
251785األحد 14 ذو القعدة 1441 هــ 5 يوليو 2020 م

1102

04

11

12

02

06 04

03

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن س����فارة دولة فلسطين لدى قطر 
س����جلت حالتي وفاة للمواطنتين يس����رى الخزندار )65 عامًا(، وآمنة 
عب����د الرحمن قفة )82 عامًا( ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية 
هناك إلى 6. وأكدت الوزارة في بيان تلقت »االس����تقالل« نسخة عنه 
مس����اء الس����بت، أن فريق العمل المختص بمتابع����ة أوضاع الجالية 
الفلس����طينية في الواليات المتحدة االمريكية س����جل السبت 574 
إصابة جديدة في صفوف الجالية في نيويورك ليرتفع عدد اإلصابات 

اإلجمالي ال����ى 1855، فيما لم يتم رصد اية حالة وفاة جديدة ليبقى 
العدد 64. وقالت الخارجية »إن ع����دد المتعافين من فيروس كورونا 
ارتفع ليصل إلى 1397حالة تعاٍف في صفوف جالياتنا في العالم«. 
ووفق بيان الوزارة أكد فريق العمل المختص بمتابعة رحالت العودة 
لألحباب العالقين »إن طائ����رة الملكية األردنية التي تقل )312( من 
األحباب العالقين في الواليات المتحدة االمريكية ستصل الى مطار 
الملكي����ة علياء فجر األحد، حيث س����تقلهم الحافالت من المطار إلى 

معبر الكرامة ومن ثّم إلى أرض الوطن«.

»الخارجية: وفاتان بكورونا
 في قطر و574 إصابة بأمريكا

أبو دياب لـ »االستقالل«: »مصعد البراق« 
جزء من مسلسل تهويدي ضخم 

تقريــر: االحتــالل يمضــي قدمـًا 
بمصــادرة أراضــي الفلسطينييــن

غزة/ دعاء الحطاب:
أك���د المختص في ش���ؤون القدس فخ���ري أبو دياب، أن مش���روع بناء مصعد 
كهربائ���ي يربط أجزاء من البلدة القديمة في القدس المحتلة بس���احة البراق، 

محلالن لـ »االستقالل«: لقاء »فتح وحماس« 
بارقة أمل إلنهاء االنقسام وتطبيق الوحدة

غزة / محمد أبو هويدي:
أجمع محلالن سياس���يان أن المصالحة تحتاج إلى تطبيق 
عملي وجاد على أرض الواقع إلعادة اللحمة الفلس���طينية 

وطي صفحة االنقس���ام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني 
من جديد والتفرغ التام لمواجهة المشروع 
الصهي���و- أمريكي اله���ادف إلى تصفية 

م�س�ؤول يف حما�س: 
 ال�حدة حجر الأ�سا�س 

لإف�سال خطة ال�سم

جائحة »كورونا« ومسألة »الضم« 
تعصفان بحكومة كيان االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
احتدمت الخالفات داخل االئتالف المكون للحكومة »اإلسرائيلية« 
على خلفية عدة مس���ائل بينها توس���ع انتش���ار فيروس كورونا 

اأب� ه�يل: اأو�ساع 
الالجئني يف ال�طن 
وال�ستات »كارثية« 

رام الله/ االستقالل:
حذرت الحركة الوطنية األسيرة في سجن النقب، مساء السبت، من االنفجار في 

وجه إدارة س���جون االحتالل إذا ما استمرت في إجراءاتها القمعية 
والعنصرية بحق األس���رى، والت���ي ازدادت وتيرتها خالل الفترة 

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن وفدا وزاريا من أربعة وزراء منهم وزيرا الصحة 
واالقتص���اد، يزور محافظة الخليل األحد، لمتابعة الوضع الصحي فيها وتقديم 
تقرير شامل لمجلس الوزراء صباح االثنين. وأكد اشتية في بيان صحفي، مساء 

اشتية: وفد وزاري لمتابعة الوضع 
الصحي في الخليل بسبب »كورونا«

»أسرى النقب« يحذرون االحتالل من 
االنفجار ويشرعون بخطوات نضالية

مدير مستشفى دورا يحذر من 
فقدان السيطرة على »كورونا«

الخليل/ االستقالل:
ح����ذر مدي����ر مستش����فى دورا الحكومي الدكت����ور محمد ربع����ي، من فقدان 
الس����يطرة في حال ازدياد عدد اإلصابات بفيروس كورونا، في ظل اس����تهتار 

محافظات/ االستقالل:
أصيب أمس الس���بت العش���رات م���ن المواطنين 
باالختناق بالغاز المسيل للدموع، خالل مواجهات 
متفرقة مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي في مناطق 

متفرقة من الضفة الغربي���ة المحتلة، فيما واصل 
المواطني���ن  عل���ى  اعتداءاته���م  المس���توطنون 
وممتلكاتهم. ففي مدين���ة الخليل جنوب الضفة 
المحتلة، أصيب مس���اء أمس، عدد من المواطنين 

بح���االت اختناق، فيم���ا أصيب طف���ل بالرصاص 
المغل���ف بالمط���اط، خالل مواجه���ات اندلعت مع 

وس���ط  االس���رائيلي  االحتالل  قوات 
المدينة. وذكر مراسلنا، أن اشتباكات 

اعتداءات المستوطنين تتواصل

اإ�ضابة الع�ضرات باالختناق خالل مواجهات مع االحتالل يف ال�ضفة

رام الله/ االستقالل:
أف���ادت وزارة الصحة الفلس���طينية ف���ي رام الله 
أمس بتس���جيل حالة وفاة لمسنة من بلدة حلحول 

بمحافظة الخليل و561 إصاب���ة بفيروس "كورونا" 
ف���ي محافظ���ات الضف���ة الغربي���ة المحتلة خالل 
الس���اعات األرب���ع والعش���رين الماضي���ة، ما يرفع 

إجمالي اإلصابات إل���ى 4250 إصابة والوفيات إلى 
16. وج���اء في التحديث المس���ائي 
للوزارة مساء السبت، أنه تم تسجيل 

الصحة: وفاة مسنة وتسجيل 561 إصابة بكورونا خالل 24 ساعة بالضفة

»اجلهاد« تهنئ 
اجلزائر با�ستعادة 

رفات �سهدائها
 من فرن�سا

غزة/ االستقالل:
قال���ت حركة الجهاد اإلس���المي 
ي���وم أمس، إنه���ا "تابعت بفخر 
واعتزاز فرحة الش���عب الجزائري 
عدد  رفات  باس���تعادة  المجاهد 

األبرار  من شهدائه 
03الذي���ن احتجزتهم 

االجهزة االمنية يف اخلليل ت�شدد من اجراءتها للحد من انت�شار فريو�س كورونا03
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رام الله/ االستقالل:
أك���د مدير عام االمتحانات والقي���اس والتقويم في وزارة التربية 
والتعلي���م ب رام الل���ه الدكتور محمد ع���ّواد، أن عملية تصحيح 
امتحان���ات الثانوية العام���ة "التوجيهي" 2020 مس���تمرة رغم 

الظروف التي تعيشها فلسطين في ظل جائحة كورونا .
وقال عّواد في تصريح صحفي الس���بت، إن االمتحان في محافظة 
الخليل مستمر اليوم )أمس( وحتى يوم االثنين القادم، مشيرا إلى 
أن امتحان الفرع الزراعي "التدريب العملي" مستمر يومي األربعاء 

والخميس المقبلين.
وأوضح أن األمور تس���ير بشكل طبيعي بشأن امتحانات الثانوية 
العامة وعملية التصحيح، منوها إلى أن الظروف الحالية ال ُتعيق 
العمل. وتابع عّواد: "حتى هذه اللحظة العمل مستمر رغم الظروف 

الصعبة، ولكن نأم���ل أال يؤثر ذلك وظ���روف جائحة كورونا على 
الموع���د الذي حدده مجل���س الوزراء لإلعالن ع���ن نتائج الثانوية 
العام���ة". وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة حتى اللحظة؛ 
بالموعد الذي أعلن���ه مجلس الوزراء لإلعالن ع���ن نتائج الثانوية 

العامة في فلسطين.
يش���ار إلى أن مجلس الوزراء الفلس���طيني، قد حدد موعد نتائج 
الثانوية العامة 2020 في فلس���طين بالضفة الغربية وقطاع غزة 

و القدس والشتات.
وقال رئيس الوزراء، محمد اش���تية ، عل���ى هامش ختام اجتماع 
مجل���س ال���وزراء قبل نحو أس���بوعين، "عملية تصحي���ح امتحان 
الثانوية العامة تسير بيس���ر والنتائج في منتصف تموز/يوليو 

القادم".

رام الله/ االستقالل:
حذرت الحركة الوطنية األس���يرة في س���جن النقب، 
مس���اء الس���بت، من االنفجار في وجه إدارة سجون 
االحت���الل إذا ما اس���تمرت ف���ي إجراءاتها القمعية 
والعنصرية بحق األس���رى، والت���ي ازدادت وتيرتها 

خالل الفترة األخيرة.  
وقالت الحركة األسيرة في بيان صحفي تلقت "االستقالل" 
نسخه عنه :"إن إدارة الس���جون ال زالت تمارس إجراءاتها 
القمعية والعنصرية بحق األس���رى، وتعزلهم عن العالم 
الخارجي بما في ذلك قطع زي���ارات األهالي، ومنع إدخال 

أموال الكنتينا إليهم، والمالبس".   

وقال���ت: "ال تزال إدارة الس���جون تمارس سياس���ة العزل 
االنف���رادي والتي كان آخره���ا عزل الرفي���ق القائد وائل 
الجاغوب والتضييق على أس���يراتنا الماجدات وتصعيد 
سياس���ة اإلهمال الطب���ي وتحديدا مع تفش���ي فيروس 
كورون���ا الذي ما زال يش���كل خطرا حقيقي���ا على حياتنا 

وتحديدا المرضى بيننا".
وأضافت: "نتيجة لكل تلك االنتهاكات، أخذنا على عاتقنا 
نحن إخوانكم أس���رى س���جن النقب مس���ؤولية التحرك 
الس���ريع بخطوات نضالية ضد ه���ذه اإلجراءات القمعية 
متوكلي���ن على الله وش���عبنا بأن يكونوا لن���ا نصيرا في 

خطواتنا".  

وأشارت الحركة الوطنية األسيرة أنها وجهت رسالة إلدارة 
مصلحة السجون حذرتها فيها من االنفجار القادم اذا ما 

استمرت هذه االجراءات.   
وأوضحت أنها قررت إرجاع وجبات الطعام يوم األحد 7-5-

2020 واإلضراب عن الطعام لمدة يوم واحد.  
ودعت كافه المؤسسات العاملة في مجال حقوق اإلنسان 
والمستوى الرسمي والشعبي ووسائل االعالم لمتابعه ما 

يجري من جرائم بحق األسرى داخل سجون االحتالل.  
وقالت: "جماهير شعبنا األبي إن الرهان عليكم هو الرهان 
الرابح واألكيد ونحن نهيب بكم أن تستمروا في مساندتنا 

والوقوف الى جانب قضيتنا".

رام الله/ االستقالل:
ق���ال رئيس الوزراء محمد اش���تية إن وفدا وزاريا م���ن أربعة وزراء 
منهم وزي���را الصحة واالقتص���اد، يزور محافظ���ة الخليل األحد، 
لمتابعة الوضع الصحي فيها وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء 

صباح االثنين.
وأكد اش���تية في بيان صحفي، مس���اء الس���بت، أن الحكومة تولي 
اهتمام���ا كبيرا بمحافظة الخليل التي س���جلت فيها أعلى إصابات 
بفيروس كورونا، والحفاظ على وضع صحي مستقر فيها أولوية لنا.

وأش���ار إل���ى أن وزارة الصحة والطواقم الصحي���ة واألمنية يقومون 
بجهود استثنائية للسيطرة على الحالة الوبائية فيها.

وأضاف اشتية أن مجلس الوزراء سيبحث توصيات اللجنة الوزارية، 
وسيدرس كافة المقترحات لرفع قدرة القطاع الصحي في المحافظة 

لتمكينه من السيطرة على الوباء.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التزايد الحاصل في اإلصابات المس���جلة 
بالخليل مقلق، ويتطلب تعاون���ا وتكامال في الجهود ما بين جميع 

األطراف الرسمية والشعبية.
ودع���ا إلى مزيد من االلت���زام باإلجراءات الصحية التي من ش���أنها 

تمكين الطواقم من السيطرة على الوباء وتخفيف حدة تفشيه.

تزايد اإلصابات »مقلق«
اشتية: وفد وزاري لمتابعة الوضع 
الصحي في الخليل بسبب »كورونا«

احتجاجًا على اإلجراءات القمعية بحقهم
»أسرى النقب« يحذرون االحتالل من االنفجار ويشرعون بخطوات نضالية

غزة/ االستقالل:
قال���ت وزارة الصح���ة في قطاع غ���زة إنها 
لم تس���جل أية إصابات جدي���دة بكورونا 
بع���د إجرائها 48 فحًصا خالل 24 س���اعة 

الماضية.

وأك���دت ال���وزارة ف���ي تقريره���ا اليومي 
السبت، أن عدد الحاالت المؤكدة المصابة 
بالفيروس بل���غ 72 حالة، ش���في مها 60 
حالة، وتبقى 11 حالة نشطة، عدا عن حالة 
وفاة واحدة. وأشارت إلى إجرائها 48 عينة 

جديدة خالل 24 ساعة الماضية، »مع العلم 
أنه لم يتم تس���جيل إصابات جديدة، وقد 
بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها 
للحاالت المش���تبهة 12،810 عينة، منها 
12،738 عينة سلبية، و72 عينة إيجابية«.

»صحة غزة«: ال إصابات جديدة بكورونا بعد إجراء 48 فحصًا

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، عن 
األسير المقدس���ي محمد موسى العباسي 
)29 عاًم���ا( من بلدة س���لوان بعد أن أمضى 

محكوميته البالغة 45 شهًرا.
وأفرج���ت ق���وات االحتالل ي���وم الخميس 
الماض���ي عن األس���ير العباس���ي، وفوجئ 
لحظة اإلفراج عنه باختطافه من أمام بوابة 
س���جن النقب، ونقل للتحقي���ق إلى مركز 

المسكوبية.
وحصل العباسي على قرار قاضي »محكمة 

الصلح« اإلس���رائيلية في القدس المحتلة 
باإلفراج عنه بشرط إبعاده عن القدس عشرة 

أيام.
يذكر أنه اعتقل بتاريخ 2016/10/5 وأدين 

بعدة تهم، وتنقل بين عدة سجون.
وتتعمد س���لطات االحتالل إع���ادة اعتقال 
المقدس���يين، لحظ���ة  األس���رى، خاص���ة 
تحرره���م، وحرمانهم وذويه���م من فرحة 
التحرر بدعوى أن استقبال األسير واالحتفاء 
به »يمس بس���يادة االحت���الل« على مدينة 

القدس المحتلة.

الخليل/ االستقالل:
ح����ّذر مدير مستش����فى دورا الحكوم����ي الدكتور 
محمد ربعي، من فقدان الس����يطرة في حال ازدياد 
عدد اإلصابات بفيروس كورونا، في ظل اس����تهتار 

البعض وعدم التزامه بإجراءات السالمة والوقاية.
وقال ربعي في حديث لوكالة األنباء الرسمية »وفا« 
أمس الس����بت: »حتى اآلن، الوضع تحت السيطرة، 
لكن إذا تفاقمت األم����ور وزاد عدد حاالت اإلصابة، 
يمك����ن أن نفقد الس����يطرة، فلذل����ك نتمنى من 
الجميع أن يساعد الكوادر الطبية، فإذا تم االلتزام 
والحّد من انتشار الفيروس، فإن ذلك يساهم في 

تخفيف العبء عن الكادر الطبي والمستشفى«.
وأضاف: إذا تفاقمت األمور، س����نتجه إلى األس����وأ، 
فحتى اآلن نجد بعض األش����خاص مس����تهترين 

وبعضهم من يكّذب ومن يّدعي أن هناك مؤامرة، 
وهذه أمور سلبية يجب إنهاؤها فورا.

وتم تجهيز مستشفى دورا على عجل وتخصيصه 
لمصابي فيروس كورونا، في الرابع والعشرين من 
ش����هر حزيران الماضي، نتيجة تط����ور األحداث، 
وزي����ادة ع����دد المصابي����ن بالفي����روس، حيث تم 
اس����تدعاء طواقم طبية من مختلف مستشفيات 
محافظ����ة الخلي����ل، للتعامل مع ح����االت اإلصابة 

الصعبة.
وأوض����ح ربعي أنه ت����م تحديد مستش����فى دورا 
الستقبال الحاالت المتوس����طة وشديدة الخطورة 
التي تحتاج للعناية المكثفة ولألكسجين واألدوية، 
مشيرا إلى أن الطاقة االس����تيعابية للمستشفى 
120 سريرا، 10 منها للعناية المكثفة، إضافة إلى 

6 وحدات أجهزة تنفس صناعي.
وقال: في المستش����فى حاليا 30 مريضًا، س����بعة 
منه����م في العناية المكثف����ة، واثنان على أجهزة 

التنفس الصناعي، والبقية في األقسام.
وأض����اف أن الكوادر الطبية أساس����ا منهكة، وتم 
اس����تنزافها منذ وقت طويل ف����ي عمليات البحث 
والتقصي وعالج األمراض وتغطية المستشفيات، 
مؤكدا أن ه����ذه الكوادر مس����تمرة ومصممة على 

متابعة المرضى وعالجهم.
وش����دد مدير المستش����فى على ض����رورة التقّيد 
وااللت����زام بالتعليم����ات، لحماية آبائن����ا وأجدادنا 
م����ن في����روس كورونا، ال����ذي بدأ باصطي����اد كبار 
الس����ن، وأصحاب األمراض المزمنة وذوي المناعة 

المنخفضة.

مدير مستشفى دورا يحذر من فقدان السيطرة على »كورونا«

جنين/ االستقالل:
حكمت محكمة سالم العسكرية السبت، على األسير نور حسن عمارنة من بلدة 
يعبد قضاء جنين بالس���جن الفعلي لمدة 7 ش���هور و غرامة مالية بقيمة 7000 

شيكل.
ُيذكر أن األسير ُمعتقل منذ 13 أيار الماضي.

كما ومددت ذات المحكمة اعتقال المواطنة حنين نصار من حي الطيرة برام الله 
لمدة ثمانية أيام الس���تكمال التحقيق، فيما مددت توقيف األسير عمار صالح 

من بلدة برقة قضاء نابلس لتاريخ 2020/8/4 .
وفي الس���ياق، جددت س���لطات االحتالل، االعتقال اإلداري للم���رة الثانية على 
التوالي بحق األسير خالد تيسير غنيمات )29 عاما(، من منطقة صوريف قضاء 

الخليل لمدة 6 أشهر، وهو معتقل منذ الخامس من يناير الماضي .

