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رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، 
مساء أمس الجمعة، تسجيل حالة 
وفاة جديدة في  صفوف الجالية 
الفلسطينة في الواليات المتحدة 

األمريكية بسبب فيروس كورونا.

بحس����ب بيان وزارة الخارجية، 
وف����اة  ت����م تس����جيل حال����ة 
المتحدة  الواليات  جديدة في 
رائدة  للمواطن����ة  األمريكي����ة 
أب����و راس )68 عامًا(، بس����بب 

فيروس كورونا.

وفاة مواطنة فلسطينية بالواليات 
المتحدة بفيروس كورونا

قلقيلية- نابلس/ االستقالل: 
أصي���ب 15 مواطنًا، أمس الجمعة، جراء قمع جيش 
االحتالل اإلسرائيلي مسيرة كفر قدوم األسبوعية 
المناهض���ة لالس���تيطان، والت���ي انطلقت رفضًا 

لق���رارات حكومة االحتالل ض���م أراض من الضفة 
الغربية المحتلة، كما أصيب 6 مواطنين بالرصاص 
المطاط���ي واالختناق بالغاز، خ���الل مواجهات مع 
االحتالل إث���ر قمعها لفعالي���ة احتجاجية، رفضا 

إلقام���ة ب���ؤرة اس���تيطانية بأراضي بل���دة عصيرة 
الش���مالية ش���مال نابلس. وأفادت جمعية الهالل 

األحم���ر ، أن طواقمه���ا تعاملت مع 
١٥ إصاب���ة خ���الل مواجه���ات بين 

اإ�ضابات بالر�ضا�س واالختناق خالل قمع االحتالل تظاهرات ومواجهات بال�ضفة والقد�س  

15 ألف مواطن يؤدون
 صالة الجمعة في األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
عرقلت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، أمس الجمعة، حركة المواطنين في البلدة 
القديمة من مدينة القدس المحتلة وعلى الحواجز العس���كرية المحيطة بها. 

االحتالل يعرقل وصول المصلين 
لألقصى ويعزل قرى في القدس

الصحة بغزة: ال إصابات جديدة 
بكورونا بعد إجراء 24 فحصًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تعرض رئيس القائمة المش���تركة، عضو الكنيس���ت أيمن عودة، لحملة 

تحريضية م���ن ح���زب الليك���ود واألوس���اط اليمينية في 
»إس���رائيل«، عقب حض���وره الخميس للمؤتم���ر الصحفي 

غزة/ االستقالل: 
قال���ت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها لم تس���جل أية إصابات جديدة بكورونا 

بعد إجرائها 24 فحًصا خالل 24 س���اعة الماضية. وأكدت الوزارة 
في تقريرها اليومي الذي وصل »االس���تقالل« نس���خه عنه أمس 

غزة/ االستقالل: 
كش���فت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، فجر أمس 
الجمع���ة، عن اعتقال خلي���ة موّجهة م���ن االحتالل خالل 

قيامها بعمل تخريبي ض���د المقاومة. وأوضحت الداخلية 
-في بيان لها- أن األجهزة األمنية اكتشفت 
تحركات مشبوهة لعدد من األشخاص خالل 

الداخلية بغزة تكشف اعتقال خلية موجهة من االحتالل

األسير السعدي يضرب عن 
الطعام احتجاجًا على »اإلداري«

جنين/ االستقالل: 
أعلن األسير محمود سعيد السعدي )40 عامًا( من مخيم جنين، اإلضراب المفتوح 

عن الطعام؛ احتجاجا على تحويله لالعتقال اإلداري. وقالت عائلة 
األسير السعدي: إنه أعلن اإلضراب أول أمس الخميس بعد تلقيه 

مسيرة حاشدة في رفح رفضًا لقرار الضم

األردن: وقفة أمام السفارة األمريكية رفضًا لضم الضفة
عمان/ االستقالل: 

نظم التحال���ف الوطني األردني لمجابه���ة صفقة القرن، 
سلس���لة بش���رية حاش���دة، بعد ص���الة الجمع���ة، رفًضا 

لق���رار االحتالل اإلس���رائيلي، ضم الضف���ة الغربية وغور 
األردن، بالق���رب من الس���فارة األمريكية في 
عمان. وش���ارك في السلس���ة، قي���ادات من 

دعوات »إسرائيلية« لإلطاحة 
برئيس القائمة المشتركة »عودة«

»إسرائيل« توقع اتفاقية مع 42 شركة إماراتية

  إصابة جنديين "إسرائيليين" 

رام الله/ االستقالل: 
بدأ - أمس الجمعة- إغالق شامل بالضفة الغربية، ٥ أيام قابلة للتجديد، لمواجهة 
الموجة الثانية لفيروس كورونا. وحتى مساء الخميس، سجلت فلسطين 3 آالف 

بدء إغالق شامل بالضفة 
الغربية لمواجهة كورونا

4 وفيات وأكثر من 270 إصابة 
بفيروس كورونا في الضفة والقدس 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيل أربع حاالت وفاة بفيروس كورونا 
ثالث وفيات من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بينهم مسنة، 
وس���يدة في مستش���فى المطلع بالقدس المحتلة، واإلصابات إلى 272 إصابة. 

) APA images (      ملو�جهات بني �ل�شبان وقو�ت �الحتالل يف كفر قدوم قرب قلقيلية �أم�س�
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رام الله/ االستقالل: 
بدأ -أمس الجمعة- إغالق شامل بالضفة الغربية، 5 أيام قابلة للتجديد، لمواجهة 

الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وحتى مس���اء الخميس، سجلت فلسطين 3 آالف و417 إصابة بفيروس كورونا، 
منه���ا 13 وفاة، و634 حالة تعاٍف، م���ع تزايد وتيرة اإلصابات خصوًصا في مدن 

الضفة الغربية.
واألربعاء، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، فرض 
اإلغالق الشامل في الضفة الغربية المحتلة، بدءا من الجمعة، 5 أيام، قابلة 

للتجديد.
وق���ال ملحم: إن »اإلغالق يش���مل مناح���ي الحياة كافة، بما فيه���ا وقف حركة 
المواصالت بش���كل كامل بين المحافظات وداخلها؛ لتقليص إمكانية انتشار 

الوباء«.
وعلى إثر ذلك أعلنت وزارة األوقاف الفلسطينية، إغالق دور العبادة، ومنع إقامة 

الصلوات في المساجد والكنائس.
ومنتصف يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، 
دخول البالد موجة ثانية من تفشي الفيروس؛ نتيجة تزايد اإلصابات خالل مّدة 

زمنية قصيرة.
وف���ي 26 مايو/أيار الماض���ي، أعلنت الحكومة الفلس���طينية تخفيف إجراءات 
مكافحة كورونا؛ بما ش���مل فتح دور العبادة وعودة العم���ل بالوزارات ومختلف 

القطاعات.

القدس المحتلة/ االستقالل : 
تمك����ن المحامي س����عيد غاليه من اس����تصدار قرار من 
محكمة الصلح االس����رائيلية بالقدس برفض دعوى اخالء 
من����زل المواطن خال����د حجي وأفراد عائل����ة حجي من حي 
الش����يخ جراح والتي كانت موجهة م����ن ِقبل القيم العام 
باسم امالك الغائبين، حيث تبلغ مساحة المنزل 15٠ مترا 

على ارض مساحتها 25٠ مترا ويقطن به عشرة أنفار .
وقال المحامي س����عيد غاليه الذي ترافع عن عائلة حجي 
صاحب����ة العقار: ان����ه بعد مداوالت طويل����ة في المحكمة 
دامت اكثر من عامين ونصف، وبعد ان ادعى القيم العام 

االسرائيلي بانه صاحب أحد الحقوق األساسية في عقار 
تاريخي وفي قلب حي الش����يخ جراح ، تمكّنا من الحصول 
على قرار برفض ادعاءات القيم إلخالء العقار من س����كانه 
الفلس����طينيين، افراد عائلة حجي، دون اي قيد او شرط. 
وقال المحامي غاليه ان قانون القيم العام باس����م أمالك 
الغائبين يعتبر أحد وسائل االحتالل في مصادرة أراضي 
وعقارات المقدس����يين المقيمين في الخ����ارج او الضفة 
الغربي����ة متجاهال وجودهم وإجراءاته����ا التي دفعتهم 

خلف الجدار.
واضاف غاليه ان "القّيم" اإلس����رائيلي هو موظف يعينه 

وزير المالية اإلسرائيلية، حيث  ُوضعت كل أمالك الغائبين 
في يده ومنحت له صالحيات واس����عة في التصرف بها 
بش����تى الطرق، وبدل الحفاظ عليها ألصحابها، يقوم هذا 
القيم ببيعه����ا، كما يحق له بموجب ه����ذا القانون وضع 
اليد على أمالك الفلس����طينيين حين يجد ذلك مناس����ًبا، 
ا عن  أي ش����خص أو جماعة بأنهم  بمج����رد اإلع����الن كتابّيً
غائبون .  و "قانون القيم العام" هو قانون إس����رائيلي أقره 
الكنيس����ت عام 1٩7٨ وجاء من اجل تكملة قانون حارس 
امالك الغائبين من عام 1٩5٠، ليش����رعن  االستيالء على 
األراضي والممتلكات التي تعود للفلس����طينيين الذين 

هاج����روا منه����ا ونزحوا عنه����ا إلى مناطق  أخ����رى نتيجة 
االحتالل، ويس����مح بموجب����ه بوض����ع ممتلكاتهم تحت 
 تصرف "القّيم على أموال الغائبين"، والذي بدوره يحولها 
للمس����توطنين او لجمعيات اس����تيطانية او شركات بناء 

تابعة للمستوطنين.
وس����مح هذا القانون لالحتالل باالستيالء والسيطرة على 
اآلالف من المن����ازل والعقارات وماليي����ن  الدونمات، كما 
هدف إلى منع عودة أي من المهجرين الفلسطينيين إلى 
أراضيهم وممتلكاتهم التي  تركوها في القدس الغربية 

قبل نكبة 1٩4٨ أو أثناءها أو بعدها.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن����ت وزارة الصحة، أمس الجمعة، 
ع����ن تس����جيل أرب����ع ح����االت وفاة 
بفي����روس كورون����اK ث����الث وفيات 
من محافظ����ة الخليل جنوب الضفة 
مس����نة،  بينهم  المحتلة  الغربي����ة 
وس����يدة ف����ي مستش����فى المطلع 
بالق����دس المحتل����ة، واإلصابات إلى 

272 إصابة.
وأعلنت الصحة، مساء امس الجمعة، 
تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس 
في  هما لسيدة  المستجد  »كورونا« 
مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، 
الش����يوخ  بلدة  وأخرى لمس����نة من 

بمحافظة الخليل.
كان����ت وزارة الصحة برام الله أعلنت 
صباح أمس عن تسجيل وفاة لسيدة 
)6٨ عامًا( من بلدة الظاهرية جنوب 
الخليل، متأث����رة بإصابتها بفيروس 
كورونا، وكذلك االعالن عن وفاة رجل 
في الثمانينيات من عمره من مدينة 

الخليل، متأثرا بإصابته بالفيروس.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بذلك 

ترتفع حصيل����ة الوفيات يوم امس 
الجمع����ة إلى 4، ثالثة ف����ي الخليل 
وواحدة في القدس، ومجمل الوفيات 

في فلسطين حتى اللحظة إلى 15.
كما أوضحت ال����وزارة في التحديث 
المس����ائي، حول عدد اإلصابات، أن 
م����ن بينها 26 إصاب����ة في محافظة 
القدس، وإصابة في محافظة رام الله 

والبيرة )مدينة رام الله(، و165 إصابة 
الخلي����ل )126 مدينة  في محافظة 
الخليل، 1 حلحول، ٨ يطا، 16 دورا، 1 
ترقوميا، 2 سعير، 1 مخيم العروب، 
1 مخيم الفوار، ٨ الش����يوخ، 1 إذنا(، 
و1 في محافظة بيت لحم )بيت جاال(، 
و٨ ف����ي محافظة نابل����س )5 مدينة 
نابلس، 2 دير الحطب، 1 ياصيد( و2 

في محافظة أريح����ا واألغوار )مدينة 
أريح����ا(، و1 في محافظ����ة قلقيلية 

)مدينة قلقيلية(.
وبينت أن العدد اإلجمالي لإلصابات 
ارتف����ع ليصل إل����ى 36٨٩، وأن عدد 
الحاالت النشطة بلغ 3٠37، فيما بلغ 
عدد حاالت التعافي 637 حالة، وعدد 

حاالت الوفاة 15 حالة.

بدء إغالق شامل بالضفة 
الغربية لمواجهة كورونا

4 وفيات وأكثر من 270 إصابة بفيروس كورونا في الضفة والقدس 

رفض دعوى بإخالء منزل المواطن خالد حجي في الشيخ جراح بالقدس

االستقالل/ وكاالت: 
دعا أكثر من 320 ش���خصية ورؤس���اء 
س���ابقين وأكاديميين وبرلمانيين من 
مختلف أنح���اء أمري���كا الالتينية، إلى 
معاقبة االحتالل اإلس���رائيلي، بس���بب 
إج���راءات الفص���ل العنص���ري وخطة 
الضم ألجزاء واسعة من الضفة الغربية 

المحتلة ومنطقة غور األردن.
وم���ن بي���ن الموقعي���ن عل���ى البيان 
المش���ترك الحائ���ز على جائ���زة نوبل 
للسالم أدلفو بيريز أسكويفل، ورؤساء 
لوال  ع���دة دول س���ابقون؛ كالبرازي���ل 
دا س���ليفا وديلم���ا روس���يف، ورئيس 
األوروغ���واي الس���ابق بيب���ي موخيكا، 
ورئي���س الباراجواي الس���ابق فرناندو 
لوغ���و، ورئي���س األك���وادور الس���ابق 
رفائي���ل كوري���ا، والرئي���س الكولمبي 
السابق آرنس���تو سامبر، وعدد من وزراء 
أبرزهم  الالتيني���ة كان  القارة  خارجية 

وزير الخارجية والدفاع األسبق سيلسو، 
وأكثر من 60 نائبا فيدراليا.

ويكتس���ب هذا البيان زخما بين القادة 
وش���خصيات المجتم���ع المدن���ي عبر 
قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، 
المرتبط  "التاري���خ  ويش���دد عل���ى أن 
بالنضال ضد العنصرية واالس���تعمار، 
ه���و الذي يرب���ط المنطقة الشاس���عة 
والمتنوعة ويبل���ور التضامن العضوي 

لفلسطين".
ودعا الموقعون وبينهم س���بعة رؤساء 
الالتينية،  بأمري���كا  ل���دول  س���ابقين 
المجتم���ع الدولي إلى ف���رض عقوبات 
عل���ى االحتالل اإلس���رائيلي، بس���بب 
اعتزامه ضم أراٍض فلسطينية محتلة، 
ومضيه قدما ف���ي تطبيق نظام فصل 

عنصري "أبارتهايد".
وقال البيان؛ إن "ازدياد حدة االنتهاكات 
اإلس���رائيلية، وإف���الت إس���رائيل من 

العق���اب، تضطرن���ا لالس���تجابة لنداء 
منظم���ات  م���ن  الس���احقة  الغالبي���ة 
الفتا  الفلس���طيني"،  المدني  المجتمع 
إل���ى أننا "نتبنى الدعوة الفلس���طينية 
لحظر تج���ارة الس���الح مع إس���رائيل، 
ووق���ف التع���اون األمني والعس���كري 
معها، وتعليق اتفاقيات التجارة الحرة 

معها".
البي���ان عن تعه���ده بمواصلة  وأعرب 
العم���ل في إط���ار الهي���اكل الوطنية، 
واإلجراءات،  الخط���وات  ه���ذه  لتنفيذ 
داعيا إلى تفعيل اللجنة الخاصة باألمم 
المتحدة، لمناهضة الفصل العنصري، 
الت���ي كان���ت فعالة في مرحل���ة نظام 
أفريقيا، لوضع حد  األبارتهايد بجنوب 

للسياسات العنصرية اإلسرائيلية.
وتش���مل مبادرة الموقعين العش���رات 
م���ن األكاديميي���ن البرازيليي���ن مثل 
إدواردو فيفيروس دي كاسترو، ورسام 

الكاريكاتير كارل���وس لطوف، ورئيس 
بلدية س���اوباوال والمرش���ح الرئاس���ي 

السابق فرناندو حداد.
وف���ي س���ياق متص���ل، دع���ت حركة 
مقاطعة االس���تيطان BDS إلى مسيرة 
افتراضية في 4 تموز/ يوليو، لمواجهة 
الضم اإلسرائيلي، وسيكون من ضمن 
ماندي���ال، عضو  مان���دال  المتحدثي���ن 
البرلم���ان في جن���وب أفريقي���ا، ووزير 
الخارجية الس���ابق بالبرازيل سيلس���و 
أموري���م، وعضو برلمان ش���يلي كارول 
كاري���وال، والمتح���دث باس���م االتحاد 
الوطني لعمال المعادن بجنوب أفريقيا 

فاكاميل هلوبي ماجوال.
بحمل���ة  الناش���ط  أوض���ح  ب���دوره، 
"هذا  أن  المقاطعة BDS فابيوباس���كو 
اإلعالن ض���د ضم الضف���ة الغربية من 
قبل شحصيات وحركات مختلفة مهم 
للغاية"، مشيرا إلى أن حركة المقاطعة 

التضامن  واحدة من حم���الت  أصبحت 
الرئيسية مع الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مثل هذه األعمال بالتزامن مع 
مقاومة الشعب الفلسطيني، يمكن أن 
تؤدي إلى هزيمة "المشروع الصهيوني 
وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر"، 

وفق قوله.
م���ن جهته، أش���ار المدي���ر التنفيذي 
للمنتدى الالتيني الفلس���طيني أحمد 
ماض���ي، إلى أن جهود حركة المقاطعة 
ومناص���ري القضية الفلس���طينية من 
مختل���ف الجهات بأمري���كا الالتينية، 
تؤك���د الرف���ض التام لض���م األراضي 
الفلس���طينية، كون���ه يك���رس نكب���ة 

جديدة للشعب الفلسطيني.
وذكر ماض���ي أن "المقاومة في الداخل 
الفلس���طيني، ه���ي الوس���يلة المثلى 
إليقاف االحتالل عن الضم، وممارس���ة 

االستيطان بشكل متكرر".

رؤساء ووزراء في أميركا الالتينية يطالبون بفرض عقوبات على »إسرائيل«
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
H أدى أكث����ر من 15 ألف مواط����ن صالة الجمعة
مس، في المس����جد األقصى المبارك، مع االلتزام 

شبه التام بإجراءات السالمة.
وتوافد آالف المواطنين من القدس وأراضي 48 
للمس����جد األقصى، على الرغ����م من التضييقات 
والحواجز التي أقامتها ق����وات االحتالل بالبلدة 

القديمة في القدس المحتلة.

وخ����الل خطب����ة الجمع����ة دعا خطي����ب األقصى 
يوس����ف أبو س����نينة للحف����اظ على المس����جد 
وتفوي����ت الفرصة على المتربصين به، مؤكدًا أن 
سياس����ة اإلبعاد التي ينتهجه����ا االحتالل ضد 
المصلين والمرابطين ظالمة وتستدعي تكثيف 

التواجد في األقصى والصالة فيه.
وذك����رت مص����ادر محلي����ة أن بلدي����ة االحتالل 
ف����ي المدينة أص����درت مخالفات ض����د مركبات 

المواطنين ق����رب باب االس����باط وأعاقت وصول 
المصلين الى المس����جد األقصى الذي يتعرض 
لمحاوالت تهويد متواصلة عبر االقتحامات التي 
يس����عى من خاللih االحتالل لفرض واقع جديد 

في المسجد.
يش����ار إلى أن 321 مس����توطنا، اقتحموا باحات 
المسجد األقصى األسبوع الماضي، وسط حماية 

كاملة من قوات االحتالل.

