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غزة/ االستقالل: 
ش���نت الطائرات اإلس���رائيلية، مس���اء أمس األحد 
غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة  ؛ بعد زعم 
جيش االحت���الل، إطالق 3 قذائف صاروخية باتجاه 

مستوطنات الغالف.
وأفاد ش���هود عيان بأن طيران االحتالل استهدف 

مرصدين يتبعان للمقاومة وأرضًا زراعية ش���رق حي 
الزيتون ش���رق مدينة غزة، دون أن يسجل إصابات. 
وف���ي وقت س���ابق ، زع���م المتحدث باس���م جيش 
االحتالل اإلس���رائيلي من مس���اء أمس األحد، رصد 
إطالق 3 قذائ���ف صاروخية من قطاع غ���زة باتجاه 

مستوطنات غالف غزة.  

قصــف »إسرائيلي« على
 أهــداف فــي قطــاع غــزة

القدس المحتلة- بيت لحم/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المس���توطنين، صباح أمس األحد، 
باحات المس���جد األقصى، تحت حراس���ة مشددة 
من ش���رطة االحتالل، يتزامن ذلك مع اعالن مجلس 

المس���توطنات في الضفة الغربية، عن بدء العمل 
في بن���اء 164 وح���دة اس���تيطانية جدي���دة في 
مس���توطنة "نفيه دانيال" جنوب بيت لحم. وجدد 
المسجد  المستوطنين، اقتحامهم باحات  عشرات 

األقصى المبارك أمس األحد، وذلك تحت حراس���ة 
مشددة من ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي. وأفادت 

 84 أن  الق���دس،  أوق���اف  مديري���ة 
مس���توطنًا، اقتحموا باحات األقصى، 

الخليل في مواجهة 
»عاصفة« كورونا.. القلق 

ينتاب المواطنين!
غزة/ سماح المبحوح: 

أخذ الوضع الوبائي النتش���ار فيروس »كورونا« في مدينة 
الخلي���ل، جنوبي الضف���ة الغربية المحتلة 
ا خصوصا في األيام  يأخذ منح���ى تصاعدّيً

للمرة الرابعة.. عباس يمدد 
حالــة الطــوارئ 30 يومــًا

رام الله/ االستقالل: 
دع���ت القوى الوطنية واالس���المية إلى مواصلة األنش���طة والفعاليات 
الش���عبية في إط���ار تصعيد الفعل الش���عبي المق���اوم لالحتالل بكل 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى.. اإلعالن 
عن بناء 164 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

عوض الله لـ »االستقالل«: امتناع بنوك عن 
صرف رواتب األسرى والمحررين يخدم االحتالل

د. الهنــدي: مواجهــة الضــم تكـون 
بالمراهنة الحقيقية على وحدتنا وقوتنا 

الجهاد: قرارات نقابة الصرافين 
اللبنانية »إمعان في التضييق« 
على الالجئين الفلسطينينن 

الضفة الغربية / االستقالل: 
أصيب عش���رات العمال والمواطنين أمس األح���د باعتداء قوات 
االحت���الل عليهم لدى محاولتهم الدخ���ول ألراضي 48 من خالل 

إصابات بالرصاص واالختناق باعتداءات 
االحتالل والمستوطنين بالضفة 

غزة/ االستقالل: 
ق���ال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
 مش���رع الضم قائم 

َّ
في فلس���طين د. محم���د الهندي »إن

منذ س���نوات ومحمي بقوانين صهيونية، ولكن نتنياهو 
وترامب أرادا االعالن عن خطوة الضم تنفيذًا 
لوعودهم االنتخابي���ة«. وأضاف د. الهندي 

بيروت/ االستقالل: 
أك���دت حرك���ة الجهاد اإلس���المي ف���ي لبنان أم���س األحد، أن 

قرارات نقاب���ة الصرافين ال���ذي بموجبه ُيحرم 
غي���ر اللبنانيي���ن م���ن االس���تفادة من ش���راء 

غزة/ قاسم األغا:
دعا عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير 
فلس���طين إياد عوض الله، إلى بناء وحدة وطنية حقيقية 

مس���تندة إلى خطوات من جانب الس���لطة الفلسطينية؛ 
الض���ّم  ومخط���ط  االحت���الل،  لمواجه���ة 
االستعماري لألغوار، ومس���احات واسعة من 

رام الله/ االستقالل:
واصل األس����يران عدي ش����حادة من مخيم الدهيشة في 
بي����ت لحم، وفادي غنيمات من بلدة صوريف في الخليل، 

إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضًا العتقالهما اإلداري. 
وقال نادي األس����ير في بي����ان صحفي: إن 
األس����ير ش����حادة مضرب عن الطعام منذ 

أسيران يواصالن إضرابهما المفتوح عن الطعام

�أبو بكر: بع�ض 
�لبنوك مل ت�صرف 

رو�تب �لأ�صرى

تو��صل �لتظاهر�ت 
و�لإد�نات �لدولية 

لقر�ر �صم �مل�صتوطنات 

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الصحة أمس األحد تس���جيل 3 حاالت وف���اة لمصابين بفيروس 

"كورونا" بالضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين 
إلى 20 وفاة، وتس���جيل 472 إصابة مما يرفع حصيلة اإلصابات 

3 وفيات وأكثر من 470 إصابة 
بفيروس كورونا في الضفة والقدس 

االحتالل يصادق على هدم 
منزل أبو بكر في يعبد
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امل�صتوطنون يوا�صلون اقتحاماتهم لباحات امل�صجد الأق�صى 
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بيروت/ االستقالل: 
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في لبن���ان أمس االحد، 
أن ق���رارات نقابة الصرافي���ن الذي بموجب���ه ُيحرم غير 
اللبنانيين من االس���تفادة من ش���راء ال���دوالر األمريكي 
المدعوم م���ن البنك المركزي لتأمين حاجات المواطنين، 

إمعاٌن في التضييق على الالجئين الفلسطينيين.
وأوضحت الحرك���ة، في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، 
أنه بخصوص التعميم رقم 6 بتاريخ 2020/7/3 الصادر 
ع���ن نقابة الصرافين في لبنان تماش���يًا م���ع موجة من 
الق���رارات المجحف���ة بحق الفلس���طينيين ف���ي لبنان، 
أصدرت نقاب���ة الصرافين قرارها ال���ذي يحمل الرقم 6 
بتاري���خ 2020/7/3، والذي بموجبه، ُيحرم غير اللبنانيين 
من االس���تفادة من ش���راء الدوالر األمريكي المدعوم من 

البنك المركزي لتأمين حاجات المواطنين.
ولفت���ت إلى أن ه���ذا الحرم���ان يطال أقس���اط الطالب 
الجامعيي���ن خ���ارج لبنان، وإيج���ار س���كن الطالب في 
الخارج، ناهيك عن تس���ديد قسط منزل وتأمين تمويل 
ش���ركات المواد الغذائية التي يح���رم القانون اللبناني 

الفلسطينيين منهما في األساس.
وعَدت الحركة القرار، اس���تمرارًا لنهج التمييز ذاته الذي 
يستهدف الالجئين الفلسطينيين، ويطالهم أكثر من 
س���واهم على اعتبار أنهم مقيمون في هذا البلد وليس 
لهم وطن يعودون إليه ل���و أرادوا؛ فهم الجئون بانتظار 

العودة وليسوا رعايا.
وع���دت الحركة هذا الق���رار إمعانًا ف���ي التضييق على 
شعبنا وأهلنا في لبنان، ومحاصرتهم، محذرة من أن مثل 

هذه السياس���ات تؤدي إلى الزج بهم في أتون الخالفات 
اللبناني���ة الداخلي���ة، عبر ف���رض المزيد م���ن إجراءات 
التضييق عليهم. وقالت الحرك���ة :"إن القاصي والداني 
يعرف أن الالجئين الفلس���طينيين في لبنان يساهمون 
ف���ي ضخ العملة األجنبية في الس���وق المحلي من خالل 

المؤسسات الدولية واألهلية وسواها".
ودع���ت الحركة، نقابة الصرافين إل���ى عدم حرمان أهلنا 
في لبنان من أبسط حقوقهم، مطالبًة الحكومة اللبنانية 
والمجلس النيابي اللبناني إلى التحرك سريعًا لرفع هذا 

الظلم الجديد عن أهلنا في لبنان.
وأكدت، أن شعبنا متمسك بموقفه في الحياد اإليجابي 
عن كل ما يجري في لبنان، متمنين للبنان العزيز وألهله 

االستقرار واالزدهار.

غزة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
 مش���رع الضم قائم 

َّ
في فلس���طين د. محمد الهندي "إن

منذ س���نوات ومحمي بقوانين صهيونية، ولكن نتنياهو 
وترام���ب أرادا االعالن عن خط���وة الضم تنفيذًا لوعودهم 

االنتخابية".
وأض���اف د. الهندي في تصريح���ات اذاعية أمس االحد: 
 الض���خ االعالمي العبري حول مش���روع الضم كش���ف 

َّ
"إن

عن اإلجماع اإلس���رائيلي على سياسة ضم المستوطنات 
واألغوار، وأن���ه ال يمكن أن تكون هن���اك دولة أخرى بين 

حدود النهر والبحر".
 "إسرائيل" ال تقيم اعتبارًا سوى 

َّ
وأش���ار د. الهندي إلى أن

للتجاذبات الداخلية اإلس���رائيلية، بالشراكة والتعاون مع 
اإلدارة األمريكية، وال تعطي قيم���ة للعرب وأوروبا وحتى 
 الس���لطة الفلس���طينية مكش���وفة 

َّ
روس���يا، الفتًا إلى أن

وتهديداتها لفظية ال تساوي شيئًا عند "إسرائيل"، قائاًل: 
"الفلس���طيني يصبح له وزن إذا كان له قوة على األرض .. 

المراهن���ة الحقيقية يجب أن تكون على قوتنا ألن العالم 
يحترم القوي، والجميع منش���غل بمصالحه سواًء عربيًا او 

دوليًا".
وأض���اف د. الهندي: الش���عب الفلس���طيني موحد ضد 
الصفقة وضد الضم، وه���ذا اإلجماع يجب أن تحميه قوة 

حتى يكون له وزن في السياسة.
 الضم اإلس���رائيلي يشكل 

َّ
وجدد الهندي تأكيده على أن

خطرًا على الكل الفلسطيني، ويفتح باب التهجير ويجزأ 
الضفة ويطال الفلسطينيين في الداخل المحتل، مشيرًا 
 "إس���رائيل" ذاهبة إلى الضم على مراحل وهذا أمر 

َّ
إلى أن

خطير جدًا، وس���ط صمت العالم بأس���ره مثلم���ا ُأعلن عن 
القدس عاصمة للكيان.

وقال: "الضم مسألة خطيرة جدًا ونحتاج مسارًا بديال لخيار 
حل الدولتي���ن، الذي أضحى غير واقع���ي وعبثي، بحيث 

نواجه العدو بكل ما نملك وخاصة المقاومة الشعبية".
وفيم���ا يتعلق باللقاء األخير بي���ن حركتي حماس وفتح، 
قال: "نحتاج إلى تطوير اللق���اء األخير بين فتح وحماس، 
ونحن نبارك وندعم ه���ذه الخطوات، لكن المصالحة أكبر 

من مؤتمر صحفي وإعالن".
وأضاف: نحن محكومون إلى ما يجري على األرض، المدخل 
إلى الوحدة هو إعادة بناء منظمة التحرير كمرجعية وطنية 

وفق تفاهمات بيروت 2017.

غزة/ قاسم األغا:
دعا عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية 
لتحرير فلس���طين إياد عوض الل���ه، إلى بناء وحدة 
وطنية حقيقية مس���تندة إلى خط���وات من جانب 
السلطة الفلسطينية؛ لمواجهة االحتالل، ومخطط 
الضّم االس���تعماري لألغوار، ومساحات واسعة من 

الضفة الفلسطينية المحتلة.
وقال عوض الله في تصريح لصحيفة "االستقالل" 
أمس األحد، "خطورة المرحلة، تس���توجب مصالحة 
حقيقية مس���تندة إلى ترجمة عملية من الس���لطة 
الفلسطينية، باتجاه تطبيق قرارات اإلجماع الوطني 
كافة، وسحب االعتراف بالكيان الصهيوني، ووقف 
التنسيق األمني الكامل معه، وإلغاء اتفاق أوسلو".  
ا لبناء مصالحة  وعّد تلك العناوين معياًرا أساس���ّيً
فلس���طينية جاّدة، كونها )العناوي���ن( ُتعد محط 
الخالف منذ عقود طويلة، على الساحة الداخلية، إذ 
بدون تحقيقها ال يمكن إح���راز تقّدم حقيقي في 

ملف المصالحة.
ومن���ذ يوني���و )حزيران( 2007، تش���هد الس���احة 
الفلسطينية حالة من االنقسام بين حركتي "فتح" 
و"حماس"، إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدة في 

إنهائها حتى حينه.

خطوة �إيجابية
وفي هذا الص���دد، وصف عضو اللجن���ة المركزية 
العامة للجبهة الشعبية انعقاد المؤتمر الصحفي 
المشترك بين "فتح" و"حماس" الخميس الماضي، 
واإلعالن خالله عن العمل مًعا إلفشال مخطط الضم 

االستعماري ب� "الخطوة اإليجابية". 
وقال "هذه خطوة إيجابية نحن )الجبهة الشعبية( 
نشجعها، ونؤكد ضرورة اس���تمرار هذا التنسيق، 
وهذه ال���روح الوحدوية، في إطار مواجهة االحتالل 

ومخططاته االستعمارية".
وأضاف "ف���ي ضوء األج���واء اإليجابي���ة بين فتح 
وحم���اس، المطل���وب تبّني اس���تراتيجية وطنية 
جديدة، قائمة على المواجهة الشاملة مع االحتالل، 
وقطع الصلة بكل مخرجات أوس���لو"، داعًيا رئيس 
الس���لطة الفلس���طينية محمود عب���اس إلى دعوة 
اإلطار القيادي لمنظمة التحرير، الذي يضم األمناء 
العامين للفصائل، لالتفاق على هذه االستراتيجية.