أحكام وتمديد توقيف وتجديد 
اإلداري ألسرى من الضفة

عّواد: »كورونا« لن تؤثر على موعد نتائج 
الثانوية العامة وعملية التصحيح مستمرة

االحتالل يفرج عن أسير مقدسي 
ويبعده عن القدس 10 أيام
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غزة/ دعاء الحطاب:
أك����د المختص في ش����ؤون القدس فخري أب����و دياب، أن 
مش����روع بن����اء مصعد كهربائ����ي يربط أجزاء م����ن البلدة 
القديمة في القدس المحتلة بس����احة البراق، وصولاً إلى 
المسجد األقصى المبارك، ُيعد جزءًا ل يتجزأ من مسلسل 
تهوي����دي ضخم تنفذه حكومة الحتالل "اإلس����رائيلي"، 
لتغيير الوج����ه الحضاري لمدينة الق����دس وفرض  واقع 

احتالل����ي جدي����د هن����اك.  
ويس����عى الحتالل، من خالل بناء المصع����د التهويدي، 
إلى تسهيل حركة وصول أعداد كبيرة من المستوطنين 
المتطرفي����ن والس����ياح األجانب إلى المس����جد األقصى، 
وتدنيس باحاته، وكذلك الترويج للرواية التلمودية على 

حساب الرواية الفلسطينية.
ويقضي المشروع التهويدي أولاً بحفر نفق عامودي في 
ا، بالقرب مما يس����مى  داخ����ل الصخر، بعم����ق نحو 25 متراً
"كني����س المبكى"، على الطرف الش����رقي لحارة الش����رف 

بالبلدة القديمة، ليصل إلى مستوى ساحة البراق.
ومن ثم حفر نفق أفقي من النقطة نفسها، بطول نحو 60 
ا تصل إلى الطرف الغربي لساحة البراق، وضمن النفق  متراً
العامودي س����يتم تركيب مصعد كهربائي، وهذا النفق 

ا إلى منطقة ساحة وحائط البراق. سيشكل معبراً
وقال أبو دياب خالل حديثه ل�"الس����تقالل":" إن سلطات 
الحتالل في شهر نيسان/ أبريل الماضي أغلقت المنطقة 
بش����كل كامل وبدأت بتنفيذ المرحلة األولى من مش����روع 
بناء المصعد  الكهربائي التهويدي، لربط أجزاء من البلدة 

القديمة بحائط البراق وصولاً الى المسجد األقصى". 

وأوضح أن الحتالل يهدف م����ن خالل بناء هذا المصعد 
الى تسهيل حركة وصول أعداد كبيرة من المستوطنين 
المتطرفين والس����ياح األجانب من باب الخليل الى البلدة 
القديم����ة "حارة الش����رف" ومنطقة الب����راق، ومن ثم باب 
المغاربة وساحات األقصى، وزيادة القتحامات وتدنيس 

باحات المسجد.
كما يس����عي الحتالل من وراء هذا المشروع، إلى تغيير 
المعالم العربية واإلسالمية عبر خنق المدينة المقدسة 

بالمشاريع التهويدية، إضافة إلى إيجاد مبان ومنشآت 
مس����تحدثة لحجب الرؤية عن المسجد األقصى وطمس 
التراث المعماري والحضارة الفلسطينية العريقة، وفق 

أبو دياب.
وبّين أن المصعد سيستخدم مستقبالاً بمشروع "القطار 
الهوائي" الذي تنوي سلطات الحتالل تنفيذه من محطة 
القطار القديمة "البقع����ة" غربي القدس وصولاً إلى بابي 
المغارب����ة والنبي داود حتى مدخ����ل وادي حلوة في بلدة 

س����لوان.  ونّوه إلى إن الحتالل ُيجري في المنطقة أعمال 
حف����ر متواصلة، يتخللها اس����تخراج كمي����ات كبيرة من 
األتربة والصخور واآلثار العربية اإلس����المية، والتي يجري 

نقلها إلى أماكن مجهولة.  
 ولفت الى أن����ه بالقرب من المصع����د التهويدي، هناك 
مبن����ى كبير داخل س����احة الب����راق المطل عل����ى األقصى 
ُيس����تخدم كمتحف توراتي لترويج الرواي����ة التلمودية 
وتدري����ب "كهن����ة المعبد"، مش����ددًا على أن المش����روع 
التهوي����دي يخ����دم الروايات والمش����اريع التلمودية في 

المنطقة. 
وس����يطلق على المصعد اس����م "مصعد باروخ"، على اسم 
الث����ري اليهودي "كالين ب����اروخ" الذي تبن����ى مصاريف 
مش����روع المصعد الكهربائي، بقيمة 10 ماليين ش����يكل 
)2.5 ملي����ون دولر أمريك����ي(، ف����ي حين تبل����غ التكلفة 
اإلجمالية للمش����روع حوالي 35 مليون شيكل، حسب أبو 

دياب.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية دانت 
ق����رار بناء المصعد التهويدي، معتب����رة أنه ُيغير طبيعة 
البلدة القديم����ة وهويته����ا العربية، وُيخال����ف القانون 
الدولي وق����رارات منظمة األمم المتح����دة للتربية والعلم 

والثقافة "اليونسكو".
وقال الناطق باس����م الوزارة الس����فير ضيف الله الفايز إن 
المملك����ة ترفض كاف����ة اإلجراءات اإلس����رائيلية أحادية 
الجانب في البل����دة القديمة بمحيط المس����جد األقصى، 
ا أنها س����تتحرك بالتنسيق مع الفلسطينيين لدى  مؤكداً

منظمة "اليونسكو" لمواجهة هذه الخطوة.

يغّير الوجه الحضاري لمدينة القدس

أبو دياب لـ »االستقالل«: »مصعد البراق« جزء من مسلسل تهويدي ضخم 

القدس المحتلة/ الستقالل:
احتدم���ت الخالفات داخ���ل الئتالف المكون 
للحكوم���ة »اإلس���رائيلية« عل���ى خلفية عدة 
مسائل بينها توسع انتش���ار فيروس كورونا 

المستجد والموقف من مسألة الضم.
وأفادت القناة »12« العبرية بأن التناقض في 
بالموقف من مس���ألة  المتعلقة  التصريحات 
ض���م المس���توطنات وتوقيته���ا بين رئيس 
حكومة الحت���الل بنيامي���ن نتنياهو وزعيم 
تحالف »ازرق –أبيض« بيني غانتس يعكس 

حالة غليان تشهدها الحكومة.

وأش���ارت إلى أن هناك فرص ليس���ت ضئيلة 
لنفراط عقد التوليفة الجديدة والذهاب نحو 

انتخابات أخرى.
وق���ال غانتس قبل أي���ام إن »موعد الضم وهو 
ا، وأن هناك مسائل  األول من تموز ليس مقدساً

ملحة أكثر ومن بينها كورونا«.
ولم تمض ساعات حتى رد عليه نتنياهو بقوله 
إن هناك مسائل ل يمكنها النتظار إلى حين 
النتهاء من كورونا، ما يعكس الخالف الواضح 

بين المعسكرين حول أولويات المرحلة.
وفي تطور جديد أقدم نتنياهو الخميس على 

إنهاء جلسة »كابينت الكورونا« على عجل في 
ظل احتدام الخالف بينه وبين غانتس.

وبين���ت القناة أن الخ���الف كان ي���دور حول 
نقل صالحي���ات متابعة فيروس كورونا لوزارة 
الجيش، مشيرة إلى أن نتنياهو دق بالمطرقة 
ا وأنهى الجلسة دون أي اتفاق. الخشبية غاضباً

بينما نقل عن مسؤول كبير بحزب الليكود قوله 
بأن نتنياهو يحشر غانتس وحزبه في الزاوية 
وأن مطالب األخيرة محق���ة بالبحث عن مكانه 
داخ���ل الحكومة في ظل هيمنة نتنياهو على 

مفاصل القرار.

غزة/ الستقالل:
قالت حركة الجهاد اإلس���المي يوم أمس، إنها "تابعت بفخر واعتزاز فرحة الش���عب الجزائري 
المجاهد باس���تعادة رفات عدد من شهدائه األبرار الذين احتجزتهم فرنسا لعقود طويلة بعد 
تحرير الجزائر من الس���تعمار الفرنسي الذي ارتكب جرائم فادحة بحق الجزائر وشعبها الذي 

انتصرت إرادته على جبروت المستعمر المحتل".
وذكرت الحركة في تصريح صحفي، أن "فرحة الجزائريين هي بش���ارة أمل على طريق الوصول 
لفرحنا الكبير بتحرير فلس���طين". ووجهت الجهاد "التحية ألحرار الجزائر، وعائالت شهدائها 
المجاهدين"، وهّنأتهم ب�"اس���تعادة رفات آبائهم وأجدادهم المجاهدين الذين ستحضنهم 

أرض الجزائر التي تخضبت بالدماء الطاهرة".
والخمي���س أعلن الرئي���س الجزائري عبد المجيد تبون، أن بالده اس���تعادت رفات 24 من قادة 

المقاومة الشعبية ضد الستعمار الفرنسي، بعد أن كانت معروضة في متحف باريس.

جائحة »كورونا« ومسألة »الضم« تعصفان بحكومة كيان االحتالل
»الجهاد« تهنئ الجزائر 

باستعادة رفات شهدائه من فرنسا

رام الله / الستقالل:
ق����ال المكت����ب الوطني للدف����اع عن األرض 
ومقاوم����ة الس����تيطان إن حكومة الحتالل 
ا في مصادرة أراضي  اإلسرائيلي تمضي قدماً
الفلس����طينيين في الضفة الغربية المحتلة 
وتحويلها بش����تى الس����بل إلى مجال حيوي 

للنشاطات الستيطانية.
وأضاف في تقريره األس����بوعي الصادر يوم 
أم����س، أن حكوم����ة الحتالل تم����ارس في 
ا غير مسبوقة في التحايل  الوقت نفسه طرقاً
على المواطنين ومنعه����م من الوصول إلى 

أراضيهم.
وأوضح أن المعطيات الجديدة التي نشرها 
ا تظهر أن نس����بة  جي����ش الحتالل مؤخ����راً
ضئيلة فحسب من الفلسطينيين ُيمنحون 

تصاريح للوص����ول إلى أراضيه����م الواقعة 
خلف جدار الفص����ل، فيما يتّم رفض جميع 
الّتصاريح تقريبا ألسباب ل عالقة لها باألمن.

وأش����ار إلى تصاعد هجمات المس����توطنين 
واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم، 
حيث اقتح����م المئات منه����م تحت حماية 
جن����ود الحت����الل، جب����ل الجمجم����ة )جبل 
جالس( الواقع بين بلدتي حلحول وس����عير 
في محافظة الخلي����ل ورفعوا أعالمهم عليه 
في محاوله لالس����تيالء على المنطقة، وخلق 
حالة تواصل بين مستوطنات جنوب الخليل 

وشمالها.
وكان مئات المستوطنين قدموا في حافالت 
من خارج المحافظ����ة الى جانب مناصريهم 
من المس����توطنين في الخليل، واعتلوا جبل 

الجمجمة المطل على الش����ارع الستيطاني 
رقم )60( ورفعوا أعالمهم وأطلقوا هتافات 
لالس����تيالء  للعرب، تدعو  عنصرية معادية 

على أراضي الجبل.
وس���بق أن حاول المس���توطنون عدة مرات 
الس���يطرة عليه وإقامة مس���توطنة، فيما 
ا على قمة  أقام الحت���الل موقعًا عس���كرياً
الجبل الذي يص���ل ارتفاعه 1000 متر عن 
س���طح البحر ويش���رف على معظم أحياء 
مدينة الخليل والبل���دات والقرى المحيطة 

بالمدينة.
وأش����ار إلى أن س����لطات الحت����الل وضعت 
اخط����ارات له����دم بئ����ر مي����اه ف����ي منطقة 
“الثع����ال” جنوب الخليل، حي����ث تقع هذه 
المنطقة بين فكي مس����توطنتي “كرمئيل 

وماع����ون” وبها عدة آب����ار قديمة لجمع مياه 
األمطار واستخدامها للشرب.

ولفت إلى أنه ج����رى ترميم هذه اآلبار خالل 
الفترة الماضية لخدمة المواطنين بش����كل 
أكب����ر، وتس����عى س����لطات الحت����الل لربط 
المس����توطنتين “ماع����ون وكرميئ����ل” مع 
بعضهما البعض على حس����اب المواطنين 

الفلسطينيين.
وفي محافظ����ة نابلس، وضع مس����توطنون 
ا من المنازل المتنقلة في أراضي قرية  ع����دداً
عصيرة الشمالية في منطقة “خلة الدالية” 

حوض رقم ٣٧ من أراضي القرية.
واعتب����ر أن ه����ذه الخطوة تعك����س أطماع 
المستوطنين في الستيالء على المزيد من 
األراضي الفلس����طينية في ظل الجواء التي 

تش����يعها حكومة الحتالل حول مخططات 
الضم وس����رقة المزيد من أراضي المواطنين 

في الضفة.
وذكر أن بلدية الحتالل وما تسمى ب�"سلطة 
خ����الل  واصل����ت  اإلس����رائيلية"  الطبيع����ة 
األسبوع الماضي عمليات التجريف ألراضي 
المواطني����ن في وادي الربابة ببلدة س����لوان، 

بهدف إقامة مشاريع استيطانية.
وأوضح أن الحتالل يستخدم القوة لتنفيذ 
عملي����ات التجري����ف رغ����م وجود ق����رارات 
����ا إلى أن  قضائي����ة س����ابقة بوقفه����ا، لفتاً
المنطقة تتعرض لعمليات اقتحام متكررة 
من قب����ل المس����توطنين واعت����داءات على 
أصحابها بهدف السيطرة عليها بحجة أنها 

"أمالك غائبين".

تقريــر: االحتــالل يمضــي قدمـًا بمصــادرة أراضــي الفلسطينييــن

خالفات حادة بين نتنياهو وغانتس
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وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
"حم����اس" صالح الع����اروري، وعض����و اللجنة 
المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، 
قد اتفقا في مؤتمر مش����ترك الخميس، على 
تجمي����د الخالف����ات الناجمة عن االنقس����ام 
الفلس����طيني, والتف����رغ لمواجه����ة مخطط 
االحت����الل بضم أج����زاء من الضف����ة الغربية 

واألغوار.

جدية يف امل�صاحلة
ورأى أس����تاذ العلوم السياس����ية واإلعالم د. 
كمال عالونة، أن مؤتم����ر "العاروري- الرجوب" 
يشكل بارقة أمل جديدة لشعبنا الفلسطيني، 
مس����تدركًا "أن ما جرى في جنين بعد يوم من 
المؤتمر، حيث ت����م االعتداء من قبل األجهزة 
األمنية على وزير فلس����طيني سابق وهو من 
حرك����ة "حم����اس" وصفي قبها خ����الل حفل 
اس����تقبال ش����قيقه األس����ير المحرر بعد 18 
عامًا في األسر، ومصادرة الرايات واليافطات، 
ال تبع����ث بالتفاؤل، فما يجري على األرض هو 

عكس ما تتناقله وسائل اإلعالم".
وق����ال عالونة ل� "االس����تقالل": "إننا نأمل بأن 
تك����ون هن����اك جدية ف����ي المصالح����ة بين 
الطرفي����ن وأن يتبعه����ا لق����اءات ميداني����ة 
وتطبيق فعلي على أرض الواقع وإنهاء جذري 
لالنقسام الذي أثر بشكل سلبي على القضية 

الفلسطينية".

ودعا أس����تاذ العل����وم السياس����ية واإلعالم، 
إلى ض����رورة  العم����ل الجاد لجع����ل منظمة 
التحرير الفلس����طينية حاضنة جامعة للكل 
الفلسطيني بما فيه حركتا حماس والجهاد 
اإلسالمي،  وأن يعاد تريب البيت الفلسطيني 
من جديد وأن يعاد للمنظمة اعتبارها لتأخذ 
دوره����ا الحقيق����ي ف����ي مواجه����ة االحتالل 

ومشاريعه التصفوية.
وطال����ب عالون����ة بالعمل لبناء اس����تراتيجية 
ورؤية واضح����ة، قادرة عل����ى مواجهة كل ما 
يحاك لشعبنا وقضيتنا، فالجميع مستهدف 

والعدو ال يفرق بين أحد.

يحتاج اإىل تطبيق عملي
بدوره عّبر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى 

الص����واف ع����ن أمله ف����ي أن يؤس����س لقاء 
"العاروري- الرجوب" لوضع اللبنة األولى إلعادة 
الوحدة الفلس����طينية، ليس فقط بين "فتح" 
و"حماس" بل بين الكل الفلسطيني، ألننا في 
مرحلة أحوج ما نكون فيها للوحدة؛ لمواجهة 
مشروع تصفية القضية الفلسطينية من قبل 

العدو الصهيوني - األمريكي".

وأوض����ح الصواف ل����� "االس����تقالل"، أن األمر 
مره����ون بالبدء بتطبيق مخرج����ات هذا اللقاء 
على أرض الواقع، فنحن ال نحاسب على النوايا، 

وإنما لنا في الظاهر والمعطيات على األرض.
وأعرب عن أمله في أن تكون قيادة الس����لطة 
وحركة "فت����ح" قد وصلتا إلى قناعة بفش����ل 
مشروعها السياسي المتمثل في المفاوضات 
مع االحتالل والذي استمر على مدار أكثر من 

27 عاما منذ "أوسلو". 
وأض����اف الصواف، أن الواقع هو الذي يصدق 
أو يكذب ما ذهبت إليه السلطة الفلسطينية 
وأن حماس والقوى الفلس����طينية المختلفة 
صادقة في ما تدعيه أنها مع الوحدة الوطنية، 
وم����ن أراد أن يختب����ر تل����ك الق����وى يجربها 
وبكل تأكي����د حماس ومعه����ا كل الفصائل 
الفلسطينية مجمعة منذ سنوات على ضرورة 
الوحدة الفلس����طينية ولكن مع األس����ف كان 
الرئيس )عباس( يراهن على قضايا ثبت بعد 
زمن فشلها وربما هذه المرة قد تبلور لقيادة 

السلطة وحركة فتح قناعات جديدة.
ولفت المحلل السياس����ي، إل����ى أن جماهير 
ش����عبنا الفلس����طيني الت����ي ذاق����ت ويالت 
االنقس����ام، تواقة للوحدة والخ����روج من هذا 
النف����ق المظلم، فالوحدة الفلس����طينية هي 
عنوان هذه المرحلة؛ لمواجهة خطر المشاريع 

الصهيو- أمريكية.