15 ألف مواطن يؤدون صالة الجمعة في األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
عرقلت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، أمس الجمعة، حركة المواطنين في البلدة 

القديمة من مدينة القدس المحتلة وعلى الحواجز العسكرية المحيطة بها.
وأوضحت مصادر محلية أن ق���وات االحتالل أغلقت حاجز الجيب الفاصل بين 
مدينة القدس وقرى شمال غربها، أمام المواطنين وخاصة سكان حي الخاليلة 

وقرية النبي صموئيل؛ ما يعني عزلهم عن بلدة الجيب والعالم الخارجي.
ويش���كل إغالق الحاجز خطرًا على المواطنين؛ ألن القرى المس���تهدفة خالية 
م���ن المراكز الصحية والتموينية. وفي س���ياق متصل، عرقلت قوات االحتالل 
مرور األهالي والمصلين المتوافدين للمسجد األقصى، ودققت في بطاقاتهم 
الش���خصية عند باب العامود. كما اعتقلت قوات االحتالل 3 ش���بان من مدينة 
ا على  طولكرم، أثناء دخولهم للمسجد األقصى من باب األسباط، واحتجزت شاّبً

حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

االحتالل يعرقل وصول المصلين 
لألقصى ويعزل قرى في القدس

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أفادت مصادر محلية، أم���س الجمعة، بأّن قوات االحتالل الصهيوني اعتقلت 

شاًبا من قرية زبوبا، غرب جنين بالضفة المحتلة.
ب���دوره، أفاد مدير نادي األس���ير في جنين منتصر س���مور، بأن ق���وات االحتالل 
اعتقلت الشاب حسام جمال جرادات، عقب مداهمة منزله. وفي وقت سابق امس، 
أوق���ف جنود االحتالل المتمركزين على مف���رق »غوش عصيون« جنوب بيت لحم 

أحد الشبان دون معرفة هويته، ثم اعتقلوه واقتادوه إلى جهة مجهولة.

جيش االحتالل يعتقل 
شابين من جنين وبيت لحم

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش���ارك عش���رات المقدس���يين، أمس، 
في ص���الة الجمعة الت���ي أقيمت فوق 
األراضي المهددة باالستيالء عليها في 
ح���ي وادي الربابة ببلدة س���لوان جنوب 

المسجد األقصى المبارك.
وأف���اد عضو لجن���ة الدفاع ع���ن أراضي 
سلوان خالد أبو تايه أن شرطة االحتالل 
اإلس���رائيلي اقتحمت حي وادي الربابة 
ونش���رت عناصرها ف���ي أراضيه، تزامنا 
م���ع أداء ص���الة الجمعة الت���ي أقامها 
مقدسيون يرتدون الكمامات والقفازات 
وغيره���ا من إجراءات الوقاية العامة من 

فيروس كورونا.
وأك���د أهالي الحي رفضه���م لمواصلة 
س���لطات االحتالل وما تسمى ب�"سلطة 
اإلسرائيلية عمليات تجريف  الطبيعة" 

أراضيهم الزراعية في الحي.
وطال���ب خطيب الجمع���ة، نعيم عودة، 
أهال���ي س���لوان بالوج���ود الدائ���م في 
عليها  باالس���تيالء  المهددة  أراضيهم 

واستصالحها من أجل حمايتها.
وتتع���رض األراض���ي ف���ي الح���ي إلى 
االحت���الل  م���ن  متك���ررة  اقتحام���ات 
ومس���توطنيه، واالعتداء على أصحابها 

تمهيدا لالستيالء عليها.
وفي الس���ياق ذاته، أق���ام أهالي قرية 
س���نيريا ش���رق قلقيلي���ة، أمس، صالة 
الجمع���ة عل���ى أراضيه���م المه���ددة 

باالس���تيالء عليه���ا، والت���ي كانت قد 
تعرضت للتجريف من قبل مستوطنين.

وقال أمين س���ر "فتح" مج���د أبو حجلة 
أدوا  المواطني���ن  م���ن  العش���رات  إن 
ص���الة الجمعة عل���ى أراض���ي منطقة 
"أبو ش���اروخ"، الواقعة بي���ن محافظتي 
قلقيلية وس���لفيت، تأكيدا على أحقية 
بأراضيهم، ورفضا لسياسة  المواطنين 

االس���تيالء عليه���ا خدم���ة للمش���اريع 
االس���تيطانية. وأضاف أن هذه الخطوة 
جاءت ردا على قيام مستوطنين بحماية 
الماضي،  األربع���اء  االحت���الل،  جي���ش 
بدخول االراضي المستهدفة وتجريف 
وحراث���ة جزء منها دون س���ابق انذار، ما 
يؤشر لتنفيذ خطة اس���رائيلية قادمة 

بالمنطقة.

أداء صالة الجمعة في األراضي المهددة 
باالستيالء في سلوان وقرية سنيريا بقلقيلية

بيت لحم/ االستقالل: 
تص���دى مواطن���ون م���ن بل���دة بتير غ���رب بيت لح���م أمس 
الجمعة، لمحاوالت اس���تيطانية لالس���تيالء عل���ى أراضيهم، 
وأزالوا خيم���ة وأس���الكا ش���ائكة نصبه���ا مس���توطنون على 

أراضيهم.
وق���ال رئيس بلدي���ة بتير تيس���ير قطوش ف���ي تصريحات 
صحفي���ة، إن مجموع���ة من المس���توطنين اقتحم���وا منطقة 
"الخمار" شرق البلدة ونصبوا خيمة وأحاطوها بأسالك شائكة، 

قبل ان يتصدى لهم المواطنون ويطردوهم.
واش���ار قطوش الى أن منطق���ة "الخمار" واح���دة من المناطق 
م���ن قب���ل  المس���تهدفة وتتع���رض العت���داءات متك���ررة 
المس���توطنين، حيث سبق وأن تم في العام 2018 شق طريق 
اس���تيطانية فيها ونصب خيمة، وتم آن���ذاك التصدي لهم 
وإزال���ة الخيمة، الفتا أن المنطقة تعتبر متنفس البلدة الوحيد 

من حيث التوسع العمراني.
يش���ار الى أن بلدة بتي���ر أدرجت على الئحة الت���راث العالمي 
لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - )اليونسكو( 

في 20 حزيران/ يونيو 2014 وذلك لمصاطبها الزراعية.

الخليل/ االستقالل: 
نصب مستوطنون صباح امس الجمعة، عدة خيام على تلة الجمجمة 
ش���رق حلحول، ضم���ن محاوالته���م إلقامة مس���توطنة جديدة في 

المنطقة.
وكانت مجموعة من المستوطنين قد اقتحمت الثالثاء الماضي التلة، 

واعلنوا عن نيتهم اقامة مستوطنة "معاليه حلحلول".

أهالي بتير يتصدون لمحاوالت 
استيطانية لالستيالء على أراضيهم

غزة/ االستقالل: 
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها لم تس����جل 
أي����ة إصابات جدي����دة بكورونا بع����د إجرائها 24 

فحًصا خالل 24 ساعة الماضية.
وأك����دت الوزارة في تقريره����ا اليومي الذي وصل 

"االس����تقالل" نس����خه عنه امس الجمعة، أن عدد 
الحاالت المؤكدة المصابة بالفيروس بلغ 72 حالة، 
ش����في منها 60 حالة، وتبقى 11 حالة نشطة، عدا 

عن حالة وفاة واحدة.
وأش����ارت إلى إجرائها 24 عينة جديدة خالل 24 

س����اعة الماضية، "مع العلم أنه لم يتم تس����جيل 
إصاب����ات جديدة، وقد بلغ إجمال����ي عدد العينات 
التي ت����م فحصها للحاالت المش����تبهة 12،762 
عين����ة، منه����ا 12،690 عينة س����لبية، و72 عينة 

إيجابية".

الصحة بغزة: ال إصابات جديدة بكورونا بعد إجراء 24 فحصًا
تمهيدًا لالستيالء عليها.. مستوطنون 

ينصبون خيامًا على تلة الجمجمة بحلحول 
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية دير البلح - دائرة التنفيذ
اإخطار لتنفيذ حكم بطريق الن�سر امل�ستبدل 

�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير 
البلح يف الق�سية التنفيذية رقم 2020/1429

إلى المنفذ ضده: عماد بدر حسان السعود
البريج - شرق البريج - منطقة آل السعود - خارج البالد حاليا.

أبلغك أنه طبق���ا للحكم القضائي الصادر ضدك بتاري���خ 2020/1/19 من 
محكمة صلح دير البلح قضية حقوقية رقم 2019/1005 والمقام بموجبها 
القضي���ة التنفيذية رقم 2020/1429 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ: 
س���يد فتحي مصطفى رصاص والمنفذ ضده / عماد بدر حس���ان السعود ، 
والقاضي بدفع مبلغ ۱۸۳۰ ش���يكال ) الف وثمانمائة وثالثون ش���يكال ( + 
الرس���وم والمصاريف. لذلك عليك الحض���ور إلى دائرة التنفيذ في غضون 
أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن لتنفيذ الحكم حسب األصول وإذا لم تحضر 
في المدة المحددة فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم ستباش���ر دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول. حرر بتاريخ 2020/6/30.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
�سديق الرقب

رام الله/ االستقالل: 
أظهرت دراس���ة إحصائي���ة أن حاالت 
االعتقال الت���ي نفذها جيش االحتالل 
في مختل���ف مناطق الضف���ة الغربية 
خالل شهر يونيو المنصرم، بلغت 367 

حالة، طالت 46 طفاًل و18 امرأة.
وذكرت اإلحصائي���ة، التي أعدها مركز 
االسرائيلي  الش���أن  لدراسات  القدس 
والفلس���طيني، أن من بين المعتقلين 
النائ���ب في المجلس التش���ريعي عن 
كتلة التغيير واالصالح خالد س���ليمان 
أبو الحس���ن )53 عامًا( م���ن جنين، قبل 
االف���راج عن���ه بعد نحو أس���بوعين من 
اعتقاله والتحقيق معه، إضافة العتقال 
الصحفي مجاهد الس���عدي من جنين، 

وتحويله لالعتقال اإلداري.
وأكد المركز، في بيان وصل »االستقالل« 
أمس الجمعة، أن حاالت اعتقال عديدة 

تمّر دون االعالن عنها إعالميًا.
وبلغ عدد األطفال الذين جرى اعتقالهم 
خالل يونيو، وفق رصد المركز، 46 طفاًل 
من مختل���ف محافظات الضفة، وفق ما 

تم االعالن عنه.

وتصدرت القدس محافظات الضفة من 
حيث نسبة اعتقال األطفال فيها.

النساء، أشارت االحصائية  وفي جانب 
إل���ى أن جيش االحت���الل اعتقل خالل 
يوني���و 18 ام���رأة، وكان الع���دد األكبر 

للقدس.

واعتقل االحتالل 16 س���يدة مقدسية، 
أف���رج عنه���ّن ف���ي أوق���ات متفاوتة، 
واش���ترط االحت���الل عل���ى بعضه���ّن 

باإلبعاد عن المسجد األقصى.
وش���هد ش���هر يونيو خوض أسيرين 
إداريي���ن إضرابًا مفتوحًا ع���ن الطعام؛ 

رفض���ًا الس���تمرار اعتقاله���م اإلداري، 
وهم���ا: ف���ادي ابراهيم غنيم���ات من 

الخليل، وعدي شحادة من بيت لحم.
وأقدمت إدارة سجون االحتالل على عزل 
األس���يرين؛ في محاولة لكس���رهم عن 

مواصلة االضراب.

367 اعتقاال في يونيو بينهم نائب وصحفي و18 امرأة

جنين/ االستقالل: 
زار وفد من حركة الجهاد اإلس���المي ف���ي جنين عصر قبل أمس الخميس منزل 
عائلة األس���ير المح���رر د. أمجد كبها والذي أفرج عنه من س���جون االحتالل بعد 

قضائه حكمًا جائرًا لمدة 18 عامًا.
وكان في استقبال الوفد القيادي في حركة حماس المهندس وصفي كبها وهو 
شقيق األس���ير المحرر أمجد والذي بدوره شكر الوفد على زيارتهم وتهنئتهم 
باإلفراج عن ش���قيقه، متمنًيا اإلفراج العاجل عن جميع األس���رى في الس���جون 

الصهيونية.
جدير بالذكر أن األسير المحرر د. أمجد كبها اعتقلته قوات االحتالل الصهيوني 
بتاري���خ 2002/07/04م وأص���درت عليه حكًما جائرًا لم���دة 18 عامًا على خلفية 
اتهامه بعالج جرحى انتفاضة األقصى المباركة وباألخص الشهيد القائد نصر 

جرار، واالنتماء لكتائب القسام ومساعدة االستشهاديين.

الجهاد تهنئ القيادي 
كبها بحرية أخيه أمجد 
بعد قضاء 18عامًا باألسر

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" 
عبد اللطيف القانوع، إن اكتش���اف األجهزة األمنية 
ف���ي غزة خلي���ة ُموّجهة من االحت���الل الصهيوني 
لتنفيذ عمل تخريبي ض���د المقاومة هو دليل على 
اليقظة التامة والجاهزية العالية ألبنائها الميامين 

في كشف وإحباط مخططات االحتالل وأذنابه.
وأضاف القانوع: "نق���در عاليًا الجهود التي تبذلها 
وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية في حفظ الجبهة 

الداخلي���ة لش���عبنا الفلس���طيني، وحماي���ة ظهر 
المقاومة الفلس���طينية، ونج���دد دعمنا الكامل لها 

إلفشال مخططات االحتالل".
وأكد القانوع أن ما يخطط له العدو الصهيوني للنيل 
من صمود شعبنا ومحاوالت أجهزته األمنية لزعزعة 
الجبهة الداخلي���ة وإرباك المقاومة الفلس���طينية 
ستبوء بالفش���ل، وسيظل شعبنا ملتحما بالمقاومة 

حتى التحرير بإذن الله.
وفجر الجمعة، كشفت وزارة الداخلية واألمن الوطني 

في غزة، عن اعتقال خلية ُموّجهة من االحتالل خالل 
قيامها بعمل تخريبي ضد المقاومة.

وأوضحت الداخلية -في بي���ان- أن األجهزة األمنية 
اكتشفت تحركاٍت مش���بوهة لعدد من األشخاص 
خالل األيام الماضية، وباش���رت تحقيقاٍت مكثفة، 
وعملي���ات تعقب له���ؤالء األش���خاص، أفضت إلى 
اعتقالهم بع���د عملية أمنية اس���تمرت عدة أيام، 
ومص���ادرة معّدات تقنية اس���تخدموها في تنفيذ 

مهام داخل قطاع غزة.

غزة/ االستقالل: 
دعا رئي����س اللجنة الش����عبية لمواجهة الحصار 
النائ����ب جم����ال الخض����ري لضرورة وج����ود خطة 
مشتركة سريعة تترجم المصالحة الفلسطينية 
لواق����ع عمل����ي، باعتبارها الخي����ار األول في هذه 
المرحل����ة الق����ادر على جمع الش����مل وتش����كيل 
ق����وة ق����ادرة على مواجه����ة حقيقية للمش����روع 
االس����تيطاني التهويدي ومشروع الضم وصفقة 

القرن وحصار غزة.
وأك����د الخض����ري ف����ي تصري����ح صحف����ي وصل 
»االس����تقالل«، نسخه عنه أمس الجمعة أن تأثير 
المؤتمر الصحفي لحركتي فتح وحماس أول أمس 
الخميس بدا واضًحا، س����واء إيجابًيا وما شكله من 
استبشار للش����ارع الفلسطيني، وكذلك التخوف 

على الجانب اإلسرائيلي.
ووج����ه رئيس اللجنة الش����عبية الدع����وة للقوى 

والفصائ����ل بعدم االنتظ����ار، والتق����دم خطوات 
س����ريعة لتنفيذ وتطبيق المصالحة على األرض، 
»فهذه الخطوة ُستكس����بها ق����وة إضافية أكثر 
تأثيًرا على الصعد العربية واالسالمية والدولية«.

وش����دد الخضري على أن الش����روع في عقد اإلطار 
القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلس����طينية 
خط����وة مهمة ج����دًا في ه����ذا االتج����اه، وقادرة 
على إحداث تط����ور نوعي تج����اه تحقيق وإنجاز 

المصالحة.
ودع����ا إلى تش����كيل حكوم����ة طوارئ بمش����اركة 
كل الق����وى والفصائ����ل، وتنس����يق الفعالي����ات 
الش����عبية عل����ى األرض، إضافة لض����رورة تحرك 
الكل الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بشكل 
منسجم ومنسق في إطار مواجهة هذه الخطوات 
الخطيرة الت����ي يقوم بها االحت����الل مدعومًا من 

االدارة األمريكية.

وق����ال الخض����ري »االحتالل ال يخف����ي نواياه في 
رغبته الس����يطرة على األرض واإلنس����ان، وإنهاء 
القضية الفلسطينية، وعدم إمكانية اقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس«.
وأشار إلى أن االحتالل واالستيطان والحصار غير 
شرعي وغير قانوني، ويجب أن يزول، وتقام الدولة 
وعاصمتها القدس التي أقرتها الشرعية الدولية 

بشكل واضح .
وتابع الخضري في تصريحه »شعبنا تواق للوحدة 
في مواجهة التحديات الخطيرة والحقيقية التي 
تهدد فعلًيا القضية الفلسطينية، وتهدد الكل 
دون اس����تثناء، فالكل يعيش ظروًفا صعبة سواء 
في قطاع غزة بالحصار واإلغالق، والضفة الغربية 
باالس����تيطان وج����دار الفصل ومش����روع الضم، 
وكذلك القدس بمح����اوالت التهويد والحفريات 

واالعتداءات اليومية«.

غزة/ االستقالل: 
كش����فت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، فجر امس الجمعة، عن 
اعتقال خلي����ة ُموّجهة من االحتالل خالل قيامه����ا بعمل تخريبي ضد 

المقاومة.
وأوضحت الداخلية -في بيان لها- أن األجهزة األمنية اكتشفت تحركاٍت 
مشبوهة لعدد من األشخاص خالل األيام الماضية، وباشرت تحقيقاٍت 
مكثفة، وعمليات تعقب لهؤالء األش����خاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد 
عملية أمنية اس����تمرت عدة أيام، ومصادرة معّدات تقنية استخدموها 

في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة.
وأضافت أن����ه صادرت مبالغ مالي����ة تلقاها عناصر الخلي����ة مكافأًة من 
االحتالل، مشيرة إلى أنه من خالل التحقيقات األولية مع عناصر الخلية، 
تبّي����ن أنهم كان����وا بصدد تنفيذ أعم����ال تخريبية أخ����رى ضد عناصر 
المقاوم����ة خالل األيام القادمة، بمتابعة مباش����رة م����ن ضباط مخابرات 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأكدت أن األجهزة األمنية ستس����تكمل التحقيقات مع عناصر الخلية، 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
وأش����ارت إلى أن األجه����زة األمنية تواصل القي����ام بواجبها بكل يقظة 
ف����ي مواجهة محاوالت االحتالل اإلس����رائيلي وعمالئه الختراق الجبهة 
الداخلية، ولن تس����مح بالمساس باستقرار الحالة األمنية في قطاع غزة، 

وستقف بالمرصاد لكل من يحاول ذلك.