وعّب���ر عن رفض جبهته تمس���ك فريق الس���لطة 
ب�ما وصفه "وهم التس���وية وخيار أوسلو العقيم"، 
مشددًا على وجوب المغادرة العملية لهذا المسار، 

وإعادة االعتبار للمشروع الوطني من جديد.
وكان رئيس حكوم���ة االحتالل "بنيامين نتنياهو" 

وش���ريكه في حزب "أزرق أبيض" وزير الحرب "بيني 
غانتس"، قد حّددا استنادًا التفاق تشكيل الحكومة 
الحالي���ة المب���رم بينهم���ا نهاية أبريل )نيس���ان( 
المنصرم، تاري���خ األول من يوليو )تّم���وز( الجاري، 
موعدًا للشروع في عملية الضم االستعماري؛ إاّل أن 

ذلك لم يتم.
وحي���ال هذه المس���ألة، ما زال الغم���وض يكتنف 
موق���ف حكوم���ة االحتالل، ف���ي ض���وء الخالفات 
الداخلي���ة فيها، وعدم إعطاء ض���وء أخضر أمريكي 
للشروع بتطبيق المخطط في الموعد المعلن، بالرغم 
من تأييده ودعمه، وس���ط تحذيرات دولية وعربية 

ومحلية من تنفيذه.
وردًا على ذلك؛ أعلن رئيس الس���لطة الفلسطينية 
محمود عب���اس بمايو )أيار( الماض���ي، التحّلل من 
االتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين األمريكية 
و"اإلس���رائيلية"، وما يترتب عليها م���ن التزامات 
بم���ا فيه التنس���يق األمني، واس���تكمال التوقيع 
عل���ى طلبات انضمام فلس���طين إل���ى المنظمات 

والمعاهدات الدولية غير المنضّمة لها.
وفيما س���يطال مخطط الضم ما ال يقل على 30 % 
من مساحة الضفة المحتلة كما يقول "نتنياهو"؛ 
تواصل فيه لجنة مش���تركة بين "واشنطن" و"تل 
أبيب" منذ أس���ابيع رس���م خرائط مزعومة لألراضي 
المعتزم ضّمها، تمهيدًا العتراف أمريكي بها، وفق 
"صفقة القرن" المزعوم���ة، والمعلنة في 28 يناير 

)كانون الثاني( المنصرم.
خمالفة و��ضحة

في س���ياق آخر، اس���تهجن عضو اللجنة المركزية 
العامة للجبهة الشعبية عدم التزام بعض البنوك 
المحلية بص���رف رواتب األس���رى والمحررين، في 
مخالفة واضح���ة لق���رار الحكومة وس���لطة النقد 

الفلسطينيَتين.  
وق���ال "إن امتناع بنوك عن صرف رواتب األس���رى 

والمحررين خط���وة خطيرة جدًا تص���ب في خدمة 
االحتالل، وتعكس بعدها عن المؤسسات الوطنية، 
التي من المفترض أن يناط بها دور دعم األس���رى 
وتعزي���ز صمود جماهي���ر ش���عبنا؛ لمواجهة كل 

المخططات والمؤامرات".
ونّبه إل���ى أن "عملية تكبيلها )البنوك( اس���تندت 
أساًس���ا التفاقيات اقتصادية، والمعالجة يجب أن 
تكون ش���املة لكل المسار السياسي بشكل كامل، 

وإخراج كل هذه المؤسسات من هيمنة االحتالل".
وأم���س األحد، قال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحرري���ن قدري أبوبكر ف���ي تصريح صحفي، إن 
بعض البنوك ل���م تلتزم بقرار االس���تمرار بصرف 

رواتب األسرى.
وأوضح أبو بكر أن هيئته تس���تقبل ومنذ الخميس 
الفائت مكالمات وش���كاوى عدة من ذوي األس���رى، 
وأس���رى محررين، تفيد بعدم صرف رواتبهم، الفًتا 
إل���ى أن "المتابعة جارية مع مكت���ب رئيس الوزراء 

وسلطة النقد لحل القضية بأسرع وقت ممكن".
وطالب البنوك كاّفة بضرورة االلتزام بصرف رواتب 
األس���رى، والمحرري���ن، المحّولة م���ن وزارة المالية، 
وعدم تعطيل أي من الحسابات البنكّية أو بطاقات 

الصراف اآللي.

بناء مصالحة حقيقية يستوجب خطوات عملية من السلطة 

عوض الله لـ »االستقالل«: امتناع بنوك عن صرف رواتب األسرى والمحررين يخدم االحتالل

د. الهندي: مواجهة الضم تكون بالمراهنة الحقيقية على وحدتنا وقوتنا 

الجهاد: قرارات نقابة الصرافين اللبنانية »إمعان في التضييق« على الالجئين الفلسطينينن 

الضفة الغربية / االستقالل: 
أصيب عش���رات العمال والمواطنين أم���س األحد باعتداء ق���وات االحتالل عليهم لدى 
محاولتهم الدخول ألراضي 48 من خالل ثغرات جدار الفصل العنصري ش���مال طولكرم 

بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية: إن العشرات أصيبوا حين كمن جنود االحتالل للعمال قرب فتحات 
الجدار بمحيط بلدة فرعون ش���مال طولكرم، والتي اعتاد المواطنون والعمال المرور منها 

في الشهور األخيرة.
وأشارت إلى أن جنود االحتالل أطلقوا عشرات القنابل الغازية، واعتدوا جسديا على عدد 
من العمال، والحقوهم ما استدعى نقل بعضهم للمشافي وتقديم اإلسعاف الميداني 

ألعداد كبيرة منهم.
وفي الس���ياق ذاته، أصيب مواطنان أمس األحد برصاص المستوطنين ببلدة بديا غربي 

محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد إياد عابد من لجنة الطوارئ في بديا أّن مستوطنين أطلقوا النار على مواطَنْين أثناء 

تواجدهما بأرضهما بمنطقة خلة حسان، وأصابوهما بجراح.
وأضاف عاب���د أّن أهالي البلدة هّبوا لنجدة المصابين بعد توجيه نداءات عبر س���ماعات 

المساجدح ما أجبر المستوطنين على الفرار.
وأعلن���ت وزارة الصحة عن وصول مصابين إلى مستش���فى س���لفيت الحكومي، أحدهما 
أصيب بالرصاص بالحوض، ووصفت إصابته بالمتوسطة، فيما أصيب اآلخر بالرقبة وكسر 

في الكتف، حالته مستقرة.
كما اصيب مساء أمس األحد شاب فلسطيني خالل مواجهات في مدينة الخليل في حين 

منعت قوات االحتالل السكان من الوصول إلى منازلهم في شارع الشهداء.
وأف���ادت مصادر طبية فلس���طينية بإصابة ش���اب برصاص االحتالل ف���ي قدمه خالل 

مواجهاٍت بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل.
بالتزام���ن مع ذلك، منع جنود االحتالل المواطنين من الوصول لمنازلهم بمنطقة ش���ارع 

الشهداء وحْي تل الرميدة في الخليل.
يذكر أن رواد البلدة القديمة في الخليل وسكانها يعانون من تضييق االحتالل وحواجزه 

الدائمة على مداخل البلدة وإخضاعهم للتفتيش والتدقيق في هوياتهم.
كما يتعرض المواطنون في حي تل الرميدة، العتداءات متواصلة من المستوطنين الذين 

يسعون إلى تهجير السكان من منازلهم وأراضيهم وتحويلها لبؤر استيطانية.
ا يقيم بها نحو  وتعان���ي مدينة الخليل من وجود أكثر من خمس���ين موقعا اس���تيطانّيً
ثالثين ألف مس���توطن، يعملون على تعزيز القبضة الش���املة عل���ى المدينة لتحقيق 

المشروع الديني الصهيوني على أرض فلسطين.

إصابات بالرصاص واالختناق باعتداءات 
االحتالل والمستوطنين بالضفة 
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اس���تند المس���ؤولون، في قرارات إغالق المحافظ���ات، إلى حال 
الطوارئ الس���ارية بقرار من الرئيس محم���ود عباس وتوصيات 

لجنة الطوارئ العليا في مواجهة تفشي وباء كوفيد19-.
وأص���در رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عب���اس، أمس، 
مرس���وما بتمديد حالة الطوارئ لثالثين يوما؛ لمواجهة استمرار 
تفشي فيروس كورونا. وتش���هد األراضي الفلسطينية ارتفاعا 
مطردا باإلصابات بالفيروس خالل األس���بوعين الماضيين، بعدما 
ت���م تخفيف القيود لمكافحة تفش���يه. وأعل���ن محافظ الخليل 
جبرين البكري قرار إغالق المدينة "إغالقا تاما" اعتبارا من مس���اء 

األربعاء وحتى اإلثنين المقبل. 
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إذا لم يتعاون أهلنا في محافظة 
الخليل م���ع طواقم وزارة الصحة س���يخرج الوض���ع الوبائي عن 

السيطرة،  وخمسة أيام إغالق غير كافية.
و أوص���ت نقابة األطباء في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية 
المحتل���ة، الس���بت ، بإغالق المدين���ة 14 يومًا قابل���ة للتجديد، 
وإعالنها منطقة موبوءة صحيًا، وتكثيف كل الجهود الحكومية 

لتوفير ما يلزم للمواطنين.
وقالت النقابة في بيان لها: "  إن فيروس كورونا انتش���ر بشكل 
غير مسبوق بالخليل "، داعية إلى مراجعة القرارات المتخذة من 

وزارة الصحة ولجنة الطوارئ.
وأك���دت أن المستش���فى في دورا غير جاهز الس���تقبال مرضى 
كورون���ا، مش���يرة إل���ى أن اعتماد ج���زء من مستش���فى الخليل 
الحكوم���ي للمرض���ى المصابين بالفي���روس، مع بق���اء جزء آخر 
للمرضى غير المصابين "ال يمكن أن يكون آمًنا بالقدر الكافي ".

وأوصت النقابة بتش���كيل لجن���ة طوارئ مهني���ة في محافظة 
الخليل تمث���ل جميع المؤسس���ات الطبي���ة، باإلضافة لتحويل 
مش���فى الخليل الحكومي بش���كل كامل الس���تقبال اإلصابات 
بفيروس كورونا، وتجهيزه بقس���م عناية مكثفة جديد يحتوي 

على ما ال يقل عن 50 جهاز تنفس اصطناعي إضافي.
وفي مايو/ أيار الماضي، قررت رئاسة الوزراء في رام الله تخفيف 
اإلجراءات الصارم���ة المفروضة على غالبية مدن الضفة الغربية، 
المالصقة الس���رائيل الموبوءة في إثر جائحة "كورونا" التي أدت 

إلى مئات الوفيات وآالف اإلصابات فيها. 
ا بأهمية اقتصادية كبيرة لما تحتويه  وتحظى الخليل فلسطينّيً
م���ن مصانع وعمل تجاري ورؤوس أموال. ووفق تقديرات الجهاز 
المركزي لإلحص���اء الفلس���طيني، فإن تعداد س���كان المدينة 
الواقعة ف���ي جنوبي الضف���ة الغربية خ���الل 2020، يصل إلى 
762,541 نس���مة. وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس األحد 
وف���اة ثالثة مواطنين في مدينة الخلي���ل بفيروس كورونا وهم: 
س���يدة س���بعينية من مخيم الف���وار، ومواطن س���بعيني، وآخر 

أربعيني ، وإصابة عشرات المواطنين بالفيروس. 
وبهذه الوفيات، ارتفع إجمالي حصيلة الوفيات في فلس���طين 

إلى 20 حالة، أما حصيلة اإلصابات فبلغت 4458 إصابة.
خوف وقلق

ومع ارتفاع أعداد المصابين بمحافظة الخليل ، ارتفع خوف وقلق 
المواطن حافظ تالحمة على حياته وحياة أفراد عائلته ، ما دفعه 

لاللتزام بالحجر المنزلي،  مع األخذ بكافة إجراءات الوقاية لعدم 
وصول العدوى ألي منهم .

وأوضح تالحمة خالل حديثه ل�"االستقالل" أنه مع بداية تسجيل 
أعداد كبيرة من المصابين بالمحافظة، التزم بالتباعد االجتماعي، 
وحافظ على بقائه بالمنزل مع العمل عن بعد، كذلك شراء أنواع 

عدة من أدوات التعقيم والوقاية .
وبين أنه مع انتش���ار الفيروس ووص���ول العدوى ألكبر عدد من 
المواطني���ن بالمحافظة وقبل اتخ���اذ أي تدابير وقائية من قبل 
الحكوم���ة والمحافظ ، من���ع تبادل الزي���ارات المنزلية ، وحضور 
المناس���بات ، خوفا من التالمس والوق���وع بحرج مع أحد إذا فكر 

بعد رد التحية باليد.
وأش���ار إلى أنه على الرغم من اعالن حالة الط���وارئ بالمحافظة، 
ومنع التنقل بي���ن القرى والبلدات والمدن األخرى، إال أن الخوف 
يالزم���ه من وصول ع���دوى المرض ل���ه ، مع تس���جيل عدد من  

االصابات بشكل شبه يومي.
ولفت إلى أنه قبل أيام راوده ش���ك االصابة بفيروس كورونا، بعد 
ظهور أعراض عليه ش���بيهة بالمرض، فكان حريصًا على التوجه 
ألقرب مركز صحي، إلجراء فحوصات طبية وس���حب عينة للتأكد 
من خلوه من كورونا، مش���يرا إلى أن المص���اب بإنفلونزا عادية ، 
أصحب يثير خوف وش���كوك المواطنين ودفعهم لالبتعاد عنه 

ومعاملته بطريقة غير ايجابية. 
ارتفاع عدد امل�صابني

عمر كاش���ور رئيس مجلس قرية بيت ال���روش الفوقا بمحافظة 
الخلي���ل، توقع ارتفاع عدد المصابين بفي���روس كورونا بالقرية، 
نتيج���ة ظهور أعراض المرض على العش���رات م���ن المواطنين 

المخالطين لمصابين.
وأوضح كاشور ل�"االس���تقالل" أن قرية بيت الروش سجلت أكبر 
ع���دد من المصابين بفيروس كورونا، مقارنة مع غيرها من القرى 
والبل���دات في محافظة الخليل  ، مبين���ا أن عدد المصابين وصل 
خالل أس���بوع ل����45 مصابًا من أصل 1500 عدد اجمالي س���كان 

القرية.
وأشار إلى انتظارهم ظهور نتائج 90 عينة لمواطنين من القرية 
مش���تبه بإصابتهم بفي���روس كورونا، الفتا إلى أن من أس���باب 
ارتف���اع اع���داد المصابين بالقري���ة ؛ عدم الت���زام أهالي القرية 
بالتباعد االجتماعي، إذ أدى اصابة مواطن بالفيروس النتش���اره 

بين أفراد عائلته ومن ثم لبقية المواطنين.
ونبه إلى تش���كيلهم لجنة طوارئ مكونة من 15 ش���ابًا، لمتابعة 
الت���زام المصابي���ن والمخالطي���ن لهم بالحج���ر المنزلي، كذلك 
تقديم األدوية والعالجات المناسبة لحاالتهم الصحية ، وتوفير 
طرود غذائية وم���واد تعقيم وخافض حرارة وغيرها من ميزانية 

المجلس.
وأكد أن االحتالل االسرائيلي يعيق وصول عمل الطواقم الطبية 
التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، بعد وقف التنسيق من قبل 
الس���لطة، إذ تقع القرية بمنطقة )ج(  التي تخضع إداريا للسلطة 
الفلسطينية، وأمنيا لالحتالل االس���رائيلي ، مشيرا إلى أن ذلك 

يؤدي لتدهور الحالة الصحية لعدد من المصابين .

الخليل في مواجهة »عاصفة« كورونا.. القلق ينتاب المواطنين!
غزة/�صماح املبحوح: 

يف  كورون��ا«  فريو���س  النت�ص��ار  الوبائ��ي  الو�ص��ع  اأخ��ذ 
مدينة اخلليل، جنوبي ال�ص��فة الغربي��ة املحتلة ياأخذ 
ا خ�صو�ص��ا يف االأيام التي تلت تخفيف  منحى ت�ص��اعديًّ
االإجراءات ال�صارمة، االأمر الذي دفع م�صوؤولني يف وزارة 

ال�ص��حة من التحذير م��ن اأن خريطة انت�ص��ار الفريو�س 
�ص��تخرج ع��ن ال�ص��يطرة يف املدين��ة.  االرتف��اع املتزايد 
يف اأع��داد االإ�ص��ابات اليومية بني �ص��فوف املواطنني يف 
املدين��ة زرع اخل��وف والقل��ق يف �ص��فوف املواطن��ني م��ن 
انتقال العدوى وتف�صي الفريو�س يف املدينة يف ظل �صعف 

االإجراءات واالإمكانيات احلكومية  للق�صاء على الوباء.  
واأعلنت ال�صلطة الفل�صطينية االأربعاء عن اإغالق �صامل 
يف انح��اء ال�ص��فة الغربي��ة، يف اأعق��اب ارتفاع اإ�ص��ابات 
كورون��ا بها. وج��اء ذلك بعد جتدد انت�ص��ار الفريو�س يف 

حمافظة اخلليل. 