العبرة بالتنفيذ على األرض

محلالن لـ »االستقالل«: لقاء »فتح وحماس« بارقة أمل إلنهاء االنقسام وتطبيق الوحدة
غزة / حممد اأبو هويدي:

اأجمع حملالن �صيا�ص��يان اأن امل�ص��احلة حتتاج اإىل 
تطبي��ق عمل��ي وج��اد عل��ى اأر���ض الواق��ع لإعادة 
النق�ص��ام  �ص��فحة  وط��ي  الفل�ص��طينية  اللحم��ة 
واإع��ادة ترتي��ب البي��ت الفل�ص��طيني م��ن جدي��د 

والتفرغ التام ملواجهة امل�ص��روع ال�ص��هيو- اأمريكي 
الهادف اإىل ت�صفية الق�صية الفل�صطينية و�صرقة 
اأحادي��ث  املحل��الن يف  وق��ال  والأغ��وار.  ال�ص��فة 
منف�صلة ل� »ال�ص��تقالل«: »اإن رهان ال�صلطة وفتح 
على »اأو�صلو« والتفاق مع الحتالل ورهانها اأي�صًا 

عل��ى الإدارة الأمريكي��ة  ق��د ف�ص��ل ف�ص��اًل ذريعًا، 
ال�ص��عبية  اإىل احلا�ص��نة  الع��ودة  ولذل��ك يج��ب 
الفل�صطينية، وتطبيق امل�صاحلة الداخلية باعتبار 
اأن الوحدة الفل�ص��طينية هي عن��وان هذه املرحلة 

ملواجهة امل�صاريع الت�صفوية«.

غزة/ االستقالل:
قال نائب المس����ؤول السياس����ي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس بلبنان 
جه����اد طه، يوم أم����س، إّن "الوحدة الوطنية هي حجر األس����اس في مواجهة 
كافة المشاريع اإلس����رائيلية"، وعلى رأس����ها خطة الضم اإلسرائيلية ألراٍض 

فلسطينية.
وأض����اف طه، في تصري����ح صحفي، أّن مخطط الضم "مش����روع اس����تعماري 
صهيوني أمريكي خطير، ضمن صفقة القرن التي تس����عى لتدمير كل ثوابت 
القضية الفلس����طينية المبارك����ة"، مؤكدا أن المقاومة الفلس����طينية وصمود 

الشعب الفلسطيني سيفشل المشروع.
وشدد على ضرورة مواجهة خطة "الضم"، بموقف فلسطيني ُموّحد، وأن يكون 

هناك موقف دولي وعربي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه. 
ولف����ت طه إل����ى أن "الوحدة الوطنية هي حجر األس����اس ف����ي مواجهة كافة 
ا أن المؤتمر الصحفي الذي انعقد بين قيادتي حماس وفتح  المش����اريع"، عاّدً
"خط����وة في االتجاه الصحيح، من أجل تكريس وحدة الفصائل والش����عب في 

الميدان". 
ودعا المسؤول في "حماس" إلى ضرورة "بناء استراتيجية موحدة ووضع برنامج 

عملي نستطيع من خالله إفشال مشروع الضم وصفقة القرن".
ولفت طه إلى أهمية تفعيل العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، ال سيما 
في هذه المرحلة الحرجة، من أجل تحصين الس����احة الفلس����طينية من جميع 

التحديات المحدقة بقضية الالجئين.
وطالب "أونروا" بأداء مس����ؤوليتها تجاه الالجئين الفلسطينيين، مشددًا على 
أن حركة حماس لن تألَو جهدًا من أجل التخفيف من معاناة شعبنا في لبنان.

مسؤول في حماس:  الوحدة 
بروكسل / االستقالل:حجر األساس إلفشال خطة الضم

دعا رئيس جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية 
الس���يناتور بيير جاالن���د، وزير الخارجي���ة والدفاع 
البلجيكي فيليب چوفين إلى ترجمة إرادة البرلمان 
إلى أفعال ملموس���ة ورادعة، لمنع ضم "إس���رائيل" 

أراضي فلسطينية محتلة.
وق���ال بيير جاالند، في رس���الة وجهها إلى جوفين، 
إن خطة الضم غير قانونية بموجب القانون الدولي 
الش���رعي لعق���ود من الحك���م التميي���زي والنهب 
واالضطهاد والتطهير العرقي في األراضي المحتلة 
منذ عام 1967، وتوضح معارضة إسرائيل ألي حوار 

من أجل سالم عادل ودائم.
وأش���ار إلى أن "إس���رائيل" ال تترك للفلسطينيين 
سوى احتمال لتشكيل "دولة" مجزأة وغير مستدامة 

وغير ذات سيادة.
يذكر أن البرلمان البلجيكي وافق بأغلبية س���احقة 
في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو المنصرم 
على قرار يدعو إلى اتخاذ مبادرات مع دول أخرى على 
المس���توى األوروبي ومتعددة األط���راف، لمنع ضم 

"إسرائيل" لألراضي الفلسطينية، أو جزء منها.
كما يدعو القرار للقيام بدور قيادي على المس���توى 
األوروب���ي والمتعدد األطراف به���دف وضع قائمة 
بالتدابي���ر المض���ادة الفعال���ة التي ته���دف إلى 
االس���تجابة بش���كل متناس���ب ألي ضم إسرائيلي 

لألرض الفلسطينية المحتلة.
وأك���د جاالند أنه يجب أال تطغى المعركة الضرورية 
ضد الضم غير القانوني على النظام األكثر عمومية 
ضد االحتالل ونظام الفصل العنصري الذي يمارسه 

االحتالل في فلسطين.
واعتبر أن استمرار االستيطان والحصار غير القانوني 
واإلجرام���ي لغ���زة، وتدمي���ر المن���ازل واالغتياالت 
والتمييز الهيكلي ض���د المواطنين داخل األراضي 
المحتلة عام 1948، والس���جن السياسي ومنع عودة 
الالجئين إلى أراضيهم، كله���ا انتهاكات الحقوق 

التي تبرر وحدها فرض العقوبات.
وق���ال إن لدى بلجي���كا أدوات سياس���ية وقانونية 
مختلفة لتنفيذ التدابير التي تتناس���ب مع "شدة 
الضم"، كما يجب أن تش���جع الحكوم���ات األوروبية 
األخرى على معاقبة "إس���رائيل" بشكل جماعي ألن 
خط���ة الضم يت���م تنفيذها بالفعل، ال س���يما من 
خالل طرد الفلسطينيين من األراضي التي خططت 

"إسرائيل" لضمها.

أوسلو / االستقالل:
 ش���هدت مدينة كريستيان س���اند، جنوب 
النرويج، يوم أمس، وقف���ة احتجاجية رفضًا 
لخطة الضم اإلسرائيلية لمناطق في الضفة 

الغربية، رفعت خاللها االعالم الفلسطينية.
وألق���ت س���فيرة فلس���طين ف���ي النرويج، 

انطوانيت س���يدن، كلمة أكدت فيها رفض 
القي���ادة القاط���ع لكافة مح���اوالت االحتالل 
االراض���ي  عل���ى  للس���يطرة  االس���رائيلي 
الفلسطينية المحتلة أو فرض سياسة األمر 

الواقع.
كما دعت الس���فيرة، في الوقفة التي نظمها 

أبناء الجالية الفلس���طينية في كريس���تيان 
س���اند، الى ضرورة الوقوف خلف القيادة في 
موق���ف موحد تجاه كاف���ة محاوالت تصفية 
القضي���ة الفلس���طينية، كما ش���كرت كافة 
الجه���ات والمنظمات النرويجية المس���اندة 

لحقوق شعبنا الفلسطيني.

دعوة لترجمة قرار البرلمان البلجيكي ألفعال ملموسة لمنع »الضم«

النرويج: تواصل الفعاليات الرافضة لخطة الضم »اإلسرائيلية«
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إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن / محمد حس���ين خالد الح���داد  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)802624452(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س 

يف الطلب رقم 2020/498   يف الق�سية رقم 2019/1396
المستدعي / عثمان خالد عثمان الفرا – خانيونس . 

المس���تدعى ضده / صفية خالد عثمان الفرا – خانيونس – البلد – شارع 
شراب بجوار د. ناصر األزعر .

نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك .  قيمة الدعوى / تزيد عن مائة دينار أردني .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية 2019/1396

الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد أقام عليك دعوى 
)وضع يد باالش���تراك( اس���تنادا الى ما يدعى في الئحة دع���واه المرفق لك 
نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور 
الى هذه المحكمة خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
كما يقتضى أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر 
يوم���ا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة األربعاء 
2020/9/2 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول .تحريرا في 2020/7/2م . 

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
فتحي ح�سني حم�سن 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س 

يف الطلب رقم 2020/502  يف الق�سية رقم 2010/538
المستدعون / عبد ربه طه سليمان القرا وأخرين – خان يونس – وكيله المحامي / جهاد األغا .
المستدعى ضدهم / 1. نبيل سعد أبو لبدة – خانيونس بني سهيال – بالقرب من سوق االثنين.

2.احمد سعد ابو لبدة – خانيونس- بني سهيال – بالقرب من سوق االثنين .

3.محمد سعد ابو لبدة-– خانيونس- بني سهيال – بالقرب من سوق االثنين.
4.ابراهيم سعد ابو لبدة - خانيونس- بني سهيال – بالقرب من سوق االثنين.
5.سفيان سعد ابو لبدة- خانيونس- بني سهيال – بالقرب من سوق االثنين.

6.سناء سعد ابو لبدة- خانيونس- بني سهيال – بالقرب من سوق االثنين.
7.سها سعد ابو لبدة- خانيونس- بني سهيال – بالقرب من سوق االثنين.

8.سوسن سعد ابو لبدة- خانيونس- بني سهيال – بالقرب من سوق االثنين.
9.أسماء سعد ابو لبدة - خانيونس- بني سهيال – بالقرب من سوق االثنين.

-10سعيد عطا أحمد أبو لبدة - خانيونس- بني سهيال – بالقرب من سوق االثنين.

نوع الدعوى / إزالة شيوع   قيمة الدعوى / تزيد على عشرة أالف دينار اردني .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية 2010/538

الى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعين قد أقاموا عليكم دعوى )ازالة 
ش���يوع( اس���تنادا الى ما يدعوه في الئحة دعواهم المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها 
لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم بهذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة 
الثالث���اء 2020/7/21 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز 

للمستدعين أن يسيروا في دعواهم حسب األصول. تحريرا في : 2020/7/2.

رئي�س قلم حمكمة �سلح خان يون�س 
فتحي ح�سني حم�سن 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مكتب األمم المتحدة لتنس���يق الشؤون 
اإلنس���انية في األرض الفلسطينية المحتلة 
)أوتش���ا( إن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
هدم���ت أو صادرت 21 مبنى فلس���طينًيا في 
الضفة الغربي���ة المحتلة خالل األس���بوعين 

الماضيين، بحجة االفتقار إلى رخص البناء.
وأوضح المكتب في تقرير "حماية المدنيين"  
الذي أصدره السبت وُيغطي الفترة ما بين 16 
29- حزيران/يونيو 2020، أن عمليات الهدم 
أدت إلى تهجير 30 ش���خًصا من بينهم 13 

طفاًل، ولحقت األضرار بأكثر من 90 آخرين.
وأش���ار إلى أن عش���رة مبان م���ن بينها ثالثة 
منازل مأهول���ة ُهدمت في ش���رقي القدس، 
وُهدمت أربعة من هذه المباني، بما فيها أحد 
المنازل المأهولة، عل���ى يد أصحابها لتجنب 

دفع الرسوم وإلحاق الضرر بمقتنياتهم.
وف���ي المنطقة  )ج(، هدم وص���ودر 11 مبنى 
ف���ي ثمانية تجمعات س���كانية، بم���ا فيها 
الخضر في بيت لحم، حيث هدم مبنيان على 
أساس األمر العسكري 1797 الذي ينص على 
االس���تعجال في إزالة المباني غير المرخصة 

التي تعد "جديدة".
ولفت التقرير إل���ى أن هدم المنازل والمباني 

التي تؤّمن س���بل العيش ألصحابها وس���ط 
اس���تمرار تفّشي الوباء ال يزال يشكل مصدر 
قل���ق بالغ.  وذكر أن ق���وات االحتالل أصابت 
الماضيين 121 فلسطينًيا  خالل األسبوعين 
بجروح في اش���تباكات متع���ددة في الضفة 
الغربية، حيث أصيَب 73 منهم في أبو ديس 

بالقدس خالل اشتباكات استمرت ثالثة أيام 
عقب استشهاد شاب على الحاجز.

فيما أصي���ب 20 آخرون في غ���ور األردن في 
ثالث مظاهرات منفصلة احتجاًجا على الضم 
المتوقع ألجزاء من الضفة الغربية، وس���بعة 
آخ���رون أصيب���وا بج���روح خ���الل المظاهرات 

األسبوعية في قرية كفر قدوم في قلقيلية.
وبحس���ب التقري���ر األمم���ي، فإن م���ن بين 
المصابين تلّقى 63 مصاًبا العالج الطبي جراء 
استنشاق الغاز المسيل للدموع، وأصيب 44 
باألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وثمانية 
نتيج���ًة لالعتداء الجس���دي عليهم وس���تة 

أصابتهم الذخيرة الحية.
وأفاد بأن ق����وات االحتالل نّفذت خ����الل الفترة 
الت����ي يغطيه����ا التقري����ر، 125 عملي����ة بحث 
واعتقال، واعتقلت 156 فلسطينًيا في مختلف 
أنحاء الضفة الغربية، وهو ما يمثل زيادة طفيفة 

عن المعدل السائد في العام 2020 حتى اآلن.
وق���ال التقرير إن طفاًل رضيًع���ا عمره ثمانية 
أش���هر، كان في حاجة إلى عملية جراحية في 
القلب في مستش���ًفى إسرائيلي، لم يستطع 
الخروج من غزة وتوفي في 18 حزيران/يونيو.

الس���لطة  تقب���ل  ال  أيار/ماي���و،   21 ومن���ذ 
الفلس���طينية طلبات تصاريح الخروج من غزة 
وال تحّولها إلى السلطات اإلسرائيلية، رًدا على 
خطة "إس���رائيل" بشأن ضم أجزاء من الضفة 
الغربية. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن س���وى 
عدد ضئيل م���ن المرض���ى المحالين للعالج 
الطبي في الضفة الغربية أو "إس���رائيل" من 
الخ���روج من غ���زة بمس���اعدة المنظمات غير 

الحكومية أو الوكاالت الدولية.
ووفق تقرير "أوتش���ا"، فإن ق���وات االحتالل 
أطلقت النار في 26 مناس���بة على األقل قرب 
السياج الحدودي اإلس���رائيلي المحيط بغزة 
وقبال���ة الس���احل بحجة ف���رض القيود على 

الوصول.

»أوتشـا«: االحتــالل هــدم وصــادر 21 مبنــى فلسطينيــًا بأسبوعيـن

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى؛ أن ثالثة أسرى من حركة 
الجهاد اإلس���المي في فلس���طين؛ دخلوا يوم أمس، أعوامًا جديدة في األس���ر داخل 

سجون االحتالل الصهيوني.
 وأضافت مهجة القدس أن األس���رى هم: األس���ير المجاهد عب���د الغني محمد علي 
إنش���اصي )36 عام���ًا(، من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وأنهى ثمانية عش���ر 
عامًا في سجون االحتالل. وأشارت إلى أن قوات االحتالل الصهيوني اعتقلت االسير 

انشاصي بتاريخ: 2002/7/4م،
 وأصدرت المحكمة العس���كرية الصهيونية حكمًا بحقه بالس���جن لمدة )20( عامًا 
بتهمة المشاركة في نشاطات عسكرية ضد قوات االحتالل، وهو من مواليد بتاريخ: 

1984/12/23م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.
واألس���ير المجاهد بسام شفيق عطية اكتيع )48 عامًا(؛ من حي التفاح قضاء مدينة 
غزة، واألس���ير المجاهد أيهم فؤاد نايف كمامجي )34 عامًا( من بلدة كفر دان قضاء 
مدينة جنين ش���مال الضفة المحتلة اللذين أنهيا أربعة عشر عامًا على التوالي في 

سجون االحتالل الصهيوني.
وأوضح���ت مهجة القدس أن قوات االحت���الل الصهيوني اعتقلتهما من مدينة رام 
الله بتاريخ: 2006/7/4؛ وأصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية حكمًا بحق األسير 
اكتيع بالس���جن المؤبد ومؤبدان بحق األسير كمامجي بتهمة المشاركة في خطف 

وقتل جندي صهيوني.
وأضافت المؤسس���ة أن األسير بس���ام اكتيع ولد بتاريخ: 1972/4/17م، وهو متزوج، 
ولديه خمس���ة أبن���اء، ويقبع حاليًا في س���جن رام���ون؛ وقد توفى وال���ده قبل أيام 
وهم ينتظر ضم نجله األس���ير بس���ام. أما األس���ير أيهم كمامجي المولود بتاريخ: 

1986/6/6م، فهو أعزب ويقبع حاليًا في سجن جلبوع.

ثالثة أسرى من »الجهاد« يدخلون 
أعوامًا جديدة في سجون االحتالل

غزة/ االستقالل:
قال مركز الميزان لحقوق اإلنس���ان يوم أمس، إّنه 
وثق 172 انتهاكًا إس���رائيلًيا بحق صيادي قطاع 

غزة خالل النصف األول من عام 2020 الجاري.
واعتب���ر المركز في بيان له، أّن ه���ذه االنتهاكات 
تأكي���د لنتائج توصل���ت إليها دراس���ات وتقارير 
س���ابقة أصدرها حول مس���اعي ق���وات االحتالل 

لتدمير قطاع الصيد في غزة.
وبّين أّن االنتهاكات تتمّثل في أنماط رئيس���ية، 
هي تقييد مس���احة الصيد المسموح العمل فيها 

للصيادين، وإط���الق النار صوبهم أثناء تواجدهم 
على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى 
والجرح���ى في صفوفه���م، ومالحق���ة الصيادين 

ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم.
كما تش���مل االس���تيالء على مراك���ب الصيادين 
والمعدات الموجودة على متنها، وتخريب ش���باك 
الصيد والموّلدات الكهربائية واإلشارات الضوئية.

وأوضح المركز إلى أّن هذه االنتهاكات انعكس���ت 
س���لًبا على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ 
ع���دد الصيادين والعاملين ف���ي الحرف المرتبطة 

بالصيد للعام 2019 بقطاع غزة )5606( عاماًل، من 
بينهم )3606( صياًدا.