الداخلية بغزة تكشف اعتقال 
خلية موجهة من االحتالل

حماس: محاوالت االحتالل زعزعة الجبهة الداخلية ستبوء بالفشل

الخضري يدعو لترجمة المصالحة واقعًا عمليًا

جنين/ االستقالل: 
أعلن األس���ير محمود س���عيد السعدي )40 
عامًا( من مخي���م جنين، اإلض���راب المفتوح 
عن الطع���ام؛ احتجاجا على تحويله لالعتقال 

اإلداري.

وقالت عائلة االس���ير الس���عدي: إن���ه أعلن 
اإلضراب أول أمس الخميس بعد تلقيه ورقة 
تحويله لالعتقال اإلداري في الوقت الذي كان 

يأمل اإلفراج عنه.
وذكرت العائلة أنه جرى نقل ابنها من معتقل 

النقل إلى "هداريم" عقب قرار اإلداري؛ ما حدا 
به إلعالن إضرابه المفتوح عن الطعام.

يذكر أن السعدي محامي ورجل أعمال، وسبق 
واعتقل وأفرج عنه قبل أشهر وأعيد اعتقاله، 

وهو من مخيم جنين.

األسير السعدي يضرب عن الطعام احتجاجًا على »اإلداري«
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رفح/ االستقالل: 
ف����ي  المواطني����ن،  آالف  ش����ارك 
مدينة رفح جن����وب قطاع غزة بعد 
صالة أمس الجمعة، وتلبية لدعوة 
وجهتها حركة المقاومة اإلسالمية 
حماس بمسيرة جماهيرية حاشدة؛ 
رفًض����ا لخطة الضم اإلس����رائيلية 

ألراٍض في الضفة الغربية.
وتجمع المواطنون قريًبا من ميدان 
العودة وس����ط محافظة رفح، وهم 
يحملون أعالًما وش����عارات رافضة 
ل����كل الخط����ط والمؤام����رات التي 
القضية  م����ن  النيل  تس����تهدف 
دعمهم  مؤكدين  الفلس����طينية، 
الكامل لخطوات فصائل المقاومة 
في مجابهة ومواجهة هذه الخطط 

التصفوية.
خالل  هتافات  المش����اركون  وردد 
المس����يرة، دعوا فيها إلى تفعيل 
دور المقاوم����ة في الضفة الغربية 
للرد على تلك المخططات، وإشعال 

نقاط التماس مع االحتالل.
ب����دوره أك����د القيادي ف����ي حركة 
حماس منصور بريك أن المقاومة 
لتحرير  الوحي����د  الس����بيل  ه����ي 
فلسطين ووقف مشاريع االحتالل، 

مطالبًا السلطة الفلسطينية بإطالق 
يد المقاومة في الضفة، وتوس����يع 

رقعة االشتباك مع المحتل.
ال����كل  عل����ى  أن  بري����ك  وبّي����ن 
التطبيع  الفلس����طيني أن يرفض 

م����ع االحتالل، والتاري����خ لن يرحم 
المطبعين، مشددًا على أن ال صوت 
يعل����و فوق ص����وت المقاومة التي 
تس����ير بنا على خطا تحرير أرضنا 

قريبا.

مسيــرة حاشــدة فــي رفــح رفضــًا لقــرار الضــم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
 دشن جيش االحتالل »اإلس���رائيلي« وحدة استخباراتية، يمكنها تنفيذ مهام نوعية 

في جبهات مختلفة.
ووفق هيئة »مكان« العبرية، فإن جيش االحتالل دش���ن هيئة »االستخبارات المرئية«، 
التي تس���تخدم تكنولوجي���ا الذكاء الصناعي من أجل تحلي���ل ودمج المعلومات خالل 
الحرب. وأوضحت، أن االحتالل س���يطلق عليها وحدة »9900« في هيئة االس���تخبارات، 
الت���ي توفر للقوات المقاتلة صورة اس���تخباراتية ومرئية لس���احة القتال تتلقاها عن 

طريق الحواسب.
وأش���ارت الوحدة االستخباراتية إلى أن تلك الهيئة بقدرتها على استخدام تكنولوجيا 

الذكاء الصناعي لتحليل ودمج معلومات استخباراتية كثيرة.
وتجمع تلك الهيئة معلوماتها من مصادر متنوعة، مثل »األقمار الصناعية والطائرات 
المس���يرة وأجهزة االستشعار ومصادر إنسانية في صورة ش���املة وموحدة«، وتتلقى 

القوات المقاتلة في وقت حقيقي خالل المعركة.
وقال���ت، إن تلك الوحدة االس���تخباراتية تتي���ح للوحدات المقاتل���ة إمكانية مواجهة 
التحديات في س���احة القتال الجديدة وم���ن تخطيط المناورة البرية بواس���طة جهاز 
يحاكي س���احة القتال. وأضاف���ت أن تلك الوح���دة تأتي في إطار الخطة الخماس���ية 
الجديدة للجيش اإلس���رائيلي، وتقرر أن يترأس قائد هذه الوحدة هيئة قتالية خاصة 

تجمع بين المستويين االستخباراتي والقتالي.

جيش االحتالل يدشن وحدة 
استخبارية جديدة للحروب

عمان/ االستقالل: 
نظم التحال����ف الوطني األردن����ي لمجابهة 
صفق����ة القرن، سلس����لة بش����رية حاش����دة، 
بع����د صالة الجمع����ة، رفًضا لق����رار االحتالل 
اإلسرائيلي، ضم الضفة الغربية وغور األردن، 

بالقرب من السفارة األمريكية في عمان.
وش����ارك في السلس����ة، قيادات من الحركة 
اإلس����المية، وش����خصيات وطني����ة وحزبية 
ونس����وية، تعبي����ًرا عن "موقفه����م الرافض 
لالحت����الل  األمريكي����ة  اإلدارة  النحي����از 
اإلس����رائيلي، في إجراءاته التي تستهدف 
األردن، وتنتق����ص من س����يادته، وتس����عى 
إلنهاء القضية الفلس����طينية على حس����اب 

المملكة، خدمًة للمشروع اإلسرائيلي".
ورفع المش����اركون في السلسلة شعارات "ال 
للضم"، "فلسطين ليست للبيع"، "قرار الضم 
إعالن حرب"، "ال للوطن البديل"، "فلس����طين 
من النه����ر إلى البح����ر"، مطالبي����ن بتوحيد 
الص����ف الوطني األردني والفلس����طيني في 

مواجه هذه المخاطر.
وق����ال عض����و كتل����ة اإلص����الح البرلماني����ة 
األردنية، سعود أبو محفوظ: إن "الممارسات 
اإلس����رائيلية الحالية هي اغتصاب ألراضي 
الفلسطينيين وسطو مسلح على حقوقهم"، 
مؤك����ًدا أن وادي األردن ه����و س����لة الغ����ذاء 
للفلس����طينيين، و60 بالمئة من محاصيلهم 

الزراعية في غور األردن.

ودعا الس����لطات األردنية إلى إلغاء اتفاقية 
"وداي عرب����ة" مع االحتالل اإلس����رائيلي، رًدا 

على ما أسماه "هذا االحتالل الجديد".
وطال����ب "أبو محف����وظ" الحكوم����ة األردنية، 
"بانتهاج اس����تراتيجية جدي����دة مع العدو، 
قائم����ة عل����ى إع����ادة تعريف الص����راع مع 
االحتالل اإلسرائيلي، ووقف جميع المشاريع 
التطبيعية، وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة، 

واتفاقية الغاز".
المحتش����دون الذي����ن لّبوا دع����وة "التحالف 
الق����رن"، أكدوا  الوطن����ي لمجابهة صفق����ة 
"أن فلس����طين لن تتح����رر إال بالدماء، ورددوا 
هتاف����ات تدعو إلى إس����قاط مخطط الضم"، 
مؤكدين على استمرار كل أشكال المقاومة 
القضي����ة  تصفي����ة  مش����اريع  لمواجه����ة 
الفلس����طينية، وفي مقدمتها خطة الرئيس 

األمريكي دونالد ترم����ب، المعروفة بصفقة 
القرن.

واس����تهجنوا مض����ي الوالي����ات المتح����دة 
األمريكي����ة، بتقديم الدع����م الكامل للكيان 
القتل  و"االنحي����از األعمى آللة  الصهيوني، 
والدم����ار التي ينتهجها االحت����الل مع أبناء 
الشعب الفلسطيني"، مؤكدين أن ذلك أبعد 
ما يكون عن الديمقراطية وحرية الش����عوب 

التي تنادي بها واشنطن.
وكان س����بق الوقفة تأدية صالة الجمعة في 
نف����س المكان، مع مراعاة إجراءات الس����المة 
العام����ة. بحس����ب موق����ع صحيف����ة "الغد" 

االردنية.
وأضافت الصحيفة "أن ق����وات األمن منعت 
المحتجين من االقتراب من محيط الس����فارة 
األميركي����ة، حيث كانوا ين����وون التجمع في 
س����اعة تس����تخدم كمواقف للسيارات قرب 
دوار السفارة بعبدون، وسمحت لهم بالبقاء 
والتجمه����ر بالق����رب م����ن مس����جد أبوأيوب 
االنصاري، الذي يبعد نحو س����تة كيلومترات 

عن مقر السفارة".
الحكوم����ة  تعل����ن  أن  المق����رر  م����ن  وكان 
اإلس����رائيلية، ب����دء خطة الضم لمس����احات 
واسعة من الضفة الغربية المحتلة، األربعاء 
)1 يولي����و/ تموز الجاري(، بحس����ب ما أعلنه 

سابًقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
لك����ن الغم����وض، يحيط بموق����ف نتنياهو، 
خاصة في ظ����ل الرفض الدول����ي، وخالفات 
داخل حكومته وأخ����رى مع اإلدارة األمريكية 

حيال المسألة.
وتشمل الخطة اإلسرائيلية ضم غور األردن 
وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما 
تش����ير تقديرات فلس����طينية إلى أن الضم 
س����يصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة 

الضفة المحتلة.

األردن: وقفــة أمــام السفــارة األمريكيــة رفضــًا لضــم الضفــة

واشنطن/ االستقالل: 
أدان الرئي���س األمريكي األس���بق جيم���ي كارتر، 
خطة الضم اإلس���رائيلية ألجزاء واسعة من الضفة 

الغربية المحتلة، وفق إعالم محلي.
ج���اء ذلك في بيان أصدره م���ع الرئيس التنفيذي 
ل�"مرك���ز كارتر" بيج ألكس���ندر ، وفق صحيفة "ذا 

هيل" األمريكية.
وقال كارتر، في البيان، إن "الضم المتوقع سيكون 
بمثابة مص���ادرة ضخمة وغي���ر قانونية لألراضي 

الفلسطينية".
وأضاف: "يجب وقف الضم، وعودة اإلس���رائيليين 
والفلسطينيين إلى مفاوضات هادفة على أساس 

الثنائية  واالتفاقي���ات  المتح���دة  األم���م  قرارات 
السابقة".

واس���تنكر كارتر توسع "إس���رائيل" المستمر منذ 
عقود في المس���توطنات بالضفة الغربية، مشيرًا 
أنها تع���رض للخط���ر "أي إقامة محتمل���ة لدولة 

فلسطينية ذات سيادة".
وأشار أن الضم الرس���مي سيشير إلى نهاية حل 
الدولتين، المتفق عليه دوليا، ومعه إمكانية إيجاد 

حل عادل للصراع.
وأكد كارتر، الذي قاد الوس���اطة لمعاهدة السالم 
"الضم" اإلس���رائيلي،  أن  المصرية اإلس���رائيلية، 
ينتهك تل���ك المعاهدة واتفاقيتي كامب ديفيد 

وأوس���لو، التي حددت خريطة طريق للس���الم بين 
الدولتين. وتش���مل الخطة اإلس���رائيلية ضم غور 
األردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما 
تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل 

أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.
وتؤي���د اإلدارة األمريكي���ة ضم "إس���رائيل" أجزاء 
واس���عة من الضف���ة الغربي���ة ش���ريطة أن تتم 

بالتنسيق معها.
وكان من المقرر أن تش���رع الحكومة اإلس���رائيلية 
في ضم غور األردن والمستوطنات الكبرى بالضفة 
الغربية، في األول من يوليو/ تموز الجاري، لكنه لم 

يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.

كارتر يدين خطة الضم »اإلسرائيلية«

برن/ االستقالل: 
اقترحت سويس���را مؤخًرا التوس���ط لعقد قمة فلس���طينية - إس���رائيلية، في محاولة لح���ل أزمة الضم 
واستئناف المفاوضات بين الطرفين. وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن سيمونيتا سوماروغا رئيس 
سويس���را أجرت خالل األيام الماضية محادثات هاتفية مع رؤوفين ريفلين الرئيس اإلسرائيلي، وكذلك 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكذلك العاهل األردني عبدالله الثاني، ناقشت خاللها قضية 
الض���م، وأكدت أن بالدها تش���عر بالقلق تجاه هذه الخطوة التي م���ن الممكن أن تؤدي إلى العنف وعدم 
االس���تقرار، وبأنها خطوة ال تتماشى مع القانون الدولي. وأكدت س���وماروغا أن سويسرا تسعى لتحقيق 
س���الم عادل ودائم بين اإلسرائيليين والفلس���طينيين يقوم على حل الدولتين وأساس القانون الدولي 
وقرارات األمم المتحدة، مؤكدًة أن سويسرا لن تعترف بالتغيير الحدودي ما لم يتفق الطرفان على ذلك.

سويسرا تقترح التوسط لعقد 
قمة فلسطينية - »إسرائيلية«



السبت 13 ذو القعدة 1441 هــ 4 يوليو 2020 م

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وقعت ش���ركتان إسرائيليتان، اتفاقية مع عدد من 
الش���ركات اإلماراتية، لتطوير حل���ول تكنولوجية 

للتعامل مع فيروس كورونا المستجد)كوفيد-19(.
وقال���ت إذاع���ة الجي���ش االس���رائيلي )جلت���س(، 
ش���ركة  هم���ا  الش���ركتين  إن  الجمع���ة،  ام���س 
"الصناعات اإلس���رائيلية الجوية"، وشركة "رفائيل" 

)الحكوميتان(.
وأوضحت اإلذاعة، في تغريدة عبر حس���ابها بموقع 
التواص���ل االجتماع���ي "تويت���ر"، أّن "الش���ركتين 
اإلس���رائيليتين، وقعت���ا االتفاقية مع 42 ش���ركة 

إماراتية".
وتتب���ع الش���ركتان المذكورت���ان، وزارة الجي���ش 
اإلس���رائيلية، وتزود الجيش بالمعدات والصواريخ 

وأنظمة الدفاع العسكرية.
وأعلن���ت اإلمارات، رس���ميا، ف���ي 26 يونيو/حزيران 

الماضي، إطالق مش���اريع مش���تركة مع "إسرائيل" 
ف���ي المجال الطبي ومكافح���ة "كورونا"، وفي اليوم 
نفسه، كشفت وسائل إعالم عبرية أن أبوظبي زودت 

"إسرائيل"، ب�100 ألف جهاز فحص للفيروس.
ج���اء ذل���ك، قبل ي���وم من إع���الن رئيس ال���وزراء 
اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعاون بالده مع 
اإلمارات ف���ي مجال مكافحة كورونا، رغم عدم وجود 

عالقات دبلوماسية بين البلدين.
ومؤخرا، سعت اإلمارات إلى استثمار جائحة كورونا، 
لزيادة وتيرة تطبيعها مع "إس���رائيل"، على حساب 
القضي���ة الفلس���طينية الت���ي تم���ر بمرحلة تعد 

األصعب في تاريخها منذ نكبة عام 1948.
يأت���ي هذا رغ���م إعالن "إس���رائيل" عزمها ضم 30 
بالمئة من مس���احة الضفة الغربي���ة المحتلة )غور 
األردن والمس���توطنات( إلى س���يادتها، بحس���ب 

تصريحات سابقة لنتنياهو.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الجمعة، 
ا طويالاً حول فش����ل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة  تقريراً
المشكلة منذ أكثر من شهر في مواجهة فيروس كورونا.

ا  ورأت الصحيف����ة، أن هذه الحكومة الحالي����ة تلحق دماراً
ا ب� "البلد بأس����ره"، وأنها تسير بال أهداف وال  ا كبيراً وخراباً

تفكير استراتيجي وال تخطيط وال إنفاذ.
وأشارت الصحيفة، إلى أن بنيامين نتنياهو مشغول في 
قضية تمويل محاكمته، والحصول على هدايا أخرى من 
أصدقائه المقربين، وس����ط تجاهل ألزمة فيروس كورونا 
التي بدأت تزداد بسببها بشكل كبير عدد اإلصابات، بعد 

موجة أولى ناجحة للغاية في محاربة المرض.
وبين����ت الصحيفة أن هذه الموجة الجديدة من الفيروس 
سيكون لها آثار صحية واقتصادية واجتماعية متنوعة، 
وستكون واسعة االنتش����ار وخطيرة مثل أي حدث أمني 
ا مثل منع تهريب األسلحة  آخر، وأن محاربتها مهم تماماً

والقضاء على "اإلرهاب" اإليراني، على حد قولها.
وقالت موجهةاً حديثها لنتنياهو: "في األسابيع القليلة 
األولى من مكافحة المرض، ت����م نقل البالد إلى بر األمان، 
لكن الموجة الثانية على وشك أن تأخذنا إلى البحر، وأنت 

المنقذ، تغفو عنا".
واتهمت الصحيف����ة نتنياهو بأنه يعمل عل����ى إزالة أي 
ش����خص يضايقه ويهدد هيمنته في مواجهة فيروس 
كورونا، ويصر على االستمرار بالبقاء وحيدًا في إدارة هذه 

األزمة.
وأش����ارت إلى أن نتنياه����و أمام ه����ذه الموجة يعمل بال 
أهداف محددة وال تفكير اس����تراتيجي وال تخطيط، وأنه 

يمكن تسجيل الفشل الحالي فقط باسمه.
وختم����ت، "إذا ل����م تبدأ ف����ي إدارة أس����وأ أزم����ة صحية 
واقتصادية ابتليت بها الدولة منذ نشأتها، فستذكر إلى 
األبد في صفحات تاريخ دولة إس����رائيل أنك تسببت في 

كارثة".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
بّين استطالع للرأي، أمس، الجمعة، ثبات قّوة الليكود 
عند 38 مقعدًا، باإلضافة إلى ارتفاع ّقوة "ييش عتيد 

– تيلم" و"كاحول الفان" بمقعد واحد.
ووفقًا لالس���تطالع الذي أجرته إذاعة "103fm"، فإن 
ا لو  "ييش عتيد – تيلم" س���تحصل عل���ى 17 مقعداً
حصلت االنتخابات اليوم، بينما س���تحصل القائمة 
ا )بتراجع مقعد واحد عن  المش���تركة على 15 مقعداً
ا، بعشرة  االستطالع الس���ابق(، و"كاحول الفان" رابعاً

مقاعد.
باإلضاف���ة إلى ذلك، يحصل تحال���ف أحزاب اليمين 
المتطّرف "يامينا" و"ش���اس" الحريدّي على 9 مقاعد 
لكل منهما، في حين تحصل "يهدوت هتوراه" على 

8 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" على 8.
ا بحصوله على 6 مقاعد. ويحل حزب "ميرتس" أخيراً

ودع���م 64٪ م���ن المس���تطلعة آراؤه���م موق���ف 

المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلّية، أفيحاي 
مندلبلي���ت، المع���ارض لحصول رئي���س الحكومة، 
بنيامين نتنياه���و، على تمويل لمحاكمته من رجال 

أعمال.
واألحد الماضي، أشار استطالع آخر للرأي إلى أّن ٪85 
من المستطلعة آراؤهم قلقون من تأثير األزمة على 
اس���تقرارهم وعائالتهم االقتصادي، في حين قال 
13٪ إنهم غير قلقين على أوضاعهم االقتصادية.