رام الله/ االستقالل: 
دعت القوى الوطنية واالس���المية الى مواصلة االنشطة 
والفعاليات الش���عبية في اطار تصعيد الفعل الشعبي 
المق���اوم لالحتالل بكل االش���كال المكفول���ة بالقانون 
الدولي وفي اطار وح���دة ميدانية حقيقية بين مختلف 

القوى والفعاليات واالطر الشعبية.
وش���ددت القوى في بيان صادر عنه���ا امس األحد، على 
ضرورة العم���ل على اعادة بناء اللجان الش���عبية، ولجان 
الحراس���ة واالحياء، والفرق الضاربة في األرياف والقرى 
والبل���دات، خصوص���ا تل���ك التي تتع���رض القتحامات 
المستوطنين بش���كل متواصل، وتوس���يع المشاركات 
الشعبية في المسيرات والفعاليات الشعبية لمواجهة 
االحتالل بأوس���ع جبهة وطنية ممكن���ة في اطار منظمة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني في كل اماكن تواجده، ضمن تكامل الجهد 
سياسيا وش���عبيا وعلى كل المستويات إلسقاط صفقة 
القرن المش���بوهة، ومش���اريع االحتالل الت���ي تنفذ في 

اطارها.
واك���دت القوى الوطنية واالس���المية على أن ما يش���اع 
من ازمة مفتعلة بين اقط���اب حكومة االحتالل او وجود 
خالف���ات مع ادارة ترم���ب ال تعدو ع���ن كونها محاوالت 
مكش���وفة الس���تمرار تنفي���ذ مخطط الض���م الصامت، 
والتدريج���ي، وال تمث���ل تراجع���ا ع���ن ق���رارات حكومة 

االحتالل به���ذا االتجاه. واعربت القوى عن تقديرها لكل 
القوى والمؤسسات الدولية، ولجان التضامن، واالحزاب، 
والبرلمان���ات الت���ي وقفت بقوة في وجه مش���روع الضم 
العنص���ري لحكومة االحت���الل، وج���ددت التأكيد على 
أن الموض���وع ال يتعل���ق فقط بتنفي���ذ او تأجيل الضم 
على اهمية ذل���ك، وانما القضية االس���اس تبقى انهاء 
االحتالل االسرائيلي بكل اشكاله الراضي دولة فلسطين 
المحتلة، وتمكين الش���عب الفلس���طيني من ممارس���ة 
حقه في تقرير المصير، والس���يادة على ارضه ومقدراته 
وم���وارده انفاذا للقان���ون الدولي. وش���ددت القوى في 
بيانه���ا على اهمية رفع الصوت عالي���ا ردا على اجراءات 
االحتالل اليومية بحق األسيرات واألسرى في سجونها، 
وحملت ادارات الس���جون كامل المسؤولية عن حياتهم 
امام عمليات القمع اليوم���ي التي تجري بحقهم، داعية 
الستمرار الضغط على المجتمع الدولي للتحرك من اجل 

وقف هذه الممارسات العدوانية. 
ودع���ت القوى لتوس���يع المقاطعة لمنتج���ات االحتالل 
تمهي���دا إلع���الن المقاطعة الش���املة ل���كل منتجاته، 
ومنعه���ا من الدخول ألس���واقنا، وتنظيفه���ا منها امام 
الح���رب االقتصادية التي يش���نها االحتالل عبر قرصنة 
اموال األس���رى، والعائدات الضريبية، وسياسة االغالق، 
وتضيي���ق الخناق على عمالنا داخل اراضي عام 48، وهو 
ما يس���توجب العمل فورا على تنفيذ الخطط المقرة في 

اطار حقنا في المقاومة الشعبية، والمقاطعة احدى اهم 
اش���كالها، ووضع ج���دول زمني لس���ريان تحريم دخول 
منتج���ات االحتالل بكل اش���كالها ألس���واقنا، ومطالبة 

الوكالء انفاذ مخازنهم منها خالل فترة زمنية محددة.
كم���ا دعت لمواجهة االنزالق العربي الخطير لمس���تنقع 
التطبيع م���ع االحتالل علنا، وعلى اكثر من مس���توى بما 
فيها العالق���ات المباش���رة والزيارات تحت مس���ميات 
مختلف���ة وهي كلها ضارة ومرفوض���ة، وتعود بالمنفعة 
فقط لتجميل صورة االحتالل امام العالم، ويجب العمل 
عل���ى وقفها فورا ومن غير المس���موح اس���تمرارها باي 
شكل من االشكال. وتوقفت القوى امام االنتشار الكبير 
والواس���ع، وحاالت الوف���اة الكبيرة والمؤس���فة لعدد من 
المواطنين، داعية للتقيد الت���ام بكل االجراءات المعلن 
عنها من لجان الطوارئ، وهي لحماية المواطن، والحفاظ 
عل���ى حياته وحي���اة ذوي���ه واهله، وتغلي���ب المصلحة 
الوطنية، ورص الصفوف، وافشال كل من يحاول ادخالنا 
في حالة من عدم االستقرار الداخلي بحجج مختلفة، وفي 
ذات الوقت دعت الق���وى الحكومة للعمل على اجراءات، 
واالجتماعية  االقتصادي���ة  لألوضاع  ومعالجات جدي���ة 
في ظل االزم���ة االقتصادية، وانعكاس���اتها المختلفة، 
وعبرت عن ثقتها بقدرة الجميع متكاتفين ومتعاونين، 
وموحدي���ن في تجاوز هذه االزم���ة، والعبور الى بر األمان 

معا بوحدتنا الوطنية وتالحمنا الداخلي .

»قوى رام الله«  تدعو لمواصلة تصعيد المقاومة الشعبية 

غزة/ االستقالل: 
قالت وزارة الصحة الفلس���طينية في قطاع غزة، إنها لم تقم بإجراء فحوصات 

جديدة للعينات خالل ال� 24 ساعة الماضية.
وأك���دت الوزارة في تصريح لها، مس���اء أمس األحد، أنه لم يتم تس���جيل أي 

إصابات جديدة بفيروس )كورونا( المستجد.

رام الله/ االستقالل: 
أصدر رئيس السلطة محمود عباس، امس األحد، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 
لثالثين يوما تبدأ من اليوم )أمس(، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وجاء في المرس���وم: »تس���تمر جه���ات االختصاص باتخاذ جمي���ع اإلجراءات 
الالزم���ة لمواجه���ة المخاطر الناتجة ع���ن فيروس »كورون���ا«، وحماية الصحة 
العامة وتحقيق األمن واالس���تقرار«. وبلغت ع���دد اإلصابات بفيروس »كورونا« 

في فلسطين 4250، منها 19 حالة وفاة، وحاالت التعافي بلغت 637 حالة.

للمرة الرابعة.. عباس يمدد 
حالة الطوارئ 30 يومًا

الصحة بغزة: لم نجر فحصًا 
لعينات جديدة لـ »كورونا«
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�إعالن �سادر عن جمعية طالئع فل�سطني 
يعل���ن مجلس إدراة جمعية طالئع فلس���طين عن عق���د االجتماع العادي 
للجمعية العمومية للع���ام 2020 م وذلك االربعاء الموافق 15/ 2020/7 م 
الس���اعة 11 صباحا في مقر الجمعية الكائن بخان يونس البلد شارع سوق 

الزيتون عمارة ابو خضر شراب الطابق الثالث .
وذلك لمناقش���ة ) جدول االعمال ( وانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية 
بعد استكمال اآلتي في مقر الجمعية الرئيسي في أوقات الدوام الرسمي 

من الساعة 8 صباحا الى الساعة 2 ظهرا. 
1�  استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام 2020 م وذلك حتى تاريخ 2020/7/5 م.
2- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة 3 أيام من تاريخ 

2020/7/6م الى تاريخ 2020/7/8م.
3- فت���ح باب االعت���راض على المرش���حين وذلك لمدة 3 اي���ام من تاريخ 

2020/7/9م حتى تاريخ 2020/7/11م .
4- الرد على االعتراض على 2020/7/12 م  وانتهاء وفترة االنس���حاب من 

الترشيح بتاريخ 2020/7/14م .

مع فائق االحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 �إعالن   �سادر عن �للجنة �ملركزية
 لالأبنية وتنظيم �ملدن مبحافظات غزة

بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )11255(
منطقة تنظيم : خانيونس 

   قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رق���م 2020/5 المنعقدة بتاريخ 2020/3/4 عن ايداع المخطط التفصيلي 
لمسار الشارع رقم )11255( بعرض )12( مترًا وارتداد )3( متر والمحصور 
بين الش���ارع رقم )101( والش���ارع رق���م )152( ضمن حي المن���ارة والمار 

بالقسائم رقم )5-6-7-8-9( من القطعة رقم )79( .
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .

وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحق���وق في االراضي واالبنية واالمالك 
االخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه ال���ى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

منظمة التحرير الفل�سطينية – دولة فل�سطني
جمعية املحاربني القدماء

   و�سحايا احلرب – فل�سطني
�إعالن مز�يدة

ترغب جمعي���ة المحاربين القدماء في ضمان محصول الزيتون والجوافة 
والبلح في بيارة الجمعية مشروع عامر غرب الكرامة 

المراجعة / 2865649 بمقر الجمعية بالصبرة المعاينة واستالم الطلبات 
خالل أسبوعين من 2020-7-6

 رئي�س جمل�س االإدارة 

رام الله/ االستقالل:
واصل األس����يران عدي ش����حادة من مخيم الدهيش����ة في بيت لحم، وفادي غنيمات من بلدة 

صوريف في الخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضًا العتقالهما اإلداري.
وقال نادي األس����ير في بيان صحفي: إن األس����ير ش����حادة مضرب عن الطعام منذ )14( يومًا، 
واألس����ير غنيمات منذ )13( يومًا، ووفقًا آلخر المعلومات المتوفرة، فإنهما يقبعان في س����جن 

"عوفر".
واألسير شحادة )24 عامًا( اعتقل بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وهو االعتقال الثاني 

له، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور.
أما األسير غنيمات )40 عامًا(، معتقل منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2019، وهو االعتقال الخامس له، 
وقد صدر بحقه ثالثة أوامر اعتقال إداري، وكان من المفترض أن قرارًا جوهريًا صدر بحقه بعد 
األم����ر الثاني بحيث يتم اإلفراج عنه عقب انتهائه، إال أن االحتالل أصدر بحقه أمرًا رابعًا، علمًا 
أنه أب ألربع بنات وهن )مريم، ويقين، ومها، وريم(، وهو نجل األسير إبراهيم عبد الله غنيمات 

المحكوم بالسجن المؤبد المكرر مرتين.

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري 
أبو بكر، إن عش����رات المكالمات وردت للهيئة من ذوي 
األس����رى تفيد بأن بع����ض البنوك لم تص����رف رواتب 

أبنائهم المعتقلين.

وأكد أبو بكر، في بيان وصل "االستقالل" أمس األحد، أن 
وزارة المالية حّولت جميع رواتب األسرى إلى حساباتهم 
البنكية مع موعد صرف الرواتب، إال أن بعض البنوك لم 

تلتزم بقرار االستمرار بصرف رواتب األسرى.
وأوضح أن الهيئة تس����تقبل من����ذ الخميس الماضي 

ش����كاوى األس����رى وذويهم بعدم صرف الراتب، وأنها 
تتابع مع مكتب رئيس الوزراء وسلطة النقد؛ لحل هذه 
القضية بأسرع وقت ممكن. وطالب أبو بكر جميع البنوك 
بضرورة االلتزام بصرف رواتب األسرى وعدم تعطيل أي 

من الحسابات أو بطاقات الصراف اآللي.

سانتياغو/ االستقالل: 
طالب مجلس الشيوخ التشيلي، الحكومة التشيلية باتخاذ 
قرار لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية، وخاصة الصادرة من 

المستوطنات اإلسرائيلية.
كما أصدرت حركة مقاطعة إس���رائيل »BDS«، بيانًا يدعو 
فيه لس���حب االستثمارات في أمريكا الالتينية، وتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، ورافضًا »لصفقة ترامب« ومشروع 
الضم اإلسرائيلي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، والذي يهدف إلى استكمال المشروع 
في س���رقة األرض الفلسطينية، ونس���ف جميع الحقوق 
الوطنية للش���عب الفلس���طيني، وال���ذي يضرب بعرض 
الحائ���ط جميع الق���رارات الدولي���ة ذات الصلة بالقضية 
الفلس���طينية، والتي منحت الشعب الفلسطيني دولته 

المس���تقلة كاملة الس���يادة على حدود الرابع من حزيران 
1967 بعاصمتها الق���دس وعودة الالجئين الى األراضي 
التي هجروا منها في اعقاب النكبة الفلس���طينية الكبرى 
عام 1948. ووفقا للقرار االممي 194، مما يهدد مش���روع 
حل الدولتين، لصالح مش���روع دولة »إس���رائيل الكبرى« 
التي تحول الش���عب الفلس���طيني الى تجمعات بشرية 
تعيش في »ارخبيالت« مقطعة االوصال منزوعي السيادة 
األمنية واالقتصادية، وذلك من خالل مشروع »الضم« الذي 
يستكمل عملية سرقة األراضي في الضفة الفلسطينية 
ليط���ال 30% بما فيها غور االردن وش���مال البحر الميت 
وفرض الس���يادة على جميع المس���توطنات ومناطق )ج( 

التي تعتبر السلة الغذائية للشعب الفلسطيني.
ودعا الحزب، إلى رفض قاطع لهذه الخطوات اإلسرائيلية 

المخالفة للقانون الدولي، وإلى الرد عليها من خالل مقاطعة 
شاملة لجميع المنتجات اإلس���رائيلية وفرض العقوبات 
االقتصادية عل���ى الحكومة اإلس���رائيلية، وفك التعاون 

بجميع المجاالت وأبرزها التكنولوجية والعسكرية.
وقد حظي البيان بتأييد واس���ع من خالل مجموع التواقيع 
الوازنة التي أيدت مضمون���ه ومن بين الموقعين »ديلما 
روس���يف« »ولوال دا سيلفا« الرؤساء الس���ابقين للبرازيل، 
»ايفو موراليس« الرئيس السابق لدولة بوليفيا، »إرنيستو 
سامبر« الرئيس السابق لدولة كولومبيا، »خوسي موخيكا« 
الرئيس السابق لدوله االورغواي، »فرناندو لوغو« الرئيس 
السابق لدولة البارغواي، »رافاييل كوريا« الرئيس السابق 
لدولة اإلكوادور، »ميش���يل باش���يليت« الرئيسة السابقة 

لدولة »التشيلي«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن مكتب األمم المتحدة لتنس���يق الشؤون اإلنسانية في األرض 
الفلس���طينية المحتلة “أوتشا” أن قوات االحتالل هدمت وصادرت 
21 مبنى يملكه فلس���طينيون بحجة االفتقار إلى رخص البناء التي 
تصدرها س���لطات االحتالل في الضفة الغربية، خالل األس���بوعين 

الماضيين.
وقال التقرير الذي يرصد هجمات االحتالل ضد المناطق الفلسطينية، 
ر 30  في فترة األسبوعين الماضيين، إنه "نتيجة تلك العمليات ُهجِّ
، ولحقت األضرار بأكثر من 90 آخرين،  ا، من بينهم 13 طفالاً ش���خصاً
موضحا أن قوات االحتالل هدمت عشرة مباٍن، من بينها ثالثة منازل 
مأهولة، في القدس الشرقية، كما ُهدمت أربعة من هذه المباني، بما 
فيها أحد المنازل المأهولة، على يد أصحابها لتجنب دفع الرس���وم 

وإلحاق الضرر بمقتنياتهم".
وأش���ار إلى أنه في المنطقة )ج(، ُهدم 11 مبنى أو صودر في ثمانية 
تجمعات س���كانية، بما فيها الخضر )بيت لحم(، حيث ُهدم مبنيان 
على أس���اس األمر العسكري 1797 الذي ينص على االستعجال في 

إزالة المباني غير المرخصة التي ُتَعّد “جديدة”. 
وذكرت “أوتشا” أنه ما يزال هدم المنازل والمباني التي تؤّمن سبل 
العيش ألصحابها وسط اس���تمرار تفّشي الوباء يشكل مصدر قلق 

بالغ.
ا  ورصد التقرير كذلك قيام قوات االحتالل بإصابة 121 فلس���طينياً
بجروح في اشتباكات متعددة في الضفة الغربية، حيث أصيَب 73 
من هؤالء الفلس���طينيين في أبو ديس )القدس( خالل اش���تباكات 
اس���تمرت ثالثة أيام عقب استش���هاد أحد سكان البلدة على أيدي 
قوات االحتالل خالل مروره بسيارته على حاجز عسكري يفصل بين 

القدس المحتلة وبيت لحم.