بينم���ا كان ع���دد العاملين في القط���اع ذاته عام 
1997 يبل���غ 10 آالف عامل، بحس���ب إحصائيات 

سابقة للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
وقال المركز: "بفعل هذه االنتهاكات المس���تمرة 
أصب���ح العاملون عموًما، والصي���ادون خصوًصا من 
ضمن الفئات األشد فقًرا في المجتمع الفلسطيني 
ف���ي غزة، ما يم���س بدوره بجملة حقوق اإلنس���ان 
بالنس���بة لهؤالء العاملين وألس���رهم، كما يمس 

بالسّلة الغذائية لعموم السكان".
وأش���ار إلى أّن القطاع البحري ف���ي غزة يعتبر أحد 
مص���ادر االقتصاد الفلس���طيني، وبش���كل خاص 
قطاع الصي���د، إذ يوف���ر فرص عم���ل للصيادين 
والعاملي���ن في المهن المرتبط���ة به، مثل صناعة 
المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والش���باك، 
وتجارة األس���ماك وما يرتبط بها من عمليات نقل 
وغيرها؛ وبالتالي فهو يش���ارك ف���ي دعم الناتج 
القومي اإلجمالي، كما يس���هم بدعم سلة السكان 

الغذائية.

»الميزان«: االحتالل ارتكب 172 انتهاكًا بحق صيادي غزة بـ2020
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أعل���ن أن���ا المواطن / محمد محمد حس���ين ش���امية عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)802806315(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعل���ن أنا المواطن / حس���ن هش���ام عل���ي الطويل عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)406024026(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعل���ن أن���ا المواطنة / ايم���ان جودت عيس���ى الخطيب 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800894248(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أن���ا المواط���ن / صهيب كامل محيس���ن أبو عمرة 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803797596(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعل���ن أن���ا المواطن / أس���امة محمد س���عيد أب���و عجوه 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801845538(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعل���ن أنا المواط���ن / عماد عب���د الله س���ليمان أبو زايد 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)924920333(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعل���ن أنا المواطن / خالد حس���ن محمد اب���و عاصي عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)802029686(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / نور الدين فضل مصطفى انش���اصى 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)409960456(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أن���ا المواطن / محم���ود عمر محمد اب���و توهة عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)800075079(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

اثينا / االستقالل:
شاركت جماهير غفيرة من أنصار 
ح���زب تحال���ف اليس���ار الجذري 
المعارض  "س���يريزا"  التقدم���ي 
وأعض���اء من ش���بيبة الحزب، في 
مظاهرة أمام السفارة اإلسرائيلية 
اليوناني���ة أثينا،  في العاصم���ة 
تعبيًرا عن رفضهم لسياسة الضم 
اإلس���رائيلية، وإلعالن تضامنهم 

مع الشعب الفلسطيني.
وأعرب الحزب عن رفضه الستمرار 
االحت���الل، وجرائم���ه المرتكب���ة 
الفلسطيني،  الش���عب  أبناء  ضد 
وتأكيده على موقفه بضرورة إقامة 
المستقلة  الفلس���طينية  الدولة 
الق���دس وفق حدود  وعاصمتها 
1967، على أساس حل الدولتين 

وقرارات األمم المتحدة.
بدوره، وجه سفير دولة فلسطين 
ل���دى اليون���ان مروان طوباس���ي 
باس���م  للمتظاهري���ن،  التحي���ة 
وقيادته،  الفلس���طيني  الشعب 
على هذا التضامن الذي يعكس 
اليوناني  الشعب  وصورة  طبيعة 

الصديق.
وأوض���ح أن ه���ذا التضامن يؤكد 
معنى القيم المشتركة للشعبين 
في الكفاح ضد العنصرية وأشكال 
االحتالل واالستعمار االستيطاني 

الذي تمارس���ه حكومة االحتالل، 
باعتبارها قوة احتالل مارقة يجب 
أن تخضع للعقاب والمسائلة وفق 

القانون الدولي.
وطال���ب طوباس���ي المتظاهرين 
البرلمان  ق���رار  متابعة  بض���رورة 
اليوناني بهدف اعتراف الحكومة 
وتصعي���د  فلس���طين،  بدول���ة 
تضامنهم مع ش���عبنا خاصة في 

هذا الظرف الصعب.
أحزاب  لمواق���ف  تقدي���ره  وأكد 

اليوناني  بالبرلم���ان  المعارض���ة 
االتفاقيات  طرح  على  باالعتراض 
الجديدة م���ع االحتالل للتصويت 
قبل يومي���ن، وكذلك المداخالت 
الكت���ل  ممثل���و  ألقاه���ا  الت���ي 
البرلمانية ضد سياسات االحتالل، 
وتوقيعهم على مذكرات تطالبه 

بالتراجع عن قرارات الضم.
نظمت  متص���ل،  س���ياق  وف���ي 
النمس���اوية  التضام���ن  حرك���ة 
الفلس���طينية، ومؤسسات عربية 

ونمساوية، وبمشاركة واسعة من 
أبن���اء جاليتنا في النمس���ا، وقفه 
احتجاجي���ة ضد خط���ة االحتالل 
اإلسرائيلي ضم أراض فلسطينية 

محتلة.
ورفض المتحدثون من المؤسسات 
النمس����اوية وحرك����ة المقاطع����ة 
"BDS"، خط����ة الض����م، معبري����ن 
االحتالل  لجرائ����م  إدانته����م  عن 
اإلس����رائيلي الت����ي يرتكبها بحق 

الشعب الفلسطيني.

وقفتان بالنمسا وأثينا رفضًا لمخطط الضم

غزة/ االستقالل:
رصد المركز الفلس���طيني للتنمية والحريات االعالمية "مدى"، العشرات من االعتداءات 
على الخطيرة على الحريات االعالمية في فلس���طين خالل شهر )حزيران-2020( ارتكبت 
قوات االحتالل االس���رائيلية معظمها. ووثقت "مدى" في بيان له السبت، ما مجموعه 58 
اعتداء، ارتكب االحتالل االس���رائيلي 48 اعتداء منهم، فيما ارتكبت جهات فلسطينية 
مختلفة بالضفة الغربية وقطاع غزة 9 انتهاكات، وارتكبت شركة فيسبوك انتهاكا واحدًا.

ورغم ان عدد االنتهاكات االجمالي في شهر حزيران )58 اعتداء(، لكنه كان أقل من مجمل 
االنتهاكات في شهر أيار الذي سبقه )74 انتهاكا(.

وأش���ارت إلى أنه من المهم لف���ت االنتباه الى أن أكثر من 62% م���ن االنتهاكات التي 
كانت ارتكبت خالل ش���هر ايار، ارتكبتها شركة فيس���بوك )46 انتهاكا(، حيث هبطت 
الى انتهاك وحيد ارتكبته فيس���بوك في شهر حزيران، ولكن وبموازاة ذلك فان ارتفاعًا 
شديدا طرأ على عدد االنتهاكات االسرائيلية خالل حزيران ما أبقى عدد االنتهاكات ضمن 
المستويات العالية جدًا. وصعدت قوات االحتالل خالل شهر حزيران من اعتداءاتها على 
الصحافيين/ات ووسائل االعالم في فلسطين، وذلك في محاولة للتعتيم على احتجاجات 
فلسطينية س���لمية، اتس���عت دائرتها هذا الشهر رفضا لمس���اعي سلطات االحتالل 

االسرائيلية لمخططات الضم في الضفة الغربية.
وارتكبت قوات االحتالل االس���رائيلي خالل حزيران ما مجموعه 48 اعتداء ضد صحافيين 
ووسائل اعالم، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 166% عن مجموع االعتداءات االسرائيلية التي 

وقعت في الشهر الذي سبقه والتي بلغت 18 اعتداء.
وشكلت عمليات المنع من التغطية، واستهداف صحافيين البعادهم عن اماكن االحداث 
للحيلولة دون تغطيتها، حوالي 65% من مجمل االعتداءات االس���رائيلية التي سجلت 
خالل حزيران )29 انتهاكا(، اضافة الى ابعاد الصحفية س���ندس عويس عن المس���جد 
االقصى لمدة ثالثة ش���هور، ما يعني منعها من تغطية جميع االحداث في احدى اكثر 
النقاط حساس���ية وس���خونة طوال هذه المدة، وذلك الى جانب إصابة ثالثة صحافيين 
باألعي���رة المعدنية المغلفة بالمطاط، واعتقال صحفيين اثنين، وغيرها من االنتهاكات 

التي اعتادت قوات وسلطات االحتالل ارتكابها.

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس دائرة ش���ؤون الالجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي يوم 
أم���س، إن العجز المال���ي لوكالة األونروا يبلغ 73 % م���ن إجمالي موازنتها 
البالغة مليارًا و400 مليون دوالر وان الدعم المالي االخير من المانحين بقيمة 
130 ملي���ون دوالر غير كاٍف ويبعث على القلق ، مطالب���ا األونروا بالتحرك 

بفاعلية لتدارك المخاطر.
واك���د أبو هولي، ف���ي تصريح له، أن االوض���اع االقتصادية والصحية 
واالجتماعية في المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات كارثية 
ألن الوكال���ة لم تضع خطة اس���تراتيجية لمواجهة وب���اء كورونا وان 
االجراءات الوقائية ال تعالج الفيروس بسبب االكتظاظ، داعيا المانحين 
لتلبي���ة نداء الطوارئ بملغ 93 مليون دوالر إلنش���اء مراكز حجر صحي 
لمكافحة الوباء ومعالجة اثاره االقتصادية مع ارتفاع نسبة البطالة بين 

الالجئين.

غزة/ االستقالل:
لقي ثالثة ش���بان في قطاع غزة حتفهم، خالل أقل 
من أربعة وعش���رين س���اعة، نتيجة إقدامهم على 
االنتح���ار، فيما عثرت الش���رطة في رف���ح على جثة 

مواطن متوفى بظروف غامضة في منزله.
وأف���ادت مصادر طبية في غزة، بوفاة الش���اب أيمن 
الغول من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، عقب إلقاء 

نفسه من الطابق الخامس.
كما أقدم الشاب س���ليمان العجوري )23 عامًا( على 
إطالق الرصاص على رأس���ه، الليل���ة قبل الماضية، 
داخل منزله بمنطقة أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت 

الهيا شمال قطاع غزة.
وأعلن  السبت، عن وفاة الشاب إبراهيم ياسين )21 

عاما(، متأثرا بجروح أصيب بها إثر إحراق نفسه، قبل 
أسبوع، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

فيما سجلت محاولة انتحار إلحدى الفتيات تبلغ من 
العمر 18 عاما، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، 
بسبب مشاكل عائلية، إثر تناولها حبوب دواء متنوع 
وأدوية خاصة بأمراض االضطراب والقلق النفس���ي، 
ووصفت حالتها بالمتوسطة. كما أفادت الشرطة في 
غزة، مساء السبت، بالعثور على جثة مواطن متوفًى 

بظروف غامضة في محافظة رفح جنوبي القطاع.
وأوض���ح المتحدث باس���م الش���رطة العقيد أيمن 
البطنيجي، أن الش���رطة عثرت على جثة مواطن )56 
عاًما( متوفًى منذ ثالثة أيام داخل منزله، مشيًرا إلى 

أنه "أعزب".

وأش���ار البطنيجي إلى أن الش���رطة فتحت تحقيًقا 
لكشف مالبسات الحادثة.

ويأتي تس���جيل تل���ك الحوادث، ف���ي الوقت الذي 
حذرت مراكز حقوقية ناش���طة في غ���زة على مدار 
الفت���رة الماضية من س���وء األوض���اع االقتصادية 
والمعيش���ية الخطي���رة التي يعاني منه���ا أهالي 
القط���اع، الذين يقبع أكثر م���ن نصفهم تحت خط 
الفقر، ثلثهم في فقر مدقع، إضافة إلى انعدام األمن 

الغذائي بين األسر بنسبة تصل إلى %73.
كم���ا ح���ذرت م���ن تفاق���م األوض���اع االقتصادية 
واإلنس���انية للمواطنين في غ���زة، داعية المجتمع 
الدول���ي للضغ���ط على االحت���الل إلنه���اء الحصار 

المفروض على قطاع غزة.

غزة: انتحار ثالثة شبان ومحاولة لفتاة والعثور 
على جثة مواطن متوفى بظروف غامضة

أبو هولي: أوضاع الالجئين 
في الوطن والشتات »كارثية« 

مدى: ارتفاع انتهاكات االحتالل بحق 
الصحفيين خالل حزيران الماضي
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يعتق���د رئيس االدارة االمريكية دونالد ترامب ان حظوظ ف���وزه باالنتخابات القادمة مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بمدى قربه وانحيازة وتحقيقه للسياس���ة االس���رائيلية ممثلة برئيس الوزراء الصهيوني المجرم بنيامين 
نتنياهو, وتمس���كه بتمرير مخطط الضم االس���تعماري وتنفيذ صفقة القرن, وهو يخشى ان سقوطه في 
االنتخابات االمريكية سيفشل هذه الصفقة ويضر بمصلحة »اسرائيل« على اعتبار ان منافسه جو بايدن ال 
يؤيد سياسة الضم االستعماري معتبرا ان ما تسمى بصفقة القرن هي عبارة عن حيلة سياسية بهلوانية 
رخيصة, كما ادان بايدن  استمرار االستيطان والتهديد بضم األراضي الفلسطينية المحتلة قائال »إن على 
إس���رائيل أن توقف التهديدات بالضم والنشاط االس���تيطاني مثل اإلعالن األخير للبناء االستيطاني في 
منطق���ة E1«, ويبدو ان ترام���ب يراهن على اللوبي الصهيوني في امريكا باعتباره ورقته الوحيدة في الفوز 
باالنتخابات االمريكية, ويعتمد على رجال االعمال من اصحاب رؤوس االموال فيندفع بقوة في  سياس���اته 
المؤيدة إلسرائيل ويغرق في المستنقع الصهيوني الى حد الثمالة, فهو يتبنى سياسة »اسرائيل« للحل 
النهائي للقضية الفلس���طينية كما وضعها واسس لها نتنياهو, ويتبنى فك عزلة اسرائيل في المنطقة 
ووضعها على رأس تحالف عربي تقوده »اسرائيل« ضد عدو وهمي« ايران«, ويدفع باتجاه التطبيع العربي 
معها, كما انه يدعمها اقتصاديا وعسكريا وامنيا بشكل غير مسبوق, ألنه يعتقد ان مستقبله السياسي 

كله مرتبط بمدى رضا »اسرائيل« عنه وانحيازها له. 
ونحن هنا لس���نا بصدد الخوض في فرص بايدن او ترامب للفوز باالنتخابات االمريكية القادمة, وال يعنينا 
هذا االمر من قريب او بعيد, الن السياسة االمريكية المنحازة إلسرائيل هي سياسة ثابتة ال تتغير بتغير 
االفراد, انما نحن نتحدث دائما عن المراهنين على مستقبل »اسرائيل« في المنطقة, وقدرتها على الصمود 
في وجه االعصار الفلسطيني الذي يأتيها من كل حدب وصوب, ففلسطين كما كانت من قبل بداية حلم 
»اس���رائيل« منذ مؤتمر بازل 1897م, هي نهاية حلم »اس���رائيل« ايضا ومقبرة اليهود الصهاينة مصداقا 
لقول الله عز وجل »فاذا جاء وعد االخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا 
تتبيرا » ونحن على يقين ان كل من يراهن على ان »اسرائيل« هي الحصن الذي سيحمي عرشه, او ضمانة 
لصندوق االنتخابات, فهو واهم الن »اس���رائيل« اليوم تقف عاجزة عن تنفيذ قرار الضم االستعماري في 
الضفة بعد ان لوحت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة باعتبار الضم »اعالن حرب« وانها سترد 
على هذه الجريمة عسكريا, وربما يكون المشهد الوحدوي بين فتح وحماس ولغة الخطاب المشترك بينهما 
فاقم من قلق »اسرائيل« التي تخشى ان تندلع انتفاضة شعبية عارمة ليس في غزة والضفة فحسب انما 
داخل اراضينا المحتلة عام 1948م ايضا, خاصة بعد مشاركة رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة 
في اللقاء, واعتبار هذه المشاركة تهديدًا لنتنياهو وحكومته ودعمًا للخطوات الفلسطينية المزمع اتخاذها 

لمواجهة سياسة الضم االستعماري المزمعة. 
ترامب يغامر بمس���تقبله السياسي ألنه ال يتعامل مع مستش���اريه وال يستمع الحد, فسياسته تأتي من 
رأس���ه, وهذا ما عبر عنه بوضوح  مستش���ار األمن القومي الس���ابق جون بولتون ف���ي كتابه - الذي يحمل 
عنوان »الغرفة التي شهدت األحداث« عندما وصف ترامب بأنه - رئيس جاهل بأبسط الحقائق الجغرافية، 
وال تتعدى قراراته رغبته في التمس���ك بمنصبه لفترة والية ثانية, ترامب الذي تحدى الش���رعية الدولية 
بااللتفاف على قراراتها بخصوص القضية الفلس���طينية, والذي افشل االتفاق النووي مع ايران استجابة 
لطلب نتنياهو, والذي تغاضى بش���كل فج وواضح ومستفز عن جريمة قتل الصحفي السعودي المعارض 
جمال خاشقجي داخل السفارة السعودية في تركيا, والذي صعد اجراءاته بشكل غير مسبوق في التصدي 
لدخول المهاجرين ومنع حمايتهم, والذي وتر عالقة امريكا بالصين ودول االتحاد االوروبي في اعقاب جائحة 
كورونا, ترامب الذي منع الدعم المالي عن الس���لطة, وعن محكمة الجنايات الدولية ومنظمة اليونس���يف 
ومنظمات دولية اخرى ألنها ابدت مواقف معارضة لسياس���ة »اس���رائيل« في التعامل مع الفلسطينيين, 
ترامب الذي اتى بصفقة القرن اللعينة ليفرضها فرضا على العالم ألجل عيون »اس���رائيل«, س���يدفع ثمن 
هذه الحماقات من شعبه االمريكي, فسياسة التبعية العمياء »إلسرائيل« ال يمكن ان ترضي االمريكان حتى 
وان كانوا ينحازون بشكل ممنهج لصالح »اسرائيل« حتى وان فاز ترامب باالنتخابات القادمة, فانه سيحمل 
وزر هذا التحول الدولي في رؤيتهم لدور امريكا الذي وظفته كليا لصالح اس���رائيل ودعم الديكتاتوريات 
على مستوى العالم, انها سياسة حمقاء ارتبطت بحقبة زمنية نعيشها اليوم خارج حدود العقل والمنطق, 

وستنتهي هذه الحقبة عاجال او اجال وستحاسب الشعوب ال محالة تلك الديكتاتوريات.  