كما عّبر 81٪ من المش���اركين في االس���تطالع عن 
قلقهم من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، 
وأكد 57٪ إنهم سينصاعون لقرارات الحكومة، إذا 
ما قررت ف���رض قيود إضافية كإج���راءات احترازية 
للحد من انتشار الفيروس، في حين قال 34٪ إنهم 
سيلتزمون "قدر المستطاع" بالقرارات، فيما قال ٪6 
إنهم س���يمتنعون عن تنفيذ هذه الق���رارات، نظرًا 

للصعوبات االقتصادية التي يواجهونها.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تعرض رئيس القائمة المش���تركة، عضو الكنيس���ت 
أيم���ن ع���ودة، لحملة تحريضي���ة من ح���زب الليكود 
واألوس���اط اليمينية ف���ي "إس���رائيل"، عقب حضوره 
الخميس للمؤتم���ر الصحفي المش���ترك الذي عقده 
أمين س���ر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل 
الرجوب في رام الله، ونائب رئيس المكتب السياسي 
لحركة "حماس" صالح العاروري، عبر الربط التلفزيوني 
من بيروت. وقال رئيس الكنيست اإلسرائيلي ياريف 
ليفين "إن مش���اركة عضو الكنيس���ت أيمن عودة في 
لقاء بي���ن فتح وحم���اس أمر ال يط���اق ويتعارض مع 
الكنيس���ت"، مضيفًا أن "الكنيس���ت حاول الدفاع عن 
نفسه ضد األعضاء الذين يتعاونون مع أعدائنا، ورفض 

ترشيحهم، لكن تم السماح لهذا العبث".
وأش���ار ليفين إلى أن "لجنة األخالقيات في الكنيست 
س���تتعامل م���ع كل ش���كوى ض���د ع���ودة"، زاعمًا أنه 
"س���يواصل العمل من أجل حرية أعضاء الكنيس���ت، 
لكن لي���س لجعل الكنيس���ت أداة لتقوية المنظمات 

الفلسطينية".
وأصدر ح���زب الليكود، الذي يتزعم���ه رئيس حكومة 
االحتالل بنيامين نتنياهو، بيانا، قال فيه: "سقوط آخر 
أليم���ن عودة الذي حضر مؤتمرا مع أفراد حركة حماس 
التي تطالب بقتل اإلس���رائيليين. هذا هو الرجل الذي 
أراد يائير لبيد وبوغي يعالون تش���كيل حكومة معه. 

ليس هناك حد للعار".
وطالبت عضو الكنيست عن حزب الليكود ميخال شير 
من المستشار القضائي للحكومة افيخاي ماندلبليت 
بالتحقيق مع عودة، وجاء في طلبها "ش���ارك عودة في 
مؤتمر منظم���ات "اإلرهاب" )فتح وحماس(، أعلنت فيه 

المنظمتان عمليا إطالق انتفاضة ضد "إسرائيل". 
وقالت: إن مشاركة عضو الكنيست في مثل هذا المؤتمر 

دون التعبير عن معارضة واضحة للعنف هي تحريض 
حقيقي على اإلرهاب، يجب وقف الظاهرة الدنيئة التي 
يس���تغل فيها أعضاء الكنيست حصانتهم من أجل 

دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل".
وقدم عضو الكنيست شلومو قاري شكوى إلى رئيس 

لجنة األخالقيات في الكنيست ضد عودة.
وزعم قاري في شكواه: "مش���اركة عودة في مؤتمر مع 

منظمة قاتلة هو أم���ر غير مقبول، ودعم لإلرهاب"، في 
حين طالب عضو الكنيس���ت ميشال سونغ المستشار 

القضائي للحكومة بفتح تحقيق مع عودة.
كما طالب عضو الكنيست عن الليكود نير بركات بإقالة 
عودة لمشاركته في المؤتمر، مدعيا أنه "ال يمكن لعضو 
كنيست أن يشارك في مؤتمر لمنظمات فلسطينية". 

وأضاف أن "مش���اركة عودة دعم للكفاح المس���لح ضد 
إسرائيل، وهذا سبب كاٍف لعزله".

ورد عودة على ه���ذه الحملة التحريضية، بالتعبير عن 
اعتزازه بالمش���اركة في "مؤتمر ج���ّدي نحو المصالحة 
الفلس���طينية". وقال: "ش���اركت باعتزاز بمؤتمر جّدي 
نحو المصالحة الفلسطينية، فش���رعت أبواق الليكود 

واليمين بالتحريض الدموي".
وأض���اف: "ما يهمني ليس تحري���ض المحتلين، أبدًا! 
وال أن ُتلصق بي ش���تائم بالشارع من قبل رعاعهم. ما 
يهمني هو أم���ر واحد ووحيد وهو ه���ذا األمل بإنهاء 
االنقسام المش���ين، ووحدة الشعب الفلسطيني، كل 
الش���عب الفلس���طيني، وفصائله كل فصائله، حتى 
االنتصار على الضّم واالنتص���ار على االحتالل، وإقامة 
دولة فلسطين حتى يتحقق العدل والسالم على أرض 
الس���الم". وتابع: "ش���عبكم بالجليل والمثلث والنقب 
والساحل وكل قوى السالم وكل أحرار العالم ينتظرون 
هذه اللحظة لتركي���ز كل الجهود ضد االحتالل وفقط 

ضد االحتالل".

دعوات »إسرائيلية« لإلطاحة برئيس القائمة المشتركة »عودة«

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2020/2660

الى المنفذ ضدهما /  - جميلة نمر حسين قزعاط    - ثريا نمر حسين قزعاط
طبق���ا للحكم الص���ادر ضدكما من محكم���ة بداية غزة ف���ي القضية رقم 
2018/1124 والصادر بتاريخ 2019/10/30 لصالح طالب التنفيذ / ابراهيم 
نائل محمود بصل والقاضي بتنفي���ذًا عقدًا االتفاق على بيع المبرز ضمن 
حافظة المبرزات م/1عدد 9 تنفيذ عيني لذلك عليك تنفيذ الحكم الصادر 

في القضية رقم 2018/1124
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين واذا لم تحضر 
خالل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

استطالع: حزب الليكود سيحصل على 
38 مقعدًا في االنتخابات القادمة

صحيفة عبرية: نتنياهو يلحق
 دمارًا وخرابًا كبيرًا في »إسرائيل«

»إسرائيل« توقع اتفاقية مع 42 شركة إماراتية

االستقالل/ وكاالت: 
تبنى برلمان الدوقية الكبرى للوكسمبورغ، 
ا يدعو حكومة بالده إلى  امس الجمعة، قراراً
اتخ���اذ إجراءات فعالة ومناس���بة في حال 
أقدم كي���ان االحتالل الصهيوني على أية 

عملية ضم ألراٍض فلسطينّية محتلة.
وحث البرلمان بحس���ب وكال���ة »وفا«، على 
النظر »للوقت المناس���ب العتراف حكومة 
بالده بدولة فلس���طين، مع دول أخرى في 
االتح���اد األوروب���ي، على ح���دود الرابع من 

حزيران 1967«.

برلمان لوكسمبورغ يدعو 
حكومة بالده التخاذ إجراءات 
فعالة في حال تنفيذ الضم
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أمام الرسائل التي ارسلتها المقاومة الفلسطينية لالحتالل الصهيوني سواء بتصريحات االمين 
العام للجهاد االس����المي القائد زياد النخالة, التي قال فيها: إن صواريخ س����رايا القدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين يمكن ان تطال أي بقعة في اراضينا المحتلة, 
والتي دعا فيها للمبادرة ومباغتة االحتالل بهجمات عس����كرية, او تهديدات قائد حركة حماس 
في قطاع غزة المجاهد يحيى السنوار والذي قال: إن اسرائيل اذا ارتكبت حماقة الضم فان ردنا 
عليها سنلخصة في خمس كلمات قرار الضم بمثابة اعالن حرب, وهو ما عبر عنه الناطق الرسمي 
باس����م كتائب القس����ام المجاهد ابو عبيدة, او تهديدات المقاومة الفلسطينية بالرد عسكريا 
عل����ى مخطط الضم تباينت مواقف الحكومة الصهيونية بين التهديد والترغيب, مس����تخدمة 
سياس����ة العصا والجزرة, فرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو  توعد فصائل المقاومة 
الفلس����طينية قائال » »كل من يحاول تحدينا بأعمال عنف س����يتعرض لضربة ساحقة للغاية، 
ونحن على استعداد للدفاع برا وبحرا وجوا، بما في ذلك بناء الجدار على حدود غزة, وأوضح أنه اذا 
عرف أعداؤنا الضربة التي سيتلقونها فسوف يتراجعون عن أي تفكير بالهجوم ضدنا«, بينما 
قال رئيس الوزراء الصهيوني  البديل وزير الحرب  بيني غانتس، إن »المعركة لن تنتهي حتى 
نعيد األس����رى والمفقودين من غزة، دولة إس����رائيل ليس لها مصلحة على اإلطالق سوى إعادة 

األوالد والهدوء لسكان الجنوب, هذا كل ما نريده مقابل ازدهار غزة واستقرارها االقتصادي«.
وكان غانتس قد أمر يوم األحد الماضي الجيش اإلسرائيلي بوقف إعادة جثامين الفلسطينيين 
الذي���ن قتلوا أثناء تنفيذهم عمليات مس���لحة ضد إس���رائيل إلى ذويه���م، بغض النظر عن 
انتمائهم التنظيم���ي، أو طبيعة الهجوم الذي ارتكبوه, وكان قد صرح في وقت س���ابق إنه ال 
يوجد لدى إس���رائيل مصلحة في قطاع غ���زة ، إال الحفاظ على الهدوء وعودة الجنود األس���رى 
المحتجزين لدى حماس. وبحس���ب ما اوردته وس���ائل اعالم عبري���ة أضاف غانتس: أنه »يجب 
اش���تراط اعطاء تس���هيالت لغزة إلعادة جثث الجن���ود المحتجزين فيها«، مش���يًرا إلى أنه ال 
يتفاوض مع حماس ، بل مع الس���لطة والدول المجاورة, مضيفا  أنه سيقوم بإعطاء حماس في 
غزة فرصة لقبول التهدئة، مستدركا : »لكن إذا لم يفعلوا، سأشن حربا عسكرية قوية تتضمن 
تصفيات وهدفها ضرب الحركة بقوة وإعادة الردع المتآكل« وهي تلك النظرية التي فش���لت 
فيها اس���رائيل خالل العملية التي اطلقت عليها »الجرف الصامد«, فلم تس���تطع خاللها ردع 
المقاومة الفلسطينية, ولم تتآكل او تضعف قوة الرد على هجمات االحتالل الصهيوني على 
قطاع غزة, ويبدو ان »اس���رائيل« التي باتت تخش���ى من مواجهة عس���كرية مع غزة, تستخدم 
اسلوب الترهيب والترغيب في محاولة إلقناع الفصائل الفلسطينية بعدم التصعيد واالنجرار 
الى عملية عس���كرية تهدد »اسرائيل« بأنها س���تكون قوية وحاسمة, وفي نفس الوقت تصر 
»اس���رائيل« على تنفيذ مخطط الضم االستعماري لمساحة تزيد عن 30% من اراضي الضفة 

الغربية المحتلة, وهذا ما ال تقبل به الفصائل. 
باألمس دخلت سويس���را على خط الوساطة لتطرح عقد قمة سياسية ستحاول فيها حل أزمة 
الضم، واس���تئناف المفاوضات بين الطرفين، لكن على أس���اس »صفقة القرن«، لحل »الصراع 
اإلسرائيلي الفلس���طيني«. وتحدثت الرئيسة السويسرية س���يمونيتا سوماروغا، التي تقف 
وراء المبادرة الدبلوماس���ية، مع قادة االحتالل الصهاينة والفلسطينيين ومن بين من تحدثت 
معهم: الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. كما 
تحدثت قبل أسبوعين مع العاهل األردني الملك عبد الله. وجرت المحادثة مع ريفلين الخميس 
الماض���ي، ومع أبو مازن االثنين الماضي. وكان موضوع المحادثات، اعتزام إس���رائيل ضم أجزاء 
من الضفة الغربية. ويس���اور سويسرا القلق، من أن تؤدي الخطوة إلى العنف وعدم االستقرار, 
ويبدو ان هذه الوس���اطة جاءت بطلب اسرائيل المتصاص غضب السلطة التي عقدت مؤتمرا 
مشتركا مع حماس لمواجهة مخطط الضم االستعماري, ويبدو ان السلطة كانت تضغط ألجل 
التفاوض والعودة الى ما تسمى بمسيرة التسوية, وهو ما التقطته »اسرائيل« وطلبت بمساعدة 
امريكا من سويسرا التدخل وطرح مبادرة للتفاوض على اساس »صفقة القرن« بهدف كسر أي 
محاولة إلعادة الوحدة للش���ارع الفلس���طيني وبين السلطة وحماس, ومنع أي تصعيد عسكري 
في هذا التوقيت الذي ترى فيه اس���رائيل ان االولوية فيه لمواجهة وباء كورونا, والحفاظ على 
االس���تقرار االقتصادي لها, فهل ستنس���اق الس���لطة وراء المؤامرة السويسرية, ام ستنحاز 

لشعبها ومقاومته؟!. 

"إسرائيل" تهدد بالردع المتآكل

رأي

الوحدة الوطنية  والش���راكة الحقيقية هي كلمة السر وصمام 
األمان ف���ي المحافظة على عدم قفل باب الصراع  واس���تمرار 
المقاومة بكل أشكالها  وصوال الى التحرير  والعودة والدولة .

فت���ح - حماس  خطوة مباركة وموفقة ط���ال انتظارها والحمد 
لله أن أس���اس االعالن عنها هو الوص���ول لليقين بأن الفرقة 
والتمزق مبررات كافيه للعدو أن يستفرد ويتمدد ويستمر في 
مسلسل السرقة والتهويد والتهيئة  للترحيل وأيضا الحاجة 
لتجس���يد حالة من  توافق واجماع من الكل الفلسطيني على 
إلغاء مبدأ الضم و مواجهة صفقة القرن التي صممت لتصفية 
القضية وتش���ييع جنازتها ،باإلضافة ال���ى الحقيقة  المهمة 
وصول  قيادة المنظمة والس���لطة  الى كارثية وخطورة اتفاق 
أوس���لو واعالن رئيس السلطة  والمجلسين الوطني والمركزي 
التحلل من كل االتفاقات  المبرمة مع الصهاينة واألمريكان ..

 ال تلفت���وا للخل���ف والحديث  هنا لفتح وحم���اس  بعد اليوم 

،ستجدون كثرًا غير معنيين فلسطينيين وغيرهم  بتوافقكم 
ومصالحتكم  وسيعملون المستحيل لالنقضاض  والشيطنة  
خوفا على مصالحهم بعيدا عن األوطان  والشعوب هم العدو 

قاتلهم الله .
 االنفت���اح على كل الق���وى والفصائل  واألح���زاب والهيئات 
واالتح���ادات وعدم تهمي���ش أي مكون مجتمع���ي ومغادرة 
منطق المحاصصة لتعزيز اللحمة الوطنية هذه ضرورة وطنية 

وأخالقية وليس منة او مجاملة منكم .
 القادم  زلزال العدو بالنس���بة له يهودا والس���امراة بحسب 
قناعاته مسألة حياة أو موت واكتمال لحلمه بفرض الهيمنة 
المطلقة على المنطقة والشروع مع الحليف األشد تصهينا 
أمريكا بتطبيق المعادلة الجديدة تقسيم المقسم وتجزئة 
المجزأ س���ايكس - بيك���و جديد بهدف إطال���ة عمر كيانه 

المزعوم .

االس���تمرار والتوافق والبناء على هذه الخطوة المباركة  مهما 
كانت المعاناة وحجم الضغوط  هو  بداية الخير واس���ترداد 
العافية وإع���ادة القضية الى س���يرتها األولى وتوظيف كل 
عناص���ر القوة لدى الش���عب الفلس���طيني واع���ادة القضية 
لحضنها العربي واالس���المي واس���ناد من كل الش���رفاء في 

العالم هو ما يفترض ان يحتل أولى األولويات .
فلس���طين والقدس كانت وما زالت وس���تظل األمل والبوصلة 
إلعادة انبعاث لألمة االس���المية ألن اس���تئصال درة الفس���اد 
وه���ذه الغدة الس���رطانية المس���توطنة الملعونة المس���ماة 
اس���رائيل هو بداية الصعود ومؤشر حقيقي  لدورة حضارية 

جديدة يسود فيها العدل والرحمة .
فلسطين هي الرافعة والخافضة .

»فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 
دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا« صدق الله العظيم .