رام الله/ االستقالل:
أكدت هيئة شؤون األس����رى والمحررين في 
المحافظات الجنوبية يوم أمس، أن األس����ير 
المري����ض إبراهيم خلي����ل البيط����ار مواليد 
)1981(، من س����كان خانيونس "حي األمل " 
جنوب قطاع غ����زة ، المعتقل منذ 2003/8/7  
المحك����وم 17 عام����ًا، يعانى من م����رض نادر 
عالميًا يسمى )الكرون ديزيز( والذي يصيب 

1 من كل 25 مليون شخص.
وحملت الهيئة إدارة الس����جون اإلسرائيلية 
المس����ؤولية الكاملة عن حياة األسير البيطار، 
الذى ال يستطيع النوم أو تناول الغذاء الكافي، 
نتيجةاً لأللم الذي ال يحتمل، وبس����بب تراجع 
وضع����ه الصحي، حيث إن عدم التش����خيص 
السليم لحالته من قبل طبيب عسكرى، تابع 

لمصلحة السجون، وإعطاءه عشر حبات أدوية 
يوميًا لمرض غير مرضه، سببت بتفاقم وضعه 
الصحى، وسببت سابقًا في انخفاض وزنه من 
75 إلى 50 كيلوغرامًا، وتدنت نسبة دمه إلى 

8، وسببت له مرض "فقر الدم - األنيميا" .
جدير بالذكر، أن األس����ير "البيط����ار" مصاب 
قبل االعتقال، وفقد عينه اليمنى واليس����رى 
مهددة بالخطر، وقد تم اعتقاله أثناء عودته 
من رحل����ة عالج  بجمهورية مصر العربية في 
العام 2003م واآلن يعيش على المس����كنات 
والمضادات الحيوية، وأن العديد من األمراض 
هتكت بجسده حتى أصبحت حياته مهددة 
بالخطر، بسبب وجود شظايا برأسه، تسبب له 

صداعًا واآلمًا مستمرة.
من ناحيته، بين وكيل مس����اعد رئيس هيئة 

شؤون األسرى والمحررين، بسام المجدالوي، 
أن األسرى يعانون من عدم إجراء الفحوصات 
المخبرية الدورية، والقيام بصور األشعة، ومن 
عدم وج����ود طواقم طبية معالج����ة من إدارة 
السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية 
المتخصصة من وزارة الصحة الفلس����طينية، 
وعدم تقدي����م العالج����ات الالزم����ة أو إجراء 

العمليات الجراحية لألسرى.
اإلنس����انية  المؤسس����ات  الهيئة  وطالب����ت 
والحقوقية الفلس����طينية والعربية والدولية، 
بالضغط على االحتالل؛ إلنقاذ حياة األس����رى 
الس����جون  ف����ي  المرض����ى  الفلس����طينيين 
اإلسرائيلية، وااللتزام بمواد وبنود اتفاقيات 
جني����ف الثالث����ة والرابعة والقان����ون الدولي 

اإلنساني.

هيئة األسرى: األسير »البيطار« يعانى من مرض نادر عالميًا أسيران يواصالن إضرابهما 
المفتوح عن الطعام

األمم المتحدة: االحتالل نفذ 
21 عملية هدم في الضفة

أبو بكر: بعض البنوك لم تصرف رواتب األسرى

مجلس الشيوخ التشيلي يدعو لمقاطعة البضائع »اإلسرائيلية«

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / سناء جمعه سالم أهل
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)900683368( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ عن �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )281/ 2020(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
احم���د نعيم إبراهيم عبد الله من س���كان جباليا هوية رقم 402903777 
بصفته وكيال عن: عبد العزيز ش���عبان عبد الله الجمل من س���كان جباليا 

هوية رقم 946655669 
بموجب وكالة رقم: 2020/2232 الصادرة عن جباليا 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 1784 قسيمة 5 المدينة جباليا

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

على سلطة األراضي.  التاريخ: 5/ 7/ 2020م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ عن �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )285/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
احمد موسى مصطفى أبو غنيمة من سكان غزة هوية رقم 920980463 

بصفته وكيال عن: محمد موسى مصطفى أبو غنيمة 
بموجب وكالة رقم: 2012/13338 الصادرة عن غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 651 قسيمة 3+4 المدينة غزة الزيتون

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

التاريخ: 6/ 7/ 2020م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ عن �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )284/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
أسامة مرضي شحادة أبو س���يدو من سكان غزة هوية رقم 946694247 
بصفته وكيال عن: انتصار حس���ن محمد أبو سيدو "جرادة" وصوره حسن 

محمد أبو سيدو 
بموجب وكالة رقم: 2020/3397 الصادرة عن أبو ظبي  + 2020/12205 عن دبي 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
قطعة 726قسيمة  52 المدينة غزة الدرج

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

على سلطة األراضي.  التاريخ: 5/ 7/ 2020م

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

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وصف كاتب إس���رائيلي االنس���حاب من قطاع غزة قبل 15 عاما، 
بأن���ه من أكثر الخط���وات التي اتخذتها "إس���رائيل" حمقا على 

اإلطالق، ألنه "لم يحقق األهداف المحددة".
وذكر الكاتب أريئيل كهانا في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل 
اليوم"، أن "الخطوة اإلس���رائيلية أس���فرت عن جملة من النتائج 
أهمها، تكثيف التهديد األمني على "إس���رائيل"، وعدم تراجع 
الع���داء الدول���ي لها، وتض���رر الثق���ة بالعملي���ة الديمقراطية 

اإلسرائيلية".
شدد كهانا على أن "االنسحاب من غزة لم يحقق أيا من أهدافه، 
بل نجم عنه مجموعة من اإلخفاق���ات"، الفتا إلى أن "المحيطين 
بش���ارون في حينه، دأب���وا على إلقاء عبارة )هونغ كونغ الش���رق 
األوس���ط( عن غزة، في مرحلة ما بعد االنسحاب منها، واليوم بعد 

عقد ونصف، كانت الخطة من أكثر الخطوات حمقا".
وأوض����ح أنه "بدال من )هونغ كونغ الش����رق األوس����ط(، تلقينا 
دول����ة معادية ته����دد حدودن����ا الجنوبية"، مؤك����دا أنه "كان 
يمكن لش����ارون مواجهة الهجمات المس����لحة التي ش����نتها 
حماس بغزة لبعض الوقت، لكنه اختار الهروب، ونحن جميعا 
ندفع ثمن هذا اليأس في الوقت الراهن". وأش����ار إلى أنه "من 
الزاوية السياس����ية كان هدف الخطة فصلنا عن غزة، واإلعالن 
أن "إس����رائيل" لم تعد مس����ؤولة عما يحدث فيها سياس����يا 
وقانونيا، وإنكار االدعاءات ضدها في ما يتعلق بمسؤوليتها 
تجاه الفلسطينيين، والرغبة بإغالق أبواب غزة وإلقاء مفتاحها 

بالبحر"، وفق صفه.
وتاب���ع الكاتب اإلس���رائيلي: "كان���ت أمنية جميل���ة، لكنها غير 

واقعية، ألن المجتمع الدولي ما يزال يعتبر "إس���رائيل" مسؤولة 
ع���ن غزة، وعندم���ا تعاني من الج���وع وانقط���اع الكهرباء، تأتي 
االتهام���ات ضدنا". وأوض���ح أن "أصحاب الخط���ة افترضوا أنها 
ستعمل على اس���تئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، 
وجعله���ا تحق���ق مس���ؤولياتها بمحاربة الهجمات المس���لحة، 
وتنفيذ خارطة الطريق، لكن هذا لم يحدث، بل إن رجال أبي مازن 
فروا من غزة، واليوم ال أحد يتوقع منا التوصل لسالم مع حماس، 
رغم أنه بعد أشهر قليلة من االنسحاب، طالبت إدارة جورج بوش 

بأن تشارك حماس في االنتخابات، وهذا فشل سياسي مدو".

واعت���رف بالق���ول إن "من أس���باب انتش���ار التأييد الش���عبي 
اإلسرائيلي الواسع لالنس���حاب من غزة تلك الهجمات المتكررة 
ضد الجيش اإلس���رائيلي والمس���توطنين في القطاع، وما وجده 
اإلس���رائيليون من صعوبة في التعامل مع ما بدا أنه )إراقة دماء 
إس���رائيلية ال نهاية لها(، لذلك كان الوعد بوقف النزيف الذي 
أصاب قلوب الكثير من اإلسرائيليين من خالل هذا االنسحاب".

واس���تدرك: "بعد ش���هر من إغالق الجيش لحاجز كيس���وفيم، 
اس���تأنف الفلس���طينيون إطالق الصواريخ، ووزع شارون ووزير 
حربه ش���اؤول موف���از التهديدات على قادة حم���اس، ولكن في 

الممارسة العملية، فمنذ ذلك الحين تم سجن "إسرائيل" بدائرة 
ال نهاي���ة لها من الح���روب، ومعظم الثمن يدفعه مس���توطنو 
الجنوب، ومع مرور الوقت بات يدفعه جميع س���كان إس���رائيل 
الذين يعرفون أنه ف���ي أية لحظة قد تنطلق صواريخ من جنين 

إلى نتانيا".
وأضاف أن "االنس���حاب من غزة سمح لحماس بتحويلها لمعمل 
متفجرات كبير، وتم تشكيل جيش حقيقي، بما فيه ذراع جوية 
وأخ���رى بحرية، ومدينة أنف���اق أخذت ثمنا بش���ريا واقتصاديا 
هائ���ال، ومنظومة صاروخية يت���م التحكم فيها عن بعد دون يد 
بش���رية، وال يمكن إال لقبة حديدية ثمين���ة تحييدها، كل ذلك 
يواجهه عجز إس���رائيلي يس���يطر علينا، ألننا نعلم أن التطهير 
المكثف للصوامع المسلحة في غزة سيكلف خسائر فادحة في 

األرواح اإلسرائيلية".
وأوضح أن "القادة اإلسرائيليين يعترفون بأن برميل المتفجرات 
في غزة س���ينفجر على رؤوس���نا مرة أخرى، بدليل أن" إسرائيل" 
تحولت مجددا إلى مصيدة إلطالق الصواريخ عبر جوالت قتالية ال 
نهاية لها، واليوم مثلما تحطمت خطة ش���ارون العسكرية خالل 
حرب لبنان األولى 1982، إلنشاء حكومة موالية إلسرائيل في بالد 
األرز، فقد حقق فك االرتباط عن غزة في 2005 نتائج عكس���ية". 
وختم بالقول إن "إعالن إس���رائيل أن الغرض من االنسحاب من 
غزة أن يؤدي لواقع أمني وسياس���ي واقتص���ادي وديموغرافي 
أفضل، أس���فر عنه أن التركيبة الس���كانية اإلسرائيلية لم تعد 
مرتبط���ة بغزة، لكن في جميع الجوانب األخرى لم يتحقق أي من 
أه���داف فك االرتب���اط، ولم يبق لنا منها س���وى الجرح النازف"، 

بحسب تعبيره.

صحفي »إسرائيلي«: االنسحاب من غزة »خطوة حمقاء« وشارون قرر الهرب 

 القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال أكاديمي إسرائيلي إن "بنيامين نتنياهو زعيم 
إس����رائيلي، لكنه يؤذي اإلس����رائيليين، ألن العقد 
الزمن����ي الذي قاد فيه الدولة ل����ن يمنع التاريخ من 
الحكم عليه بش����دة، ألن����ه يتصرف حاليا بش����كل 
منهجي من أجل المصلحة الش����خصية، ولذلك تم 

اجتياز هذا العقد لدولة إسرائيل بشكل حاد".
وأضاف ياديديا ش���تيرن، أستاذ القانون بجامعة 
بار إيالن، في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، 
أن "عه���د نتنياهو أوجد عل���ى الطاولة عدة قنابل 
موقوتة، س���واء وباء كورونا الذي تفشل إسرائيل 
بمعالجت���ه، والخش���ية أن يك���ون خ���ارج نط���اق 
الس���يطرة؛ فيما االقتص���اد مزدحم يفش���ل في 

استيعاب خمس سكان الدولة".

األجن���دة  عل���ى  ف���رض  "نتنياه���و  أن  وأوض���ح 
اإلس���رائيلية قرارا مصيريا لض���م الضفة الغربية، 
ال���ذي يتطلب من مؤيديه أن يس���تعدوا لعواقبه 
المحتملة، بما في ذلك تعريض االستقرار األمني 
للخطر، وزعزعة العالقات مع الجيران العرب، وأوروبا، 
ويهود العالم، ونصف مواطني الواليات المتحدة".

