وزي���را   )..( "س���ُيعِلن 
واإلماراتي عن إط���الق تعاون بين البلدين في 
مجال مكافحة فيروس كورونا"، مضيفا أن هذا 
التعاون سيش���مل مجاالت البح���ث والتطوير 

والتكنولوجيا.
وتابع أن "هذا نتيجة اتصاالت مطولة ومكثفة 
خالل األش���هر األخيرة"، مش���يرا إل���ى أن هذا 

التعاون الرسمي األول بين البلدين.
تاريخيا، اش���ترطت الدول العربية، باس���تثناء 
اإلس���رائيلي  الن���زاع  ح���ّل  واألردن،  مص���ر 
الفلس���طيني لتطبيع عالقاتها مع "إسرائيل"، 

إال أن الواقع اآلن بات مغايرا.
فف���ي األعوام األخي���رة، طور كي���ان االحتالل 
عالقات غير معلنة مع دول الخليج، ومن بينها 
اإلم���ارات العربي���ة المتحدة التي تتش���ارك 
معها المخاوف م���ن نفوذ إيران المتنامي في 

المنطقة.
وقال نتانياهو "كلما كن���ا أقوى وأعظم، نردع 

أعداءنا ونقرب أصدقاءنا منا".
لكن الس���ياق االقليمي يزداد توترا مع اقتراب 
الحكومة اإلس���رائيلية قرارات محورية  اتخاذ 
حول مش���روع ضّم أجزاء م���ن الضفة الغربية 

المحتلة.

االستقالل/ وكاالت:
قال الس���فير القطري لدى واشنطن، مشعل بن حمد آل ثاني، إن الوساطة 
األخي���رة التي قامت به���ا الكويت والحراك الدبلوماس���ي ال���ذي رافقها، 

باإلضافة للجهود األمريكية، قوبلت كلها برفض دول الحصار.
وأكد الس���فير القطري ف���ي تصريحات لبرنامج “المونيتور بودكاس���ت” 
األمريكي، ونقلتها وكالة األنباء القطرية الجمعة، أن “الوساطة الكويتية 

لرأب الصدع الخليجي لم تتوقف وتواصل الدفع باتجاه إيجاد حل”.
واعتبر أن “الوقت هو الكفيل بعودة هذه الدول )دول الحصار( إلى رشدها 
وإدراك أن الحل الوحيد هو عبر الحوار المبني على احترام جميع األطراف”.

وأوضح الس���فير القطري أن “دول الحصار حاولت مع قدوم إدارة أمريكية 
جديدة أن تضلل تلك اإلدارة عبر مشاركتها معلومات مزيفة عن األنشطة 
القطرية، ولكن بعد أس���ابيع فقط أدركت اإلدارة األمريكية أن هناك شيئًا 

خاطئا، وأن ما تزعمه تلك الدول غير صحيح”.
وف���ي 5 يونيو 2017، فرض���ت الس���عودية واإلم���ارات والبحرين ومصر 
“إجراءات عقابية” عل���ى قطر، بعد اتهامها بدعم اإلرهاب، وهو ما تنفيه 

الدوحة.

اإلمارات تواصل التطبيع: شراكة إماراتية »إسرائيلية« لتطوير أبحاث قطر: وساطة الكويت لحل األزمة 
الخليجية قوبلت برفض دول الحصار 

االستقالل/ وكاالت:
دعا المنتدى اإلس����المي العالم����ي للبرلمانيين، 
الجمعة، إلى "تطهير" ليبيا من المرتزقة األجانب، 

ومنع أي تدخل عسكري فيها.
جاء ذل����ك في بيان أصدرت����ه الهيئة التنفيذية 
للمنت����دى بعد اجتماعه����ا عبر تقني����ة "فيديو 

كونفرانس" وتلقت األناضول نسخة منه.
للبرلمانيي����ن  العالم����ي  والمنت����دى اإلس����المي 
تأس����س عام 2006، وهو هيئة عالمية مستقلة 
تجمع البرلمانيين من الدول العربية واإلسالمية 
ومقره إندونيسيا وهو فضاء للتنسيق والتشاور 

والتعاون بالعمل البرلماني وتطويره.

وأك����د المنتدى، عل����ى "الوقوف إل����ى جانب كل 
الجه����ود الت����ي تحرص عل����ى الوح����دة الترابية 
وس����المة األرواح وتطهي����ر ليبيا م����ن المرتزقة، 
ومنع أي تدخل عس����كري، والذه����اب إلى الحلول 

السياسية".
كما شدد على ضرورة "البناء على ما تم سابقا من 
اتفاقات ه����ي ثمرة حوارات وطنية ليبية - ليبية 

وبرعاية دولية".
ودع���ا المنتدى "دول الج���وار العربي إلى أن 
تكون مس���اعدة على الحوار، في ظل احترام 
الش���رعية الوطنية إلح���الل الس���الم، وبناء 
ليبيا مس���تقلة ومس���تقرة وموحدة بقيادة 

مؤسسات منتخبة وقوية".
م����ن جهة أخ����رى، ن����دد المنتدى الذي يرأس����ه 
الوزير الجزائري األس����بق عب����د المجيد مناصرة، 
بما تتعرض له فلس����طين من "عدوان مس����تمر 
من طرف دولة االحتالل )إس����رائيل( على األرض 

والقدس والمقدسات واألرواح".
كما استنكر ما "يتعرض له المسجد األقصى من 

تهديد وتقسيم زماني ومكاني".
وفي ه����ذا الخصوص انتقد المنت����دى "التراجع 
الخطير للدور العربي اإلس����المي الرسمي، وتجرؤ 
بعض الحكوم����ات وإقدامها على خطوات تطبيع 

كبيرة مع العدو" في إشارة إلى »إسرائيل«.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت منظم���ة الصحة العالمي���ة الجمعة أن مبادرة دولية لتس���ريع 
عمليات تطوير وإنتاج فحوص كوفيد19- ولقاحاته وعالجاته ستحتاج 

إلى أكثر من 30 مليار دوالر خالل العام القادم.
وأفادت المنظمة أثناء عرضها تفاصيل مبادرة "تسريع الوصول إلى أدوات 
كوفيد19-" الهادفة لحش���د الموارد الدولية الحتواء الوباء، والتي أطلقتها 
نهاية نيسان/أبريل مع شركائها، أن "الخطط المقدمة اليوم تدعو لتمويل 
بقيمة 31,3 مليار دوالر للفحوص والعالجات واللقاحات". وأضافت أنه تم 

التعّهد بما قدره 3,4 مليار دوالر من هذا المبلغ حتى اآلن.