تابع غالبية الفلس���طينيين في الوطن والش���تات، بقلٍق ش���ديٍد 
وأم���ٍل كبيٍر، اللقاء التلفزيوني الذي جمع بين رجلي فتح وحماس 
القويين ف���ي الضفة الغربية، جبريل الرج���وب ابن بلدة دورا في 
الخلي���ل، وصالح الع���اروري ابن بلدة عارورة في رام الله، فعكس���ا 
بما يمثالن من انتماٍء سياس���ي كبيٍر وجغرافيا فلسطينية هامة، 
ثقاًل كبي���رًا وأهميًة خاصًة لهذا اللقاء، ال���ذي جاء مفاجئًا لكثيٍر 
من المراقبين والمعنيين بالش���أن الفلسطيني، في ظل الظروف 
الصعب���ة والتحديات الخطيرة التي يعيش���ها الفلس���طينيون 
وتواجهه���ا قضيته���م، حيث بات���ت المخططات اإلس���رائيلية 
والمؤامرات األمريكية تس���تهدف ما بقي م���ن وطنهم، وتتطلع 
إلى مصادرة ما بقي من أرضهم، مس���تفيدين من تردي األوضاع 
العام���ة ف���ي المنطقة، وانش���غال العديد من األنظم���ة العربية 
المعنية في نس���ج عالقاٍت اس���تراتيجية مع الكيان الصهيوني، 

وإعالن اعترافها به وتطبيع عالقاتها معه.
لم يكن اللقاء شكليًا وال صوريًا، ولم يكن تمثيليًا وال استعراضيًا، 
بل كان جادًا ومس���ؤواًل، ومهمًا واس���تراتيجيًا،  هذا ما كان يأمله 
الفلسطينيون، وإن ش���كك الكثيرون به، وقللوا من شأنه وهونوا 
من أم���ره، معتبرين إياه لقاء المهزومي���ن ومناظرة العاجزين، إال 
أنه يش���كل نقطة تحوٍل بارزٍة، وانطالق���ة نوعية جديدة، وخطوة 
عملية جادًة، ش���رط أن تؤس���س لها وتبنى عليها، وتكون ضمن 
رؤية ش���املة واستراتيجية واضحة، ال أن تكون قفزة في الفضاء، 
واس���تعراضًا بهلوانيًا للفت األنظار، أو فرقعة صوتية في الهواء، 
وال أن تكون رقصًا منفردًا أو جوقًة ثنائية فقط، تجمع بين اثنين 
وتهمل البقية، وإنما تكون ضمن برنامٍج مشترٍك، وتصوٍر وطنٍي 
جامٍع ال يقفز على الثوابت، وحواٍر وحدوٍي شامٍل ال يستثني أحدًا 

من الشركاء.
ينبغي على قي���ادة فتح وحماس أن يدركا أن���ه ال يمكنهما العبث 
بمشاعر المواطنين، واالستهزاء بآمالهم واالستخفاف بطموحاتهم، 

فقد تابعوا جميعًا تفاصيل اللقاء، وأملوا فيه كثيرًا، وتمنوا أن يكون 
نقطة البداية نحو عهٍد جديٍد ومرحلٍة جادٍة، يطوون فيه خالفاتهم، 
ويس���وون مش���اكلهم، ويوحدون برنامجهم، ويثبت���ون ثوابتهم، 
ويتمس���كون بحقوقهم، ويجمعون ش���تات قواهم، فال يتفردا في 
القرار، وال يس���تخفا باآلخرين، وال يهم���ال فصياًل أو حزبًا، وال يصادرا 
إرادة طرٍف أو موقف تي���اٍر، وال يتصرفا وكأنهما وحدهما من يملك 
القرار ويتحكم في المصير، وال يتقاس���ما المه���ام ويتبادال األدوار 

ويتجاهال شركاءهما في القضية والوطن.
اللقاء الذي جمع بين رجلي فتح وحماس القويين، كانا من الضفة 
الغربي���ة التي تدور عليه���ا الدوائر، وتحاك ضده���ا المؤامرات، 
ف���كان في لقائهما رس���الة واضحة إلى العدو اإلس���رائيلي الذي 
ارتبك الجتماعهم���ا، واضطرب للقائهما، واس���تغرب اتفاقهما، 
أن الفلس���طينيين جميع���ًا صف���ًا واحدًا في مواجه���ة االحتالل 
ومخططات���ه، وأن الضفة الغربية س���تقف كلها مع���ًا، يدًا بيٍد، 
وس���تهب هبًة واحدًة ف���ي مواجهة مؤامرات الضم وسياس���ات 
القضم، ولن تك���ون بعد اليوم أبدًا أرضًا للع���دو رخوًة، يخترقها 
وقتما يش���اء، ويقتطع أطرافها ويم���زق قلبها كيفما يريد، فكان 
لقاؤهم���ا دعوة واضحًة وصريحًة لمواجه���ة العدو بالقوة، وصده 

بالسالح، إذ بغيرهما لن يرتدع ولن يتراجع.
المفردات التي اس���تخدمها الرجالن كانت ف���ي أغلبها إيجابية 
وتفاؤلي���ة، وتبعث على األم���ل وتحض على العمل المش���ترك، 
وتدعو إلى تصعيد النضال بكل أش���كاله وأنواعه، وتعد الشعب 
الفلس���طيني في كل أماكن تواجده بأنهما سيقدمان له نموذجًا 
جديدًا في االتفاق والتعاون، وفي التفاهم والتكامل، وسيعمالن 
مع���ًا لتحقيق األهداف الوطني���ة كلها، وس���يكونان هذه المرة 
جادين في مس���عاهما، وصادقين في تصريحاتهما، ولن يكون 
لقاؤهما مجامل���ة أو مناورة، وال محاول���ة لاللتفاف على بعضهما 
أو االنقض���اض على أنصارهما في مناطقهما، بل س���يكون اللقاء 

منص���ًة للتفاهم الكلي واإلجماع الوطني، وهو ما يريده الش���عب 
من هذا اللقاء وما يتطلع إليه، إذ ال يريد كالمًا منمقًا، وخطبًا رنانة، 
وتصريحاٍت ناريًة، ودغدغة عواطف وإثارة مشاعر، ثم ينقلب كل 

فريٍق إلى ما كان عليه وإلى المربع الذي كان فيه.
لم يكن الش���عب الفلس���طيني في حاجٍة إلى تحدي إس���رائيلي 
جديد، وال إلى مخططات ضم أراض���ي الغور والضفة الغربية، وال 
إل���ى فزاعٍة جدي���دة وصرخٍة مخيفٍة حتى يلتئ���م صفه وتجتمع 
كلمت���ه، أو يتنادى قادت���ه وتتحاور فصائله، ب���ل هو في حاجٍة 
دائمة ألن تلتقي قيادته وتجتمع قواه في كل الظروف واألوقات، 
لتنس���ق جهودها وتتب���ادل أدوارها، وتتح���د إرادتها لمواجهة 
االحتالل والتصدي إلى مش���اريعه، وإفش���ال مخططاته وإحباط 
آماله، والعمل على تحقيق أهداف الش���عب في استعادة األرض 
وعودة األهل، وتحرير األسرى وإطالق سراحهم من هوان السجون 
وذل االعتق���ال، والعمل الجاد إلنهاء االنقس���ام وتحقيق الوحدة 

الوطنية الكبرى.
ال أنك���ر أنني واقعٌي تمام���ًا، أدرك حجم الخالف���ات بين حركتي 
فت���ح حماس وعمقهما، وأعلم يقينًا درجة التباين بينهما، ومدى 
ُل هذا  تمت���رس كل فريٍق وجموده على مواقفه، ولكنني س���أحمِّ
اللقاَء وم���ا بعده كل األمان���ي وجميع الطموحات، وس���أطالبهما 
باس���تكمال ما بدءا، وإتمام ما أعلن عن���ه طرفاه، وهذا األمر ليس 
خيارًا أو رأيًا، بل هو قراٌر وأمٌر، وأمانٌة وواجب، أطلقه باسم الشعب، 
وأعبر عنه نيابًة عن األمة، ليقيني التام أن الحركتين قادرتان على 
صناعة ش���يٍء ما يعيد األمل إلى ش���عبنا، ويستعيد ثقته بهما، 
ويسترجع احترام الش���عوب العربية واإلسالمية إلى قضيتهما، 
وإال ف���إن أحدًا بع���د اليوم لن يصغي لهما، ول���ن يثق بهما، ولن 
يأمل فيهم���ا، وحراٌم عليهما أن يضيعا آمال هذا الش���عب، وأن 
يكسرا بخاطره، ويتركاه نهبًا للعدو يفترسهم ويصادر أرضهم، 

ويغتصب حقوقهم ويطردهم من ديارهم.

بدون مساحيق .. الوحدة كلمة السر وصمام األمان

فتح وحماس لقاء شاشة أم وحدة خندق

د. أسعد جودة

د. مصطفى يوسف اللداوي

١-اللقاء خاٍل من اي توجهات فعلية وبالعموميات وارتكز على العواطف 
والشعارات وخاصة من رجوب.

٢-نقطة ضعف قاتلة في برنامج اي مواجهة فبرنامح ابو مازن ورجوب في 
انتظار الفعل االسرائيلي قانونيا وميدانيا لكي يكون رد فعل فلسطيني 
اي يرتكز موقف الس���لطة على ردات الفعل وهو موقف كارثي في حين 
ان االحتالل قائم والضم بواقع احتالل قائم يجب مقاومته س���واء بالضم 

او غير الضم.
3- تجميد االنقسام وليس انهاؤه بضروريات المرحلة واهميتها الوطنية 
بل يتوحب انهاء االنقس���ام للوصول الى وحدة البرنامج اي يبقى الوضع 

كما هو عليه للنظام السياسي الفلسطيني بوجهيه في الضفة وغزة.
٤- العمل الميداني المشترك يحتاج الى انهاء البرنامج االمني في الضفة 

المعمول به واطالق الحريات والعمل الميداني لكل القوى والطاقات وهو 
لم يكن مسموحا به من قبل فال برنامج مشترك لمقاومة الضم واالحتالل 

اال بإلغاء التوجهات االمنية السابقة في الضفة.
٥-أعتقد كلمة ابو رامي ثق���وا بنا وصدقونا هذه المرة يأتي عبر توافق او 
تقاس���م في المهام والعمل الميداني الذي من الصعب تحقيقه في ظل 
انتظ���ار فعل االحت���الل لكي نقول نحن هنا في حي���ن ان االحتالل ومنذ 

عام٦٧ يقول )نحن هنا نتوسع ونعربد ونقتل ونهدم(.
٥- كان يمكن ان يكون هذا اللقاء وكما افاد ابو رامي هو نتاج لقاءات بين 
الطرفي���ن ان يحدد آليات لوحدة العمل الميداني والذي هو في الحقيقة 

تحت بند ادارة االزمة وليس في اطار اي وحدة وطنية .
٦- كان من المفترض وبشكل عاجل دعوة أبو مازن بالتوجه النعقاد مجلس 

وطني فلسطيني يتم وضع برنامج من خالله ألليات العمل الوطني.
٧-ماذا يمنع اب���ا مازن من التوجه الى غزة واع���ادة وحدة فتح ووحدة كل 

القوى الوطنية لكي نصدق الرجوب هذه المرة.
٨-بخصوص المقاومة الشعبية وتحريف مهامها وكينونتها وتوجهاتها 
فللمقاومة الشعبية ال تعني مؤتمرًا بروتوكوليًا برجوازيًا كما وصفه مقدم 
المهرجان بل المقاومة الشعبية على المستوى التوعوي والتعبئة وحشد 
الجماهير واالش���تباك مع االحتالل في كل نقاط التماس واماكن تواجده 

بحيث ال يشعر باألمن وحرية الحركة وتنفيذ مخططاته.
٩-المقاومة الشعبية تستدعي من حكومة السلطة اعداد برنامج مواجهة 
اقتصادي اجتماعي وتوفير سبل العيش للمواطن وليس حجب الرواتب 

والمماطلة.

١0-الع���اروري كان متحفظا مس���تجيبا للخطاب العاطفي الكالس���يكي 
للرجوب وتبادل المديح بين الطرفين ولكن قد اش���ار العاروري بان الضفة 
هي الساحة االساسية لمواجهة االحتالل ومخططاته وهي اشارة مهمة 
ورس���الة لرجوب والمركزية وأبي م���ازن وبرغم اش���ارته لكلمة المتحدث 

العسكري للقسام اأو عبيدة بأن الضم يعني قرار اعالن الحرب.
١١- ف���ي النهاية نتمنى ان يترجم هذا اللقاء العاطفي الى برنامج فعلي 

وآليات إلنهاء االنقسام ووحدة البرنامج الوطني والبرنامج السياسي.
١٢-مرر العاروري سقطة استراتيجية كان من المفترض الرد عليها عندما 
قال رجوب اذا نفذت اس���رائيل الضم سنعتبر اس���رائيل عدوًا في حين 
بديهيات النضال الوطني بثوابته���ا وبطبيعة القضية واالرض الحقوق 

وحالة االحتالل وطبيعته هو عدو من قبل قرار الضم.

سميح خلفتعليق أولي على لقاء رجوب - العاروري
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االستقالل/ وكاالت:
كشف وزير المالية اللبناني غازي وزني، 
ع���ن تعليق محادثات ب���دأت في مايو/

أيار الماض���ي مع صندوق النقد الدولي؛ 
للحصول على مس���اعدة م���ن الصندوق 

لتمويل خطة إلنقاذ االقتصاد.
وق���ال الوزير ف���ي تصريحات لصحيفة 
"الجمهورية" المحلية، نش���رت الجمعة، 
إن المفاوض���ات مع الصندوق علقت في 
انتظار ب���دء لبنان "تنفي���ذ اإلصالحات 
بأسرع وقت ممكن، والتوافق على مقاربة 

األرقام بشكل موحد".
وأضاف "ما ُيعمل عليه اليوم هو تحديد 

الخسائر وحجمها بكل القطاعات".
وتاب���ع: "علينا الخ���روج بمقاربة موحدة 
متفق عليها مع كافة القوى السياسية 

وبالتنس���يق بي���ن الحكوم���ة ومجلس 
الن���واب، ألن الوق���ت ل���م يعد يس���مح 
بالمماطل���ة ويجب أن نتفق بأس���رع ما 

يمكن".
وعلى مدى األس���بوع الماضي، طفت إلى 
الس���طح خالفات لبنانية داخلية بشأن 
النقد، دفعت  المحادثات مع صن���دوق 
اثنين من أبرز أعضاء فريق المفاوضات 

مع الصندوق لالستقالة.
واإلثنين، استقال مدير عام وزارة المال 
آالن بيفاني من منصبه، وبرر استقالته 
في حين���ه بقول���ه إن المصالح الخاصة 
تقوض خطة الحكوم���ة إلنقاذ اقتصاد 

البالد من االنهيار.
وقبل اس���تقالة بيفاني بنحو أس���بوع، 
استقال هدري ش���اؤول مستشار وزير 

المالية والعضو ف���ي فريق المفاوضات 
مع صندوق النقد من منصبه ألس���باب 

مماثلة.
وفي اآلونة األخي���رة، ظهرت إلى العلن 
خالفات واتهامات متبادلة بين الحكومة 
ومصرف لبنان )المرك���زي(، الذي حمله 
رئي���س مجلس ال���وزراء حس���ان دياب 

مسؤولية انهيار أسعار صرف الليرة.
ويواجه لبن���ان، الذي يئ���ن تحت واحد 
م���ن أكبر أعباء الديون ف���ي العالم، أزمة 
اقتصادي���ة ح���ادة أعجزته عن س���داد 

ديونه الدولية.
وفجرت األوضاع المعيشية الناتجة عن 
األزمة احتجاجات واسعة في 17 أكتوبر/
تشرين األول الماضي، وما زالت مستمرة 

في شوارع العاصمة ومدن أخرى.

االستقالل/ وكاالت:
العالمية  الغ���ذاء  صع���دت أس���عار 
خالل يونيو/ حزي���ران الماضي، للمرة 
األول���ى منذ مطل���ع 2020، مع ظهور 
مؤش���رات على تحس���ن الطلب، بعد 
فترات انكماش ناتجة عن غلق غالبية 

اقتصادات العالم، بفعل كورونا.
والزراعة  األغذي���ة  منظم���ة  وقال���ت 
التابعة لألمم المتحدة )فاو( الجمعة، 
إن تحس���نا طرأ على مؤشرات أسعار 
الزي���وت النباتية والس���كر ومنتجات 
األلب���ان؛ بينما ظلت أس���عار الحبوب 

واللحوم تحت ضغط هبوطي.
وبلغ متوس���ط   مؤشر أس���عار الغذاء 
الذي تتبناه منظمة األغذية والزراعة، 
ويقي���س األس���عار الدولية للس���لع 
)الس���كر،  ت���داوال  األكثر  الغذائي���ة 
اللحوم، األلبان، الزيوت، الحبوب( نحو 
93.2 نقط���ة في يوني���و، بزيادة 2.4 

بالمئة مايو/ أيار.
وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 
لمنظمة األغذية والزراعة بنسبة 11.3 

بالمئ���ة ف���ي يونيو، بع���د انخفاضه 
ألربعة أشهر متتالية.

ويعك���س االنتعاش بش���كل رئيس 
ارتفاعا حادا في أسعار زيت النخيل، 
بس���بب تعافي الطلب العالمي على 
ال���واردات، بع���د تخفي���ف عمليات 
 )19-COVID( �اإلغالق ذات الصل���ة ب

في عدد من البلدان.
وارتفع مؤش���ر أس���عار السكر بنسبة 
10.6 بالمئة في يونيو مقارنة بالشهر 
السابق له؛ مدفوعا باالرتفاع الكبير في 
أس���عار النفط الخام؛ إذ شجع مصانع 
الس���كر البرازيلي���ة على اس���تخدام 
المزيد م���ن إمدادات قصب الس���كر 

إلنتاج اإليثانول بداًل من السكر.
كذلك، ارتفع مؤش���ر أسعار منتجات 
األلب���ان 4 بالمئة مس���جاًل أول زيادة 
بعد أربعة أش���هر م���ن االنخفاضات 
المتتالية؛ بدعم الطلب المتجدد على 
الفورية، وخاصة من الشرق  الواردات 

األوسط وشرق آسيا.

فاو: أسعار الغذاء عالميًا تسجل أول ارتفاع في 2020

االستقالل/ وكاالت:
 أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي الجمعة أن احتياطي النقد األجنبي لكوريا 
الجنوبية بلغ 75ر410 مليار دوالر في نهاية ش���هر حزيران/يونيو، بزيادة قدرها 

44ر3 مليار دوالر مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن احتياطي النقد األجنبي للبالد 
س���جل ارتفاعا على مدار األش���هر الثالثة الماضية على التوالي، بعد أن شهد 
انخفاضًا ح���ادًا بمقدار نحو 9 مليار دوالر في أذار/مارس مقارنة بالش���هر الذي 
سبقه، بسبب تذبذب س���عر صرف الوون الكوري مقابل الدوالر األمريكي وسط 

تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد19(.
وأوضح البنك المركزي أن س���بب ارتفاع احتياطي النقد األجنبي في البالد يرجع 
إلى زيادة إيرادات التشغيل ألصول العمالت األجنبية المملوكة، وارتفاع قيمة 

العمالت األجنبية األخرى المقومة بالدوالر بسبب ضعف الدوالر األمريكي.
ووص���ل احتياطي النق���د األجنبي م���ن األوراق المالية األجنبي���ة، بما في ذلك 
الس���ندات الحكومية وسندات الشركات، إلى 58ر372 مليار دوالر، بارتفاع قدره 

88ر6 مليار دوالر مقارنة مع شهر أيار/مايو.

ارتفاع احتياطي النقد 
األجنبي لكوريا الجنوبية 

إلى 410 مليار دوالر

تعليق مفاوضات لبنان مع صندوق النقد

االستقالل/ وكاالت:
أظه����رت بيانات حكومية الجمعة ارتفاع معدل التضخم الس����نوي في تركيا إلى 12.62 في 

المئة خالل شهر حزيران/ يونيو مقارنة ب� 11.39في المئة في شهر أيار/ مايو السابق عليه.
وسجلت المشروبات الكحولية والتبغ أكبر زيادة في األسعار على أساس سنوي بنسبة 41ر22 
في المئة، تليها الخدمات بنس����بة 8ر19 في المئة، و 95ر14 في المئة في اإلس����كان مقارنة 

بحزيران/يونيو 2019، وفقا لبيانات المعهد التركي لإلحصاء )تركستات(.
وانخفضت قيمة اللي����رة التركية قليال لتصل إلى 855ر6 مقاب����ل الدوالر عقب صدور تقرير 

التضخم.
وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 25ر8 في المئة في 

حزيران/ يونيو، بعد خفضه شهريا منذ تموز/ يوليو 2019.
وأشار البنك إلى توقعات بأن التضخم سيظل مرتفعا بسبب التأثيرات الموسمية وتداعيات 

تفشي فيروس كورونا المستجد على أسعار المواد الغذائية.
ويتوقع البنك أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 54ر9 في المئة.