وأش���ار ش���تيرن، كبير زمالء المعهد اإلسرائيلي 
للديمقراطية، إلى أن "كل واحدة من هذه الجبهات 
تع���د درام���ا ملحمية بح���د ذاته���ا، ألنها تصيب 
إسرائيل الدولة والمجتمع في لحظة خطيرة، ألنها 
تواجه جمل���ة من التحدي���ات الهائلة في الصحة 
واالقتصاد والمجتمع واألمن والعالقات الخارجية، 

وهذا يبدو غير مستقر إلى حد كبير".
وأك���د أن "نتنياهو يقود حكومة ائتالفية هش���ة، 

متكئة على أرجل رقيقة، وفقدان الشهية لتثبيت 
اتفاق الحلفاء، وإذا تم كسر الساقين، سنغرق مرة 

أخرى في أزمة سياسية".
وأوضح أن "إس���رائيل في مواجهة هذه العاصفة، 
تحتاج قيادة وطنية، ليس���ت فقط من ذوي الخبرة 
والموهوبي���ن، ولكن أيضا تتفه���م بعمق أهمية 
المرونة االجتماعية، وتعمل على تعزيزها، رغم أن 
السالح اإلسرائيلي الس���ري الذي يلزمنا لمواجهة 

هذه األوقات الصعبة هو القوة الذاتية للدولة".
وأكد أن "ه���ذا التضامن له ثالث���ة جوانب: إيمان 
اإلس���رائيليين بص���دق القيادة ف���ي نوايا العمل 
من أجل الصالح العام، رغم النزاعات السياس���ية، 
والش���عور بالقدر بين اإلس���رائيليين رغم خالفات 
الهوية، واالتفاق على القواعد الديمقراطية للعبة، 

حتى عندما تكون غير مريحة".
وأض���اف أن "رئي���س ال���وزراء بنيامي���ن نتنياهو 
زعي���م ذو خب���رة للغاي���ة، وقد حظي ب���أن يحكم 
إس���رائيل طوال عقد كامل، وتجن���ب الحروب غير 
االقتصادي،  إس���رائيل  ازدهار  الضرورية، ودف���ع 
وعمل على تحس���ين موقعها الدول���ي، لكنه في 
التحقيقات  الماضيين، هاجمته سلسلة  العامين 
واالتهام���ات الجنائي���ة، وهو ما س���يدفع التاريخ 

للحكم عليه بقسوة شديدة".
وأش���ار إل���ى أنه "بالنس���بة لعش���اق نتنياه���و، فهو 
يتصرف بشكل منهجي بدافع المصلحة الشخصية، 
إليذاء الق���وة الداخلية إلس���رائيل، وه���ذا التصميم 
الصعب المأس���اوي يقوم على إثبات واس���ع، وبلغت 
االتهامات خط���وة أخرى بالغة الخط���ورة، حين اتهم 

المدعي العام بتهمة "استخدام وسائل إجرامية" لدرء 
االدع���اءات ضده، وزعمه بالتص���رف بطريقة تعبر عن 
تضارب المصالح، برغبة ش���خصية منه لمنع التعرض 
ل�"أفعاله غي���ر الالئقة". وأوض���ح أن "نتنياهو يتهم 
أفيخاي ماندلبليت المستش���ار القانون���ي للحكومة، 
بأن���ه يقود "مؤامرة انقالب حكوم���ي"، وهكذا لم يعد 
نتنياهو يختب���ئ وراء "المقربين منه" الذين يطلقون 
اتهاماته���م عندما يكون ذلك مناس���ًبا، وهكذا باتت 
األمور حادة وواضحة، فالمحكمة التي تنتظر محاكمته 
مكون���ة من 11 قاضي���ا ينظرون في لوائ���ح االتهام، 
ولي���س من المرجح أن يثق بهم، وبدال من ذلك، اختار 
نش���ر نظريات التآم���ر الوهمية والمتج���ذرة في ثقة 
الجمهور في األنظمة التي تحكم حياة اإلسرائيليين: 
الشرطة ومكتب المدعي العام والمستشار القانوني".

صحيفة: نتنياهو يتهرب من مخالفاته اإلجرامية على حساب »إسرائيل«
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة بداية غزة يف الق�صية 

التنفيذية رقم 2019/14489
   الى المنفذ ضده / عماد نعيم محمد حندوقة

طبق���ا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الش���يكين المس���حوبين على بنك 
االستثمار الفلس���طيني ويحمال االرقام التالية )20000008-30000039( والبالغ قيمتها 
مبلغ وقدره 25000 دوالر امريكي و100000ش���يكل ) خمس���ة وعشرون الف دوالر امريكي 
ومائة الف ش���يكل ( والصادر لصالح طالب التنفيذ / عمر عطية حس���ن خروف والقاضي 
بالزامك بدفع قيمة الشيكات لصالح طالب التنفيذ باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية .
لذل���ك عليك الحضور ال���ى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين واذا لم تحض���ر خالل المدة 
المذكورة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة بداية غزة يف الق�صية 

التنفيذية رقم 2020/1838
 الى المنفذ ضده / عماد نعيم محمد حندوقة

طبق���ا للحكم الص���ادر ضدك م���ن محكمة بداي���ة غزة في س���ند الدين 
والص���ادر لصالح طالب التنفيذ / عمر عطية حس���ن خروف والبالغ قيمته 
196500شيكل و15500دوالر امريكي والقاضي بإلزامك بدفع قيمة سند 

الدين  لصالح طالب التنفيذ باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين واذا لم تحضر 
خالل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن / محم���د خليل اش���تيوي القاضي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)410567507( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / محمد واجد ش���حدة اب���و عواد عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)803191121( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / ش���تيال جواد س���ليمان ابو مخيمر 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)926769043( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

عواصم/ االستقالل:
ش���هدت مدن أوروبية وأمريكي���ة تظاهرات رفض���ا لمخططات 

االحتالل االسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ورف���ع المتظاه���رون االعالم الفلس���طينية وصدح���ت الحناجر 
بالهتافات المؤيدة للحق الفلسطيني والمنددة بممارسة االحتالل 
والمطالبة باالعتراف بالدولة الفلس���طينية، كما رفعت اليافطات 
المنددة باالحتالل والمطالب���ة باتخاذ مواقف حازمة وواضحة من 

الضم، وكذلك بالمقاطعة.
فف���ي كندا ش���هدت مدين���ة تورونتو تظاهرة رفض���ًا للمخطط 
اإلس���رائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية، بمش���اركة حشد من 
الطلبة اتحاد الشباب الفلسطيني والجمعية العربية الفلسطينية، 

بالتعاون مع حركة المقاطعة وجمعيات كندية صديقة.
وأغلق المتظاهرون الش���ارع الرئيس���ي في قلب مدينة تورونتو 
تقاطع يونغ وبلوور حيث تقع القنصلية اإلس���رائيلية، مؤكدين 
عل���ى رفضه���م المطلق لمخط���ط الضم واالس���تيطان وصفقة 
الق���رن وطالبوا بإنه���اء االحتالل لألراضي الفلس���طينية وهتفوا 
لحرية فلس���طين والعدالة لشعبها. كما طالبوا الحكومة الكندية 
باالعتراف بدولة فلس���طين وعاصمتها القدس وفرض عقوبات 

على االحتالل ومحاسبته على جرائمه بحق الفلسطينيين.
وفي الس���ياق ذاته، ش���هدت العاصمة الدانمركية كوبنهاجن 
مظاهرة حاش���دة رفضًا لخط���ة الضم اإلس���رائيلية لمناطق في 
الضفة الغربية، نظمتها المؤسس���ات والجمعي���ات الدانمركية 
بالتعاون مع لجنة الجمعيات والمؤسسات والفعاليات في جزيرة 
شيالند، بمشاركة الجالية الفلسطينية وأبناء الجاليتين العربية 

واإلسالمية والمناصرين الدنماركيين.
وانطلقت المظاهرة مما تس���مى ب�"ساحة إسرائيل" لتستقر في 
ساحة البرلمان الدنماركي، حيث ألقيت كلمات ركزت على رفض 
خطة الضم وقضم األراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانت التمييز 

العنصري في "إسرائيل" واعتقال األطفال.
وطالب المش���اركون في المظاهرة الحكومة الدانمركية بالوقوف 

مع الشعب الفلسطيني والضغط على االحتالل لتنفيذ القرارات 
الدولية، مؤكدين  أن االحتالل يضرب عرض الحائط بكل القرارات 
الدولية بسبب الدعم األمريكي الالمحدود، وكذلك بسبب الصمت 

الدولي وعدم محاسبة االحتالل على جرائمه.
وتحدثت حنان ورد عن ملتقى الجالية الفلسطينية في الدنمارك 
عن رفض الضم وقضم أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وعن 
االنتهاكات اإلس���رائيلية، وعن األسرى وخاصة االسرى اإلداريين، 
مطالبة الحكومة الدانمركية باتخاذ موقف حازم وواضح من الضم 

واالعتراف بالدولة الفلسطينية.
وف���ي ذات الس���ياق لبى مئات النش���طاء دعوة حمل���ة التضامن 
البريطانية مع فلسطين ومشاركيها من المؤسسات مثل المنتدى 
الفلس���طيني في بريطانيا والمنظمات البريطانية المؤيدة للحق 
الفلسطيني ليوم رفض شعبي لخطة الضم ضمن إجراءات التباعد 

االجتماعي.
ووثق النش���طاء تفاعلهم م���ن بيوتهم وضمن ش���روط التباعد 

االجتماعي في الس���احات العامة حاملين لوح���ات رافضة للضم 
وداعين الحكوم���ة البريطانية التخاذ خطوات عملية بهذا الصدد 

لثني االحتالل عن هذا اإلجراء المخالف للمواثيق الدولية.
وقد ج���اء هذا التفاع���ل بالتزامن مع انط���الق فعاليات مهرجان 
فلسطين "بال إكس���بو" أون الين  الذي تنظمه مؤسسة أصدقاء 
األقصى وش���ركاؤها من المؤسس���ات  المناصرة لفلسطين في 
بريطانيا. فيما طالب أعضاء من المؤتمر العام للحزب الديمقراطي 
األميركي بوقف الدعم العسكري المقدم ل�"إسرائيل" والبالغ 3.8 
مليار دوالر، في حال أقدمت األخيرة على ضم مساحات من الضفة 

الغربية المحتلة.
وقال األعضاء ف���ي وثيقة وجهوها لمؤتمر الح���زب ووقع عليها 
العش���رات: "بصفتنا مندوبي اللجنة الوطني���ة الديمقراطية إلى 
المؤتم���ر الوطني الديمقراطي لع���ام 2020، فإنن���ا ندعم تمامًا 
الجهود المبذولة لحجب 3.8 مليار دوالر من المساعدات العسكرية 
إلس���رائيل ألن حكومتها اعلنت نيتها ضم أراٍض فلسطينية من 

جانب واحد بضمنها غور األردن الذي تحتله إسرائيل".
وطالبت الوثيقة أعضاء المؤتمر بدع���م جهود النواب )جايابال، 
وأوكاس���يو، وكورتيز، وماكولوم، ورش���يدة طلي���ب، والهان عمر، 
وبيرن���ي س���اندرز، آخرين ف���ي التجمع التقدم���ي للكونغرس( 
الذين وقعوا رس���الة لوزير الخارجية األميركي يطالبون حكومة 
الواليات المتحدة بوضع شروط وقيود على استمرار المساعدات 
العسكرية ل�"إسرائيل" في حال استولت وسرقت غور األردن من 

الفلسطينيين.
وحث���ت الوثيقة الكونجرس على التصويت بتقييد المس���اعدة 
العسكرية ل� "إس���رائيل" في ضوء الضم اإلس���رائيلي المتوقع 
لمزي���د من األراضي الفلس���طينية، كما أن ه���ذا الضم األحادي 
الجان���ب غير قانوني بموجب القانون الدول���ي ولن يؤدي إال إلى 

تعريض الحل السلمي للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني للخطر.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود يبذلها أعضاء مؤتمر الحزب من 
أصول فلس���طينية وعربية بالتعاون مع الجناح التقدمي داخل 
الحزب لفرض قيود مس���بقة تحول دون قيام "إس���رائيل" بضم 
أجزاء من الضفة الغربية وسط حمالت مكثفة أخرى مؤيدة للحق 
الفلس���طيني. وفي الس���ياق ذاته قامت أكثر من 300 مؤسسة 
وش���خصية وناشطين وفعاليات سياس���ية وثقافية واكاديمية 
وإعالمي���ة، من جمي���ع دول القارة االمريكية، بمب���ادرة من اللجنة 
العربية- االمريكية ، بالتوقيع على عريضة تضامنية مع الشعب 
الفلس���طيني وحقوقه الوطنية، وتدين الخطوات الخطيرة التي 
اعلن عنها رئيس الوزراء االس���رائيلي بنيامين نتنياهو في اطار 

تطبيق صفقة القرن االمريكية.
وتم تس���ليم العريضة الموقع���ة الى منظمة ال���دول األمريكية 
وحقوق االنسان ومجموعة دول الكاريبي ومجموعة الدول الالتينية 
وتم ارس���الها الى برلمانات بعض الدول الالتينية، للتأكيد على 
الرفض المطلق لهذه المش���اريع التصفوية التي تخالف اإلرادة 
الدولية، وتهدد االس���تقرار في منطقة الش���رق األوسط، ودعمًا 

لحرية الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته المحقة.

تواصل التظاهرات واإلدانات الدولية لقرار ضم المستوطنات 

الكويت/ االستقالل: 
دعا رئيس مجلس األمة الكويتي، مرزوق الغانم، 
إلى مواجهة "غطرس����ة" االحتالل اإلس����رائيلي 

بمواقف عربية ودولية عملية.
وق����ال الغانم عق����ب اتصاله بنظي����ره األردني 
عاط����ف الطراونة، الذي يرأس االتحاد البرلماني 
العرب����ي: "باس����مي ونيابة ع����ن إخواني أعضاء 
مجل����س األمة، نؤك����د رفضنا الت����ام للخطوات 
األحادية اإلس����رائيلية العدائية واس����تعدادنا 
للعمل مع البرلمانات العربية والصديقة في كل 
محفل برلماني قاري ودولي لفضح ممارس����ات 
االحتالل وتش����كيل رأي عام شعبي دولي ضد 

تلك الممارسات".
وش����دد الغانم، وفقا لما نشرته صفحة البرلمان 
الكويت����ي "عبر فيس����بوك"، عل����ى رفض بالده 
للخطط اإلس����رائيلية لضم غ����ور األردن، وعلى 

"وجوب أن ُتقابل بموقف عربي ودولي حاسم".
وق����ال: "الغطرس����ة اإلس����رائيلية ماضية قدمًا 
بإج����راءات ضم غ����ور األردن، يج����ب أن تقابل 
بمواق����ف عربية ودولية عملي����ة تترجم رفض 
المجتمع الدولي القاطع لتجاوز قرارات الشرعية 
الدولية وخاص����ة تلك المتعلقة باألراضي التي 

احتلتها اسرائيل عام 1967".
وتش����مل الخطة اإلس����رائيلية ضم غور األردن 

وجميع المس����توطنات بالضف����ة الغربية، فيما 
تش����ير تقديرات فلس����طينية إل����ى أن الضم 
س����يصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مس����احة 

الضفة المحتلة.
كان من المقرر أن تعلن الحكومة اإلس����رائيلية 
بدء خطة الضم لمس����احات واسعة من الضفة 
الغربية المحتلة واألغوار، األربعاء )1 تموز/يوليو 
الجاري(، حس����ب ما أعلنه س����ابقا رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
لكن غموضا يحيط بموقف نتنياهو، خاصة في 
ظل الرفض الدولي، والخالفات داخل حكومته، 

ومع اإلدارة األمريكية حيال المسألة.