»الصحة العالمية«: تطوير 
فحوص وعالجات ولقاحات 

»كورونا« يحتاج 30 مليار دوالر

ندد بما تتعرض له فلسطين من عدوان »إسرائيلي«

منتدى البرلمانيين المسلمين يدعو لـ »تطهير« ليبيا من المرتزقة
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غزة/ االستقالل:
تعاقد فريق الصداقة بشكل رسمي مع هداف دوري 
الدرجة الممتازة الموس���م المنصرم حازم شكش���ك، 
لمدة موسم واحد، قادمًا من الهالل، وذلك استعدادًا 

للموسم الجديد بنفس الدرجة.
وج���اء تعاقد الصداقة مع شكش���ك بن���اء على طلب 
المدير الفني الجديد للفريق س���امي سالم، وذلك من 
أجل ترتيب صفوف الفريق واالس���تعداد للموس���م 

المقبل بكل قوة والمنافسة على اللقب.
ويعتبر شكشك من أفضل المهاجمين في قطاع غزة 
حيث لعب للهالل الموسم الماضي وتألق بشكل مبهر 
والف���ت مما جعله مطلبًا للعديد من الفرق في الدوري، 

سيما أنه توج بهداف البطولة برصيد 13 هدًفا.
 وسيش���كل شكش���ك إضافة قوية لفريق الصداقة 
كون���ه يتمتع بالخبرات الكبي���رة حيث صال وجال مع 
العدي���د من الفرق واكتس���ب العديد م���ن الخبرات، 
وس���اهم بتتويج ش���باب خانيونس بلقب���ي الدوري 

الممتاز وكأس غزة 2018م.

وب���دورة، نجح نادي اتحاد خان يونس "الطواحين" من 
الحص���ول على توقيع المدافع االيس���ر خليل أبو جزر 
لمدة موس���م واحد، قادمًا من نادي شباب خان يونس 

في صفقة انتقال حر، اس���تعدادًا للظهور مع الفريق 
في الموسم المقبل.

وس���بق ألبو جزر أن لعب لعدة أندية أبرزها ناديه األم 

اتحاد خان يونس وشباب الخليل وقلنديا والشجاعية 
وشباب خان يونس.

وُيعد أبو جزر راب���ع صفقات الطواحين الصيفية بعد 
انضم���ام الالعبين هيث���م أبو ظاهر وعي���د العكاوي 

وتجديد التعاقد مع الحارس عطايا جودة.
وفي نفس الس���ياق، أعل���ن مجل���س إدارة نادي غزة 
الرياضي عن تعاقده مع نجم خط وس���ط فريق اتحاد 
خانيونس عدي الغلبان على سبيل اإلعارة لمدة موسم 
واحد، وذلك استعدادًا للموسم المقبل بدوري الدرجة 

األولى.
ويعتبر الغلبان من الالعبين المهمين في خط الوسط، 
حيث قدم مستويات مميزة مع اتحاد خان يونس، األمر 

الذي جعله محط أنظار العديد من األندية.
وجاءت هذه الصفقة ضمن اس���تعدادات نادي غزة 
الرياضي، للمنافس���ة بقوة في الموس���م المقبل في 
دوري الدرجة األولى، والحصول على بطاقة الصعود، 
والعودة من جديد إلى مكانته الطبيعية بين األندية 

الكبرى.

الصداقة يتعاقد مع هداف الدوري و »الطواحين« يضم أبو جزر ويتخلى عن الغلبان

لندن/ االستقالل:
وجه المصري محمد صالح، نجم ليفربول، رس���الة للوطن العربي عقب 

تتويجه بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز للمرة الثانية في مسيرته.
وكان ليفرب���ول حصد اللق���ب، الخميس، عقب فوز تشيلس���ي على 
مانشس���تر سيتي بنتيجة )2-1(، ضمن منافس���ات الجولة ال�31 من 

البريميرليج.
وكتب صالح باللغة العربية، على حس���ابه الرس���مي بموقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«: »عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني 
ف���ي كل األوقات وباألخص بلدي الحبيب مص���ر والوطن العربي كله.. 

عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده«.
بينم���ا وجه الالعب المصري رس���الة أخ���رى لجمهور الري���دز باللغة 
اإلنجليزية، قائال: »نعم. إنه شعور جيد وأريد شكر جميع المشجعين 

الذين يشاهدوننا من كل أنحاء العالم«.
وأضاف: »لقد جعلتم هذا ممكنًا لنا، وآمل أن نتمكن من االستمرار في 

منحكم الفرحة التي تستحقونها. اآلن سيصدقوننا«.
يذك���ر أن صالح يحت���ل المركز الثال���ث في ج���دول ترتيب هدافي 

البريميرليج هذا الموسم برصيد 17 هدفًا.

لندن/ االستقالل:
أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه "من المدهش التتويج بلقب البريميرليج مع هذا 
الفريق، والذي يعد األول له منذ 30 عاما. وتوج "الريدز" بأول لقب للدوري اإلنجليزي منذ 
1990 عقب خس���ارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2-1 في الجولة 31، ليظل الفارق 

بينهما 23 نقطة، وذلك قبل نهاية المسابقة ب�7 جوالت كاملة.
وقال كلوب: "من المدهش التتويج بلقب الدوري مع هذا الفريق، كان أمرا سهال للغاية 
تحفيز الالعبين نظرًا للتاريخ الضخم للنادي. إنه إنجاز ال يصدق لالعبين، ولكل ما قدموه 
خالل الس���نوات الثالث األخيرة".  وفي تصريحاته لش���بكة سكاي سبورتس بدا التأثر 
واضحا على كلوب، وسقطت دموعه، خالل حديثه مع أسطورة ليفربول، كيني دالجليش، 
الذي وجه له الشكر على كل الدعم المقدم، قبل أن يغير األجواء بالمزاح، مشيرًا إلى أنه 

لم يحتج 30 عاما للفوز بلقب الدوري، بل فقط 4 سنوات ونصف.
كما وجه كلوب نداء لجماهير "الريدز" بتوخي الحذر أثناء االحتفال باللقب، وأال يخرجوا 

إلى الشوارع مثل المجانين.
وتاب���ع: "آمل أن تبقوا في منازلك���م، إذا أردتم الخروج فقط من أب���واب منازلكم" وذلك 

لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
واللقب هو التاس���ع لمدرب "الريدز" األلماني يورجن كلوب في مش���واره كمدرب، حيث 

سبق وتوج ب�5 ألقاب مع بوروسيا دورتموند و4 مع ليفربول.