معدل التضخم في تركيا 
يتجاوز 12 % في يونيو

االستقالل/ وكاالت:
استعجل المزارع يحيى محمود حصاد 
موسم القمح الوفير هذا العام، ليضمن 
إبعاد ش���بح الجوع عن���ه وعائلته، بينما 
يعاني ماليين الس���وريين من انعدام 
األمن الغذائي في ظل أزمة اقتصادية 
خانقة يرّج���ح أن تفاقمه���ا العقوبات 

األميركية األخيرة.
قبل اندالع النزاع في العام 2011، كانت 
سوريا ُتحقق اكتفاءها الذاتي من القمح 
مع إنتاج 4,1 مليون طن سنويًا. لكن مع 
توس���ع رقعة المعارك وتعدد األطراف 
المتنازعة، انهار اإلنتاج إلى مستويات 
قياس���ية، وباتت الحكوم���ة مجبرة على 
االستيراد، خصوصًا من حليفتها روسيا.

ومن���ذ ع���ام 2019، بدأ الح���ظ يحالف 
مزارع���ي القمح رويدًا روي���دًا مع ارتفاع 
مع���دالت هطول األمط���ار وتراجع حدة 

المعارك في مناطق واس���عة. فتحّسن 
اإلنت���اج في بلد يعان���ي 9,3 مليون من 
سكانه من انعدام األمن الغذائي، وفق 

برنامج األغذية العالمي.
ف���ي منطق���ة الكس���وة قرب دمش���ق، 
يتجّول محمود )61 عامًا( بين س���نابل 
القمح الذهبية، يجول بنظره على حقله 
الواس���ع ويقول بفخر "رغم الصعوبات 
الكثيرة في تأمين السماد والمحروقات، 

استعجلُت في الحصاد هذه السنة".
ويضي���ف بينما ينث���ر حّب���ات القمح 
الناضج���ة بعد حصاده���ا "ُيوّفر القمح 
األمن الغذائي لي ولعائلتي، فمن يزرع 

القمح ال يجوع".
ويبادر مزارعون مع ارتفاع درجات الحرارة 
تدريجي���ًا الى حص���د حقوله���م باكرًا 

خشية أن تلتهم الحرائق محاصيلهم.
بع���د عامين من الجهد إلع���ادة تأهيل 

أراًض اضطر لتركه���ا نتيجة المعارك 
التي شهدتها المنطقة خالل سنوات، 
تمكن محمود هذه السنة من تحويلها 
حق���ال خصبًا زرع في���ه القمح ومنتجات 
أخرى. وبعدما اس���تصلح عشر دونمات 
الع���ام الماضي، امتدت س���نابل القمح 

العام الحالي على أربعين دونمًا.
ويق���ول المزارع األس���مر البش���رة الذي 
اعتمر قبعة بنية الل���ون، "ال يوجد فالح 
ال ي���زرع جزءًا م���ن أرض���ه بالقمح، فهو 
بذلك يغّطي مؤونة سنة كاملة للعائلة 

والجيران".
وبحسب تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة 
األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة، 
ُتع���ّد الزراعة الي���وم أكب���ر القطاعات 
المنتج���ة ف���ي االقتص���اد الس���وري، 
وتس���اهم في تأمين حاجات الماليين 

من سكان األرياف.

محاصيل القمح الوفيرة تنعش آمال 
السوريين بالتغلب على األزمة المعيشية

االستقالل/ وكاالت:
واصلت األس����هم األوروبية واآلسيوية مكاس����بها، أمس الجمعة، مقتفية أثر "وول ستيريت"، 

وبدعم جديد من بيانات إيجابية بشأن اقتصاد الصين.
وفتحت األس����هم األوروبية تداوالت اليوم ) أمس( على ارتفاع، فصعد مؤش����ر ستوكس 600 
األوروبي 0.2 بالمئة مقتربا من اعلى مستوى في ثالثة أسابيع، بقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا 
وف����ي التعامالت المبكرة، أغلق مؤش����ر األس����هم اليابانية "نيكي" مرتفعا بنس����بة 0.7% إلى 

22306.48 نقطة.
وارتفع مؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 1552.33.

واقتفت األس����هم األوروبية واآلسيوية أثر األس����هم األميركية، التي أغلقت تداوالت الجلسة 
الس����ابقة على ارتفاع، بعد بيانات أظهرت إضافة االقتص����اد األمريكي 4.8 مليون وظيفة في 

يونيو/حزيران، وأشاعت تفاؤال في أوساط المستثمرين بتعافي االقتصاد.
وأنهى مؤش����ر داو جونز الصناعي القياسي جلس����ة تداول الخميس مرتفعا 39ر92 نقطة، أو 

4ر0%، ليصل إلى 36ر25827 نقطة.
وزاد مؤشر س����تاندرد آند بورز 500 األوسع نطاقا 15ر14 نقطة، أو 5ر0%،ليصل إلى 01ر3130 
نقطة. وارتفع مؤش����ر ناسداك المجمع ألس����هم التكنولوجيا 00ر53 نقطة ، أو بنسبة 5ر%0 ، 

ليصل إلى 63ر10207 نقطة.
وتلقت أس����واق األسهم، أمس، دعما جديدا من نتائج مس����ح أعلنها البنك المركزي الصيني، 

الخميس، اظهرت تحسنا في مناخ األعمال في الربع الثاني هذا العام.

أسهم أوروبا وآسيا ترتفع 
مقتفية أثر »وول ستريت«
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االستقالل/ وكاالت:
أبلغ األمريكيون من أصل آسيوي في والية كاليفورنيا 
عن 832 حادث تمييز ومضايقة في األش���هر الثالثة 
الماضي���ة، وفق���ا لبيان���ات جديدة جمعه���ا ائتالف 

يتكون من عدة مجموعات أمريكية آسيوية.
وأعلنت هذه النتائج أمس الجمعة، مؤسس���ة "أوقفوا 
الكراهية ض���د األمريكيين من أصول آس���يوية ومن 
جزر الباس���يفيك"، المعنية برص���د وتجميع حوادث 
الكراهية ضد األمريكيين اآلس���يويين وسط المرض، 
في مؤتمر افتراضي األربعاء الماضي. وتم تأس���يس 
مركز اإلبالغ Stop AAPI Hate من قبل مجلس آسيا 
الباس���يفيك للسياس���ات والتخطيط، وصينيون من 

أجل العمل اإليجابي، وقس���م الدراس���ات األمريكية 
اآلسيوية بجامعة سان فرانسيسكو.

وتضمنت الح���وادث 81 اعتداء و64 انتهاكا محتمال 
للحقوق المدنية.

ويوض���ح التقري���ر الجدي���د أن ح���وادث العنصرية 
والتمييز لم تكن بمنأى عن أي منطقة ولكنها مشكلة 
عام���ة على مس���توى الوالية، حيث أبل���غ األمريكيون 
من أصل آس���يوي عن حوادث ف���ي 34 مقاطعة حتى 
اآلن في الوالية األكثر س���كانا في الواليات المتحدة، 
مضيفا أن تلك الحوادث وقع���ت كما تقول التقارير 
ف���ي متاجر التجزئة وفي مقرات العمل وعلى ش���بكة 
اإلنترن���ت. وقال���ت المجموعات الثالث ف���ي بيان إن 

"المضايقات المس���تهدفة لألمريكيين اآلس���يويين 
ازدادت بس���بب االس���تخدام المتكرر للرئيس ترامب 
لمصطلح كونغ فلو في التجمعات االنتخابية األخيرة 
وآخرها ف���ي الليلة الماضية عندم���ا قدم الصين في 
تعليقه على تويتر كبش فداء للتغطية على الفشل 
المدمر للواليات المتحدة في الس���يطرة على فيروس 
كورونا الجديد". وأشارت إلى أن التمييز والمضايقات 
ضد األمريكيين اآلس���يويين في كاليفورنيا ش���دت 
االنتب���اه الوطن���ي مؤخرا بع���د انتش���ار مجموعة من 
مقاطع الفيديو في تورانس بوالية كاليفورنيا تظهر 
فيه���ا امرأة تس���تخدم عبارات عنصري���ة بيانيا ضد 

األمريكيين اآلسيويين.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت دراسة نشرتها مجلة "سيل" 
الجمع���ة، أن النس���خة الحالي���ة من 
فيروس كورونا المس���تجد المنتشرة 
راهنا تصيب أكث���ر الخاليا من تلك 
التي كانت منتش���رة في البداية في 
الصين ما جعلها اكثر تسببا للعدوى 
بين البش���ر مع أن ذلك ال يزال يحتاج 

إلى إثبات.
وقال انطوني فاوتش���ي مدير معهد 
األم���راض المعدي���ة ف���ي الواليات 
المتح���دة لمجلة "جام���ا"، "ال نعرف 
حتى اآلن ما إذا كان الشخص يتحمل 
هذه النسخة بشكل أفضل أم ال. لكن 
يبدو أن الفيروس يتناس���خ بش���كل 
أكب���ر وقد تكون عدواه أقوى إال أننا ال 
نزال في طور تأكيد ذلك. وثمة علماء 
الفيروس يعملون  كبار في جينيات 

على ذلك".
بعد خروجها م���ن الصين ووصولها 
إلى أوروبا، أصبحت النسخة الجديدة 
للفي���روس ال���ذي يتح���ول مثل كل 
مس���يطرة  األخ���رى،  الفيروس���ات 
وانتقل���ت ه���ذه النس���خة األوروبية 
الحقا إلى الواليات المتحدة. وتشمل 
النس���خة المتحول���ة التي س���ميت 

"دي614جي" حرفا واحدا من الحمض 
النووي للفي���روس في مكان يتحكم 
بالرأس ال���ذي يلج فيه إل���ى الخاليا 

البشرية.
ويتقفى باحثون عبر العالم التحوالت 
مجين  ويفككون  للفيروس  الجينية 
تلك التي يجدونها ويتش���اركونها 
في قاعدة بيانات دولية باتت تضم 

أكثر من 30 ألف مجين حتى اآلن.
وأجرى الدراسة الجديدة باحثون من 
جامعتي ش���يفيلد وديوك والمختبر 

الوطن���ي في لوس أالم���وس. وتبين 
ب���ات مهيمنا  أن "دي614جي"  لهم 
وعّبروا ع���ن قلقهم م���ن أن التحول 
يجع���ل الفي���روس "أكث���ر قابلي���ة 
لالنتقال". وقد عرضوا نتائج أعمالهم 
عب���ر اإلنترنت عل���ى موقع مخصص 
لألبح���اث والدراس���ات العلمية قبل 

نشرها رسميا.
إال أن هذه النتيجة تعرضت لالنتقاد 
ألن الفري���ق لم يثبت أن التحول بحد 
ذاته هو س���بب هيمنة هذه النسخة 

من الفيروس وربما استفاد من عوامل 
أخرى أو أت���ى صدفة. فأجرى العلماء 
هؤالء أعم���اال وتجارب إضافية بطلب 

مخصوص من ناشري مجلة "سيل".
بيانات 999  بداي���ة  العلم���اء  وحلل 
المستشفى  أدخلوا  بريطانيًا  مريضًا 
إلصابته���م بكوفيد19- ووجدوا لدى 
المتحول  بالفي���روس  أصيبوا  الذين 
عددا أكبر من الجزئيات الفيروس���ية 
م���ن دون أن يؤثر ذل���ك على خطورة 

إصابتهم ما شكل نبأ مشجعا.

النسخة الراهنة من فيروس كورونا »مسببة للعدوى« أكثر من السابق

االستقالل/ وكاالت:
نظم متظاهرون وقفة حاش���دة في العاصمة االس���بانية »برشلونة«  الجمعة، 
بمشاركة ممثلين عن أحزاب يسارية وجمعيات حقوقية وشخصيات سياسية 
وفعاليات اجتماعية وثقافية واكاديمية، وعدد واسع من المتضامنين االسبان 
واألجانب، ونشطاء من حركة مقاطعة »إسرائيل« BDS، وحشد من أبناء الجالية 

الفلسطينية والعربية.
ورف���ع المتظاهرون االعالم الفلس���طينية واليافطات المن���ددة بصفقة القرن 
االمريكية والرافضة لمش���روع الضم اإلس���رائيلي، وهتفوا بالحرية لفلسطين 

والعدالة للشعب الفلسطيني وضد الضم.
وأك����دوا وقوفهم الدائم الى جانب الش����عب الفلس����طيني ونضاله 
العادل اله����ادف الى تحقيق حلمه في تقرير المصير واالس����تقالل 

والعودة.
وطالبوا االتحاد األوروبي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، 
باالعتراف الفوري بدولة فلسطين المس���تقلة كما حددتها القرارات الدولية، 
واالنتق���ال من مربع الرفض اللفظي لمش���روع الضم، الى خطوات عملية وذلك 
بفك الش���راكة والتعاون مع الحكومة اإلس���رائيلية على جميع المس���تويات، 
ووس���م البضائع والمنتوجات اإلس���رائيلية، وفرض العقوب���ات االقتصادية، 
والعمل على تش���كيل قوة عالمية ضاغطة على دول���ة االحتالل، إلجبارها على 
الرضوخ لإلرادة الدولية، والتراجع عن هذه المشاريع التصفوية لنضال الشعب 

الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

برشلونة: متظاهرون رفضًا 
للضم يطالبون باالعتراف 

الفوري بدولة فلسطين

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال الكاتب األمريك���ي في صحيفة "نيوي���ورك تايمز"، 
توماس فريدمان، إنه يدعم بش���دة وصول جو بايدن إلى 
رئاس���ة الواليات المتحدة على حس���اب الرئيس الحالي 

دونالد ترامب.
وأوض���ح في مش���اركته ببرنام���ج "بال ح���دود" على قناة 
"الجزيرة"، أن فوز ترامب بفترة ثانية في رئاس���ة الواليات 
المتحدة يعني أن العالم مقبل على "أربع سنوات كارثية، 

وطامة كبرى".
وتابع: "أطلب من المس���لمين أن يدعوا لبايدن بالفوز في 

صالة الجمعة".
وذكر أن بايدن في حال فوزه س���يكون رئيس���ا تقليديا، 
يري���د ضمانة أن تتصرف واش���نطن بالش���رق األوس���ط 

بأفض���ل حاالتها، بخ���الف ترامب الذي أدى بالسياس���ة 
األمريكية إلى التراجع واالنزواء.

وبحس���ب فريدمان، فإنه في حال فوز بايدن باالنتخابات، 
سنشهد سياسة عقالنية، ورئيس���ا أكثر انفتاحا، ووزير 
خارجية أكثر تأثيرا، معتبرا أن مايك بومبيو هو أسوأ وزير 

خارجية في تاريخ الواليات المتحدة.
وفّس���ر فريدم���ان اندفاع ترام���ب نحو تحقي���ق األطماع 

اإلسرائيلية بسعيه لكسب ود المسيحيين اإلنجيليين.
وق���ال إنه في ح���ال جرت االنتخاب���ات غدا، ف���إن بايدن 
سيحقق الفوز بال شك، إال أن االنتخابات المقرر عقدها في 
تش���رين ثان/ نوفمبر المقبل قد تشهد فوزا لترامب في 
حال حدوث معطيات جدي���دة، مثل توفير لقاح لفيروس 

كورونا، أو انتهاء األزمة االقتصادية.

خالل جائحة كورونا
األمريكيون اآلسيويون يبلغون عن أكثر من 800 حادث كراهية 

االستقالل/ وكاالت:
اس���تقال رئيس الوزراء الفرنس���ي إدوار فيليب، صباح الجمعة، وفق ما أعلنه 

بيان قصر الرئاسة الفرنسية.
وجاء في بيان اإلليزيه، أن "السيد إدوار فيليب سلم الجمعة استقالة حكومته 
إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي قبلها، على أن يستمر مع أعضاء 

الحكومة بمعالجة الشؤون الحالية حتى تعيين الحكومة الجديدة".
وقالت قناة "bfmtv" الفرنس���ية، إنه من غير المعروف حتى اآلن من سيخلف 
فيليب الذي ش���غل منصب رئيس الحكومة الفرنس���ية على مدى أكثر من 3 

سنوات.
ويأتي قرار االس���تقالة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا، التي تعرضت خاللها 
الحكومة الفرنس���ية النتقادات شديدة، وهزيمة حزب "الجمهورية إلى األمام" 
الذي أسسه ماكرون، في االنتخابات المحلية، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

استقالة رئيس الوزراء 
الفرنسي بسبب »كورونا«

االستقالل/ وكاالت:
بدأ القضاء التركي الجمعة ف���ي محاكمة 20 متهمًا في قضية 
مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، داخل قنصلية 
بالده في مدينة إس���طنبول عام 2018. وبدأت الجلس���ة األولى 
م���ن القضية في محكمة العقوبات المش���ددة ال�11 في القصر 
العدلي بمنطقة "تش���اغليان" في إسطنبول بعد أن وافقت على 

الئحة االتهام في أبريل/ نيسان الماضي.
وحضر الجلس���ة خطيب���ة خاش���قجي، خديجة جنكي���ز بصفة 
"المش���تكي"، ومحاميه���ا، فيم���ا تغي���ب المتهم���ون الفارون 

العشرون، الصادرة بحقهم مذكرة القاء قبض.
وبدأت الجلس���ة بقراءة الئح���ة االتهام المختصرة، واس���تمرت 

باالستماع إلى أقوال المشتكية خديجة جنكيز.
وأع���دت النيابة العامة الجمهورية في إس���طنبول الئحة اتهام 
م���ن 117 صفحة ضد المتهمين الص���ادر بحقهم قرار توقيف 

في إطار مقتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست.
كما تطالب الالئحة بالحكم المؤبد بحق األشخاص ال�18 اآلخرين 

بتهم���ة "القتل مع س���بق اإلصرار والترصد والتعذيب بش���كل 
وحشي". وتش���ير الالئحة إلى أن العس���يري والقحطاني خططا 

لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.
وأضاف���ت النيابة أنه تم خالل التحقيق���ات، مراجعة المكالمات 
الهاتفي���ة للضالعين في مقتل خاش���قجي وكافة تحركاتهم 

داخل األراضي التركية.
وأكدت أنها أعدت الئحة االتهام، بعد االستماع لكافة األطراف، 
واالطالع عل���ى المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وس���ير 
التحقيقات في المحاكم الس���عودية وجم���ع كافة األدلة حول 

الجريمة.
ولفت���ت النيابة التركية إل���ى إصدار مذكرة بح���ث حمراء بحق 
األش���خاص ال�20، وأنه تم إبالغ الش���رطة الدولي���ة )اإلنتربول( 

والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.
وفي 2 أكتوب���ر/ تش���رين األول 2018، قتل خاش���قجي داخل 
قنصلية بالده بمدينة إس���طنبول، وباتت القضية من بين األبرز 

واألكثر تداوال في األجندة الدولية منذ ذلك الحين.