سياسة التبعية العمياء

رأي

اول ما ينظر للقاء الذي جمع بين الرجوب والعاروري انه يش���كل 
أمال لدى الفلس���طينيين خاصة اذا توفرت مجموعة من العوامل 
التي يمك���ن أن تقود لنج���اح المصالحة الفلس���طينية أهمها 
توفر اإلرادة الحقيقية وتحقيق الش���راكة السياسية والنهوض 
بالقضية الفلسطينية ، هذه العوامل قد تكون مقدمة حقيقية 
إلنهاء االنقس���ام و وحدة الصف في ظل مرحلة هي األخطر على 
القضية الفلس���طينية الممثلة بصفقة ترام���ب وهرولة بعض 
االنظمة للتطبيع مع الكيان وأخيرا قرار الس���طو الصهيوأمريكي 

على القدس األغوار والضفة الغربية .
تابع الفلس���طينيون المؤتمر الصحف���ي لجبريل الرجوب وصالح 
العاروري. الذي جاء بعد مدخالت واتصاالت مس���بقة بين قيادة 
الحركتي���ن، وبق���راءة موضوعية خلصنا بمخرج���ات إيجابية من 

خالل الغوص في اللهجة السياسية للمتحدثين أهمها /
اوال: وق���وف الحركتي���ن ام���ام المخاط���ر المحدق���ة بالقضي���ة 

الفلسطينية .
ثانيا: غياب منهجية اإلقصاء ، والنزول من طابق األنانية والتفرد 

وغياب منطق أنا ومن بعدى الطوفان.
ثالث���ا :التأكيد على ني���ة العمل والتنس���يق الوطني لمواجهة 

المخططات الصهيوأمريكية.
رابع����ا: لهج����ة جبري����ل الرجوب ه����ذه المرة تتس����م بالصدق 
والواقعي����ة والثب����ات وال تخلو من الثقة والتح����دي ، ويبدو انه 
أعط����ي ضوءًا أخض����ر من القي����ادة السياس����ية، بالهجوم نحو 

الشراكة والمصالحة .
خامس���ا: لهجة العاروري تعطى مس���احة إيجابية تس���هم في 

نسف أي توجس تجاه نواياة حماس هذه المرة ، وكان ذلك من 
خالل طرحه حول كيفية مواجهة االحتالل ،وطرح فكرة دمج رؤى 
وأدوات الس���لطة ، واعتبار باقي حركات المقاومة كحالة إس���ناد 

استراتيجي لتعزيز وتوحيد الصف والموقف الفلسطيني.
تأسيس���ا لما س���بق نرى : ثمة حاجة ماس���ة لنا كفلسطينيين ، 
أن نتلمس ونلنتقط النقاط اإليجابي���ة ونبني عليها منطلقاتنا 
النطالقاتن���ا الوحدوية ، واألمر أصبح يحتاج إلى فعل عملي على 
األرض. من خالل بناء جس���ور المحبة والثق���ة واإلخاء لمواجهة 
مخط���ات االحت���الل الدنيئة الذي ض���رب بع���رض الحائط كل 
االتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأس���قط خياراتها 
، ل���ذا لم يبق أمامنا إال خيار المواجه���ة بكل معطياتها التي لن 

تتحقق إال بالوحدة..

تتزايد ثروات المليارديرات واكتنازه���م للمال بمعدالت مرعبة 
في الواليات المتحدة، ويتزايد تبعًا لتضخم الحسابات واألصول 
شرههم للنفوذ السياس���ي في الواليات المتحدة. ومنذ صعود 
الملياردي���ر دونالد ترامب للس���لطة في واش���نطن يتزايد عدد 
المليارديرات المترش���حين لتولي منصب الرئاس���ة األميركية، 
ومع���ه يتزايد حجم األموال التي يدفعونها للحمالت االنتخابية 

التشريعية والرئاسية.
ف���ي الحمل���ة االنتخابية الرئاس���ية األخي���رة الت���ي جرت في 
الع���ام 2018 الختيار مرش���ح الح���زب الديمقراطي للرئاس���ة، 
ترش���ح مليارديران، هما توم س���تاير وماي���كل بلومبيرغ اللذان 
خس���را المعركة األولية أمام المرش���ح الحالي ج���و بايدن. وفي 
تاريخ االنتخابات الرئاس���ية هنالك نحو 16 مليونيرًا ترش���حوا 
لالنتخاب���ات األميركية ولكن الملياردي���رات الذين فاتهم قطار 
المنافس���ة المباشرة على الرئاس���ة األميركية، لم يفتهم قطار 
التأثير المباشر على الرئيس المقبل ومجلسي الشيوخ والنواب 
عبر م���ا يضخونه من أموال في حمالته���م االنتخابية. والحظت 
دراس���ة صدرت عن معهد دراس���ات السياس���ة بواش���نطن، أن 
مس���اهمات األثرياء في حمالت االنتخابات األميركية تضاعفت 
20 م���رة خالل العقد األخير عما كان���ت عليه في العام 2010، إذ 
ارتفع حجم المس���اهمات من 32 ملي���ون دوالر في العام 2010 

إل���ى 611 ملي���ون دوالر.
كما ارتفع كذلك معدل تمويالت األثرياء للحمالت االنتخابية إلى 
%10 من كلفتها االجمالية. في االنتخابات الرئاسية األميركية 
التي ستجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بين 
المرشح الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس األميركي السابق 
باراك أوباما، والرئيس الحالي دونالد ترامب، يرمي المليارديرات 
بثقلهم خلف بايدن، الذي يرون فيه المرش���ح األنس���ب بالفوز. 

وحس���ب ما أعلن بايدن، مس���اء األربعاء، فإن حملته الرئاس���ية 
جمعت حتى نهاية يونيو/ حزي���ران الماضي 141 مليون دوالر. 
ويذكر أن حملته بدأت رس���ميًا في م���ارس/ آذار الماضي، بينما 

جمعت حملة ترامب التي بدأت مبكرًا 131 مليون دوالر.
وهذا يعني أنه تفوق على ترامب في تمويل الحملة الرئاس���ية، 
كما تفوق عليه في االس���تفتاءات الشعبية بنحو 17 نقطة. على 
صعي���د تمويل الحمالت االنتخابية للحزبين، كش���فت دراس���ة 
معهد السياسة بواشنطن، أن تبرعات األثرياء للحزب الجمهوري 
تفوق���ت على التبرعات الت���ي دفعت للح���زب الديمقراطي في 
انتخابات العام 2016 التي حملت الملياردير ترامب للرئاسة، إال 
أن الدراسة تشير إلى أن التبرعات التي دفعت لمرشحي الحزب 
الديمقراط���ي في انتخابات الكونغرس ف���ي العام 2018 كانت 

أعلى بمعدل كبير من تلك التي دفعت للجمهوريين.
وهو ما يش���ير إلى تغير واضح في توجهات األثرياء بعد صعود 
ترامب للس���لطة والمعارك الداخلية التي خاضها ضدهم وحجم 
العداوات التي خلقها داخل مجتمعات الطبقة األرس���تقراطية 
والمخملية في الواليات المتحدة. وكش���فت الدراس���ة أنه بينما 
كانت مس���اهمات األثرياء في االنتخابات الرئاس���ية في العام 
2016 للحزب الجمهوري قد بلغت 371 مليون دوالر مقارنة بنحو 
309 ماليين دوالر للحزب الديمقراطي، فإن المليارديرات دفعوا 
تموي���ال أكبر في حمل���ة انتخابات الكونغرس ف���ي العام 2018 
للحزب الديمقراطي، بل���غ 314 مليون دوالر مقارنة ب�278 مليون 

دوالر للحزب الجمهوري.
والح���ظ محللون أن ف���ي الواليات المتحدة نح���و 199 مليارديرًا 
ينش���طون في دع���م االنتخابات الرئاس���ية والتش���ريعية وأن 
مس���اهمات كل واحد منه���م ال تقل عن ملي���ون دوالر في كل 
حمل���ة انتخابية، كم���ا أن هنالك نحو 440 ثري���ًا تقدر ثرواتهم 

بمئات الماليين ال تقل مس���اهماتهم ف���ي كل حملة انتخابية 
ع���ن 100 ألف دوالر. وحس���ب تقرير الث���روات العالمية لمعهد 
»ويلث أكس«، فإن عدد المليارديرات في أميركا يقدر بنحو 800 
ملياردير، ويقدر حجم ثرواتهم بنح���و 3.4 ترليونات دوالر. وقد 
شهدت ثروات المليارديرات زيادة ملحوظة خالل جائحة كوفيد 
19 الحالية، إذ ارتفعت ثرواتهم بين مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 
بأكثر من 282 مليار دوالر، مس���تفيدين في ذلك من الترليونات 
التي ضخها مصرف االحتياط الفدرالي في أسواق المال والدعم 

المباشر وغير المباشر لشركاتهم.
ويرى خبراء في ش���أن األثرياء والثروة أن كبار األثرياء في أميركا، 
وعلى رأس���هم وارن بيفت وبيل غيتس ورئيس ش���ركة أمازون 
جي���ف بيزوس وماي���كل بلومبيرغ، س���يرمون بثقله���م المالي 

واإلعالمي في هذه الحملة.
ويرى الملياردير بيزوس، الذي يعد أغنى رجل في أميركا ويملك 
صحيفة واشنطن بوست، أن ترامب أضر ببعض أعماله التجارية، 
بينما هنالك عداوة متأصلة بين الملياردير الديمقراطي مايكل 
بلومبيرغ، الذي يملك وكالة بلومبيرغ المالية النافذة، ومؤسسات 

اقتصادية وتجارية كبرى.
وال يس���تبعد خب���راء في صناع���ة النفط أن يخس���ر ترامب في 
هذه الحملة االنتخابية مليارديرات النفط في تكس���اس الذين 
ي���رون أنه تحالف مع ولي العهد الس���عودي محمد بن س���لمان 
ضد مصالحهم، ويلقون بمس���ؤولية انهي���ار الصناعة النفطية 
في أميركا على إغراق الس���عودية األس���واق بالنفط. وعلى رأس 
هؤالء المليارديرات مالك ش���ركة »كونتننتال ريسورسس���س«، 
الملياردي���ر هارولد ه���ام، الذي يعد من كب���ار الداعمين للحزب 
الجمهوري. كما لدى ترامب عداوات مع األخوين كوش، وهما من 

كبار المليارديرات وقد دعما حملته االنتخابية في العام 2016

مؤتمر )فتح حماس( وخط الطريق للخروج من المأزق

نفوذ المليارديرات يتزايد واألثرياء يدعمون بايدن في مواجهة ترامب

ناصر اليافاوي

بقلم: موسى مهدي

استمعت جيدا للمؤتمر الصحفي المشترك بين جبريل الرجوب عن حركة فتح 
وصالح العاروري عن حركة حماس.كنت أنتظر اإلعالن عن مقترح اس���تراتيجية 
فلس���طينية لمواجهة االحتالل الصهيوني واعتداءاته المستمرة على الشعب 
الفلسطيني. كنت أظن أن القياديين في الحركتين المتخاصمتين سيتحدثان 
عن ميثاق وطني فلس���طيني جدي���د. وظننت أنهما س���يطلبان اقتراحات من 
الجمهور الفلس���طيني عموما، ومن الخبراء خاصة حول ش���كل االس���تراتيجية 
الجدي���دة، وأركانها وأسس���ها ومصادر اس���تمرارها وكيفي���ة متابعة بنودها 
المختلفة، والمكان المناسب لهذه المتابعة واإلصرار على تحقيق أهدافها، الخ. 
وتوقعت أن يطلب الطرفان من الجمهور عموما والمختصين خصوصا مسودات 
لميثاق وطني فلس���طيني يتم طرحه على جمهور الش���عب الفلس���طيني في 
الداخ���ل والخ���ارج وعلى الفصائل الفلس���طينية لكي تتحقق أكبر نس���بة من 

التأييد لمسودة يمكن أن تكون األكثر قبوال جماهيريا من مسودات أخرى.
وربم���ا هناك من توقع من الطرفين طرح برام���ج عملية يمكن تبنيها جماهيريا 
نحو مواجهة االعتداءات الصهيونية. وآخرون انتظروا إعادة برمجة النش���اطات 

الفلس���طينية بحيث تتبنى نظرية االعتماد على ال���ذات ومتطلبات تطبيقها، 
وإعادة بن���اء المنظومة األخالقية الوطنية الفلس���طينية بحيث تكون نبراس���ا 
للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم. وكلن من المفروض أن يشرح الطرفان 
معنى المقاومة الشعبية السلمية، واإلسهاب بمتطلباتها، لكي يعي الجمهور 

التضحيات المطلوبة.
أس���هب الطرفان بش���رح عدوانية الصهاينة واس���تمرارهم في االعتداء على 
الشعب الفلس���طيني على كافة المستويات. وهذا شرح لم يكن له ضرورة ألن 
الناس يعيش���ون االحتالل منذ عام 1948، واألطفال يعون همجية الصهاينة 

ووحشيتهم وقذارة أعمالهم.
انش���غل الطرفان بالمجامالت التي اعتدنا عليها من الفصائل الفلس���طينية. 
تتدهور أحوال الشعب الفلسطيني، وتصبح الظروف ملحة إليجاد حلول ووضع 
برام���ج عملية ليلتف الناس حولها ويحملوه���ا إلى التنفيذ، والفصائل تتلهى 
بمقوالت األخوة والوئام والتقدير لجهود كل واحدة منها، وكأنه ال توجد قضايا 
ملح���ة تتطلب جهودا وتضحي���ات. فصائلنا تنتقل فجأة م���ن مربع الخصومة 

والع���داء واالتهامات المتبادلة إلى مربع التبجي���ل والبكاء على الوحدة الوطنية 
والمصير المش���ترك. وبذلك تضيع القضايا في زحم���ة القبل المتبادلة والثناء 
عل���ى تضحيات الطرف اآلخر. وعندها نتذكر القادة الذين ذهبوا ونأخذ بعّدهم 
إرضاء للفصائل التي تنتظر ذكر اس���م قائدها. ومن ثم ينتهي اللقاء دون حل 
للمش���اكل والهموم الفلس���طينية، لتعود الفصائل بعد شهر أو شهرين إلى 

سابق عهدها في عالقات االتهامات المتبادلة.
جميل بأن يتبادل الناس عبارات المجاملة واالعتراف بإنجازات األطراف األخرى 
والثن���اء على رصيدها من التضحيات والمثابرة في مواجهة االحتالل، لكن ذلك 

يجب أال يكون على حساب الجوهر.
نجن كشعب فلسطيني القينا الكوارث على مدى أكثر من سبعين عاما، والقينا 
الصعب والمر الش���ديد على مدى االحتالل الذي وقعنا تحته عام 1967، واآلن 
نحن متورطون بتداعيات اتفاق أوسلو وتبعاته من النواحي األمنية والعسكرية 
واالجتماعية والسياس���ية واالقتصادية ومختلف دروب النش���اطات الحياتية 
ونح���ن بحاج���ة لحلول للخروج من مآزقنا وهمومنا القاس���ية س���واء في الضفة 

الغربية أو غزة، ولسنا بحاجة لمجامالت وعبارات الثناء.
الش���عوب الحي���ة تضع الهم���وم والمآزق أمامه���ا ليس فقط إليج���اد الحلول 
والمخ���ارج، لكن أيضا لمحاس���بة كل من اقترف خطيئة أو جرما بحق الش���عب. 
وعلى هذا فإن أعظم ما تعرض له الش���عب الفلس���طيني هو عدم وجود آليات 
لمحاس���بة كل م���ن يخرج ع���ن المواثيق والق���رارات الفلس���طينية والقوانين 
المنص���وص عليها. كان المجرم والمقصر محميا باس���تمرار ألنه كان يعي أنه 
لن يخضع للمساءلة والمحاسبة، وربما يبقى زعيما مبجال وذنبه مغفورا له. وهنا 
تبرز مس���ؤولية الفصائل في استنهاض الشعب الفلسطيني ليكون مستعدا 
دائم���ا للدفاع عن نفس���ه وعن قوانين���ه ومواثيقه وقرارات���ه. يجب أال تضيع 
القضي���ة الفلس���طينية بين أقدام اإلطراء المتبادل غي���ر المبرر. وال بد أن نقول 
للفصائل إن الخصومة أو المنافسة التي تنتهي في لقاء أخوي ال تحل مشاكل، 

فنحن يجب أال ندير ظهورنا للمشاكل ونترك الناس في غفلة من أمرهم..
اللق���اءات ضرورية ويج���ب أن تتكثف، لكنها يجب أن تك���ون وفق برامج عمل 

محددة وليس على حساب المضمون.

د. عبد الستار قاسملقــاء الرجــوب العــاروري
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غزة/ االستقالل:
أصدر البنك اإلسالمي الفلس���طيني، السبت، بياًنا 
توضيحًيا بشأن الخلل الذي أصاب الصرافات اآللية 

خالل صرف رواتب الموظفين قبل عدة أيام.
وق���ال البنك ف���ي بيانه: إنه »وخالل قيام الش���ركة 
المزودة لنظام إدارة الصرافات اآللية بالتحديث على 
النظام لرفع كفاءة وجودة الخدمة وتطويرها، حدث 
خلل جزئي في النظام أدى إلى السماح بسحب مبالغ 

أكثر من المطلوب لدى قيام بعض العمالء بعمليات 
سحب من خالل الصرافات«.

وتقدم البنك باالعتذار م���ن عمالئه عن هذا الخلل 
»الخ���ارج عن إرادت���ه والناتج ع���ن التحديث والذي 
لم يؤثر س���لًبا على أي من عمالئه الذين لم يقوموا 

بالسحب أو على أرصدتهم«.
وأكد أنه تم اس���تدراك ومعالجة هذا الخطأ بشكل 
سريع، وعادت الصرافات اآللية للعمل بشكل سليم 

دون أي خلل.
كما أكد أن ما جرى من خلل لم ولن يؤثر على أعماله 
وخدماته ومصالح المودعين وجمهور المتعاملين، 
موضًحا أن ما حصل هو خطأ تقني وأنه سيعمل مع 

الشركة المزودة على تفادي تكراره في المستقبل.
وش���كر البنك اإلسالمي الفلسطيني، العمالء الذين 
قاموا بإعادة المبالغ الزائدة التي اس���تلموها بطريق 

الخطأ مثمًنا روح األمانة العالية وحسن تعاملهم.

االستقالل/ وكاالت:
تراجعت عائدات قطاع السياحة في تونس 
بنس���بة 47 بالمئة خ���الل النصف األول من 
العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من 2019 

تحت وطأة وباء كورونا.
وج���اء في بيان���ات للبنك المركزي نش���رت 
السبت أن إجراءات الغلق بسبب وباء كورونا 
المستجد، والذي امتد ألكثر من ثالثة أشهر 

منذ آذار/مارس الماضي، كان له تأثير مباشر 
على عائدات القطاع.

ولم تتعد العائ���دات 382 مليون دوالر خال 
نفس الفترة.