مرزوق الغانم: خطة »الضم« يجب أن تقابل بموقف عربي ودولي حاسم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلس���رائيلية، إن وثيقة سرية وصلت لوزارة الخارجية 
اإلسرائيلية، حول عقوبات س���تفرضها دول االتحاد األوروبي على إسرائيل في حال تم 

تنفيذ مخطط الضم.
وبّين���ت الصحيفة اإلس���رائيلية، يوم أم���س، أن االتحاد األوروبي س���يتخذ العديد من 
اإلجراءات العقابية، منها مقاطعة زيارات وزراء الخارجية إلسرائيل، ووقف تبادل الطالب، 

وإلغاء المنح الخاصة بالبحوث العلمية اإلسرائيلية، أو خفض تمويلها.
ووفًقا للصحيفة، فإن هذه الوثيقة نقلت ل� "الخارجية اإلس���رائيلية" من دبلوماس���يين 
إسرائيليين كانوا قد أجروا محادثات مع سفراء دول أوروبية في بروكسل. وحذرت بعض 
الدول األوروبية بما فيها القريبة من إسرائيل مثل بريطانيا، من عواقب خّطة الضم ألجزاء 
من الضفة الغربية وغور األردن. ونصح عدد من السفراء، بضرورة تأجيل قرار تنفيذ خطة 

الضم لتجنب الصدام مع دول االتحاد األوروبي، حتى لو كان ذلك اإلعالن رمزًيا فقط.

يديعوت تكشف: عقوبات أوروبية ضد 
»إسرائيل« حال أقدمت على ضم الضفة
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لست مع الذين يزعمون أن انتشار وباء كورونا بهذا الشكل في الضفة الغربية هو قرار تتحمل مسؤوليته 
السلطة الفلسطينية على اعتبار انها تخشى انتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل الصهيوني 
لمواجهة سياس���ة الضم االس���تعماري, لذلك س���محت بانتش���ار المرض وتمدده في غالبية المحافظات 
الفلسطينية حتى تضمن عدم تحرك الشارع, ولست ايضا مع من يعتبر االنتحار في غزة ظاهرة, وانه يأتي 
بس���بب سياسة حماس وتضييق الخناق على سكان القطاع وهو ما أدى الى وصول بعض الناس الى حالة 
يأس واحباط دفعتهم الى االنتحار, فوباء كورونا وباء اصاب العالم ولم تس���تطع أي دولة الس���يطرة عليه, 
حتى الصين التي قالت انها نجحت في حصار الوباء, عادت وقالت ان هناك موجة وباء ثانية تجتاح بعض 
المناطق الصينية أكثر فتكًا وقد حذرت العالم منها, كما أن االنتحار في غزة ليس ظاهرة, وليست مستجدة 
انما هى حاالت فردية ومحدودة , ومتواجدة س���واء في فترة وجود الس���لطة او قبلها او بعدها, ومن يروج 
لتعمد السلطة تعويم مرض الكورونا, او وصف حاالت االنتحار في غزة بانها ظاهرة جديدة على شعبنا, انما 
لديهم اغراض سياسية, ويتحدثون من منطلق حزبي ضيق, وحديثهم ليس واقعا, ويؤخذ على انه يأتي 
في اطار التراشق االعالمي, والمناكفات الحاصلة بين الطرفين المنقسمين, كما ال يمكن استبعاد فرضية 
س���وء نية هؤالء بإثارة بلبلة وفوضى داخل الس���احة الفلس���طينية الداخلية لزرع الفتنة, وادامة االنقسام 

والخالف, فهذا ال يخدم اال االحتالل فقط.
الس���لطة ليست في حاجة لنش���ر وباء الكورونا في الضفة ألنها تسيطر على الشارع الضفي بقوة من خالل 
فرض سياس���ة القبضة الحديدية على س���كان الضفة وتحديدا أبناء التنظيمات الفلسطينية المقاومة, 
حيث تراقب نشاطهم السياسي والعسكري بدقة, وال تكاد تغفل اعينها لحظة واحدة عنهم, فهي تقوم 
باعتقالهم واحباط أي محاولة لتنفيذ  عمليات ضد االحتالل ومنع المسيرات الشعبية من الوصول لمناطق 
التماس واالشتباك مع االحتالل, كما تحدث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن قيام اجهزة امن 
الس���لطة بتفتيش حقائب الطلبة المتوجهين الى المدارس واخراج أي سالح ابيض منها, حتى المظاهر 
الوطنية التي تحرك العواطف الثورية لدى المواطن الفلس���طيني ف���ي الضفة المحتلة منعت ايضا, فال 
يسمح باس���تقبال االسرى بأعالم الفصائل الفلسطينية, وال يس���مح بالخطابات الحماسية الثورية, وكلنا 
ش���اهدنا كيف قمعت عناصر السلطة في جنين تجمعا فلس���طينيا خالل مراسم استقبال األسير »أمجد 
قبها« الذي أمضى 18 عامًا في س���جون االحتالل, إذن فهي ليس���ت في حاجة لنشر وباء كورونا لكي تمنع 
االنفجار في وجه االحتالل, كما أن انفجار الشارع ضد االحتالل ال يمكن ألحد منعه الن ارادة الفلسطيني اكبر 
بكثير من ان يستطيع احد ان يسيطر عليه ويمنع ثورته, ثم ان رئيس السلطة محمود عباس اصدر أمس 
األحد، مرس���وما بتمديد حالة الطوارئ لثالثين يوما لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا, فهو يدرك 

ان انتشار الوباء يضر بالمصالح الفلسطينية السياسية واالقتصادية والمالية ويزعزع االستقرار الداخلي.
اما الذين يرجعون زيادة حاالت االنتحار في قطاع غزة الى سياس���ة حماس وممارس���اتها في القطاع, فإن 
هذا االمر ليس دقيقا, فالوضع االقتصادي المتردي في قطاع غزة ليس بسبب حماس, انما بسبب الحصار 
الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ احد عشر عاما وهو الذي انهك الغزيين تماما, وبسبب العقوبات 
التي تفرضها الس���لطة على قط���اع غزة, ومنع موازنات الوزارات الحكومية ف���ي القطاع, وقطع الرواتب عن 
آالف الموظفين, واسر الشهداء واالسرى والجرحى من ابناء حماس والجهاد االسالمي, حتى الفقراء الذين 
كانوا يأخذون مساعدات من الش���ؤون االجتماعية قطعت مساعداتهم على خلفية انتمائهم السياسي, 
ونح���ن ندرك ان هن���اك اعباء مالية كبيرة وضرائب مفروضة من حكومة حم���اس على التجار مثال في غزة, 
وان هذه الضرائب يتحملها في النهاية المواطن الفلس���طيني, لكن الواقع الصعب في غزة اكبر من ذلك 
بكثير, فحماس خرجت بمس���يرات العودة بمشاركة الفصائل الفلسطينية لكسر الحصار وقدمت حماس 
والفصائل في س���بيل ذلك مئات الش���هداء والجرحى, وسعت إلنهاء االنقس���ام مع السلطة مرات عديدة 
واستجابت لمطالب الفصائل الفلس���طينية وقدمت تنازالت إلنجاح المصالحة الفلسطينية, لكن في كل 
مرة كان االنقسام يصطدم بتعنت متنفذين داخل السلطة, وبضغوط اسرائيلية عليها, بحيث لم تتوفر 
االرادة الحقيقية لدى الس���لطة النهاء االنقس���ام, ألنها تعتقد ان تضييق الخناق على غزة سيدفع الناس 

لالنقضاض على حماس وانهاء وجودها في الضفة.
لقد تفاقمت اوضاع الناس المعيشية سوءا بفعل السياسات والتقديرات الخاطئة, اما حاالت االنتحار التي 
يتحدث عنها البعض فلم تكن لس���وء االوضاع المعيش���ية انما دوافعها في الغالب ذاتية, لذلك نأمل ان 
نركز اهتمامنا على إحباط مخطط الضم االستعماري, وال ننجرف في صراعات وهمية ليس من ورائها طائل.       

كورونا واالنتحار صراع لحرف األنظار

رأي

قضية اإلنتحار ذات ُبعد وطابع إنساني، وعندما ينتحر أحدهم فإن ذلك 
ُيعتبر خسارة كبيرة وُجرح يالمس كل شخص عنده ذرة إنسانية، وبكل 
تأكي����د ان المنتِحر ل����م يفعل ذلك من ترف بل بس����بب ظروف طاحنة 
وقاه����رة ألمت به، ومعالجة هذه الظاهرة ال تتم فقط من جوانب وعظية 
)مع أهميتها(، واألهم هو دور المجتم����ع المدني والتنظيمات في فتح 
ُأفق للن����اس والتخفيف عنه����م، فال ُيعقل أن يكون ش����خص يعيش 
كالملوك وآخر مسحوق ال يجد الخبز ألوالده، والكوارث المجتمعية عادة 

تحدث مع ظل عدم العدالة في التوزيع والظلم ومصادرة اآلراء والقمع.
إن المخرج لألزمة هو الجهاد والمقاومة....كيف ذلك؟

الجهاد يفتح أفقًا كبيرًا في العقل والنفس البش����رية وُيزيل كمًا هائال 
من األمراض االجتماعية وحتى الجس����دية، وهو كفي����ل بمعالجة تلك 
األمراض، فالجه����اد يفتح باب العزة وكذلك يفتح أوتوس����تراد عريضًا 
للجن����ة، يفتح تلك االبواب بدون تنظي����ر أو جهد أو محاضرات أو خطب، 
الجهاد ُيش����ِعر الش����خص بالتميز والترفع عن اآلخرين، الجهاد يشعر 
صاحبه بغن����ى النفس فيصبح ال يرى كل هذه الدنيا، فتح األفق للناس 
يتم من خ����الل الجهاد ومقاوم����ة العدو الصهيوني ال����ذي هو عدو لله 
وللدي����ن وللوطن، والجه����اد يعزز االنتماء والثقة بالنف����س والثقة بالله 
عز وجل، أما في غياب قيمة الجهاد فإن االش����خاص سيذهبون لقياس 
أنفس����هم مع اآلخرين فيقولون هذا يأكل وهذا ال ي����أكل، وهذا يركب 
س����يارة فارهة وهذا يمش����ي..وهكذا، وهذا يؤدي باألشخاص للمتاهة 
والتوه����ان، فالصحابة رض����وان الله عليهم لم يكونوا يتحاس����دون في 

ظ����ل حضور قيمة الجهاد بينهم، ألنهم يتطلعون لما عند الله من جنة 
وما فيها من قصور وحور عي����ن ..الخ، وعندما يكون القلب معلقا بالجّنة 
فإنه ال ي����رى هذه الدنيا وما فيها، لذل����ك إّن أقصر الطرق لعالج ظاهرة 
ة هو الجهاد، فالجهاد  االنتحار وغيرها من الظواهر المجتمعية المرضيَّ
قيمته عالية جدا، والمجاهد يكون س����عيدًا حتى باستش����هاده، يكون 
س����عيدًا حتى باستش����هاد ابنه، ألنه يعلم أن ما عن����د الله خير وأبقى، 
فالوع����ظ الديني عل����ى أهميته لكن����ه ليس هو الح����ل الوحيد لقضية 
االنتح����ار، فالواعظ يقول للش����خص: الرزق على الل����ه والتوكل على الله، 
وتقوى الله، واالنتحار هالك للنف����س التي حرم الله قتلها....وهكذا من 
أمور وعظية مهمة، لكن لالس����ف الواعظ ال ُيعلم الش����خص كيفية حل 
مه  أزمته ومش����كلته، الواعظ يقول للشخص أخرج من األزمة لكنه ال ُيعلِّ
كيفية الخروج منها، لذلك مطلوب من المشايخ والعلماء والخطباء ليس 
هد، 

ُّ
اظ فحسب، بل تعليم الناس ممارسة الجهاد والز ممارس����ة دور الُوعَّ

تمام����ا كاألب الذي ينادي كل يوم على إبنه كي يدرس ويلجأ في بعض 
األحيان لش����تمه وضربه كي يدرس، بينما مطلوب من األب أن ُيعلم ابنه 
كيف يدرس وكيف يحل مش����اكله بالتدرج، نع����م القول له بأن يدرس 
ضروري لكنه لي����س كافيًا، وكذلك الجانب الوعظي للناس ضروري لكنه 
ليس كافيًا، مثال الش����خص ال����ذي عنده يأس ال يكف����ي أن تقول له: ال 
تيأس أو أخرج من اليأس، بل مهم أن تعلمه خطوات الخروج من اليأس.

فالمخرج لحل العديد من المش����كالت ومنها ظاهرة االنتحار هو الجهاد، 
فالمرض النفس����ي والجس����دي واألخالقي عالجه الجهاد، وبالجهاد الله 

عز وجل يفتح للش����خص بابًا للجنة وُيزيل به كافة األمراض، لذلك كان 
الصحاب����ة رضوان الله عليه����م قلوبهم معلقة بالجه����اد، أما في غياب 
الجه����اد أو تجميده تارة وفتح����ه تارة أخرى فإن الن����اس تنظر وتقارن 
بعضه����ا ببعض فيتحول المجتمع لمجتمع عبارة عن نفس����ي نفس����ي، 
مجتم����ع فيه كراهية، ويصبح كله ضد كله، وهذه ليس����ت بيئة صالحة 
لالنس����جام والتوافق النفس����ي، لذلك ظاهرة االنتحار تعتبر أزمة عامة، 

وتعليم الناس كيفية الخروج من أزماتها هو األهم.
لألس����ف الكثير من المثقفين يذهب للق����ول: يجب كذا ويجب كذا ثم 
يجب ك����ذا، مثاًل يذهبون للقول: يجب حل أزم����ة البطالة، ويجب توفير 
عم����ل، ويجب عمل كذا وكذا، دون أن يقدم ه����ؤالء المثقفين أي حلول، 

كما قال الشاعر محمود درويش في وصف هؤالء: 
يجب الذهاب الى اليمين, يجب الذهاب  الى اليس����ار, يجب التمترس 

في الوسط, يجب الذي يجُب
لذلك عل����ى المثقفين أال يطالب����وا بالعدالة فقط ب����ل أن يقولوا للناس 
وللمسؤولين كيف يمكن تطبيق العدالة، أال يطالبوا بعدم مصادرة حرية 
م حرية الرأي ألنهم يصادرونها، فلن  الرأي وهم أنفسهم بحاجة الى تعلُّ
ُيطفئ النار الحديث عن الحريق، لذلك االمور بحاجة الى خطوة الى الوراء 
مع مزيد من االنتباه، فالغريق عندما يدخل بدّوامة البحر ال يجوز االكتفاء 
بالق����ول له يجب الخ����روج من الدّوامة بل من الض����روري أن تمد يدك له 
النقاذه من الغرق، لذلك تعليم الناس الجهاد وكيفية ممارس����ته على 

األرض هو المنقذ لواقعنا وللكثير من األمراض المجتمعية.

 وبطولٍة عاش���ها الجزائريون وهم يس���تقبلون ُرفات 
ٍّ
 لحظات عز

أربعٍة وعش���رين م���ن قادة ومقاتل���ى الثورة الجزائري���ة ... وعلى 
مدار مئ���ة واثنين وثالثين عاما م���ن المج���ازر والمذابح والقتل 
والدمار والجرائم البش���عة التي ارتكبها االس���تعمار الفرنس���ي 
ضد الجزائريين إاّل أن الثورة الجزائرية لم تتوقف وكان الش���عب 
الجزائ���ري يؤمن ايمانا عميق���ا ال ُلبس في���ه ان النصر حليفه ال 

محالة .
 لذا انتصار الش���عوب على كل االحتالالت لم يسقط من السماء 
كم���ا المطر ف���ي فصل الش���تاء ، والنصر ال يناله المتقاعس���ون 
والكس���الى والمتساقطون في منتصف الطريق واصحاب الحلول  
م���ع المحت���ل المغتص���ب, وانما كل الش���عوب الت���ي تعرضت 
لالحتالل - الش���عب الجزائري نموذجا- انتزعت حريتها من خالل 
م���ا قدمته من تضحيات كبيرة وقافلة من الش���هداء لم تتوقف 
حتى آخر لحظة من وج���ود االحتالل ... إنها الروح الوثابة واالرادة 
القوي���ة التي أقضت مضاج���ع المحتلين بكل أش���كال المقاومة 
)مسلحة وش���عبية وديبلوماس���ية ( مرتبطة مع بعضها البعض 
وال غنى للش���عوب عنها كجدلية ثالثية ال انفصام بينها, حتى 
عندم���ا كان يطالب المحتل التفاوض م���ع الثوار الذين أرهقوه ال 

يفاوضونه اال تحت أزيز الرصاص .