دموع كلوب تتساقط بعد 

تتويج ليفربول بالبريميرليج
صالح: أهدي لقب البريميرليج 

لمصر والوطن العربي

ميونخ/ االستقالل:
رغم حس���م بايرن ميونخ للقب الدوري األلماني، ستكون المرحلة 
األخيرة، اليوم الس���بت، محطة مهمة، لحسم موقف المقاعد التي 
يتأهل أصحابها إلى بطولتي األندي���ة األوروبية، وتحديد مالمح 
معرك���ة الهبوط. وإلى جان���ب فوزه باللقب، ضم���ن بايرن ميونخ 
مقعده في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموس���م المقبل 
كما يرافقه بوروس���يا دورتموند )رس���ميا( واليبزيج )منطقيا( في 

التأهل للبطولة األوروبية الكبرى.
ولم يضم���ن اليبزيج صاحب المركز الثالث تأهله رس���ميا لدوري 
األبط���ال، لكن ف���ارق األه���داف الكبير ال���ذي يتف���وق به على 
مونش���نجالدباخ وليفرك���وزن، والنقاط الث���الث التي تفصله عن 
صاح���ب المركز الخامس حاليا، تجعل تأهل���ه لدوري األبطال أمرا 

محسوما من الناحية العملية.
في المقابل، يتنافس بوروس���يا مونشنجالدباخ )62 نقطة( وباير 
ليفرك���وزن )60 نقطة( صاحب���ا المركزين الراب���ع والخامس على 
الترتيب، على بطاقة التأهل المتبقية من البوندسليجا إلى دوري 

األبطال في الموسم المقبل.
وقد يصبح التعادل كافيا لمونش���نجالدباخ أمام هيرتا برلين، في 
ظل الف���ارق الكبير من األهداف الذي يتف���وق به على ليفركوزن 

الذي يحتاج من أجل التأهل، إلى الفوز وخسارة مونشنجالدباخ.
ويتأهل مونش���نجالدباخ لدوري األبطال، إذا فاز على هيرتا برلين، 

أو تعادل ولم يفز باير ليفركوزن على ماينز بفارق 9 أهداف على 
األقل.

وفي مؤخرة جدول المس���ابقة، تأكد هب���وط بادربورن )20 نقطة( 
صاحب المركز األخير فيما انحصرت تأش���يرة الهبوط المباش���ر 
األخرى بين فيردر بريمن )28 نقطة( وفورتونا دوس���لدورف )30 

نقطة( . ويس���تضيف بريمن، نظيره كولن، فيم���ا يحل فورتونا 
دوس���لدورف ضيفا على يونيون برلين، حي���ث تحدد المباراتان، 
الفري���ق اآلخر الذي يرافق بادربورن مباش���رة إل���ى دوري الدرجة 
الثانية. فيما سيواجه الفريق اآلخر الذي يحتل المركز السادس 
عشر )الثالث من مؤخرة الجدول(، الفريق صاحب المركز الثالث في 

دوري الدرجة الثانية على مقعد في البوندسليجا الموسم المقبل.
وإذا لم يحقق فيردر بريمن الفوز اليوم، سيهبط الفريق إلى دوري 

الدرجة الثانية بعد 39 عاما متتالية في الدرجة األولى.
وإذا حقق بريمن الفوز اليوم، سيكون االنتصار الثاني فقط للفريق 
على ملعبه في المباريات التي خاضها بالدوري األلماني على ملعبه 

هذا الموسم.
في المقابل، سيكون فورتونا دوسلدورف بحاجة للتعادل لضمان 
المش���اركة في الدور الفاصل مع الفريق صاح���ب المركز الثالث 

بدوري الدرجة الثانية، بغض النظر عن نتيجة فيردر بريمن.
كما تحظى المرحلة األخيرة من البوندسليجا بأهمية لفولفسبورج 
وهوفنهايم صاحبي المركزين الس���ادس والسابع على الترتيب 
برصيد 49 نقط���ة، حيث تأهل الفريقان لل���دوري األوروبي، لكن 

صاحب المركز السابع يحتاج لخوض األدوار التأهيلية.
ويستضيف فولفسبورج، نظيره بايرن ميونخ الذي يترقب مراسم 

تتويجه بلقب البوندسليجا بعد انتهاء المباراة.
ويتطلع هوفنهايم ال���ذي يحل ضيفا عل���ى دورتموند، للحفاظ 
على س���جله الجي���د في مواجه���ة دورتموند خ���الل المواجهات 
األخيرة، حيث لم يخسر أمام دورتموند في آخر 4 مباريات بينهما 

بالبوندسليجا.
وفي بقية مباري���ات المرحلة، يلتقي آينتراخ���ت فرانكفورت مع 

بادربورن، وأوجسبورج مع اليبزيج، وفرايبورج مع شالكه.