وكان وزير السياحة محمد علي التومي قدر 
إجمالي خس���ائر القطاع المتوقعة في عام 
2020 بأكثر من 2 ملي���ار دوالر ، لكنه توقع 
انتعاش���ا طفيف���ا فيما تبقى من الموس���م 

السياحي الصيفي.
وفتح���ت تونس الت���ي أعلنت س���يطرتها 
على الوباء، حدوده���ا منذ 27 حزيران/يونيو 
الماض���ي أم���ام الرح���الت الدولي���ة لكن لم 
تس���تقطب حتى اليوم وفودا سياحية من 

الخارج.
وفي 2019 استقبلت تونس أكثر من تسعة 

ماليين سائح، للمرة األولى في تاريخها.

»اإلسالمي الفلسطيني« يصدر بيانًا 
توضيحيًا بشأن خلل الصرافات اآللية

تراجع عائدات السياحة في تونس 
بنسبة 47 % في النصف األول من 2020

غزة/ االستقالل:
ق���ال وكيل وزارة التنمية االجتماعية في رام الله، داود الديك، إنه ال يوجد موعد 
محدد لصرف مخصصات الش���ؤون االجتماعية لألس���ر المس���تفيدة منها في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوض���ح الديك في تصريح له، أن هناك تواصال م���ع الجهات المانحة من أجل 
محاولة توفي���ر الدفعة المالية، لصرف المخصصات لألس���ر، الفًتا إلى أن تأخر 

صرفها نتيجة األزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.
وح���ول امكانية صرف المخصصات قبل عيد األضح���ى المبارك، بّين الديك أن 

األمور غير واضحة حتى اللحظة حول امكانية صرفها.

التنمية: ال موعد محددًا 
لصرف مخصصات الشؤون 

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بقطاع غزة، يوم أمس، عن إيقاف 
الص���رف للمتبقين من المنح���ة القطرية في مكاتب البريد الي���وم األحد ويوم 
غ���ٍد االثنين. وأفادت االتصاالت في تصري���ح مقتضب، أن وقف صرف المنحة 

القطرية، جاء للتفرغ لصرف رواتب الموظفين الحكوميين بقطاع غزة.
وكش���فت الوزارة، أنها ستس���تكمل الصرف للمتبقين يومي الثالثاء واألربعاء 
المقبلين في مكاتب البريد الخمس���ة الرئيسية، وسيتم تحديد موعد الصرف 

ألصحاب الوكاالت الحقًا.

االتصاالت بغزة تعلن تأجيل 
صرف المنحة القطرية 

غزة/ االستقالل:
دعت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين إلى 
وقف���ة وطنية مس���ؤولة من أج���ل تعزيز مناعة 
الجبهة الداخلية الفلس���طينية في ظل تدهور 
األوض���اع المعيش���ية واالقتصادي���ة، وال���ذي 
يستوجب توفير مقومات الصمود ألبناء شعبنا، 
بما ُيحصنهم من كل أش���كال الضغوطات التي 
يمكن أن ُتش���كل عائقًا أمام التصدي للمهمات 
الوطني���ة الملحة. وقالت الجبه���ة: »تابعنا بقلٍق 
ش���ديٍد ما س���جلته أح���داث الس���اعات واأليام 

الماضي���ة من تدهور في األح���وال االقتصادية 
األح���داث  بع���ض  واس���تغالل  والمعيش���ية 
االجتماعية المقلقة، في ظل استمرار استهداف 
العدو للمجتمع حصارًا وابتزازًا لحاجاته اإلنسانية 
والمعيش���ية بما يضرب أمن وس���لم المجتمع، 
ومحاوالت فرض االستسالم على شعبنا للقبول 

بمخططات التصفية«.
وش���ددت الجبهة على أن ما يتعرض له ش���عبنا 
من أزمات اقتصادية بس���بب االحتالل واالنقسام، 
يتطلب وقفة مسؤولة من المؤسسات االقتصادية 

والحكومية لتغيير السياسة االقتصادية الحالية 
التي تركت ش���عبنا مكش���وفًا أمني���ًا واقتصاديًا 
ومجتمعي���ًا، أم���ام مخططات الع���دو الصهيوني 
الهادفة لضرب السلم واألمن المجتمعي. واعتبرت 
الجبهة أن طبيع���ة المرحلة وتهديداتها تتطلب 
توفي���ر الحد األدنى المقبول  م���ن عوامل الصمود 
والحياة الكريمة في ظل العدوان والحصار، مؤكدة 
أن الث���ورات لم تنتص���ر بالكفاح وح���ده بل ببناء 
مجتمع محصن بالمس���اواة والعدال���ة االجتماعية 
والتوزيع العادل لمقومات الصمود رغم فقر الموارد.

أريحا / االستقالل:
أقدمت الشرطة والمؤسسة األمنية في محافظة أريحا واألغوار، على إغالق 17 محاًل 
تجاري���ا في أرجاء المحافظ���ة، لعدم التزام أصحابها بق���رارات اإلغالق الصادرة من 

المحافظة.
وأفادت إدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة، بأن دوريات الشرطة والمؤسسة 
الراجلة والمحمولة نفذت العديد من الجوالت في األسواق في مدينة أريحا وقراها 

ومخيماتها لمنع الحركة والتنقل للمواطنين والمركبات.
وأش���ارت اإلدارة ف���ي بيان أنه تم توجيه تنبيه لعدد م���ن أصحاب المحالت لعدم 
االلتزام الكامل بإجراءات الوقاية والس���المة العام���ة، وذلك لحماية المواطنين من 

انتشار وباء كورونا .

أريحا: إغالق 17 محال تجاريًا لعدم 
التزام أصحابها بالتعليمات

دعوة للمؤسسات االقتصادية والحكومية ً
لتغيير السياسة االقتصادية الحالية

انقرة/ االستقالل:
ظلت مشتريات البنوك المركزية حول العالم 
من الذهب مستقرة نسبيًا خالل شهر مايو/

آي���ار الماضي، لكن وتيرة الش���راء بين الدول 
اختلفت وأصبحت أكثر تركيزًا.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن مجلس 
الذه����ب العالم����ي، فإن صافي مش����تريات 
البن����وك المركزية في المجم����ل بلغت 39.8 
طن����ًا من الذهب خالل ش����هر مايو/آيار، وهو 
ما يتماش����ى نس����بيًا مع صافي المشتريات 
المسجلة في أبريل/نيسان على صعيد األداء 

الشهري.
ومع ذلك، فإن المشتريات أعلى من المتوسط 
الش���هري البالغ 35 طنًا في غضون أول أربعة 

أشهر من العام.
أما في غضون أول خمس���ة أشهر من العام، 
فإن صافي المشتريات، كما توضح البيانات 

المأخ���وذة من صندوق النق���د الدولي، تقف 
حاليًا عند 181 طنًا، وهو أقل بنحو 31 بالمائة 

عند المقارنة مع نفس الفترة في عام 2019.
العالمي  الذه���ب  ورغم توقع���ات مجل���س 
بأن تظ���ل البنوك المركزية تس���جل صافي 
مش���تريات في العام الحالي، لكن مستويات 
الش���راء س���تكون أقل من تلك المسجلة في 

عامي 2018 و2019.
وف���ي 2020 حت���ى اآلن، فإن خمس���ة بنوك 
مركزية قد عززت احتياطاتها من الذهب بنحو 
ط���ن أو أكثر، فيما كان هناك 6 بنوك مركزية 

قامت ببيع المعدن.
كانت تركيا مج���ددًا هي  مايو/آي���ار،  وف���ي 
األكثر ش���راًء للذهب، عبر زيادة احتياطاتها 
م���ن المعدن األصفر بنح���و 36.8 طنًا، ما عزز 

اإلجمالي الذي بحوزتها إلى 560.8 طنًا.
ويمث���ل الذهب نح���و 36.4 بالمائة من كافة 

االحتياطي���ات لدى البنك المركزي في تركيا، 
والتي صعدت إلى المرتب���ة رقم 12 من بين 

الدول األكثر حيازة للمعدن.
وجاءت أوزبكس���تان كثاني أكثر الدول شراًء 
للمعدن ف���ي مايو/أيار بتعزيز مش���ترياتها 
بنحو 6.8 طنًا لتصل إل���ى 342.8 طنًا )59.5 

بالمائة من إجمالي االحتياطيات لدى البالد(.
ورغم ما أعلنته روس����يا مؤخرًا بالتوقف عن 
الشراء، لكنها عززت مشترياتها من المعدن 

األصفر بنحو 0.5 أطنان في مايو/آيار.
وفي المقاب���ل، كانت مونغوليا ه���ي الدولة 
األكثر مبيعًا ف���ي مايو/آيار الماضي، عبر بيع 
3.3 أطن���ان من احتياطي���ات الذهب لديها، 
يليها كولومبي���ا ومالطا على التوالي عبر بيع 

0.9 أطنان و0.2 أطنان على الترتيب.
وبلغت حيازة البنوك المركزية حول العالم من 
الذه���ب 34.905 ألف ط���ن تقريبًا في مايو/

آيار الماضي، بما يمثل حوالي 60 بالمائة من 
إجمالي االحتياطات.

وعلى صعيد قائمة األكثر حيازة، لم تش���هد 
المتحدة  تغييرًا يذكر، حيث جاءت الواليات 
وألمانيا في الص���دارة على الترتيب بامتالك 
8133.5 طن���ًا و3363.6 طن من المعدن على 

التوالي.
من  الثالثة  النقد المرتبة  ويش���غل صندوق 
القائمة بحيازة 2814 طن من الذهب، ليكون 
الكيان الوحيد الموجود بالقائمة التي تضم 

99 دولة حول العالم.
طنًا( وفرنسا )2436  وتأتي إيطاليا )2451.8 
طنًا( وروسيا )2299.2 طن( والصين )1948.3 
طنًا( وسويس���را )1040طنًا( واليابان )765.2 
طنًا( والهند )654.9 طنًا( في المراكز التالية 
من قائم���ة تضم أكثر 10 دول حيازة للذهب 

في العالم.

البنوك المركزية تواصل تعزيز مشتريات الذهب.. وتركيا األكثر شراًء
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الخرطوم/ االستقالل:
اس����تؤنفت يوم أمس، مفاوضات 
سد النهضة، بين السودان ومصر 
وإثيوبيا، تحت إش����راف الوساطة 
األفريقية، برئاسة جنوب أفريقيا.

أن  السودانية،  الري  وزارة  وذكرت 
رئيس الحكومة الس����ودانية، عبد 
الله حم����دوك، تلقى رس����الة من 
رئيس جن����وب أفريقيا س����يريل 
راماف����وزا، أش����ار فيه����ا إل����ى أن 
لمجلس  االس����تثنائي  "االجتماع 
االتح����اد األفريق����ي ق����د الت����زم 
بالتوصل لح����ل متوافق عليه في 
اإلط����ار األفريقي واس����تنادا على 
إعالن المبادئ ال����ذي تم التوقيع 
ومص����ر  الس����ودان  بي����ن  علي����ه 

وإثيوبيا".
وأعرب رامافوزا عن أمله، بحس����ب 
البيان في أن تتوصل المفاوضات 
الت����ي يتوس����ط فيه����ا االتح����اد 
يحفظ  مقب����ول  لحل  األفريق����ي، 

مصالح األطراف الثالثة.
وكان مجل����س األم����ن الدولي، قرر 

متابعة تطورات أزمة سد النهضة 
بين دول مصر والسودان وإثيوبيا، 
تحت رئاس����ة ألمانيا خالل شهر 

تموز/يوليو الحالي.
ألزمة  مناقش����ات  المجلس  وعقد 
سد النهضة منذ االثنين الماضي 
بطلب من مصر والس����ودان، عقب 
مع  النهضة  تعثر مفاوضات سد 

أديس أبابا.
وجاءت جلس����ة مجلس األمن بعد 
يومي����ن من إع����الن مكتب رئيس 
ال����وزراء اإلثيوب����ي، آب����ي أحم����د، 
في بيان ل����ه، أن مص����ر وإثيوبيا 
اتفقت عل����ى توقيع  والس����ودان 
اتفاقية حول س����د النهضة خالل 

األسابيع القليلة المقبلة.

وأعلن����ت إثيوبيا، أنه����ا تنوي بدء 
العم����الق على نهر  ملء س����دها 
المقبلين"،  "األسبوعين  النيل في 
متعه����دة ف����ي الوق����ت نفس����ه 
اتفاق  إل����ى  التوص����ل  بمحاول����ة 
نهائي مع مصر والس����ودان خالل 
ه����ذه الفت����رة، برعاي����ة االتح����اد 

األفريقي.

استئناف المفاوضات حول سد النهضة وسط خالفات قانونية وفنية

لوكسمبورغ / االستقالل:
تبن����ى برلم����ان الدوقية الكبرى للوكس����مبورغ، ق����راًرا يدعو 
حكوم����ة بالده إلى اتخاذ إجراءات فعالة ومناس����بة في حال 
أقدمت »إس����رائيل« على أي عملية ضم ألراض فلسطينية 

محتلة.
وحث البرلمان، على النظر للوقت المناسب العتراف حكومة 
بالده بدولة فلس����طين، مع دول أخرى في االتحاد األوروبي، 

على حدود الرابع من حزيران 1967.
وتعهد رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
بمواصل����ة العمل على تنفي����ذ مخطط الضم خ����الل األيام 

المقبلة.
وتش����مل الخط����ة اإلس����رائيلية ض����م غ����ور األردن وجميع 
المس����توطنات بالضف����ة الغربي����ة، فيما تش����ير تقديرات 
فلس����طينية إلى أن الضم س����يصل أكثر من 30 بالمائة من 

مساحة الضفة المحتلة.
وتؤيد اإلدارة األمريكية ضم »إس����رائيل« أجزاء واسعة من 

الضفة شريطة أن تتم بالتنسيق معها.
وكان من المقرر أن تشرع الحكومة اإلسرائيلية في ضم غور 
األردن والمس����توطنات الكبرى بالضفة، في األول من يوليو/ 

تموز الجاري، لكنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.

برلمان لوكسمبورغ يتبنى قراًرا 
التخاذ إجراءات فعالة ضد »الضم«

القاهرة/ االستقالل:
ش���هدت الطائرات الورقي���ة في مصر خ���الل اليومي 
الماضيين حالة من اللغط بي���ن البرلمان المصري ودار 
االفتاء المصرية ، حي���ث تمكنت الطائرات الورقية من 
اختراق س���اعات الحظر التي فرضته���ا جائحة كورونا، 
فم���ن فوق أس���طح المنازل، ومثلت وس���يلة لتس���لية 
المصريي���ن، ولكنه���ا واجهت اتهامات ف���ي البرلمان 

بتهديد األمن القومي المصري.
حذر خالد أبو طالب، عض���و لجنة الدفاع واألمن القومي 
في البرلم���ان، في طلب إحاطة إلى رئي���س الوزراء، من 
مخاط���ر الطائ���رات الورقية على األم���ن القومي، حيث 
»قد يتم تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير المنش���آت 

المهمة والحيوية«.
وأش���ار ف���ي طلبه إل���ى أن »لعب���ة الطائ���رات الورقية 
كانت تش���كل في الماض���ي أحد أهم األلع���اب وأحد 

مظاه���ر االحتفاالت عندما كنا صغ���ارا، ولكن اليوم مع 
التط���ور التكنولوجي الهائل، أصبحت قبل أن تش���كل 
خطورة على حياة األطف���ال، خطورة على األمن القومي، 
باستخدام وسائل التصوير الحديثة وصغيرة الحجم«.

 وقال إن »اللعبة ب���ات التنافس فيها على غير العادة، 
فكل شخص يعلو فوق بنايته ممسكا بطائرته الورقية 
ويبدأ في تحليقها باله���واء وبارتفاعات كبيرة، ليأتي 
ش���خص آخر، يقوم باصطياد تلك الطائرة، وهنا تكون 
الكارث���ة، نظرا النش���غال كل ش���خص بعدم إس���قاط 

طائرته، دون االهتمام بارتفاعات مكان سكنه«.
ولفت إلى أن »هناك حوادث عدة وقعت جراء الطائرات 
الورقية، موضًحا أن »من بين الحوادث سقوطا من أعلى 

العقارات وأخرى من خالل الصعق الكهربائي«.
وبي���ن ان الطائرات الورقية أدت إلى وفاة 18 ش���خصا 
في دائرته المرج ش���رق القاه���رة بينهم أطفال، بعدما 

سقطوا من أعلى البنايات أو صعقا بالكهرباء.
دار اإلفتاء المصرية نش���رت، على صفحتها الرس���مية 
على »فيسبوك«، توضيحًا بخصوص كثرة حاالت الوفاة 
لألطفال والشباب بسبب الطائرات الورقية، حيث قالت 
دار االفتاء إن »اللعب ِمن وس���ائل الترفيه والترويح عن 
النفس التي أباحها اإلسالم لكونه من متطلبات الفطرة 

اإلنسانية والنفس البشرية«.
وتابعت: "اللعب مباٌح وجائٌز إذا كان فيه ما ينفع الناس 
ي على مواصلة  قوِّ في عقولهم واستعادة نشاطهم والتَّ
حياتهم؛ وهو ممنوع إذا كان مضيعة للوقت وانش���غل 
به الش���خص عن مصالح���ه الديني���ة والدنيوية أو عاد 
على صاحب���ه بالضرر أو التأثير على َجَس���ده أو أخالقه 
ل اللعب من مصدر  وعقله بش���كل َس���ْلبٍي؛ مما قد ُيَحوِّ
للبهجة والسعادة إلى سبٍب مباشر لحصد األرواح بطرق 

متعددة«. 

الطائرات الورقية من تسلية المصريين إلى تهمة تهدد األمن القومي

طوكيو/ االستقالل:
قالت هيئ���ة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية، ي���وم أمس، إن أمطارا غزيرة 
غير مس���بوقة هطلت على جزيرة كيوشو، جنوبي اليابان حيث فقد ما ال 

يقل عن 13 شخصا.
ج���اء ذلك في الوقت الذي حذر فيه مس���ؤولو األرصاد الجوية من خطر 

حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، بحسب "رويترز".
وبث التلفزيون مشاهد لمنازل وس���يارات مغمورة في مياه موحلة في 
مقاطعة كوماموتو حيث قالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون إن فيضان نهر 

كوما عزل منازل وجرف جسرا.
وأصدرت وكالة األرصاد الجوية اليابانية أرفع مس���توى من التحذير من 
الفيضانات واالنهيارات األرضية الناجمة عن األمطار التي لم تشهدها 

المنطقة من قبل.