القضاء التركي يبدأ محاكمة
 قتلة »خاشقجي« غيابيًا

للفوز على حساب »ترمب«

كاتــب أمريكــي يطالــب 
المسلميــن بالدعــاء لـ »جو بايــدن«
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غزة/ االستقالل:
تعاقد نادي القادس���ية الرفحي مع عدد من الالعبين على 
سبيل اإلعارة لمدة موسم واحد من خدمات رفح، وذلك ضمن 

استعداد الفريق للموسم المقبل بدوري الدرجة األولى.
ونجح القادسية بضم كل من: أحمد الدباس ومحمد األبزل 
وعبد الله العرجا وصالح عرام في صفوف القادسية الموسم 

المقبل، وتجديد إعارة أحمد زعرب وابراهيم جربوع.
وف���ي صفقة انتقال حرة نجح القادس���ية في ضم الالعب 
أده���م المغاري قادمًا من خدمات النصي���رات وأحمد عرام 
قادمًا من خدمات دير البلح، وقد س���بق لهم���ا أن لعبا في 

صفوف الفريق نفسه.
وب���دوره، أعلن نادي نماء الرياض���ي عن تجديد عقد حارس 
مرمى الفريق أحمد الش���اعر، والمهاجم مدحت السيد لمدة 
موس���م واحد، وذلك لالس���تمرار مع الفريق لموسم جديد 

بدوري الدرجة األولى.
ويعتبر الش���اعر والس���يد من الركائز األساس���ية للفريق 
وساهما بش���كل كبير في تحقيق النتائج اإليجابية لنماء 
في دوري الدرجة األولى والتأهل لمنافس���ات دور ال�4 من 

بطولة كأس غزة.  
وفي دوري الدرجة الثانية فرع الوس���طى والجنوب أبرمت 
أندية هذه الدرجة العديد من الصفقات وذلك استعدادًا 

للموسم المقبل من البطولة.
حيث تعاقد نادي جماعي رفح، مع الحارس إبراهيم حدايد، 

لمدة موسم واحد قادمًا من صفوف خدمات النصيرات.
ويأمل الفريق في تقديم مستوى يرضي طموحه بالدوري، 

ويذكر أن الجماعي ضم في وقت سابق صالح سالمة، وعالء 
أبو جاموس من العودة.

ه���ذا وقد اتفق َمجل���س إدارة نادي "األم���ل" الرياضي َمع 
الالعب ش���ريف معمر لالنضم���ام لصف���وف الفريق في 

الموسم المقبل. 
وَيأت���ي التعاقد َمع "معمر" لتدعيم مركز خط الوس���ط في 
الفري���ق األول للنادي؛ وذلك ضمن اس���تعداداته لخوض 

دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
يذكر أن س���بق "لمعمر" اللعب في نادي "األمل"؛ باإلضافة 

لع���ّدة أندية أخرى منها اتحاد خ���ان يونس وخدمات خان 
يونس.

وتعاق���د نادي خدمات دير البلح مع العبه ونجمه الس���ابق 
حازم ثابت لمدة موس���م رياضي وذلك للدفاع عن صفوف 

فريقه الموسم المقبل. 
يذكر بأن حازم ثاب���ت كان ضمن كتيبة نادي خدمات دير 
البل���ح التي حققت إنج���از الصعود ل���دوري الدرجة األولى 
موس���م 2016/2017، وس���بق له أن لع���ب ألندية خدمات 

المغازي والصداقة ونماء.

غزة/ االستقالل: 
أعل���ن االتحاد الفلس���طيني لكرة الق���دم، قراره 
النهائي في أح���داث ملعب رف���ح البلدي، الذي 
اس���تضاف المباراة النهائية لكأس فلس���طين 

ألندية قطاع غزة.
وأنهى الحك����م المباراة الت����ي أقيمت الثالثاء 
الماضي، في الدقيقة 30، والنتيجة تشير إلى 
تقدم ش����باب رفح 3-0 على غزة الرياضي، الذي 
قرر ع����دم إكمال المب����اراة، احتجاجا على أجواء 

الملعب.
وتأخرت المباراة أكثر من 70 دقيقة عن موعدها 
الرسمي، بسبب اعتراض غزة الرياضي على تواجد 
جمهور شباب رفح في المباراة، قبل أن يتراجع عن 
ذلك إكراما للشخصيات الرياضية واالعتبارية كما 

جاء في بيان له.
وق���ررت لجن���ة المس���ابقات ف���ي اتح���اد الكرة 
الفلسطيني، تخس���ير فريق غزة الرياضي إداريا 

3-0، ومنح اللقب لشباب رفح.
كما أكدت اللجنة أنها اعتمدت اإلنذارات الموقعة 
على الالعبين في هذه المباراة، واعتبارها س���ارية 
المفعول، مش���ددا على أنها ال تعتبر تنفيذا ألي 

عقوبة سابقة.

اتحاد الكرة يعتمد 
فوز شباب رفح 
بكأس فلسطين

القادسية يتعاقد مع 8 العبين ونماء يجدد عقد 
العبين وأندية الدرجة الثانية تواصل تعاقداتها

مدريد/ االستقالل: 
اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال 
مدريد،  بمعان���اة فريقه من أجل تحقي���ق الفوز على 
خيتافى بهدف نظيف، فى لقاء ديربى مدريد المصغر، 
ال���ذى جمع الفريقين مس���اء الخمي���س، على ملعب 
"ألفريدو دى س���تيفانو"، فى ختام منافس���ات 
الجول���ة ال�33، م���ن الدوري اإلس���باني 
"الليجا"، التى عادت منافس���اته 
بس���بب  توقف طويل،  بعد 
أزمة تفشي فيروس كورونا 

المستجد.

ق���ال زي���دان ف���ى المؤتم���ر الصحفى عق���ب نهاية 
المباراة:"عانينا اليوم كثي���را من أجل تحقيق الفوز، أنا 
دائما أعاني و تعودت على المعاناة، ليس هناك شيء 

سهل، دون معاناة ال تحصل على أشياء جيدة".
أض���اف زيزو قائال:"ال أتفق مع الرأى بأننا حس���منا لقب 
الليجا لصالحنا، نحن لم نفز بأي ش���ئ حتى األن، هناك 
العديد م���ن المباريات، وعلينا العمل واإلس���تمرار في 
الفوز، نلعب كل ثالثة أيام، وهناك خمس���ة نهائيات 

متبقية".
وتابع مدرب الفريق الملكى قائال:" في حال خسارة لقب 
الدوري اإلسباني، سيكون بسبب أخطائنا، هذه هي كرة 

القدم ويجب أن تعاني من أجل الفوز".
وأش���اد زيدان، بقائد الفريق رام���وس، قائال:" راموس 
قائدنا في خ���ارج وداخل الملعب، إن���ه العب ال يمكن 
تكراره، وهو فريد م���ن نوعه ونحن نعرف ما ينقله من 

خبرات إلى باقى الالعبين".
وابتع���د ريال مدري���د، بصدارة ج���دول ترتيب الدوري 
اإلس���باني، برصي���د 74 نقطة، متفوقا بف���ارق 4 نقاط 
عن الغريم التقليدى برش���لونة، صاحب المركز الثاني 
برصي���د 70 نقطة، والذي تع���ادل الثالثاء الماضى مع 
فريق أتلتيكو مدريد، بنتيجة 2 – 2، بينما توقف رصيد 

نقطة فى المركز السادس.خيتاف���ى عن���د 52 

زيدان: عانينا كثيرًا أمام خيتافى.. ولم نحسم لقب الليجا

مدريد/ االستقالل:
أكدت تقارير إس���بانية، أن مفاوضات تجديد عقد ليونيل ميس���ي مع برشلونة توقفت، فيما 

يخطط البرغوث األرجنتيني لمغادردة كاتالونيا في يونيو 2021.
وذكر الصحفي اإلس���باني مانو كارينيو في إذاعة كادينا سير، أن المحادثات توقفت، 
بعدما كان لدى ميس���ي إمكانية الرحيل قبل 10 يوني���و الماضي وفقا للعقد، ولكنه 
فض���ل عدم تفعيل خيار الرحيل في الوقت الحالي، مع تفعيل العقد األخير الموقع 

في نوفمبر 2018، ويستمر حتى يونيو 2021.
وأوضح كارينيو أن ميس���ي محبط من المشاكل داخل النادي، في الوقت الذي يلقي 
لومًا كبيرًا على كل شيء يدور في كامب نو. وأشار إلى أن ميسي بدأ مشاركة خططه 

المستقبلية بالرحيل مع أهم الالعبين في الفريق.
كما أكد الصحفي اإلسباني أن ميسي غاضب بسبب عدم تزويد الفريق بصفقات 
مناس���بة وفش���ل إعادة البرازيلي نيمار لصف���وف الفريق، بجان���ب خالفاته مع 
المس���ؤولين بالنادي وخاصة إريك أبيدال المدير الرياض���ي، باإلضافة لخالفاته 

مؤخرا مع مدرب الفريق سيتين.
وسجل ميسي هدفه ال�700 مع برشلونة ضد أتليتكو مدريد في الجولة السابقة 
بالليجا، فيما ابتعد برشلونة عن المنافسة على اللقب بعد فوز ريال مدريد األخير 

أمام خيتافي وتوسيع الفارق في الصدارة.

ميسي يستعد لتفجير 
قنبلة مدوية في برشلونة

لندن/االستقالل:
كشف تقرير صحفي بريطاني، امس الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل الفرنسي 

أنطوان جريزمان نجم برشلونة.
ووفًقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال يخطط لتقديم عرض إلى برشلونة، من 

أجل التعاقد مع جريزمان خالل صفقة تبادلية.
وأش���ارت إلى أن الصفقة قد تش���هد مبدئًيا تواجد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، 
وال���ذي ينتهي عقده مع الجانرز في صيف الموس���م المقبل، ولم يوافق على التجديد 

حتى اآلن.
وأوضحت أن آرسنال مستعد إلضافة العب الوسط ماتيو جندوزي إلى الصفقة التبادلية، 

إلقناع برشلونة بالموافقة على بيع جريزمان.
ويعيش جريزمان فترة صعبة في برش���لونة، بعد أن أجبره المدرب كيكي سيتين على 
اإلحماء طوال الش���وط الثاني من مباراة أتلتيكو مدريد األخيرة، ثم دفع به في الدقيقة 

األخيرة.
ووجه والد وش���قيق جريزمان، انتقادات حادة على مواقع التواصل االجتماعي لسيتين، 

بسبب موقفه من الالعب الفرنسي.

آرسنال يضع 

خطة ضم جريزمان
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بيروت/ االستقالل: 
استعرض وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
ف���ي لبنان مع وزي���رة العمل اللبنانية لمي���ا يمين أوضاع 

العمال الفلسطينيين في لبنان. 
وضم الوفد كال من علي فيصل، وأركان بدر، وعلي محمود. 
كما حض���ر اللقاء المدي���رة العامة ل���وزارة العمل مارلين 

عطاالله والمستشار بطرس فرنجية.
وقدم الوفد ش���رحا ع���ن األوضاع التي يعيش���ها العمال 
الفلس���طينيون في لبنان الذين تأث���روا باألزمة اللبنانية 
وتداعياته���ا، آم���ال بنظ���رة لبنانية جديدة تجاه ش���عبنا 
وحقوقه اإلنسانية انطالقا من عالقات األخوة التي تجمع 

الشعبين الشقيقين.
وأكد الوفد أن المدخل ألي حوار مستقبلي يجب أن يكون 
على قاعدة التعاطي مع ش���عبنا وعمالنا وفق خصوصيته 
الت���ي ال يمكن ألحد أن ينكرها، كالجئين مقيمين قس���رًا 

في لبنان، وأوضاعن���ا القانونية تختلف عن أوضاع جميع 
األجانب في لبنان.

ودعا الحكومة اللبنانية إلى تفهم خصوصية أوضاع 
الالجئين الفلسطينيين والسماح للعمال والمهنيين 
بحق العمل بحرية وبدون إجازة عمل واس���تفادتهم 
الضمان���ات الصحي���ة واالجتماعي���ة،  م���ن كاف���ة 
واستثنائهم من أية إجراءات تضييقية تمس حرية 

العمل.
كما اس���تعرض الوفد الضغوط األمريكية واإلس���رائيلية 
عل���ى وكال���ة الغ���وث، والتي كان���ت من نتيجته���ا أزمة 
مالي���ة صعبة تعيش���ها موازنة األونروا، وض���رورة العمل 
كفلس���طينيين وع���رب ومجتمع دولي م���ن أجل معالجة 
أزمة وكالة الغوث ودفعه���ا لزيادة خدماتها كافة وتبني 
حالة طوارئ اقتصادية وإغاثية وصحية في إطار معالجة 

تداعيات أزمة كورونا.

مواجهات بين المواطني����ن وقوات االحتالل في 
كفر قدم قرب قلقيلية، مبينة أن جميع اإلصابات 

)مطاط / غاز ( عولجت ميدانيا.
م����ن جانب����ه، أفاد الناط����ق اإلعالمي ف����ي إقليم 
قلقيلية، منس����ق المقاومة الش����عبية في كفر 
قدوم مراد ش����تيوي، بأن جنود االحتالل اعتدوا 
الرصاص  المسيرة بوحشية مس����تخدمين  على 
المعدني وقناب����ل الغاز والصوت، ما أدى إلصابة 
15 مواطن����ا بالرص����اص المعدني، والعش����رات 

بحاالت اختناق، عولجت جميعها ميدانيا.
وأضاف أن جن����ود االحتالل اقتحم����وا عددا من 
منازل المواطنين بهدف نصب كمائن للش����بان، 

إال أنهم فشلوا في اعتقال أحد.
كم����ا أعلنت مص����ادر إعالمية إس����رائيلية امس 
الجمعة، ع����ن إصابة جنديين من قوات االحتالل 
بج����روح طفيفة خالل مواجه����ات في كفر قدوم 

قضاء قلقيلية.
وجاءت مس����يرة كفر ق����دوم األس����بوعية رفضا 
الستمرار إغالق الطريق الرئيس ورفضا لصفقة 
الق����رن وخطة الضم التي تنوي حكومة االحتالل 

تنفيذها في الضفة الغربية.
وتش����هد القرية تظاهرات أس����بوعية منذ عام 
2003؛ احتجاج����ا عل����ى إغالق االحتالل ش����ارع 
القرية، ورفضا للتوس����ع االس����تيطاني والجدار 
الفاصل. وتجابه قوات االحتالل تلك المسيرات 

السلمية بالقمع واالعتداءات.
وفي الس����ياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين 
امس الجمعة، خ����الل مواجهات مع االحتالل إثر 
قمعه����ا لفعالية احتجاجية، رفض����ا إلقامة بؤرة 
اس����تيطانية بأراض����ي بلدة عصيرة الش����مالية 

شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وشارك العش����رات بالمس����يرة التي دعت إليها 
بلدية عصيرة الشمالية وفصائل العمل الوطني 
إلقامة ص����الة الجمعة في منطق����ة بيت الزاكي 
في جبل عيبال، والتي يس����عى المس����توطنون 

لالستيالء عليها.
وتواج����دت قوات االحتالل بكثافة بالمنطقة إلى 
جانب حافالت للمستوطنين، ومنعت المشاركين 
من الوصول إل����ى الموقع، وأطلق����ت باتجاههم 
الرص����اص وقناب����ل الص����وت والغاز المس����يل 

للدموع. وأفاد الهالل األحمر الفلس����طيني، أن 6 
مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي واالختناق 
بالغاز، منه����ا إصابتان نقلتا للمستش����فى، إثر 

المواجهات التي اندلعت.
وكان����ت ق����د دع����ت بلدي����ة عصيرة الش����مالية 
الخمي����س، إلى أداء ص����الة الجمعة في المنطقة 
مه����ددة باالس����تيالء م����ن قب����ل مس����توطنين 
ف����ي أراض����ي عصي����رة الش����مالية، مش����يرة أّن 
المس����توطنين قاموا مؤخرا بوض����ع بيتا متنقال 
على قمة جبل عيبال في منطقة خلة الدالية على 

األراضي التابعة للقرية.
إلى ذلك، أصي����ب 23 مواطنا خ����الل مواجهات 
اندلع����ت في بل����دة ابوديس ش����رقي القدس ، 
أحدهم أصيب بالرصاص الح����ي بالجزء العلوي 
من الجس����د واصابة نزيف ش����ديد ونقل لتلقي 

العالج بالمستشفى.
وأوضح اله����الل االحمر أن االصاب����ات كما يلي : 
13اصابة بالغاز ع����الج ميداني، 3 إصابات حروق 
عالج ميداني، 6 إصابات بالمطاط عالج ميداني، 

إصابة بالرصاص الحي نقلت للمستشفى.

غزة/ االستقالل: 
أكدت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين 
أن الح���رب االس���رائيلية المس���عورة الت���ي 
تش���ن على قيادات وك���وادر وأعضاء الجبهة 
في مختل���ف مناطق الضف���ة والقدس وفي 
داخل الس���جون إما بالمالحقة أو االستدعاء أو 
االعتقال أو فرض اإلقامة الجبرية أو العزل هو 
استمرار الستهداف نهج المقاومة المتأصل 
فيه���ا، ومحاولة جدي���دة لض���رب أي حراك 
وطن���ي ميداني مقاوم لالحتالل ومش���اريعه 

التصفوية على األرض.
االحت���الل  إق���دام  أن  الجبه���ة  واعتب���رت 
االس���رائيلي في األيام األخي���رة على اعتقال 
العش���رات م���ن كادرات الجبه���ة النس���وية 
والنقابي���ة، فضال عن  والش���بابية والطالبية 
تصعيد هجمته���ا على أس���رى الجبهة في 
داخ���ل الس���جون كما حدث من ع���زل للقائد 
وائل الجاغوب واالقتحام المتكرر لألقس���ام، 
وصواًل إل���ى اختطاف القائد نض���ال أبو عكر 
أم���س الجمعة هو محاولة فاش���لة للنيل من 

عزيمة وإرادة رفاق الجبهة الذين يتمترسون 
في خن���دق المقاومة والنض���ال، ويواجهون 
مختلف أشكال االستهداف بصالبة منقطعة 

النظير.
وختم���ت الجبه���ة بيانه���ا مؤك���دة أنها لن 
تس���اوم أو تهادن على مواقفها أو على شبٍر 
واحٍد م���ن أرضه���ا، وس���تبقى تحافظ على 
النضالي  برنامجها  وثورية  مواقفها،  مبدئية 
رغم جس���امة التضحيات وحجم االستهداف 

الواسع لها.

الشعبية: الحرب على كوادرنا لن تنال من عزيمتنا

غزة/ االستقالل: 
نظمت رابطة علماء فلس���طين واالتح���اد العالمي لعلماء 
المسلمين فرع فلس���طين الملتقى الدولي لقاء دوليا عبر 
تطبيق )زوم( بعنوان " ضم االحتالل لألرض الفلسطينية 
وآثاره وس���بل المواجهة " ، وس���ط حضور ومشاركة عدد 
م���ن علماء فلس���طين وعلماء الخ���ارج وعدد م���ن النواب 

والشخصيات األكاديمية.
وخالل اللقاء الذي كان يبث بش����كل مباشر على عدد 
من وسائل االعالم الفلسطينية والدولية تم اختراق 
رابط الملتقى من االحتالل االس����رائيلي والس����يطرة 
الكامل����ة على اللقاء وبث مقاطع تشويش����ية بغرض 
إفش����ال هذا الملتقى، األمر الذي استدعى وقف بث 

اللقاء الدولي.
وأكد المتداخلون المجتمعون في الملتقى أن فلس���طين 
أرض عربية إس���المية من بحرها إلى نهرها، لن يؤثر على 

انتمائها العربي االس���المي أي محاوالت لطمس الهوية 
ومصادرة األراضي.

وش���دد د. م���روان أبو راس رئيس رابطة علماء فلس���طين 
ورئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين 
على أن كل أطياف الشعب الفلسطيني موحدون وثائرون 
وغاضبون ضد ق���رار الضم الصهيون���ي لبعض األراضي 

الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال: " نحن كعلماء فلس���طين س���نمضي قدمًا لتنفيذ 
أي نش���اط وأي فعالي���ة تنص���ر قضيتنا الفلس���طينية 
العادلة، ولن نتوقف عن بيان الحكم الش���رعي للتعاطي 
م���ع موضوع الضم وغيره، وتوجه بالش���كر الجزيل لألخوة 
المشاركين بالندوة، والذين تمكنوا من إلقاء مداخالتهم 
وكذلك الذين لم يتمكنوا من الحديث بسبب التشويش 
المتعمد من االحتالل ، راجيًا من الله أن يكون تحضيرهم 

واجتهادهم في ميزان حسناتهم يوم القيامة ".