التأهــل األوروبــي ومعركــة الهبــوط يشعــالن ختــام البوندسليجــا
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غزة/ االستقالل: 
قالت إدارة ش���رطة المرور والنجدة في قطاع غزة أمس الجمعة إّنها س���تّتخذ 
المزيد من اإلجراءات للحّد من الحوادث المرورية في القطاع، داعية السائقين 
إل���ى االلتزام بقوانين الس���ير، ومراع���اة قواعد الس���المة؛ حفاًظ���ا على أرواح 
المواطنين. وذكرت اإلدارة، في تصريح وصل »االستقالل«، أّن إجمالي الوفيات 
الُمس���جلة نتيجة حوادث الم���رور منذ مطلع العام الحالي بل���غ 26 حالة وفاة، 

بينهم 21 طفاًل.
وأوضحت أّنه تّم تسجيل وفاة خمسة مواطنين منذ مطلع شهر يونيو/حزيران 
الج���اري نتيجة الحوادث المرورية، كان آخرها حادث أول أمس الخميس بوفاة 
أحد المواطنين على ش���ارع الزهراء جنوب مدينة غزة في حادث سير ذاتي إثر 

فقدانه السيطرة على المركبة نتيجة السرعة المفرطة.
وأّك���دت أّنها تّتخ���ذ كل اإلجراءات الالزمة للحّد من الح���وادث المرورية، التي 
كانت الس���رعة الزائدة الس���بب الرئيس في وقوعه���ا، باإلضافة إلى أن بعض 

مرتكبي هذه الحوادث ال يحملون رخصة قيادة.

غزة/ االستقالل:
ح���ذر األكاديمي والخبير االنش���ائي الدكتور مهندس زاهر كحيل من أن س���د 
النهضة االثيوبي س���يدمر ش���واطىء غزة خالل الخمس السنوات القادمة، وفق 
قوله.  و دعا البرفسور كحيل للمشاركة في محاربة ما تقوم به اثيوبيا، مشيرا الى 
انه إذا ذهب النيل، جفت مصر، لألبد بل وسنخس���ر شاطئ بحر فلسطين وخاصة 
غ���زة. وأضاف كحيل وهو اول رئيس لجامعة فلس���طين "علميا تدفع مياه النيل 
التيارات الجنوبية الش���رقية من البحر المتوس���ط، وتدفع 450 ألف متر مكعب 
من الرمال س���نويا )من حسابات هندس���ية اجريتها بنفسي ومتاحة لمن يريد( 
أصلها من امام الس���د العالي، وتستقر على شواطئ فلسطين لتعوض انجراف 

الرمال الى لبنان.
كما حذر كحيل من ان هذا السد يؤثر ايضا على التوازن البيئي والثروة السمكية 

ويزيد التلوث في البحر المتوسط.
واختتم تصريحه قائال: لذا فنحن كفلس���طينيين يهمنا النيل من منظور قومي 
عربي ومن منظور فلس���طيني ونؤكد على حق مصر في مقدراتها، ونس���تغرب 

موقف رئيس اثيوبيا تجاه السودان ومصر.

خانيونس / االستقالل: 
بح����ث رئيس بلدية خ����ان يونس م. ع����الء الدين 
البطة، مع وفد من دائرة الوعظ واإلرش����اد في وزارة 
األوقاف والشئون الدينية س����بل تعزيز التعاون 
المش����ترك  وإنجاح األعمال الت����ي تخدم الفئات 
المجتمعية كاف����ة بما يعود بالفائ����دة على أبناء 
ش����عبنا في ظل الظ����روف الحالية، وم����ن أهمها 
تعزيز الس����لوك القيمي لرب����ات البيوت والتوعية 
المجتمعي����ة وتعزي����ز ثقاف����ة المحافظ����ة على 

الممتلكات العامة.
وكان م. البطة وبمش����اركة كٍل من مدير العالقات 
العام����ة عماد األغا، وُمس����ير دائرة المش����اريع م. 
موس����ى األخرس، ومس����ئولة وحدة المرأة والطفل 
تغريد شعت قد استقبلوا وفد األوقاف الذي ضم 
كل من الواعظتين هالة العصار، هدى أبو معنية، 

والمشرفة آيات الغلبان.
وخالل اللق����اء أكد البط����ة على متان����ة العالقات 
الثنائي����ة التي ترب����ط بلدية خان يون����س بوزارة 

األوقاف والت����ي أثمرت عنها تنفي����ذ عدة برامج 
ومبادرات مجتمعية ساعدت في تعزيز الثقافات 
اإلبداعي����ة والتطوعية لدى ش����رائح واس����عة من 

مجتمعنا الفلسطيني.
وأش����ار إل����ى أن البلدي����ة تواص����ل جهودها في 
خدم����ة كاف����ة قطاع����ات المجتم����ع بم����ا يحقق 
األهداف المنش����ودة، مبينًا أهمية تلك المساعي 
ف����ي  تأصيل الثقافة التقويمي����ة من أجل خدمة 

المصلحة العامة.

غزة/ االستقالل: 
قال����ت الجبه����ة الديمقراطي����ة لتحري����ر 
فلسطين، امس الجمعة، إن قرار البرلماني 
الض����م  لمخط����ط  الراف����ض  البلجيك����ي 
اإلس����رائيلي "خطوة إضافي����ة في معركة 
شعبنا في نزع الشرعية عن االحتالل وعزل 
حكومة نتنياهو عالمًيا وتعرية سياستها 

العدوانية العائمة".
وصوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي فجر 
ام����س الجمعة، على مش����روع قرار يطالب 
الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه 
"إسرائيل" بضم أراٍض فلسطينية واتخاذ 

"إجراءات معاكسة" له.
وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة 
الخضر في جلس����ة كاملة، 100 نائب من 
أص����ل 150، ولم يصوت ض����ده أحد، فيما 

امتنع 39 نائًبا عن التصويت.
ورأت الجبهة، في بيان وصل "االستقالل" 
أن "موق����ف البرلم����ان البلجيكي يش����كل 
إسنادًا جديدًا لشعبنا في مقاومته لمشروع 
الضم كما ورد ف����ي خطة ترامب-نتنياهو، 

وخطط حكومة االحتالل اإلسرائيلي".
وذك����رت أن "القرار فرص����ة إضافية تفتح 
أم����ام ش����عبنا، والحالة الفلس����طينية، بما 

واللجنة  الفلس����طينية  الس����لطة  فيه����ا 
التنفيذي����ة ف����ي م.ت.ف، لإلق����دام على 
خط����وات جديدة ف����ي قط����ع العالقة مع 
دولة االحتالل وتطبيق قرارات المجلسين 
الوطني )ف����ي دورته األخي����رة(، والمركزي 
)ف����ي دورة 2015 ودورات 2018(، بما في 
ذلك س����حب االعتراف بإس����رائيل وإبالغ 
بقرار  الدولي����ة بذلك، واإلع����الن  المحافل 
ملزم بمقاطعة البضائع اإلسرائيلية وفك 