فقدان 13 شخصًا في فيضانات 
غزيرة اجتاحت اليابان

اسطنبول/ االستقالل:
انتهت في إسطنبول أولى جلسات محاكمة 20 
من المتهمين بارتكاب جريمة قتل الصحافي 
الس���عودي جمال خاشقجي، وس���ط تأكيدات 
على ضرورة الكش���ف عن مسؤولية ولي العهد 
الس���عودي محمد بن سلمان في الجريمة عقب 
إثب���ات التهم الموجهة لمستش���اره س���عود 
القحطان���ي ومس���اعده أحم���د عس���يري، أبرز 
المتهمين المباش���رين في الجريمة التي هزت 
العالم ومازال يكتنفها الكثير من الغموض، ال 
سيما فيما يتعلق بمصير الجثمان والمستوى 
السياس���ي األعلى الذي أعط���ى األوامر لتنفيذ 

الجريمة.
وبدأت الجلسة بقراءة الئحة االتهام المختصرة، 
المشتكية  أقوال  إلى  باالس���تماع  واس���تمرت 
خديجة جنكيز خطيبة خاش���قجي التي كانت 
ترافقه إل���ى القنصلية مس���رح الجريمة، وإلى 
عدد من الش���هود، كما أدلى عدد من العاملين 
األتراك في القنصلية السعودية في إسطنبول 

بشهاداتهم خالل الجلسة التي عقدت بشكل 
مغلق ومن���ع الصحفيون م���ن حضورها، وبعد 
أن اس���تمرت لعدة س���اعات، أعلن عن تحديد 
24 نوفمبر/تش���رين الثان���ي المقب���ل موع���دًا 
الس���تئناف المحاكم���ة في القضي���ة. وخالل 
المحاكم���ة، أوكل إل���ى 16 محاميًا م���ن نقابة 
المحامين في إسطنبول بالدفاع عن المتهمين.

م���ن جانبها، ق���ررت األمم المتح���دة المعنية 
بحاالت اإلع���دام خارج نط���اق القضاء، أغنيس 
كاالم���ارد ، إن ول���ي العهد الس���عودي محمد 
بن س���لمان هو المس���ؤول األول ع���ن اغتيال 
الصحافي الس���عودي البارز جمال خاش���قجي، 
داخ���ل قنصلية ب���الده في مدينة إس���طنبول 
التركي���ة، مش���يرة إلى وجود كثي���ر من األدلة 
التي لم تكشفها اإلدارة األمريكية عن الجريمة 

والتي تثبت تورط محمد بن سلمان بها.
واعتب���رت كاالمارد أن���ه من المف���روض إدانة 
محمد بن س���لمان أيضًا، حيث يعد المتهمان 
وس���عود  العس���يري  وهم���ا  الرئيس���يان، 

القحطان���ي، من أهم مس���اعدي ول���ي العهد، 
وأش���ادت بالمحاكمة الجارية في تركيا بالقول: 
»المحاكمة في إس���طنبول أكثر عداًل وشفافية 

من المحاكمة التي جرت في السعودية«.
وطلبت المحكمة من قس���م الش���رطة الدولية 
»اإلنترب���ول« في تركي���ا التواصل م���ع نظيره 
الس���عودي لجل���ب المتهمين، وأم���رت بإبقاء 
مذك���رات الجل���ب الدولي���ة بح���ق المتهمين 
العش���رين، والذين أص���درت النياب���ة العامة 
التركية سابقًا بحقهم مذكرة بحث حمراء، كما 
تم إبالغ الشرطة الدولية )اإلنتربول( والسلطات 

السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.
وتس���ببت جريمة خاشقجي في توتر العالقات 
انتقادات دولية  وانهالت  السعودية،  التركية 
غير مسبوقة للس���عودية، ال سيما ولي العهد 
محم���د بن س���لمان، ال���ذي عب���رت العديد من 
الحكوم���ات الغربية إلى جانب وكالة المخابرات 
المركزية األمريكية )سي.آي.إيه( عن اعتقادها 

أنه هو من أصدر األوامر بقتل خاشقجي.

محاكمة قتلة خاشقجي: اختالف الشهادات 
واتفــاق علــى دور محمــد بــن سلمــان

أنقرة / االستقالل:
قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا مستمرة في التعاون مع الحكومة 

الليبية الشرعية بكل عزم وإصرار.
وأضاف أردوغان في تصريح للصحفيين بإس���طنبول، »وزير دفاعنا )خلوصي 

أكار( في زيارة إلى ليبيا لمواصلة التعاون القائم بتنسيق أوثق«.
وح���ول زيارته إلى قط���ر، قال الرئيس أردوغان: »بحثت م���ع األمير تميم في 

الدوحة جميع القضايا المتعلقة بدول المنطقة«.
ولفت إلى أن اللقاء تناول بالدرجة األولى ملف ليبيا، إلى جانب ملفات سوريا 

والعراق والسودان والتطورات المتعلقة باليمن.
وأضاف أن االجتماع تناول أيضا العالقات التركية القطرية، وس���بل التعاون 

في المجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية.
وتطرق الرئيس التركي إلى القمة الثالثية حول سوريا التي انعقدت األربعاء 
عب���ر تقنية الفيديو كونفرانس، مبينا أنهم يخطط���ون لعقد القمة المقبلة 

حول سوريا في طهران بعد زوال كورونا.
وأوض���ح أن القم���ة التي ضمت نظيريه اإليراني حس���ن روحاني والروس���ي 
فالديمير بوتين، تناولت المش���اكل التي تشهدها المنطقة وتمحورت حول 

ملف سوريا.

أردوغان: مستمرون في التعاون
 مع الحكومة الليبية بعزم وإصرار
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غزة/االستقالل:
أش���اد الكابتن عم���ر ابو زي���د »هولم���ان« الكرة 
الفلس���طينية كما يطلق عليه، بإنجاز شباب رفح 
بعد فوزه ببطولة كأس المحافظات الجنوبية لكرة 

القدم لموسم 2019_2020.
وقال أبو زيد: » أنه تنبأ بفوز ش���باب رفح بنتيجة 
كبيرة، نظرا لعدم قدرة غزة الرياضي على مجاراة 
»الزعيم«، والمس���توى الضعيف الذي قدمه في 

بطولة الدوري«.
وأضاف  أبو زيد، كنت أتمنى من الكابتن صائب 
جندية المدير الفني لغزة الرياضي، االستمرار في 
خوضه للقاء، ألن كرة القدم فيها الفوز والخسارة.

وزاد أب���و زيد بأن غزة الرياضي من أقدم الفرق في 
فلسطين، وليس من الصواب انسحابه من اللقاء.

وختم »هولم���ان« حديثه، بأن الف���وز كان مطلبا 
هاما لجماهير ش���باب رفح، والكل يدرك أسباب 
هذه األهمية، في إش���ارة من���ه للظروف التي مر 
بها ش���باب رفح منذ بداية الموسم، واقترابه من 

الهبوط للدرجة األولى للمرة األولى في تاريخه.
ويعد الكابتن عم���ر أبو زيد  أحد أب���رز المدربين 
الذين م���روا على تاريخ التدري���ب في قطاع غزة، 
بعدما أش���رف عل���ى تدريب عدة ف���رق في غزة، 
اس���تطاع من خاللها إخراج العبين ومدربين على 

مستوى عاٍل.

غزة/االستقالل:
قرر االتحاد الفلس���طيني المركزي لكرة الس���لة استكمال 
دوري جوال في المحافظات الجنوبية " غزة " الذي كان اقره 
سابقا ، وتعليقه في المحافظات الشمالية " الضفة الغربية 
"، وذلك بعد تش���اور االتح���اد المركزي م���ع وزارة الصحة 
واللجنة االولمبية. وقال رئي���س االتحاد إبراهيم حبش أن 
اتحاده في غزة سيعلن عن برنامج المباريات ، أمال بتطبيق 

البروتوكول الصحي فيه.
و أك���د حب���ش على أن اس���تكمال دوري ج���وال بغزة وفق 
البروتوكول الطبي الخاص بكرة السلة والذي أقرته اللجنة 

الطبية في اللجنة األولمبية برئاسة الدكتور بدر عقل والذي 
يتوافق مع بروتوكول وزارة الصحة.

مضيفا: بالنسبة للمحافظات الش���مالية " الضفة الغربية 
" قرر االتحاد تعليق اس���تكمال دوري ج���وال حاليا لغاية 

موافقة وزارة الصحة وعودة النشاط والحياة لطبيعتها.
وكان االتحاد عقد جلس���ات مطولة م���ع اللجنة الطبية في 
اللجن���ة األولمبية من أجل إيجاد برنامج خاص بالبروتوكول 
الطبي لكرة السلة الستكمال دوري جوال الذي كان االتحاد 
أعلن عنه سابقا والذي سيس���تكمل بعد عودة الحياة إلى 

طبيعتها.

»هولمان فلسطين«: تنبأت بفوز 
»الزعيم« بنتيجة كبيرة على »العميد«

االتحاد الفلسطيني لكرة السلة يستكمل 
دوري جوال بغزة ويعلقه بالضفة

مدريد/االستقالل:
عاد فريق ريال مدريد اإلس����باني, بعد فترة 
طويل����ة من التوقف بش����كل مغاي����ر تماما 
عم����ا كان عليه قبل تفش����ي جائحة فيروس 

"كورونا" المستجد.
الدوري اإلس����باني توقف ف����ي مطلع مارس 
الماضي وعاد يوم 11 يونيو، وبعد 6 مباريات 
فقط من الع����ودة، خطف ريال مدريد صدارة 
"الليغا" بف����ارق مريح مع برش����لونة، مقارنة 

بعدد المباريات المتبقية لكال الفريقين.
الري����ال انتص����ر عل����ى خيتافي ف����ي مباراة 

صعبة ش����هدت معاناة "الملكي" في أغلب 
أوقاتها، قبل أن يفك القائد سيرجيو راموس 

االشتباك، ويحرز هدف الفوز من ركلة جزاء.

6 انت�صارات
ولم يحقق ريال مدريد 6 انتصارات متتالية 
قبل توقف "كورون����ا"، مثلما فعل في آخر 6 
لقاءات منذ ع����ودة عجلة "الليغا" للدوران من 

جديد.
"الميرينغي" فاز على إيبار وفالنس����يا وريال 
سوس����يداد وريال مايوركا وإسبانيول خالل 
أقل م����ن 20 يوما، مح����رزا 12 هدفا بمعدل 

هدفين في كل لقاء، واهتزت شباكه مرتين 
فق����ط، ووصل للنقط����ة 74 بع����د 33 جولة، 
بعدما ضم خيتافي إلى قائمة ضحاياه بعد 

"كورونا".

اأطول �صل�صلة فوز
أطول سلس����لة ف����وز وصل له����ا الريال قبل 
توقف "كورون����ا"، كان 5 مباري����ات متتالية 

خالل الفترة من 4 يناير وحتى 9 فبراير.
وخ����الل تلك الفترة، ف����از الريال على كل من 
إش����بيلية وأتلتيكو مدريد وأوساسونا وبلد 

الوليد وخيتا…

أرقام لم يحققها ريال مدريد قبل »كورونا«

لندن/االستقالل:
كش���فت تقارير صحافية إنجليزية، عن رغبة مانشستر 
يونايت���د في التعاقد مع أحد نج���وم الجزائر، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وذك���رت صحيف���ة "ص���ن" اإلنجليزية، أن نج���م ميالن، 
الجزائ���ري إس���ماعيل ب���ن ناصر، ب���ات هدفا رئيس���يا 

ل�"الشياطين الحمر".
وارتب����ط بن ناصر ف����ي الفت����رة األخي����رة باالنتقال إلى 
مانشس����تر س����يتي، في ظ����ل رغبة المدرب جوس����يب 
غواردي����وال في ضخ دم����اء جديدة، بخط وس����ط الفريق 

"السماوي".
ولفتت "صن" إلى أن مانشستر يونايتد، أصبح مستعدا 
للتناف���س بقوة م���ع جاره الس���يتي، على ض���م الالعب 

الجزائري.
وش���ارك بن ناصر مع ميالن في 21 مباراة هذا الموس���م، 
نجح في خطف األنظار بفضل مستوياته المميزة برفقة 

"الروسونيري".
وأش���ارت إلى أن اليونايتد مس���تعد لتقديم 45 مليون 
جنيه إس���ترليني لميالن، للحصول عل���ى خدمات خريج 

أكاديمية أرسنال.

لندن/االستقالل:
كش���ف تقرير صحف���ي بريطاني، الس���بت، عن 
تطور جديد بش���أن الميركاتو الصيفي الخاص 

ببرشلونة.
وقالت صحيفة »ذا صن«، إن حلم برش���لونة في 
اس���تعادة إريك جارسيا العب مانشستر سيتي 

بات مهدًدا بالضياع.
كان برشلونة، تواصل مؤخًرا مع مانشستر سيتي 
ووكيل جارس���يا، الستعادة الالعب الذي ينتهي 

عقده في صيف 2022.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن سيتي أغرى جارسيا 
برف���ع راتبه م���ن 12 إل���ى 40 ألف إس���ترليني 
أس���بوعًيا، والالعب وافق على عقده الجديد الذي 

يمتد إلى 5 مواسم.
وأوضحت أن تكيف جارس���يا مؤخ���ًرا مع خطط 
المدرب بيب جوارديوال، وراء جذب أنظار برشلونة 

الستعادة العبه السابق.
وتحدث جارس���يا مع جوارديوال، بأنه يريد البقاء 
في مانشس���تر سيتي، وس���عيد بخطط النادي 

للمستقبل.

مانشستر سيتي يجهض حلم برشلونة في الميركاتوقطبا مانشستر يتصارعان على نجم الجزائر



األحد 14 ذو القعدة 1441 هــ 5 يوليو 2020 م

رفح/ االستقالل:
أطلقت قوات االحتالل »اإلسرائيلي« يوم أمس، قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه 

رعاة األغنام قرب موقع صوفا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأكد ش���هود عيان، أن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه 
رعاة األغنام مما أدى إلى إصابة عدد منهم باالختناق نتيجة استنشاق الغازات 

السامة.
ُيش���ار إلى أن قوات االحتالل تس���تهدف رعاة األغنام بشكل يومي بالرصاص 
الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وتمنعهم من االقتراب من السياج الفاصل.

دمشق/ االستقالل:
قالت الفروع الخارجية للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين، مساء السبت، إن الموقف 
الفلس���طيني الموحد والرافض لمش���روع 
الضم اإلسرائيلي، والدعم الدولي، أدى إلى 

تأجيل اإلعالن اإلسرائيلي الرسمي عنه.
وذكرت »الديمقراطية« في بيان صحفي، إن 
»التأجيل جاء تفادًيا لالنفجار المرتقب في 
األراضي الفلس���طينية المحتلة«، مضيفة 
أن »هذا ال يعني أن مشروع الضم واإللحاق 
والس���يادة السياس���ية على األرض سقط، 

فالمشروع قائم«.
وأشارت إلى أن النقاش يدور حول »أفضل 
الس���بل لتطبيق���ه بم���ا يخ���دم المصالح 
اإلس���رائيلية وفي الوقت نفسه األميركية، 

وهذا ما يدفعنا إلى التش���ديد على ضرورة 
استمرار الفعاليات والتحركات، وتصعيدها 
وصواًل إلى تشكيل رأي عام عالمي، لمحاصرة 
االستعمارية  االستيطانية  السياسة  هذه 
التي تحول االحتالل اإلس���رائيلي إلى دولة 
التميي���ز العنص���ري »االبارتهاي���د« وفقا 
لقان���ون القومي���ة العنصري، ال���ذي يمنح 
اليهود حصرًا الحق في تقرير المصير على 
األراضي الممتدة من البحر المتوسط لنهر 

األردن«.
وطالبت الجبهة المجتم���ع الدولي بضرورة 
اتخاذ إجراءات عملية ضد االحتالل في حال 
أقدم على خطوة الضم، ومنها فرض عقوبات 
اقتصادية ووقف التعاون المش���ترك في 

جميع المجاالت خاصة العسكرية.

ودعت إلى حث جميع دول العالم لالعتراف 
بدولة فلسطين، كاملة العضوية في األمم 
المتحدة تطويرا لقرار األمم المتحدة 67/19 
الذي اتخذ في نوفمبر 2012، والذي اعترف 
بدول���ة فلس���طين عضوًا مراقب���ًا في األمم 
المتح���دة، على ح���دود 4 حزي���ران، يونيو 
الق���دس، وتوفير الحماية  67 وعاصمتها 
الدولية للش���عب الفلس���طيني، والمطالبة 
بعقد مؤتمر دولي برعاي���ة األمم المتحدة 
وبموج���ب قراراته���ا ذات الصلة بالقضية 

الفلسطينية.
بالجبهة،  الخارجي���ة  الف���روع  وتوجه���ت 
بالتحية والتقدير للجاليات الفلس���طينية، 
واألحزاب والقوى الديمقراطية والبرلمانيين 
والفعالي���ات  السياس���ية  والش���خصيات 

واالقتصادي���ة  واألكاديمي���ة  الثقافي���ة 
واالعالمي���ة، وجمعي���ات حقوق االنس���ان، 
والنش���طاء  والمؤسس���ات،  واالتح���ادات 
مقاطع���ة  ومجموع���ات  والمتضامني���ن 
إسرائيل “BDS”، الذين هبوا نصرة لشعب 
فلس���طين وتضامنا مع نضاله المتواصل، 

ودعما لقضيته الوطنية العادلة.
وكان األول م���ن يوليو/تم���وز، الموعد الذي 
حّدده رئي���س حكومة االحت���الل بنيامين 
نتنياهو، للش���روع في عملية ضم أكثر من 
130 مس���توطنة في الضفة الغربية وغور 
األردن ال���ذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر 
الميت، ويمثل أكثر من 30% من مس���احة 
الضفة، إلى »إس���رائيل«، في إطار »صفقة 

القرن« األمريكية.

لك���ن نتنياه���و لم يص���در أي ق���رار بهذا 
الشأن حتى اليوم، لوجود »خالفات« داخل 
حكومته، وأخرى مع اإلدارة األمريكية حول 
توقيت وتفاصيل عملية »الضم«، بحس���ب 

وسائل إعالم إسرائيلية.
وأعلن الرئيس محمود عباس مساء 19 مايو/ 
أيار عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين 
أصبحتا في حل م���ن جميع االتفاقيات مع 
الحكومتين األمريكية واإلس���رائيلية ومن 
جميع االلتزام���ات المترتبة عليها، رًدا على 

مشروع الضم.
ورفض االتحاد األوروبي وعديد دول العالم، 
والسيما العربية، مش���روع الضم، مؤكدين 
أنه يّدمر ما يسمى »حل الدولتين« ويقضي 

على فرص »السالم«.

بي���ن الش���بان وجنود االحت���الل في منطق���ة "باب 
الزاوية" وس���ط المدينة، أصيب خاللها عدة ش���بان 
اختن���اق جراء  وبح���االت  "المطاط���ي"  بالرص���اص 
استنش���اقهم بالغاز الس���ام والمدمع، وقد عولجوا 

جميعهم ميدانيا.
كما أصيب عش���رات المواطني���ن باالختناق، نتيجة 
استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خالل مواجهات 
اندلعت أمس، مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي، بعد 

اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم.
وأف���ادت مصادر محلية، بأن جي���ش االحتالل أطلق 
قنابل الغاز المس���يل للدم���وع بكثافة خالل عملية 
االقتحام، ما أدى الى وقوع إصابات باالختناق، عولج 
اصحابه���ا ميدانيا، فيما تم نقل من أصيبوا بحاالت 

إغماء الى المركز الصحي في البلدة لتلقي العالج.
وأضاف���ت أن قوات االحتالل داهمت عددا من منازل 

المواطنين في المنطقة الشرقية للبلدة وفتشتها، 
واستولت على تس���جيالت الكاميرات الخاصة بها.