 لقد انتصر شعب الجزائر واستطاع دحر االحتالل الفرنسي الذى 
مضى عل���ى احتالله للجزائر مئة واثني���ن وثالثين عاما ) 18٣٠- 
1٩٦٢( من العذابات واالالم ، وكان ينّغص على الشعب الجزائرى 
وأهالى الش���هداء بس���رقة جثامين الثوار وقادة المقاومة الذين 
يستشهدون في المعارك ويحملها الى فرنسا حتى ال يتذكرهم 
الجزائري���ون وحتى ال تصبح قبورهم مزارات وعناوين الش���تعال 
الث���ورة من جديد ... وبالرغم من ذلك لم تتوقف المقاومة والثورة 
من بعدهم ، بل كانت دماؤهم وقودا ُيش���عل ثورة الش���عب من 
جديد والتي اس���تمر لهيبها حتى نال الشعب الجزائرى حريته 
واندحر االستعمار الفرنسي واحتفل الشعب الجزائرى ومعه كل 
أمتنا حينها بأعراس االنتصار . ويأتي اس���تقبال ُرفات الشهداء 
ليمثل نصرا جديدا ألرواح الش���هداء وعرس���ا وطنيا جزائريا وفاء 

لمن قدموا أرواحهم من أجل حرية شعبهم وأرضهم .
 وألن التجربة واحدة فرح الفلس���طينيون بانتص���ار الجزائريين 
ونيله���م الحرية ع���ام 1٩٦٢م واليوم يفرح الفلس���طينيون من 
جديد مع اخوانهم الجزائريين باستقبال ُرفات شهدائهم الذين 
اضطرت فرنس���ا إلعادتهم حتى يدفنوا ف���ي ارض  الجزائر وقد 
اعتقد الفرنس���يون ان ذلك قد ُينسى الجزائريين قليال من تاريخ 

فرنسا االسود في الجزائر .

انه���ا نف���س الجريم���ة يمارس���ها الع���دو الصهيون���ي ض���د 
الفلس���طينيين بس���رقة جثامين الش���هداء الذين يرتقون في 
معارك البطولة والش���رف محاوال التنغيص على عائالتهم الذين 
ينتظ���رون االحتف���ال بتوديعهم في أعراس الش���هادة ومحاوال 
كس���ر ارادة الشعب الفلس���طيني لوقف المقاومة ، اال أن الرابط 
العقدي والروحانى والعروبى والقومي بين الش���عب الفلسطيني 
والش���عب الجزائ���رى َليؤكد بان مقاومة ش���عبنا مس���تمرة ولن 
تتوقف أبدا حت���ى تحقيق العودة والحري���ة واالحتفال بالنصر 
الكبير باستحضار ارواح ش���هدائه خصوصا اولئك الذين ال يزال 
يحتجزهم في مقابر ) االرقام( ويعتقد ان الش���عب الفلسطيني 
سوف ينس���ى ويتغاضى وما علم ان دماء الشهداء تنتفض في 
ش���رايين ش���عبنا حتى ُيش���عل المقاومة من جديد ، وأن الذى 
يتناس���ى س���ّنة التاريخ هو االحتالل الصهيوني بجبروته ) آخر 
االحت���الالت في التاريخ الحاضر ( ولم يتعلم الدرس من االحتالل 
الفرنسي في الجزائر وكل االحتالالت التي سبقته بأنه الى زوال .

ب���ل ما يزي���د ثقتنا بأن النصر ق���ادم ال محالة ه���و الوعد اإللهي 
الذى أكده القرآن الكريم » فإذا جاء وعد اآلخرة ليس���ؤوا وجوهكم 
وليدخلوا المس���جد كم���ا دخلوه أول مرة وليتبروا م���ا علوا تتبيرا« 

صدق الله العظيم ...

ظاهرة االنتحار.. هل الجانب الوعظي هو الحل؟

شهداء الجزائر ... نصٌر جديد

د. محمد مشتهى

  أحمد المدلل

اإلع����الن اإلماراتي عن توقي����ع اتفاق بين ش����ركة جي – 42 وش����ركة الصناعات 
العس����كرية »رفائيل«، وش����ركة الصناعة الجوية اإلس����رائيلية، بمثابة طعنة من 
الخلف لش����عب فلس����طين ولكل أبنائه وبناته فرًدا فرًدا. فف����ي هذه األيام التي 
يواجه فيها مشروع الضم الخطير »وصفقة القرن«، التي هي أسوأ وأفظع مشاريع 
الح����ل التي واجهها في تاريخه، نجد دولة عربية تبوح بال خجل بتطوير عالقاتها 
مع إس����رائيل، وتعلن رس����مًيا عبر وس����ائلها اإلعالمية، عن خطوة مفضوحة لدعم 
بنيامين نتنياهو، وهو يقوم بتصعيد حرب إبادة الحقوق السياس����ية للش����عب 
الفلس����طيني. كل العالم يهاجم نتنياهو بسبب الضم، واإلمارات تطّور عالقاتها 
معه، ما س����مح له بالتبجح » كّلما كنا أقوى وأعظم، نردع أعداءنا ونقّرب أصدقاءنا«، 
ا، واإلمارات في معس����كر األصدق����اء، وقل لي من هم  وهو يعتبر فلس����طين عدّوً

اصدقاؤك أقول لك من أنت.
ال ينطلي علينا القول بأن اإلمارات ضد الضم، وأنها وجهت رسائل بهذا الشأن إلى 
اإلدارة األمريكي����ة. الحقيقة ان اإلمارات تري����د، هي وغيرها، فرض »صفقة القرن« 

كرزمة واحدة على القيادة الفلس����طينية، وترى أن تنفيذ الضم )الذي هو بند من 
بنوده����ا( من طرف واحد يعيق تطبيق المش����روع األمريكي ودفن����ه تماًما. وهي 
وغيرها قال����وا إلدارة ترامب، بأنهم أمريكيون أكثر م����ن األمريكيين، وبأن تنفيذ 
الضم يفش����ل خطة الرئيس، وبأّنهم مس����تعّدون للمساهمة في »إقناع« القيادة 
الفلسطينية بقبول الدخول في مسار »صفقة القرن«، وذلك عبر محاصرتها، وعبر 
سلس����لة من اإلغراءات المالية وسلس����لة أطول من الضغ����وط والعقوبات. وإذا لم 
تقتنع القيادة الفلسطينية، فإّن زعامة اإلمارات، المصابة بجنون العظمة، تعتقد 
أن بإمكانه����ا اس����تبدالها بقيادة فلس����طينية أخرى، يس����هل إقناعها بالموقف 
األمريكي اإلس����رائيلي اإلماراتي. إذا لم ترد اإلمارات دعم فلس����طين فلترفع يدها 

عنها على األقل، لقد أصبح حياد بعض الدول العربية إنجازًا مهمًا
من المعروف أن نتنياهو كذاب، لكنه ال يكذب حين يوّجه كالمه للفلس����طينيين 
قائ����اًل، بأن عالقاته ببعض الدول العربية أفضل م����ن عالقاتهم بها. لقد التقيت 
العام الماضي، بمش����اركة بعض الزم����الء، بوزير خارجية دول����ة أوروبية، وقال لنا 

ه����ذا الوزير، ب����أن نتنياهو حين يلتق����ي وزراء أوروبيين ويوجه����ون له انتقادات 
يجيبه����م: »أس����تغرب أمركم، لماذا أنتم ضدي، وهن����اك دول عربية مهمة معي، 
فل����و كنت ض����د العرب لما كانوا مع����ي«. نتنياهو يبدو ال يفهم نفس����ية الخنوع 
عن����د أصدقائه العرب، فهم معه أكثر وهو ضد الفلس����طينيين والعرب. عالقات 
اإلمارات مع إس����رائيل، التي معظمها سرّية، بدأت بالظهور على المأل عبر خطوات 
مدروسة، والهدف سياسي محض وهو بناء تحالف أمريكي عربي إسرائيلي علني 
في المنطقة، لمواجه����ة »الخطر اإليراني النووي واالس����تراتيجي«، وطريق بلورة 
هذا التحالف تبدأ بالدوس على حقوق الش����عب الفلس����طيني، وإراحة »الحليف 
اإلس����رائيلي« منها. صحيح أنه لي����س لإلمارات كدول����ة، أي مصلحة في العالقة 
مع إس����رائيل، ولكن صلف زعامتها ال يعرف الح����دود، وهي تريد أن تظهر كمن 
ال يهمه ش����عب فلس����طين وال األمة العربية كّلها طالما ترام����ب في ظهرها. في 
عهد أوباما، الذي س����عى للمصالحة مع إيران، لجأت اإلمارات ودول عربية أخرى إلى 
التحالف مع نتنياهو، الذي يع����ارض أي تفاهم مع إيران. لقد انتهى عهد أوباما 

وجاء ترامب، الذي ال يقل تطرًفا في موقفه عن نتنياهو، فلماذا ما زالت هذه الدول 
تتمسك بنتنياهو، وبعبارة أخرى: من عنده ترامب ما حاجته لنتنياهو؟

م����ا يزيد من خطورة الخطوة اإلماراتية باإلعالن ع����ن اتفاقية تعاون مع الصناعات 
العسكرية اإلسرائيلية، هو أّنها ليس����ت خطوة يتيمة فرضتها ظروف عابرة، بل 
هي تندرج ضمن سياس����ة باتجاه واضح، وهو التحالف مع إسرائيل وليس مجرد 
بن����اء عالقات معها. التحالف مع إس����رائيل يكون بالضرورة عبر معاداة الش����عب 
الفلس����طيني والتواطؤ مع االعتداءات اإلس����رائيلية المتواصلة والمتكررة عليه، 
وعلى حقوقه، وعلى أرضه ووطنه. كنا ندعو إلى حراك فلسطيني ودولي للتصّدي 
لنتنياهو وإس����رائيل، وأصبحنا بأمس الحاجة للتصدي لمؤامرة إماراتية، مدعومة 
من الواليات المتحدة، ومن بعض دول الخليج، ولوقفة عربية وفلس����طينية قوية 
لردع زعامة اإلمارات عن الوقوف مع نتنياهو وترامب ضد الش����عب الفلس����طيني. 
إذا لم ترد اإلمارات دعم فلس����طين فلترفع يدها عنها على األقل، لقد أصبح حياد 

بعض الدول العربية إنجازًا مهمًا.

كتب : جمال زحالقةاإلمارات علنًا مع نتنياهو ضد فلسطين
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أعلن أنا المواطنة / آية وائل سليم البيوك
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)403790504( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / رمضان اس���ماعيل محم���ود احمد 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)962495750( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطنة / هبة توفيق حم���دان المصري  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)802143719( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / يحيي حم���زة محم���د فروانة  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)801889643( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / نظام فارس عياد بربخ 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800380529( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عبادة حسين محمد الغلبان 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)408007128( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / ابراهي���م محمد ابراهي���م خليفه 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)949819296( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / حس���ام الدين ابراهيم محمد الزيني 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800805822( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / حسنة شان حرب محمد ابو محيسن 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)903691772( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حول الرقم 
القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي لشهر أيار الماضي 
عن بدء عودة اإلنتاج في الصناعة الفلس����طينية إلى 

مستويات متقاربة مع ما كان عليه الحال قبل األزمة.
وأوض����ح اإلحصاء في بيان صحف����ي، أنه مع تخفيف 
اإلج����راءات المتعلقة بجائحة كورونا في ش����هر أيار 
المنصرم، ارتفع مس����توى اإلنتاج الصناعي ليس����جل 
مس����تويات متقاربة مع ما كان عليه الحال قبل األزمة، 

رغم بقائه اقل من المستوى المعتاد بحوالي %10.
وبّين أن الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي سجل ارتفاعًا 
نسبته 63.37% خالل شهر أيار 2020 مقارنة بشهر 
نيسان 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات اإلنتاج 
الصناعي إلى 103.49 خالل شهر أيار 2020 مقارنة ب� 
63.35 خالل شهر نيسان 2020 )سنة األساس 2018 

.)100 =
وسجلت أنشطة التعدين واستغالل المحاجر ارتفاعًا 
حادًا نسبته 82.81% والتي تشكل أهميتها النسبية 

2.68% من إجمالي أنشطة  الصناعة. 
كما س����جلت أنش����طة الصناعات التحويلي����ة ارتفاعًا 
حادًا نس����بته 69.11% خالل شهر أيار 2020 مقارنة 
بالش����هر الس����ابق والتي تش����كل أهميتها النسبية 

82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.
على صعيد األنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي 
كبير على مجمل الرقم القياس����ي، فقد سجلت بعض 
أنش����طة الصناعات التحويلية ارتفاعًا خالل شهر أيار 
2020 مقارنة بش����هر نيس����ان 2020، حيث شهدت 
كاف����ة المحافظات الفلس����طينية ارتفاعًا في كميات 

اإلنتاج الصناعي بنس����ب متفاوتة حس����ب األنشطة 
الصناعية، تباي����ن هذا االرتفاع م����ن محافظة ألخرى 
حس����ب تركز المنش����آت الصناعية فيه����ا، ومن أهم 
األنش����طة الصناعية التي شهدت ارتفاعًا في اإلنتاج، 
صناع����ة منتجات المعادن المش����كلة ع����دا الماكنات 
والمع����دات "األلمني����وم"، وصناعة األث����اث، وصناعة 

منتجات المعادن الالفلزية األخرى "الباطون، والحجر 
والرخام، واإلس����فلت"، وصناعة المنتجات الغذائية، 
وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة الجلد والمنتجات 
ذات الصلة "صناعة األحذية"، وصناعة المش����روبات، 

وصناعة المالبس.
من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات اإلنتاج 
الصناع����ي انخفاض����ًا في بعض أنش����طة الصناعات 
التحويلي����ة منها صناع����ة المنتج����ات الصيدالنية 
الطباع����ة  ونش����اط  ومس����تحضراتها،  واألساس����ية 

واستنساخ وسائط األعالم المسجلة.
وس����جلت أنش����طة إمدادات المياه والصرف الصحي 
وإدارة النفاي����ات ومعالجته����ا ارتفاعًا حادًا نس����بته 
58.66% والتي تش����كل أهميتها النسبية %2.39 
من إجمالي أنش����طة الصناعة. كما س����جلت أنشطة 
إمدادات الكهرب����اء والغاز والبخ����ار وتكييف الهواء 
ارتفاعًا حادًا نسبته 20.06% والتي تشكل أهميتها 

النسبية   11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.  
ونوه اإلحصاء إلى أنه على أثر انتشار وباء كوفيد – 19 
وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال 
عملي����ة جم����ع البيانات لقي����م اإلنتاج من المنش����آت 
الصناعية المختلفة من الجمع الميداني إلى الجمع عبر 

الهاتف في مختلف المحافظات الفلسطينية.