االرتباط باالقتصاد اإلسرائيلي".
وطالب����ت الجبهة الديمقراطية الس����لطة 
الفلس����طينية بالتقدم بثالثة طلبات إلى 

األمم المتح����دة، هي العضوي����ة العاملة 
لدولة فلسطين، والحماية الدولية لشعبنا 
وأرضنا ضد االحتالل واالستيطان والضم، 
وانعق����اد مؤتم����ر دول����ي بإش����راف األمم 
المتحدة وبموجب قراراته����ا ذات الصلة، 
وبرعاية مباش����رة من األعض����اء الدائمين 
في مجلس األمن، وبس����قف زمني محدد، 
وبق����رارات ملزمة، "تكفل لش����عبنا حقوقه 
الكاملة في قيام دولة فلسطينية مستقلة 
كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 1967، 
وحل قضي����ة الالجئين بموجب القرار 194 
ال����ذي يكفل لهم حق الع����ودة إلى الديار 

والممتلكات الت����ي هجروا منها منذ العام 
."1948

ودعت "الديمقراطية" إل����ى "عدم تفويت 
الفرص الس����انحة والكب����رى التي يوفرها 
الدعم الدولي لقضيتنا وش����عبنا وحقوقه 
الوطني����ة المش����روعة، وعدم ه����در هذه 
الف����رص، وض����رورة البناء عليه����ا للتوافق 
الوطني على اس����تراتيجية وطنية شاملة 
لمجابهة صفقة ترامب-نتنياهو، وصفقات 
الضم، ومغادرة سياسة الردود التكتيكية، 
قصي����رة النف����س والمتقطع����ة والمثيرة 

إلرباك الرأي العام".

ا. المعدني والعشرات الغاز، وعولجوا ميدانّيً
وتتواصل للسنة التاسعة توالًيا المسيرات األسبوعية المناهضة لالستيطان 
والمطالبة بفتح الش���ارع الرئيس للبلدة، والذي تغلقه قوات االحتالل لمصلحة 

التوسعات االستيطانية.
وفي الس���ياق ذاته، اصيب عشرات المواطنين أمس الجمعة، باالختناق بالغاز 
المس���يل للدموع جراء مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل اإلسرائيلي وسط 

مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت بين الشبان وجنود االحتالل في 
منطقة باب الزاوية، وأطلق خاللها الجنود قنابل الغاز ما أدى إلصابة العشرات 
باالختناق. وأوضحت المصادر أن جنود االحتالل اعتلوا أسطح المنازل والمحال 

التجارية في منطقة باب الزاوية.

»الديمقراطية«: قرار البرلمان البلجيكي فرصة إضافية لمجابهة الصفقة والضم

»المرور« بغزة: سنتخذ مزيدًا من 
اإلجراءات للحد من الحوادث المرورية

خبير يحذر من أن سد 
النهضة سيدمر شواطئ غزة

بلدية خان يونس واألوقاف تبحثان التعاون المشترك

االستقالل/ وكاالت:
تترقب حكومة االحتالل الصهيوني قرار القضاة في 
المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، حول صالحية 
السلطة القضائية للمحكمة في فلسطين، تمهيدًا 
لفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها االحتالل في 

األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وف���ي إحاط���ة صحافي���ة قدمه���ا لوس���ائل إعالم 
الع���دو، قال مس���ؤول رفيع في حكوم���ة االحتالل: 
إن »المؤش���رات الت���ي وصلت إلينا تفي���د بأن قرار 
المحكم���ة خالل األي���ام المقبلة. وس���ط ترجيحات 
بأن يصدر قرار قض���اة المحكمة خالل عطلة نهاية 

األسبوع الجاري«.
وأش���ار المصدر إلى أنه ف���ي هذه األثن���اء، ُتعقد 
اجتماعات مكثفة تجمع طاقًما من جميع الهيئات 
الرسمية  »اإلس���رائيلية«  والمؤسس���ات  والوزارات 
المعني���ة، بما ف���ي ذل���ك ممثلون عن ما يس���مى 

»مجلس األمن القومي اإلسرائيلي«، ووزارة القضاء، 
ووزارة الخارجي���ة، وقس���م القانون الدول���ي التابع 
للنيابة العسكرية »اإلسرائيلية«، لوضع مخطط للرد 

على قرار المحكمة في هذا الشأن.
وكان���ت المحكمة قد أمهلت االحتالل حتى االربعاء 
الماض���ي لعرض موقف���ه على المحكم���ة في هذا 
الش���أن، غير أنه يمتنع عن المشاركة في مداوالت 
المحكمة بش���كل رسمي، على الرغم من أنها طلبت 
النظر في صالحيات المحكمة، وذلك ألن مشاركته 
س���تعتبر اعترافًا بصالحية المحكم���ة واإلجراءات 

فيها.
ودفعت »إس���رائيل« التشيك إلى تقديم طلب إلى 
اعتباره���ا »صديقة للمحكمة«، بهدف المش���اركة 
في المداوالت من أجل دعم الموقف »اإلسرائيلي«، 
كم���ا قدمت ألمانيا طلبًا مماثاًل للمحكمة، في خطوة 

اعتبرت داعمة للموقف »اإلسرائيلي«.

وتنظ���ر المحكم���ة الجنائية الدولية منذ س���نوات 
ع���دة، في إط���الق تحقيق رس���مي مع مس���ؤولين 
»إس���رائيليين«، في ش���بهات بجرائ���م حرب ضد 

اإلنسانية.
وش���نت »إس���رائيل« حملة شرس���ة ف���ي محاولة 
لشيطنة المدعية العامة للمحكمة، بنسودا، وسعت 
إلى تقويض ش���رعية المحكمة، بعد إعالن األخيرة 
عن وجود أس���اس للتحقيق في جرائم الحرب التي 

ارتكبتها »إسرائيل« في األراضي الفلسطينية.
وف���ي تعليقها عل���ى محاوالت التش���ويه، صّرحت 
بنس���ودا بأن الحمالت التي تس���تهدف المحكمة 
ح���ول حياديتها من خ���الل األنب���اء المتداولة في 
اإلع���الم »اإلس���رائيلي«؛ ل���ن تؤثر عل���ى مجريات 
التحقيق بشأن فلس���طين التي تتسم بالحيادية 
واالس���تقاللية، وذلك في بيان صدر عنها في أيار 

الماضي.