كما أصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق أمس، 
عقب اقتحام قوات االحتالل اإلس���رائيلي قرية زبوبا 
غرب مدينة جنين ش���مال الضفة الغربية المحتلة. 
وأفاد ش���هود ب���أن عش���رات المواطني���ن أصيبوا 
باالختناق عقب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع 
الذي أطلقته قوات االحت���الل صوبهم بغزارة خالل 

مواجهات اندلعت مع اقتحامها للقرية.
وأش���اروا إلى أنه جرى معالجتهم من قبل الطواقم 

الطبية ميدانًيا.
وبينوا أن قوات االحتالل احتجزت الفتى مجاهد نياز 

الحاج حسن )17عاًما( لعدة ساعات، واستجوبته.
بالتزامن مع ذلك اقتحم مجموعة من المستوطنين 
موقع مس���توطنة "حومش" المخ���الة المقامة على 

أراضي المواطنين جن���وب جنين، بحماية من قوات 
االحتالل، ومارس���وا أعمال عربدة على شارع جنين– 
نابل���س ق���رب بلدة س���يلة الظه���ر وأدوا طقوس���ا 

تلمودية.
من جهة ثانية، أضرم مس���توطنون الس���بت، النار 
بعش���رات أش���جار الزيتون في بلدة ح���وارة جنوب 

مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال مس���ؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان 
دغلس في بيان إن مس���توطني "يتس���هار"، أضرموا 
النار بعش���رات أش���جار الزيتون ف���ي منطقة جورة 
اللح���ف بالبلدة. وذكر أن المس���توطنين صعدوا من 
اعتداءاتهم ض���د المواطنين وممتلكاتهم في ريف 
نابل���س، ويحاولون فرض أمر واقع، باالس���تيالء على 
المزيد من األراضي، كان آخرها وضع منزلين متنقلين 

فوق أراضي بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

اإ�شابة الع�شرات ..

ال�شحة : وفاة ..

»المشروع لم يسقط وال زال قائمًا«

»الديمقراطية«: الموقف الفلسطيني الموحد أّجل اإلعالن عن خطة الضم

237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية.
وذكرت الوزارة أنه منذ التحديث الصباحي )الس���اعة 11:00( وحتى الس���اعة 
8:30 مساًء، ًسجلت هذه اإلصابات وتوزعت كاآلتي: 173 في محافظة الخليل، 
و33 في محافظة القدس ، و28 في محافظة بيت لحم ، وإصابتان في محافظة 

نابلس ، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.
وذكرت أنه بذل���ك ارتفع عدد اإلصابات خالل ال�24 س���اعة الماضية إلى 561 

إصابة.
وفيما يلي مجمل الوضع الوبائي في فلسطين بحسب ما نشرته الوزارة:

- العدد اإلجمالي لإلصابات: 4250.
- عدد الحاالت النشطة: 3597.

- عدد حاالت التعافي: 637.
- عدد حاالت الوفاة: 16.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 توف����ي 3 أش����خاص، وأصي����ب 1391 آخرون 
بفيروس كورونا المس����تجد في كيان االحتالل 
اإلس����رائيلي، خالل األربع والعش����رين س����اعة 

الماضية، بحسب معطيات اسرائيلية.

وأظه����رت المعطي����ات تس����جيل 455 إصابة 
جديدة بفي����روس كورونا من����ذ منتصف ليلة 
الجمعة الماضية حتى مس����اء السبت، لتصل 
ب�«كوفيد 19«  الحصيلة اإلجمالية لإلصاب����ات 

إلى 28888، تماثل 17761 منهم للشفاء.

وبّين����ت المعطي����ات أن اإلصاب����ات النش����طة 
ارتفع����ت إل����ى 10798، م����ن بينه����ا 82 حالة 
خطي����رة 29 منها موصولة بأجه����زة التنفس 
الحصيل����ة اإلجمالية  االصطناع����ي، وارتفعت 

للوفيات إلى 329.

3 وفيات و1391 إصابة جديدة بكورونا في كيان االحتالل

غزة/ االستقالل:
هاجمت بحرية االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، مراكب الصيادين في بحر شمال مدينة 
غزة. وقالت مصادر محلية إن زوارق االحتالل الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة 
الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين العاملة على ُبعد 3 أميال غرب منطقة السودانية. دون 
أن يبلغ عن وقوع إصابات. وتتعمد قوات االحتالل اس���تهداف الصيادين والمزارعين 

في قطاع غزة، في محاولة منها إلرهابهم والحيلولة دونهم ودون مصادر أرزاقهم.

الخليل/ االستقالل:
هدد مستوطنون تسللوا بين منازل المواطنين، يوم 
أمس، المواطنين بالقتل والترحيل في منطقة وادي 
الحصين شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية 

المحتلة. وأفاد ش���هود عي���ان، في حديث صحفي، 
أن مجموعات من مس���توطني »كريات أربع« المقامة 
على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، تسللت 
بين منازل المواطنين، وأطلقت صرخات تهدد بقتل 

المواطنين وترحيلهم واالستيالء على منازلهم.
وتتعرض منطق���ة وادي الحصي���ن بمدينة خليل 
الرحمن، باستمرار، العتداءات مستمرة تطال السكان 

والممتلكات واألرض.

غزة/ االستقالل:
توفي ظهر السبت شاب عشريني بحادث سير ذاتي غرب مدينة غزة.

وأفادت المصادر الطبية  بوفاة الش���اب أحمد الكيالني )20 عاما( من 
مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إثر حادث سير ذاتي أثناء قيادته 
دراجة نارية قرب منتجع »كريزي ووتر« بمنطقة الش���يخ عجلين غرب 

مدينة غزة.

بحرية االحتالل تهاجم مراكب 
الصيادين بمنطقة السودانية

وفاة شاب بحادث
 سير ذاتي غرب غزة

مستوطنون يهددون مواطني الخليل بالقتل والترحيل 

االحتالل يطلق قنابل 
الغاز صوب رعاة 
أغنام »شرق رفح«

 واشنطن / االستقالل:
شارك عشرات المتضامنين والنشطاء، في تظاهرة أمام مقر السفارة اإلسرائيلية 
في واش���نطن، تنديدا بالمخطط اإلس���رائيلي لضم أراٍض فلسطينية للسيادة 

اإلسرائيلية.
ورفع المتظاهرون خالل الوقفة االحتجاجية العلم الفلسطيني، منددين بمخطط 
الضم، وبالجرائم اإلس���رائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والسياسة األميركية 

المعادية للفلسطينيين والداعمة ل�«إسرائيل«.

تظاهرة حاشدة أمام السفارة 
اإلسرائيلية في واشنطن 

تنديدا بمخطط الضم
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برازيليا/ االستقالل:
أعلنت تقارير عن مقتل رضيعتين توأم في البرازيل بعد 26 يومًا على والدتهما، وذلك بعد 
أن قام كلب بمهاجمتهما والقضاء عليهما. وفي الّتفاصيل، فكانت البرازيلية إيلين نوفايس، 
عمرها 29 عامًا، تتحدث مع أحد جيرانها حينما سمعت صراخ الرضعيتن، آن وأناليو، في غرفة 
نومهما، فهرعت إليهما ووجدت أحد كالبها، وهو من فصيلة مهجنة من الالبرادور والثعلب 
األميركي، ينهش جسد طفلتيها. وقام أحد الجيران، وهو يعمل كممرض، بإجراء اإلسعافات 
األولية للطفلتين، بينما يتم نقلهما للمستش����فى، ولكن لم يتمك����ن األطباء من إنقاذهما، 
وأّكدت التقارير أن إحداهما توفيت في الحال بعد الهجوم ووصلت الى المستش����فى جثة، 

واألخرى لحقت بها بعد فترة قصيرة جراء إصابتها بجروح خطيرة وسكتة قلبية.
وفي هذا الّسياق، أفاد أحد أفراد األسرة: »لقد انتظر الزوجان إيلين وريجيس تسع سنوات 
حت���ى ُرزقا بالتوأم، وولدت الطفلتان قبل موعدهما بش���هر كامل. وكانت العائلة تملك 

كلبين منذ خمس سنوات من دون حصول أي حوادث عنف سابقة.
وأضاف: »يبدو أنه مع قدوم الطفلتين إلى المنزل، شعر أحد الكلبين بالغيرة من اهتمام 
الزوجين بهم���ا، وفقدانه لإلهتمام ، ما جعل الكلب يقدم عل���ى قتلهما بهذه الطريقة 
الوحشية«. والجدير بالّذكر أّن الكلب الثاني لم يشارك في الهجوم. وباإلضافة الى ذلك، 
ذكرت ماريا دي جيس���وس، وهي جارة الزوجين، أن إيلي���ن أصيبت بانهيار عصبي بعد 

مشاهدتها هذا الهجوم الوحشي، الذي فقدت على إثره طفلتيها التوأم .

كلب يقتل طفلتي 
صاحبته بسبب الغيرة

�شور جوية للخليل اثناء احلجر االلزامي للحد من انت�شار فايرو�س كورونا

مدريد/ االستقالل:
قدم عضو مجلس البلدية في شمال إسبانيا 
برناردو بوستيلو استقالته، إثر تركه فيديو 
اجتم���اع المجل���س عبر اإلنترن���ت دائرا عن 

طريق الخطأ أثناء استحمامه.
وأوضحت صحيف���ة "الغارديان" البريطانية، 
التي نش���رت الخب���ر، أن "أعض���اء المجالس 
ف���ى توريالفيغا عقدوا في وقت س���ابق من 
األس���بوع، اجتماعا على اإلنترنت لمناقش���ة 
بعض القضايا األخيرة التي تواجه البلدية، 
الت���ي يقطنه���ا حوالي 52000 ش���خص، 

وأن العدي���د من أعض���اء المجالس التحقوا 
باالجتم���اع في 8 صباحا، وبثوه عبر اإلنترنت 

للصحفيين والمواطنين".
وتابعت: "مع استمرار االجتماع في منتصف 
النهار، ب���دأ برناردو بوس���تيلو، الذي يعمل 
بدوام جزئي مع البلدية، يش���عر بالقلق من 
أنه لن يكون لديه الوقت لالس���تحمام ونقل 
ابنته إلى التزاماتها قبل التوجه إلى وظيفته 

األخرى كمدرس سباحة".
وأضاف���ت أن "بوس���تيلو توصل إل���ى ما بدا 
له الح���ل األمثل لتعدد المه���ام، وهو نقل 

الكمبيوت���ر إل���ى الحمام حت���ى يتمكن من 
االس���تماع إلى االجتماع أثناء االس���تحمام، 
ولكن لألسف ظهرت صورة له وهو يستحم 

في الجزء السفلي األيسر من الشاشة".
وتابع���ت: "رغ���م أن زمالءه حاول���وا تحذيره 
باالتصال به، إال أن صوت المياه الجارية حال 

دون أن يسمع الرنين المستمر".
من جهت���ه، قال بوس���تيلو إن "األمر كان 
حادثا بريئا يعكس فش���له في المعرفة 
التكنولوجي���ة ول���م يقصد به أي ش���يء 

شائن".

استقالة مسؤول أوروبي استحم خالل اجتماع مباشر عبر اإلنترنت

االستقالل/ وكاالت:
توفي مدرب كرة قدم شاب لم يكن يعاني من أي مشكالت صحية، بسبب تجلط 
األوردة، بع���د أن أمضى س���اعات أثناء اإلغالق المرتبط بفي���روس “كورونا” في 

اللعب على الكمبيوتر، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وبدأ البريطاني لويس أونيل، البالغ من العمر 24 عامًا بحس���ب صحيفة “الشرق 

االوسط”، في اللعب على الكمبيوتر مع األصدقاء لمحاربة الملل منذ مارس.
وحذر والده ستانلي غريننغ )56 سنة( العائالت األخرى من المخاطر التي تحيط 
بالشباب الذين يجلسون في غرفهم دون أن يمارسوا نشاطًا بدنيًا لفترة طويلة.

وفاة شاب أمضى ساعات 
في اللعب على الكمبيوتر

هانوي/ االستقالل:
افتتح في فيتنام، أول فندق في العالم مطلي بالذهب من 

الخارج والداخل.
 وبحس���ب صحيفة »ذا صن« البريطاني���ة، فقد تم افتتاح 
فندق »دولس���ي غولدن هانوي« عل���ى ضفة بحيرة »جيانغ 
فو« في وس���ط العاصمة الفيتنامية هانوي، وقد استغرق 

بناؤه 11 عامًا
والفندق مطلي بالذهب عي���ار 24 من الداخل والخارج، بما 
في ذلك األثاث والمغسلة وحوض االستحمام والمرحاض 

وأواني الطعام ومقابض األبواب والشبابيك والمرايا

ويحت���وي الفندق عل���ى 400 غرفة موزعة عل���ى 25 طابقًا، 
وتبدأ أسعار اإلقامة به من 250 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة 

الواحدة
ويتبع هذا الفندق مجموع���ة »ويندهام العالمية للفنادق 

والمنتجعات« 
وأك����د نغوين ه����وو دون����غ، رئيس مجل����س إدارة 
المجموع����ة أن هذا الفندق ه����و األول من نوعه في 
العالم، وأنه ال يوجد شبيه له في أي مكان آخر، مؤكدا 
أنه س����يجذب السياح بش����كل كبير. ) عن صحيفة 

الشرق األوسط(.

االستقالل/ وكاالت:
حرص����ت نادل����ة على تحذي����ر الن����اس وحثه����م على 
ضرورة  وضع واقي الشمس دائًما بعد أن تضخم وجهها 
بش����دة لدرجة أنها كانت مصابة بالعمى مؤقًتا بس����بب 

التسمم الشمسي.
اختف���ت مالمح الش���ابة "بايتون ويليام���ز" تماًما حتى لم 
يتمك���ن األصدقاء واألقارب التعرف عليها، هذا إلى جانب 

األلم الشديد الذي الزمها لمدة شهر.
وانفجر وجهها وتورمت عيناها بعد أن أمضت ساعتين 
في حرارة 27 درجة، بحس���ب م���ا نقلت صحيفة "ديلي 

ميرور" البريطانية.
كما ُتركت الفتاة البالغة من العمر 25 عاًما بقرحة ش���ديدة 
في مركز جبهتها، على الرغ���م من وضعها على مضادات 
حيوية مختلفة، واس���تمر تورم بايتون ف���ي التفاقم قبل 
أن يتحس���ن ، ووجدت نفس���ها مضطرة إلى فتح عينيها 

لتتمكن من الرؤية.
لذا قررت "ويليامز" ان تش���ارك قصتها وآالالمها بنوع  من 
الدعاب���ة على مواق���ع التواصل االجتماع���ي، باإلضافة إلى 
تحذير الناس من التس���مم الشمس���ي وحثهم على وضع 

واقي للشمس.

افتتــاح فنــدق مطلــي بالذهــبحالة غريبة.. الشمس تأكل وجه شابة

االستقالل/ وكاالت:
اضطرت ش����بكة “بي بي س����ي” إلى تعطيل بث حّي ومباشر ألحد برامجها 
الحواري����ة، حيث كانت المضيف����ة كلير ويتنهام تتحدث ع����ن اثار اإلغالق 
الحكوم����ي على المجتمع المحلي بس����بب فيروس كورونا، وبش����كل مفاجئ، 
ظهرت ابنتها وهي ُتعيد تزيين الغرفة بصورة على الجدار، فما كان المذيع 
إال أن سألها عن اسم ابنتها، ومن ثم بدأ نقاش ظريف بين الطفلة والمذيع، 
وق����د كانت هناك بعض التغريدات االيجابية عل����ى الحادثة على الرغم من 

تعطيل البث.
 وتك���ررت الحادثة في محطة س���كاي ني���وز، حيث خطف ابن المراس���لة ديبرا 
هاين���س األضواء من امه وه���ي تتحدث على الهواء مباش���رة مع المذيع مارك 

أوستن، إذ طلب منها قطعًا من البسكويت بأسلوب تفاوضي ظريف.

انقرة/ االستقالل:
حقق الطيار المظلي التركي، حس���ن كافال، قفزة مظلية 
فريدة، شاهد خاللها التلفزيون في سماء البحر “الميت”، 
جنوب غربي تركيا. وربط كافال، مظلته بمقعد وشاش���ة 
تلفزي���ون، ليقف���ز بمس���اعدة صديقه، في س���ماء البحر 
“المي���ت” الواقع ف���ي منطقة “فتحي���ة” بوالية موغال، 

ويستمتع بمشاهدة أفالم الرسوم المتحركة من السماء.

وُتظهر الصور التي نش���رها المظل���ي التركي، بمنصات 
التواصل االجتماعي، جلوس���ه بالمقعد على ارتفاع قدره 
1700 متر. وأثارت مش���اهد كافال، المستمتع بمشاهدة 
التلفزيون وجمال المنطقة الس���احر من الس���ماء، وتناول 

المكسرات وكأنه جالس بالبيت، الكثير من اإلعجاب.
وفي حديث لألناض���ول، قال كافال، إن جب���ل “بابا داغ” 

بالمنطقة، يعد من أجمل مراكز القفز المظلي بالعالم.

وأوضح أنه في الماضي نفذ قفزات مختلفة من هذا النوع، 
لعب خ���الل إحداها لعبة طاولة “الن���رد”، بينما في هذه 

القفزة شاهدة سلسلته المفضلة “توم وجيري”.
وأفاد بأنه يسعى كي يظهر للناس أن هذه الرياضة آمنة 

وليست خطيرة كما يعتقدون.
يذك���ر ان البحر الميت في تركيا يختلف عن نظيره البحر 

الميت الشهير في فلسطين.

مظلي تركي يشاهد التلفزيون في سماء البحر

الدمام/ االستقالل:
التقطت ص����ورة قبل 63 عاًم����ا، لرجل األعمال 
أحمد جابر الدوس����ري في مخبزه، كان األول من 

نوعه حينها في مدينة الدمام.
وأوضح حساب » ذاكرة الماضي » أن الصورة التقطت 
عام 1957م، للدوسري الذي كان أحد موظفي شركة 

أرامكو. وترك الدوسري وظيفته بشركة أرامكو، ليبدأ 
عمله الخ���اص، وأصبح من كبار رج���ال األعمال في 

المملكة.

صورة لرجل أعمال ترك وظيفته بأرامكو للعمل بمخبز

طفالن يعطالن بثين على 
)BBC( وسكاي نيوز