االحتالل يخترق لقاء دوليًا
 حول الضم عبر برنامج »زووم«

الديمقراطية تستعرض مع وزيرة العمل 
اللبنانية أوضاع العمال الفلسطينيين

برلين/ االستقالل: 
نظمت )شبكة صامدون( امس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام البرلمان األلماني 
في العاصم���ة األلمانية برلين، وذل���ك رفضًا لمخططات الض���م الصهيونية 
وس���رقة ومصادرة واحتالل األراضي الفلس���طينية، وتدمير المنازل ومشاريع 

التصفية االستعمارية من قبل االحتالل الصهيوني.
وفي وقٍت سابق، وّجهت الش���بكة نداًء للجماهير العربية للمشاركة الحاشدة 
في عش���رات المسيرات والمظاهرات واالعتصامات التي ستخرج في فعاليات 
أس���بوع الغض���ب الذي بدأ ف���ي األول من تم���وز الجاري، في نح���و 80 مدينة 
والعدي���د من العواص���م الغربية والعالمي���ة، رفًضا وتصدًيا لمش���روع الضم 
االس���تعماري والذي يعتب���ر جزءًا من عملية إخضاع كل فلس���طين إلى نظام 
االحتالل واالس���تعمار. وأكدت الشبكة على أن تصعيد االستعمار الصهيوني 
من سياساته وممارساته االستعمارية واالستيطانية التوسعية بحق الشعب 
واألرض الفلس���طينية والعربي���ة، مدعومًا بالكامل من الق���وى اإلمبريالية في 
العالم، يتطلب اليوم من الجماهير العربية التحّرر مما تفرضه عليها أنظمتها 
السياس���ية الرجعية من قيود، لتس���تعيد بوصلتها نحو فلسطين، وتنهض 

مجدًدا وتلحق بمسيرة التحرير.

وقفة أمام البرلمان األلماني 
رفضًا لمخطط الضم

القدس المحتلة/ االستفالل: 
أعلن���ت وزارة الصح���ة ف���ي حكوم���ة االحت���الل 
اإلسرائيلي، مس���اء  أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد 
اإلصاب���ات بفيروس كورون���ا في "إس���رائيل" إلى 
28055 حال���ة، و326 حال���ة وفاة، عقب تس���جيل 
1008 إصابة جديدة بالفيروس خالل ال�24 س���اعة 

الماضية.
وأش���ارت الوزارة في بي���ان صحفي، إل���ى أن عدد 

اإلصابات في "إس���رائيل" ارتفع ليصل إلى 28055 
مصاب، بينهم 77 بحالة خطيرة.

ومن جانبه، ق���ال وزير الطاقة يوفال ش���تاينتس 
للقناة ال����7 العبرية: "إذا حافظن���ا على االنضباط، 
فس���نتغلب عل���ى كورون���ا، يجب عل���ى الجمهور 
االمتثال للقواعد، إذا كنا حريصين، فلن نضطر إلى 

تشديد القيود".
وحس���ب ما أوردته قناة "كان" العبرية، عزا باحثون 

من الجامعة العبرية بالقدس س���بب االرتفاع الحاد 
في ع���دد اإلصابات بفي���روس كورون���ا مؤخرًا إلى 

السماح بإقامة تجمعات كبيرة.
وأشارت إلى أن شرطة االحتالل قامت بتحرير 3320 
مخالف���ة خالل ال� 24 س���اعة األخيرة بس���بب عدم 
االلت���زام بتعليم���ات وزارة الصح���ة، م���ن بينها 8 
مخالف���ات بحق أصح���اب قاعات أف���راح لخرقهم 

القيود.

ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أطلقت الس���لطات اإلسرائيلية س���راح مواطن أردني وسلمته 
لعمان بش���كل س���ري، وذلك عقب اعتقاله ق���رب الحدود في 

منطقة غور األردن، بتهمة تهريب األسلحة.
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أمس الجمعة 
أنه "بعد أكثر من شهر على اعتقال الشرطة اإلسرائيلية تاجر 
أس���لحة أردنيا في غور األردن، قام���ت باإلفراج عنه ورحلته إلى 

بالده الخميس، تحت غطاء من السرية".
وأضافت القناة أن "الش���رطة اإلس���رائيلية عللت إطالق سراح 
األردني بأنها لم تجد أي أدلة لمحاكمته"، ونقلت عن مس���ؤول 
إس���رائيلي قوله: "إطالق س���راح األردني جاء بس���بب مخاوف 
لتعريض العالقات الدبلوماس���ية مع عمان إلى الخطر، وخشية 

إلحاق الضرر بمصادر للمخابرات اإلسرائيلية".
وتابع���ت: "بعد 13 يوما من االعتق���ال، حدث تحول ومنعطف 
كبيران، تقرر إغالق الملف ضد المش���تبه فيه وإطالق سراحه، 

دون علم أحد، وتم ترحيله إلى بالده".
وأش���ارت القناة في تقريرها، إلى أنه "في الفترة األخيرة كانت 
هن���اك بوادر أزمة بين "إس���رائيل" واألردن، عل���ى خلفية نية 
"إسرائيل" ضم مناطق في الضفة الغربية وبين تلك المناطق 
غور األردن وش���مال البحر الميت، المتاخمين للحدود األردنية 

اإلسرائيلية".

»إسرائيل« تفرج سرًا عن 
أردني وتعيده إلى عمان

�إ�صابات بالر�صا�ص ..
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سيول/ االستقالل: 
يعتبر الهاتف الذكي من أكثر األش���ياء التي قد تصيب اإلنس���ان بفي���روس »كورونا« 
المس���تجد، بسبب مالمس���ته لليدين طوال اليوم، ووضعت شركة »سامسونغ« الكورية 
 ITFIT UV« الجنوبية حال لهذا بطرحها لش���احن الس���لكي. ويتميز الش���احن الجدي���د
Sterilizer« بأنه يس���تخدم األشعة فوق البنفسجية للتعقيم، وتؤكد الشركة أنه قادر 
على قتل 99% من البكتيريا والجراثيم وما شابه فقط في خالل 10 دقائق، بحسب موقع 
»إندغادجيت«. وأثبتت دراسة بحثية حديثة أن مصابيح األشعة فوق البنفسجية قادرة 

على قتل »أكثر من 99.9% من الفيروسات التاجية المحمولة جوا«.
ويأتي الجهاز على ش���كل صن���دوق أبيض كبير مع غطاء مغناطيس���ي، وهو قادر على 

استيعاب هواتف ضخمة بحجم »غالكسي إس 20 ألترا«.
كما يمتاز الش���احن بأنه لي���س مخصصا لهواتف »سامس���ونغ«، وإنما ألي جهاز يدعم 
الش���حن الالسلكي، ويوفر شحنا بالداخل السلكيا بقدرة 10 واط بدون أي مشاكل، وأثناء 

عملية شحن الهاتف الذكي، سيتم تنظيفه وتطهيره بالكامل.
وعلى الرغم من أن أجهزة الش���حن الالس���لكي باألشعة فوق البنفسجية ليست جديدة، 

لكنها شهدت ارتفاعا كبيرا في شعبيتها بعد تفشي فيروس »كورونا« المستجد.
وشاحن »ITFIT UV« متوافر حاليا في تايالند مقابل نحو 51 دوالرًا أمريكيًا، بينما ال يزال 

غير متوفر في هونغ كونغ أو الواليات المتحدة.

شاحــن السلكــي
 يحميــك مــن كورونــا 

مواطنون يح�شدون القمح يف مدينة دورا باخلليل �شمن اإجراءات الوقاية من انت�شار فريو�س كورونا

تكساس/ االستقالل: 
توفي زوج���ان أمريكيان ، بع���د إصابتهما بفي���روس »كورونا« 

المستجد، وذلك بعد زواج دام 53 عاما.
وبحسب شبكة »سي إن إن« األمريكية، فقد توفي الزوجان بيتي 
)80 عاما( وكيرتس )79 عاما( تاربيلي ممسكين بأيدي بعضهما 

لحظة وفاتهما بكورونا في والية تكساس األمريكية.
وتوفي الثنائي في غضون س���اعة واح���دة في يوم 18 حزيران، 
وحرصا على تشابك أيديهما خالل الدقائق األخيرة من عمريهما.

وقال تيم نج���ل الزوجين إن والدته بيتي ظهرت عليها أعراض 
الفيروس القاتل قبل نقلها مباش���رة إلى مستش���فى تكساس 
هاريس ميثوديس���ت فورت وورث في 9 يونيو، فيما تم إدخال 

والده كيرتس إلى نفس المستشفى بعد يومين فقط.
وتابع أن والدت���ه اتصلت به وش���قيقته وأخبرتهما أن حالتها 

الصحية ف���ي تدهور، وبمجرد أن أخبرا والدهما عن صحة زوجته 
بيتي ب���دأت صحته في التدهور أيضا، واستس���لم ألن يتوفى 

معها.
وكانت بيتي وكيرتس ترابيلي يرقدان في غرفتين منفصلتين 
أثناء تلقيهما العالج، ولكن تم وضعهما معا داخل غرفة العناية 
المركزة، بفضل الممرضة بليك ثرون، التي بذلت قصارى جهدها 

لتحقيق هذا.
وتوفيت بيتي بعد حوالي 20 دقيقة من وضعها مع زوجها، ثم 

تبعها زوجها كيرتس بعد حوالي 45 دقيقة.
وأش���ار نجلهما تيم إلى أنهما كانا قادري���ن على التواصل مع 
بعضهما دون كلمات ف���ي لحظاتهما األخيرة، ألنهما »يعرفان 
بعضهما البعض جيدًا وبالقدر الذي يس���مح لها التواصل دون 

كلمة واحدة«، بحسب قوله.

نيروبي/ االستقالل: 
 تواجه أفريقي����ا إحدى أخطر هجم����ات الجراد والتي 
ظه����رت بالتزامن مع جائحة كورون����ا لتقضي على ما 
تبقى من أمل لدى المواطنين، بعد أش����هر من الحجر 
المنزلي وسياسات التباعد االجتماعي وما رافقها من 

تراجع اقتصادي عام.
وتواجه دولة كينيا وبعض دول شرق أفريقيا هجوما 
هو األسوأ منذ حوالي 70 عاما، وقد تصل خسائر القرن 
األفريقي واليمن بسبب الجراد إلى نحو 8.5 مليار دوالر 

بنهاية عام 2020.
ويح����اول العلم����اء في كيني����ا وضع الحل����ول والقيام 
بالدراس����ات لمواجهة أس����راب الجراد التي تعصف 
بالبالد، وتعتبر المبيدات من الطرق الش����ائعة، لكنها 

من جهة أخرى تضر بالمحاصيل وبالبيئة المحيطة.
لكن العلماء الكينيين وجدوا حال غريبا لمشكلة الجراد، 
بحس����ب وكالة "رويتر"، عن طري����ق تحويلها لوجبات 

طعام لإلنسان والحيوان على حد سواء.
وبحسب تصريحات الفريق العلمي الكيني، فإن أكل 
الجراد وطهيه هي الطريقة األمثل واألكثر أمانا للبيئة 

واألسرع لمحاربته.
واستخدم الفريق أجهزة ومعدات خاصة تقوم بشفط 
الج����راد وجمعه ومن ثم طهيه وطحنه ليتم خلطه مع 

الوجبات األخرى.
وبيئ����ة  لفس����يولوجيا  الدول����ي  المرك����ز  ويعم����ل 
الحشرات )ICIPE( على الترويج ألكل الحشرات لجعله 

أمرا طبيعيا بين السكان.
ون����وه العالم في المركز، كريس����انتوس تانغا، إلى أن 
الج����راد ليس فق����ط غنيا بالبروتين، ب����ل أيضًا مذاقه 

شهي.
ويق����وم الطهاة في المركز بإع����داد الجراد وحده على 
ش����كل وجبات مقلي����ة وبإضافة بع����ض الخضراوات 

والتوابل ليأخذ شكل الكباب العادي.

بعد زواج دام 53 عامًا... كورونا محاربة الجراد بتحويله إلى كباب في كينيا 
يقتلهمــا فــي يــوم واحــد

االستقالل/ وكاالت:
قام فريق من الباحثين المنتس���بين إلى مؤسسات مشتركة من كوريا الجنوبية وأمريكا 
بتصميم كاميرا صغيرة واسعة النطاق تعتمد على هيكل وعدسات مستوحاة من عيون 
األس���ماك. وقام الباحثون بدراس���ة العيون المائية بهدف تحس���ين وتطوير كاميرات 

صغيرة وخفيفة تتمتع بمجال رؤية واسعة مشابهة ألعين األسماك.
ويواصل مطورو الهوات���ف الذكية إجراء المزيد من األبحاث حول الميزات الجديدة التي 

تتمتع بها كاميرات المجال الواسع، نظرا للطلب الكبير عليها في الهواتف الذكية.
تتطلب كاميرات المجال الواس���ع اس���تخدام العديد من العدس���ات الضخمة والثقيلة 
جدا بالنس���بة ألجهزة الهاتف المحمول، ولمعالجة هذه المش���كلة اتجه الباحثون إلى 
العيون المائية، خاصة تلك الموجودة في معظم األس���ماك، بحسب البحث المنشور في 

مجلة "techxplore" العلمية المتخصصة بالتكنولوجيا.
والحظ الباحثون أن عين السمكة لها عدسة واحدة وشبكية مقوسة، ومن المعروف أن لها 
قدرات واسعة الزاوية تصل حتى 160 درجة، باإلضافة إلى أن معظم األسماك لديها حدة 
بصرية عالية ومجال عميق، وهي ميزات مرغوبة في الكاميرات الصناعية واس���عة مجال 
الرؤية. واس���تطاع الباحثون تصميم كاميرا تعتمد على بنية عيون األسماك التي كانوا 
يدرسونها، وقاموا ببناء عدسة أحادية المركز من نوع القشرة التي تحتوي على مؤشرات 

انكسار منفصلة للقشرة واللب مشابهة لتلك الموجودة لدى األسماك.
كما قاموا أيًضا ببناء صمام ثنائي من س���ليكون نانورود في شكل نصف كروي له شكل 

يتطابق مع المستوى البؤري للعدسة المركزية لدى األسماك.
وأدى وضع الجزئين مًعا وإضافة فتحة في مبيت مخصص إلى جهاز تصوير صغير جدًا 

)وخفيف( لتقديم مجال الرؤية واسع النطاق.

ويلينغتون/ االستقالل: 
أعلن���ت الس���لطات النيوزيلندية أن اإلرهاب���ي برينتون 
تاران���ت، مرتكب مجزرة المس���جدين بمدينة كرايس���ت 
تشيرش، س���يمثل أمام القضاء مجددا في 24 أغسطس 
المقب���ل. جاء ذلك على لس���ان قاضي المحكم���ة العليا، 

كاميرون ماندر، وفق "راديو نيوزيلندا".
ولفت القاضي إلى أن اإلرهاب���ي تارانت الذي أقر بالتهم 
الموجه���ة إليه في القضية، س���يمثل أمام المحكمة في 
24 الش���هر المقبل، حيث س���تعقد جلس���ة الحكم على 

منفذ المجزرة، وتستمر 3 أيام. وأشار إلى أن قيود جائحة 
كورونا، تس���ببت بالتأخر في تحديد موعد النطق بالحكم، 
ف���ي ظل عدم تمكن متضررين وأس���ر ضحايا من العودة 
إلى نيوزيلندا بس���بب التدابير. وأشار إلى امكانية اتاحة 
حضورهم جلسة المحكمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 

حال لم يتمكنوا من العودة للبالد في تاريخ الجلسة.
ولفت إلى أنه من المخطط أن تس���تمر الجلسة 3 أيام، بما 
في ذلك االس���تماع إلفادات المتضررين وأس���ر الضحايا، 
وقد تطول أكثر بحس���ب الحاجة. وفي 26 مارس/ آذار أقر 

اإلرهابي برنتون تاران���ت، الذي مثل أمام المحكمة، خالل 
جلسة استماع عبر الفيديو، بكل التهم الموجهة إليه.

وقال رئيس المحكمة القاضي كاميرون ماندر في حينه، 
أن موع���د النطق بالحك���م على تارانت س���يتحّدد الحقًا، 
معتب���رًا أّن "اإلقرار بالذنب يمّثل خطوة مهمة للغاية نحو 

بلوغ نهاية هذه المحاكمة الجنائية".
وفي 15 مارس/آذار 2019، ش���هدت كرايس���ت تشيرش 
مج���زرة مروعة؛ حي���ث هاجم تارانت بأس���لحة رشاش���ة 

المصلين في مسجدي "النور" و"لينوود".

لندن/ االستقالل: 
توصل علماء بريطاني���ون إلى أن التحديق في ضوء أحمر 
لم���دة ثالث دقائق يوميا يس���اعد في الحف���اظ على قوة 
البصر، حيث تقوم نبضات قصيرة من الضوء األحمر طويل 

الموجة بتنشيط خاليا شبكية العين.
فق���د يصبح التحديق في ضوء أحم���ر لمدة ثالث دقائق 
لدى البعض روتينا يوميا مثل غسيل األسنان، وذلك من 
أجل تالفي تراجع البصر مع تقدم العمر. توصل إلى هذه 
النتيج���ة فريق من العلماء ترأس���ته غلين جيفري، وهي 
أستاذة بمعهد طب العيون بجامعة كينغز كولدج بلندن.

ونش���ر الباحثون نتائج دراستهم يوم 29 يونيو/حزيران 
 The Journals of( الماضي في مجالت علم الش���يخوخة

Gerontology( العلمية.
وشارك في الدراسة 24 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 
28 و72 عاما وال يعانون من مش���اكل بصرية مسبقة. 
فحص العلماء في البداية مدى حساسية مستقبالت 
الضوء بالش���بكية ل���دى المش���اركين، وتتكون هذه 
المستقبالت من الخاليا المخروطية المسؤولة عن رؤية 
األل���وان، والخاليا العصوية المس���ؤولة عن الرؤية في 
الظالم والرؤية المحيطية، وهي رؤية األش���ياء الواقعة 

خارج مركز الرؤية الرئيسي.
من أجل فح���ص الخاليا المخروطية، حصل المش���اركون 
على أدوية لتوسيع حدقة العين، ثم طلب منهم العلماء 
محاولة التعرف على إشارات خفيفة من الضوء في الظالم. 
ولفحص الخاليا العصوية لدى المش���اركين، كان عليهم 

التعرف على حروف ملونة معتمة وغير واضحة.
بعد هذه االختبارات، حصل المش���اركون على  كشافات 
صغي���رة، وتوجب عليه���م النظ���ر للنور األحم���ر لهذه 
الكش���افات لمدة ثالث دقائق يوميا على مدار أسبوعين 

ليقوموا بعدها بإعادة هذه االختبارات مرة أخرى.

مرتكب مجزرة المسجدين بمدينة كرايست يمثل أمام المحكمة 24 آب المقبل

علماء بريطانيون: التحديق في ضوء أحمر لمدة ثالث دقائق يوميًا يحافظ على قوة البصر

العلماء يصنعون كاميرا 
خارقة من عيون األسماك 