االحتالل يترقب قرارًا للمحكمة الجنائية الدولية خالل أيام

االستقالل/ وكاالت:
أطل���ق أكاديميون فلس���طينيون وخبراء ف���ي التعاون 
الدول���ي حمل���ة أكاديمي���ة دولية لمناهض���ة االحتالل 
اإلس���رائيلي، وقرار الضم االحتاللي، وذلك خالل اجتماع 
تنس���يقي حضره نحو 100 أس���تاذ جامع���ي وخبير من 

مختلف الجامعات الفلسطينية، عبر تطبيق »زووم«.
 وهدف االجتماع، لمناقش���ة آفاق هذه الحملة واألدوات 
الت���ي يمكن أن يتم اس���تخدامها في س���بيل مكافحة 
االحتالل اإلسرائيلي، ومخطط الضم اإلسرائيلي لألغوار، 

والكتل االستيطانية.
وفي معرض افتتاح االجتماع أك���د الدكتور رمزي عودة 
أحد المؤسس���يين للتجمع األكاديمي، على أهمية الدور 
الذي يمكن أن يلعبه األكاديميون الفلس���طينيون، في 
مكافحة المش���روع االس���تيطاني الكولونيالي، سواء من 
خالل التعبئة الجماهيرية، أو من خالل تفعيل المناصرة 
العربية والدولية، لصالح المش���روع الوطني الفلسطيني 
وقضاي���اه العادل���ة المتمثل���ة بالدولة الفلس���طينية، 

وعاصمتها القدس وعودة الالجئين الفلسطينيين.
وفي س���ياق االجتماع، قدمت ديما العرقان الخبيرة في 
مجال التعاون الدولي اآلليات المتاحة لتحقيق التعاون 
العربي والدولي في مجال تجنيد الدعم لصالح أنش���طة 
التجم���ع. وقال الدكت���ور جمال حوي���ل، إن البيان األول 
للتجم���ع حمل عنوان« لنواجه معا االحتالل اإلس���رائيلي 
وقرار الضم«.  وأكد على أهمية توحيد الجهد األكاديمي 
الفلس���طيني، في الوقوف ضد قرار الضم، نظرا لخطورة 

هذا القرار على الحقوق الفلسطينية المشروعة.
و دعا المش���اركون في االجتماع، المجتم���ع الدولي، إلى 
تحمل مسؤولياته، في الحفاظ على حياة الفلسطينيين 
وأراضيه���م المهددة م���ن قبل االحتالل اإلس���رائيلي، 
وتأمين الحماية الدولية للش���عب الفلس���طيني، و منع 
إسرائيل من القيام بضم األراضي الفلسطينية، وفرض 
عقوبات عليها، من خالل تفعي���ل آليات اإللزام الدولية، 

إلجبارها على االنصياع للقانون الدولي.
كم���ا دع���ا التجم���ع األكاديم���ي، كاف���ة دول العال���م، 

والمناصرين للقضية الفلس���طينية، ونش���طاء الس���الم 
في العال���م، إلى دعم الجه���ود الفلس���طينية القائمة 
ف���ي مواجهة مخططات الضم، ودعم اس���تمرار تحقيق 
المحكمة الجنائي���ة الدولية في جرائم الحرب، والجرائم 
ضد اإلنس���انية التي ارتكبتها إس���رائيل، في األراضي 
الفلس���طينية المحتل���ة، و تفعيل مقاطعة إس���رائيل 
االقتصادي���ة واألكاديمي���ة والثقافية، م���ن أجل نصرة 
الشعب الفلسطيني في معركته ضد االحتالل، وتحقيق 

العدالة الدولية.
وأكد المش���اركون ف���ي االجتماع، على خطورة مش���روع 
الض���م، باعتباره مش���روع مؤامرة، يضاف إلى سلس���لة 
جرائ���م اإلبادة الجماعي���ة التي لطالما قام���ت بها دولة 
االحتالل اإلس���رائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأهمية 
توقيع البيان األول، من قبل أس���اتذة الجامعات الوطنية 
والعربية والدولية، وض���رورة  التركيز على توجيه البيان 
لألكاديميين في أوروبا والواليات المتحدة، نظرا ألهمية 

تجنيد الدعم من قبل هؤالء األكاديميين.

اإلعالن عن انطالق الحملة األكاديمية الدولية لمناهضة االحتالل وقرار الضم

ع�صرات الإ�صابات ..
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بانكوك/ االستقالل: 
قرر مساعد طيار في تايالند العمل في خدمة توصيل الطعام بدراجة نارية، بعد 
فترة قضاها في قطاع الرحالت الجوية، وذلك بعد أزمة العمل التي تسبب فيها 
تفش���ي فيروس كورونا المس���تجد. وأوضح »إنتا« أنه يعمل لشركة »الين مان« 
المحلية لتوصيل الطعام، مشيرًا إلى أن الكثيرين من زمالئه مكثوا أشهرًا دون 

أي راتب أو دخل بشكل كامل أو تم خفض رواتبهم بنسبة %70.
ولهذا الس���بب، بحث »إنتا« عن وظيفة أخرى لتأمين دخل ش���هري الحتياجاته 
واحتياجات أسرته، واكتش���ف أن تطبيقات خدمات توصيل الطعام منتعشة 
بش���كل كبير خاصة في العاصم���ة »بانكوك« أثناء فترة اإلغ���الق وقيود العزل 

المنزلي بسبب فيروس »كورونا«.
ووجد »إنتا« - 42 عامًا - أنه يستطيع تأمين دخل شهري ألسرته )زوجته وابنته 

الصغيرة( عبر قيادة دراجة نارية وتوصيل الوجبات للعمالء بواسطتها.
وكش���ف الطيار التايالندي ناكارين إنتا، وفق شبكة CNN اإلخبارية األمريكية، 
 فيروس كورونا المستجد 

َّ
أّنه كان يعمل في الرحالت التجارية ألربعة أعوام، إال أن

تسبب في تبديل أوضاعه المعيشية.
واعتبر الطيار الس���ابق، أّنه بالمقارنة مع الوض���ع الراهن، فإن الحصول على 30 

دوالًرا يومًيا ُيعد مكسًبا بالنسبة لي.

كورونــا يحــول طيــارًا 
إلــى عامــل ديلفــري

) APA images (   بائع الذرة يف مدينة خانيون�س

ويلينغتون / االستقالل: 
على عمق يبلغ حوال���ي 3500 قدم )1066 مترا( 
تحت أمواج جن���وب المحيط الهادئ تس���تقر 
القارة الثامنة المفقودة، تل���ك الكتلة األرضية 
المغمورة هائلة الحجم، المسماة زيالنديا، التي 
كان العلماء أكدوا أنه���ا قارة بحالها عام 2017، 
لكنهم ل���م يتمكنوا وقتها من رس���م خريطة 

توضح كامل اتساعها.
ولطالم���ا عرف أي مهت���م بالجغرافي���ا أن عدد 
القارات 7 هي بترتيب المساحة آسيا، وإفريقيا، 
وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية، وأنتاركتيكا 
)الق���ارة القطبية الجنوبية(، وأوروبا، وأس���تراليا، 
لكن األمر اختلف منذ ذلك الحين بعد اكتشاف 

"زيالنديا".
واالثني���ن أعل���ن باحث���ون في نيوزلن���دا أنهم 
تمكنوا من رس���م خريطة لش���كل وحجم القارة 
بتفاصي���ل غير مس���بوقة. ونش���روا خرائطهم 
عل���ى موقع تفاعلي على اإلنترنت، حتى يتمكن 

المستخدمون من استكشاف القارة فعلًيا.
وتق���ع زيالنديا تح���ت مياه المحي���ط الهادئ، 

في الجزء الجنوبي الغرب���ي، ويبدو أن نيوزيلندا 
الحالية كانت مجرد جزء منها.

وقال ني���ك مورتيم���ر، الذي قاد فري���ق العمل 
"صنعنا ه���ذه الخرائط لتقدي���م صورة دقيقة 
وكاملة وحديثة لجيولوجي���ا نيوزيلندا وجنوب 
غرب المحيط الهادئ - أفضل مما كان لدينا من 

قبل"، وفق ما نقل موقع "بيزنس إنسايدر".
ورسم مورتيمر وزمالؤه خريطة لقياس األعماق 
المحيطة بزيالنديا، ش���كل وعمق قاع المحيط، 
باإلضافة إلى بياناتها التكتونية، كش���فت عن 
موق���ع زيالندي���ا الدقيق، عبر ح���دود الصفائح 

التكتونية.
كما كشفت الخرائط عن معلومات جديدة بشأن 
كيفية تشكل زيالنديا، التي ُغمرت تحت الماء 

قبل ماليين السنين.
وحس���ب التفاصي���ل الجدي���دة تبلغ مس���احة 
زيالندي���ا حوالي مليوني مي���ل مربع )5 ماليين 
كيلومتر مربع(، أي حوالي نصف مس���احة قارة 

أستراليا القريبة.
لك���ن 6% فقط م���ن مس���احتها كان يقع فوق 

مس���توى س���طح البحر، وهذا الجزء يدعم الجزر 
وجزي���رة  لنيوزيلن���دا  والجنوبي���ة  الش���مالية 

كاليدونيا الجديدة، والباقي تحت الماء.
وللتعرف أكثر على تفاصي���ل القارة المغمورة، 
رسم مورتيمر وفريقه خريطة لكل من زيالنديا 
وق���اع المحيط حولها. وتوض���ح خريطة قياس 
األعماق التي قاموا بإنشائها مدى ارتفاع جبال 

القارة، وسلسلة التالل نحو سطح الماء.
كما تصور الخريطة خطوط الس���واحل، وأسماء 
المعالم الرئيس���ية تحت س���طح البح���ر. وتعد 
ا من مبادرة عالمية لرس���م خريطة  الخريطة جزًء

قاع المحيط بكامله بحلول عام 2030.
كما كش���فت خريطة ثانية عن أنواع القش���رة 
التي تتك���ون منها القارة تحت الماء، وعمر تلك 
القش���رة، وتوضح تلك الخريط���ة موقع تواجد 
زيالنديا بالنظر إلى مختلف الصفائح التكتونية.

ومن المعتقد أن "زيالنديا" انفصلت عن أستراليا 
قبل نح���و 80 مليون عام، وغرقت تحت البحر مع 
انقسام القارة العظمى التي كانت تعرف باسم 

غندوانا الند.

ميكسكو/ االستقالل: 
كش����ف تقرير أن ثالثة توائ����م حديثي 
الوالدة في المكس����يك أثبتت االختبارات 
إصابتهم جميعا بفي����روس كورونا  فيما 
وصف����ه المس����ؤولون بأن����ه حال����ة »غي����ر 

مسبوقة«.
وذكرت هيئ����ة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
س����ي( أن ثالثة توائم قد ولدوا قبل األوان 
في 17 يونيو الج����اري، وأظهر جميعهم 
نتائج إيجابية ل����� »كوفيد-19« في نفس 

اليوم.
وأش����ار التقرير إل����ى أن طفلين،  في حالة 
مستقرة في مستشفى بوالية سان لويس 
بوتوس����ي، بينما يعالج الطفل الثالث من 

حالة تنفسية.
وق����ال المتحدث باس����م لجنة الس����المة 
الصحية بالوالية إن هذه المرة األولى التي 

يتم فيها الكشف عن العدوى في والدات 
متعددة. ويتحقق الخبراء اآلن مما إذا كان 
المرض قد انتقل من خالل مش����يمة األم 

أثناء الحمل.
وأوضحت وزيرة الصحة الحكومية مونيكا 
ليليانا رانجيل مارتينيز: »من المستحيل 
أن يكونوا أصيبوا في لحظة الوالدة«، حيث 
إن هن����اك عددا قلي����ال للغاية من الحاالت 
المعروفة ألطف����ال حديثي الوالدة أصيبوا 

بالفيروس بعد الوالدة.
وف����ي األثن����اء، خض����ع األب����وان الختب����ار 
»كوفيد-19«، حيث تقول السلطات إنهما 
ربم����ا يكون����ان مصابين بالفي����روس دون 

ظهور أعراض.
وش����هدت المكس����يك 185122 إصاب����ة 
و22.584 حالة وفاة بس����بب »كوفيد-19«، 

وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وأص���درت مراك���ز مكافح���ة األم���راض 
والوقاية منها )CDC( مبادئ توجيهية 
الش���هر الماض���ي تق���ول: إن األطفال 
الذين يصابون بالفيروس من المرجح أن 
يتعرضوا لإلصاب���ة بفيروس كورونا عن 
طريق االتصال الوثي���ق بالمرضى، مثل 
أمهاتهم أو مقدم���ي الرعاية أو الزوار أو 
العاملين في مجال الرعاية الصحية، بعد 

الوالدة.
وقالت المؤسسة إن »التقارير المحدودة« 
أث����ارت مخاوف بش����أن احتم����ال انتقال 
العدوى أثناء ال����والدة، قائلة: »إن الجهود 
جارية لمعالجة الفجوة المعرفية النتقال 
الع����دوى بي����ن األم والوليد أثن����اء الحمل 
وال����والدة وفت����رة ما بعد الوالدة، وس����يتم 
تحدي����ث التوصيات مع توف����ر معلومات 
جديدة تفيد بإتاحة انفصال األم والطفل«.

لندن/ االستقالل: 
عثر عامل محاجر في تنزانيا على كنز نادر ثمين سيغير مجرى حياته وينتشله من الفقر .

وكان عامل المناجم سانينيو اليزر عثر على حجرين كريمين من نوع "تنزانيت" النادر، ذي اللونين 
األزرق والبنفسجي الداكنين.  و"تنزانيت" حجر كريم موجود فقط في شمال تنزانيا الواقعة شرق 

القارة اإلفريقية بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية وفق ما أفادت سكاي نيوز.
ليس هذا فحسب، بل إن الحجرين اللذين عثر عليهما يبلغ وزنهما 15 كيلوغرامًا، وتقدر قيمتهما 
بنحو 3.3 ماليين دوالر. وقالت الصحيفة إن العامل عثر على الحجرين في أحد المناجم المحاطة 

بجدار عال لمنع التهريب منه، شمالي تنزانيا.
و العام الماضي، أنشأت تنزانيا مراكز تجارية في جميع أنحاء البالد للسماح لعمال المناجم األحرار 

غير التابعين ألي شركة، ببيع األحجار الكريمة والذهب للحكومة.
وتم تصوير اليزر على شاش���ة التلفزيون التنزاني وهو يحصل على شيك بقيمة 7.74 مليارات 
ش���لن )نحو 3.3 ماليين دوالر(، بعد أن اش���ترى بنك تنزانيا الحجري���ن الكريمين، وتلقى اتصاال 

هاتفيًا على الهواء مباشرة من الرئيس جون ماغوفولي لتهنئته.
وصرح العامل البس���يط لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي س���ي(، قائال إنه "سينظم حفال كبيرًا 

بمناسبة حلم الماليين الذي تحقق".
وعما سيعمله باألموال التي هبطت عليه فجأة، قال اليزر إنه يريد بناء مركز تسوق.

ولم ينس أن يساعد مجتمعه إذ أعلن نيته بناء مدرسة قرب منزله، مضيفًا: "أنا لست متعلمًا. 

عامل يعثر على كنز ثمين 
يقدر بنحو 3.3 ماليين دوالر 

إصابة 3 توائم بفيروس كورونا فور 
والدتهم في حالة غير مسبوقة

نيودلهي/ االستقالل: 
أفاد مس���ؤولون بأن ما ال يقل عن 107 أشخاص القوا حتفهم، الخميس، جراء صواعق برق في شمال وشرق 

الهند، وذلك خالل المراحل األولى لهبوب الرياح الموسمية السنوية.
ولقي نحو 83 شخصًا مصرعهم في والية بيهار في شرق البالد بعدما أصابتهم الصواعق، في حين أن 24 

آخرين قتلوا في والية أوتار براديش الشمالية.
أضاف مسؤولون أن عشرات غيرهم أصيبوا بسبب الصواعق.

وتعتبر صواعق البرق خالل الرياح الموسمية السنوية من يونيو إلى سبتمبر أمرًا شائعًا إلى حد ما في الهند. 
وقال الكشميشوار راي وزير إدارة الكوارث في والية بيهار لوكالة »فرانس برس« إن هذه الحصيلة اليومية 

هي األعلى بين تلك المسجلة في السنوات األخيرة.
وأش���ار إلى أن أكثر من نصف الضحايا كانوا من المناطق الش���مالية والش���رقية المعرضة للفيضانات في 
بيهار، محذرًا من أن حصيلة القتلى قد تكون أعلى بانتظار وصول تقارير من المناطق الداخلية للوالية. ومن 
المتوقع هطول أمطار غزيرة في بيهار يومي الجمعة والس���بت، وفق األرصاد الجوية في الهند. وفي والية 
أوتار براديش المجاورة، تم اإلبالغ عن معظم الوفيات في منطقة ديوريا القريبة من الحدود مع نيبال، ومدينة 
براياغراج، وفق السلطات. وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي مساء الخميس، في تغريدة عن تعازيه ألسر 

الضحايا، قائاًل إن حكومتي الواليتين تقومان بأعمال اإلغاثة الطارئة.
وُقتل أكثر من 2300 ش���خص جراء صواع���ق البرق في الهند عام 2018، وفقًا للمكتب الوطني لس���جالت 

الجرائم الذي يوفر أحدث اإلحصاءات واألرقام على هذا الصعيد.

البرق يقتل ما ال يقل عن خرائط جديدة تكشف أسرار القارة الثامنة
107 أشخاص في الهند