عودة اإلنتاج الصناعي الفلسطيني لمستويات متقاربة بمايو

رام الله/ االستقالل:
أظهر مس���ح اقتصادي، أن تراجعًا طرأ على 
القيمة الس���وقية للش���ركات المدرجة في 
بورصة فلسطين إلى 3.437 مليارات دوالر 
بنهاي���ة النص���ف األول 2020، ن���زوال من 

3.757 مليارات دوالر بنهاية 2019.
يأتي التراجع مدفوعا بالتبعات االقتصادية 
الس���لبية لتفش���ي جائحة كورونا عالميا، 
وأثرها على مختل���ف البورصات، بما فيها 

بورصة فلسطين.
ونق���دم لكم، بع���د انته���اء النصف األول 
للسنة المالية للش���ركات المدرجة، قائمة 
بأكب���ر 5 ش���ركات مدرج���ة ف���ي بورصة 
فلسطين، من حيث القيمة السوقية، وفق 
بيان���ات نهاية تداوالت 30 يونيو/ حزيران 

.2020
ويبلغ عدد الش���ركات المدرجة في بورصة 
فلسطين 48 شركة، موزعة على 5 قطاعات، 
هي: البنوك والخدمات المالية، والخدمات، 

والصناعة، واالستثمار، والتأمين.
وبل���غ إجمال���ي القيمة الس���وقية ألكبر 5 
ش���ركات مدرجة 1.752 مليار دوالر، حتى 
تش���كل   ،2020 األول  النص���ف  نهاي���ة 
نسبتها 51% من إجمالي القيمة السوقية 

للشركات المدرجة.
بينما بلغ إجمالي القيمة الس���وقية ألكبر 5 
ش���ركات مدرجة 1.965 مليار دوالر، حتى 
نهاية 2019، تشكل نسبتها 52.3% من 
إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وجاءت قائمة الش���ركات المدرجة ببورصة 
فلسطين، األكبر من حيث القيمة السوقية، 
كما يلي:االتصاالت الفلس���طينية، وبلغت 
القيم���ة الس���وقية لمجموع���ة االتصاالت 
الفلس���طينية، حتى نهاية ت���داوالت 30 
يونيو/ حزيران الماض���ي، نحو 692 مليون 
دوالر، مقارن���ة م���ع 779.7 مليون دوالر في 
2019. باالضافة إلى بنك فلسطين وبلغت 
القيم���ة الس���وقية لبنك فلس���طين، نحو 

368.3 مليون دوالر أمريكي بنهاية يونيو/ 
حزيران الماضي، نزوال من القيمة السوقية 
المسجلة بنهاية 2019 البالغة 408 مليون 

دوالر.
فيما بلغ���ت القيمة الس���وقية للش���ركة 
العربية الفلس���طينية لالس���تثمار )أيبك( 
حتى نهاي���ة تداوالت النص���ف األول من 
العام الج���اري، نحو 237.5 ملي���ون دوالر، 
مقارن���ة م���ع 226.9 ملي���ون دوالر بنهاية 
2019، وبلغت القيمة الس���وقية لش���ركة 
موبايل الوطنية الفلس���طينية لالتصاالت 
)أوريدو فلس���طين(  حتى نهاية تداوالت 
النصف األول الماضي، نحو 237.3 مليون 
دوالر، مقارن���ة م���ع 275.4 مليون دوالر في 
2019. وجاءت ش���ركة فلس���طين للتنمية 
واالس���تثمار )باديكو( بقيمة سوقية حتى 
نهاية تعام���الت النصف األول 2020 نحو 
217.5 مليون دوالر، ن���زوال من 275 مليون 

دوالر في 2019.

رام الله/ االستقالل:
بدأ برنامج التمكين االقتصادي في وزارة التنمية، وبالش���راكة مع المؤسس���ة الوطنية للتمكين 
االقتصادي، بتسليم الدفعة األولى من المشاريع للمستفيدين من مشروع "بادرة" في محافظات 

سلفيت ونابلس وجنين. 
وأشارت الوزارة، إلى أن المشاريع التي بدأت بتسليمها، وتأتي في اطار استراتيجية االنتقال من 
اإلغاثة للتنمية، تنوعت لتشمل القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، ومن تلك المشاريع، 
يوجد مشاريع مناجر وماكنة للحفر على الخش���ب )CNC( إضافة لمشروع تصميم أزياء وخياطة 
ومش���روع مخبز وفرن عربي، ومش���روع ميني ماركت، تم تس���ليم جزء منه���ا، والباقي في مرحلة 

التسليم.
وتابعت، يأت���ي هذا البرنامج، ضمن األه���داف التنموية التي تس���عى الوزارة مع 
شركائها لتحقيقها، وهي نقل األسر من حالة الفقر واإلغاثة إلى التنمية، واالعتماد 

على الذات.
والجدير ذكره، أن مش���روع "بادرة" هو أحد مش���اريع المؤسس���ة الوطنية الفلسطينية للتمكين 
االقتصادي، ويهدف إلى تمكين األس���ر المنتج���ة والمهنيين وصغ���ار المزارعين والرياديين 
اقتصاديًا، من خالل إنش���اء أو تطوير مش���اريع اقتصادية مدرة للدخل، وقادرة على توفير فرص 

عمل.
وأوضحت أن الفئات المس���تهدفة ضمن المشروع، األسر المس���جلة ضمن قواعد بيانات الوزارة، 
واألس���ر المهمشة، وذلك لنقل هذه األسر إلى اإلنتاج واالستقالل االقتصادي، حيث يتم تنفيذ 
المشروع، باستخدام إحدى أدوات التمويل اإلسالمي المعتمدة في مؤسسة تمكين، وهي القرض 

الحسن.

التنمية والمؤسسة الوطنية للتمكين االقتصادي 
تسلم الدفعة األولى من مشروع »بادرة«

تضررت من »كورونا«.. قائمة أكبر 5 
شركات فلسطينية كـ »قيمة سوقية«
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واشنطن/االستقالل:
ارتفع ع���دد المصابي���ن بفيروس 
كورون���ا الجديد في جمي���ع أنحاء 
العالم إلى نحو 11.3 مليون إنسان، 
بينم���ا بلغ عدد الوفيات قرابة 530 
أح���دث اإلحصائيات  ألف���ا وف���ق 

العالمية.
وأش���ار إحص���اء لوكال���ة رويت���رز 
إل���ى أن أكث���ر م���ن 11.29 مليون 
ب�فيروس كورونا  ش���خص أصيبوا 
الجديد على مس���توى العالم، كما 
أن 529505 أش���خاص توفوا جراء 
وباء كوفيد19- الناجم عن اإلصابة 

بالفيروس.
والوفيات  اإلصاب���ات  وجاءت هذه 
بكوفي���د19- ف���ي أكث���ر من 210 
أول  دول ومناطق، منذ اكتش���اف 
إصابة بالفيروس في ووهان بوسط 

الصين في ديسمبر عام 2019.
ووفق���ا لإلحصائي���ات، تص���درت 

الواليات المتح���دة القائمة بأكثر 
من 2.8 ملي���ون إصابة، من بينها 
قراب���ة 130 حال���ة وف���اة، بينم���ا 
بأكثر من  البرازيل ثاني���ة  حل���ت 
1.57 ملي���ون إصابة وما يزيد على 

64 أل���ف وف���اة. وكان���ت المراكز 
األميركي���ة لمكافح���ة األم���راض 
والوقاية منه���ا عدلت حصيلتها 
والوفاة  اإلصاب���ة  لع���دد ح���االت 
بفي���روس كورون���ا ف���ي الواليات 

المتحدة يوم الس���بت إلى 57718 
حال���ة إصابة جدي���دة و661 حالة 
ليرتفع إجمالي عدد  وفاة جديدة، 
حالة   2,789,678 إل���ى  اإلصابات 

إصابة و129,305 حاالت وفاة.

وفيات كورونا في العالم تتجاوز النصف مليون

أديس أبابا/االستقالل:
بل���غ عدد ضحاي���ا االحتجاج���ات اإلثني���ة والعرقية في 
إثيوبيا، في أعقاب مقتل المغني هاش���الو هونديس���ا، 
166 قتي���ال باإلضافة إل���ى 167 جريحا، فيم���ا بلغ عدد 

المعتقلين 1084 شخصا.
وقالت الش���رطة اإلثيوبية: إن 166 ش���خصا على األقل 

لقوا مصرعهم خالل المظاهرات العنيفة التي اجتاحت 
إثيوبي���ا في األيام التي أعقبت مقتل المغني الش���عبي 
هاشالو هونديسا. وقتل المغني، وهو من عرقية أورومو، 
برصاص مجهولين ف���ي العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، 
األس���بوع الماضي، مما أثار توترات عرقية واسعة، وفقا 

لصحيفة الغارديان البريطانية.

وقالت نائبة مفوض الش���رطة في منطقة أوروميا، جيرما 
جيالم، في بي���ان: "في أعقاب وفاة هاش���الو، قتل 145 
مدنيا و11 عنصرا من ق���وات األمن في االضطرابات في 
المنطق���ة"، باإلضافة إلى 8 مدنيي���ن واثنين من عناصر 
الش���رطة قتلوا في أديس أبابا في وقت س���ابق، بحسب 

بيان منفصل صادر عن شرطة العاصمة.

166 قتيال باحتجاجات فــي إثيوبيــا

إسطنبول/ االستقالل:
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس، عزم 
بالده في التحول إلى مركز عالجي للقارات الثالث )أوروبا 
وإفريقي���ا وآس���يا(. وأضاف أردوغان خ���الل كلمة، أثناء 
مش���اركته في افتتاح "مدينة لطفي كي���ردار الطبية" 
بمنطقة قارطال بإس���طنبول، أن في���روس كورونا أظهر 

أهمية الصحة والبنية التحتية بهذا المجال.
وأض���اف أن "تركيا من بي���ن الدول األقل خس���ائر في 
األرواح ج���راء كورونا، بفضل التدابي���ر المتخذة والطرق 

التي استحدثناها في مكافحته".
وتاب���ع أردوغان قائ���ال: إن "نموذج تركي���ا في مكافحة 
كورون���ا فتح فرصة جديدة أمامها في مجال الس���ياحة 
الطبية"، مش���ددًا على أن المدن الطبية التركية تعتبر 

األفضل في أوروبا وضمن األوائل عالميا.

وأش���ار إلى أن تكلفة المدينة الطبية بلغت 618 مليون 
ليرة )حوالي 90 مليون دوالر(، ومس���احة األجزاء المغلقة 
فيها 302 ألف متر مربع، وتتكون من 5 أجزاء رئيس���ية، 
إل���ى جانب احتوائه���ا على م���رأب للس���يارات، وقاعة 

مؤتمرات، ومساحات خضراء.
ولفت أردوغان إلى أن س���عتها 1105 أسّرة، بينها 145 
سريرا في العناية المركزة، وأنها تضم 855 عازال مقاوما 
لل���زالزل، ما يجعلها واحدة من أق���وى المباني في عموم 
إس���طنبول. وأوضح أن "لطفي كيردار" تعتبر من المدن 
الطبي���ة الرائدة من حيث معداته���ا وبنيتها التحتية، 
مضيفا أنه من المخطط أن تستقبل سنويا 3.5 ماليين 
مري���ض خارجي دون مكوث بالمستش���فى، و150 ألف 

مريض مع إقامة.
وأش���ار الرئيس التركي، إلى أنه من المنتظر إجراء 100 

ألف عملية جراحية بالمدينة الطبية س���نويا، بما فيها 
عمليات الس���رطان، منوهًا إلى أن مستشفيات في عدة 
قارات، تس���تخدم حالي���ا أجهزة التنف���س التركية من 

البرازيل وصوال إلى الصومال.
ولف���ت إلى أن تركيا باش���رت مكافحة في���روس كورونا 
عبر 4 آالف مؤسس���ة عالجية بس���عة 246 ألف سرير، 
منه���ا 40 ألفا للعناية المركزة، و1213 جهازا لألش���عة 
المقطعي���ة، وفريق مؤل���ف من ملي���ون و100 ألف من 
العاملي���ن الصحيين. وش���دد أردوغان، عل���ى أن تركيا 
عززت البنية التحتية الصحية بشكل كبير عبر إنشائها 
مستشفيات في وقت قصير جدا، مؤكدًا عدم وجود أي 
نقص في منتج���ات االحتياجات األساس���ية بتركيا، ال 
س���يما الكمامات ومالبس الوقاية واألدوية والمطهرات 

والمواد الغذائية وغيرها.

»أردوغان«: عازمون على جعل تركيا مركزًا عالجيًا للقارات الثالث

عمان/ االستقالل:
بدأت المملكة األردنية، اس���تخدام األس���اور اإللكترونية في الحجر المنزلي، وذلك بعد 

خروج الخاضعين للحجر الصحي من مراكز العزل والعالج.
واألساور اإللكترونية تقنية تستخدم في ضبط المحجور عليهم، للتأكد من التزامهم 

بالحجر، ومرتبطة بجهات معنية يمكنها تتبع حركة من يرتديها.
وأوضح الناطق باسم اللجنة الوطنية األردنية لألوبئة نذير عبيدات، أن الهدف من هذا 
اإلجراء هو التأكد م���ن فعالية الحجر المنزلي الذي تقوم فرق الرصد الوبائي بمتابعته 
وتنفي���ذه. وأضاف، أن "مدة الحجر المنزل���ي هي 14 يوما أيضا، وهو إجراء احترازي في 
ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة". ويخضع القادمون إلى األردن لحجر 
صحي في أماكن مخصصة تشمل فنادق في البحر الميت وعمان، وأماكن حجر عام في 

منطقة البحر الميت أنشئت خصيصا لتلك الغاية.

»أساور إلكترونية« للخاضعين 
للحجر المنزلي في األردن

طهران/ االستقالل:
أعلن مسعود مرداني، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات التاجية االيرانية، 
يوم أمس، أنه بناء على نتائج االختبارات تأكدت إصابة 18 مليون إيراني، بنسبة 20% 
من سكان البالد، بفيروس كورونا حتى اآلن. ونقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية )إيسنا( 
ع���ن مرداني قوله إن ه���ذه النتائج تم الحصول عليها بعد إجراء اختبارات عش���وائية 
في البالد. ووفًقا ألحدث إعالن رس���مي، بلغ إجمال���ي وفيات كورونا في إيران حتى اآلن 

11.408 أشخاص، وذلك عقب تسجيل 148 حالة وفاة جديدة.
وقالت س���يما الري، المتحدثة باسم وزارة الصحة اإليرانية، إن عدد المصابين في البالد 

وصل إلى 237،878 مع وجود 2449 إصابة جديدة.
وأضافت أنه من بين الحاالت الجديدة تم نقل 1144 إلى المستش���فيات، فيما يعاني 

3136 مريضا من حالة حرجة جراء وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا.
وتصدر إحصائيات كورونا اليومية في إيران في وقت تس���تمر فيه الش���كوك الجدية 
حول االرق���ام الحقيقية. ه���ذا وأعلن���ت الري أن الوضع متأزم ف���ي محافظات األهواز 
وأذربيجان الغربية والش���رقية وكردس���تان وكرمانش���اه وهرمزغان وبوشهر وخراسان 
رض���وي. كما أكدت أن محافظات طهران وفارس وأصفهان ومازندران وهمدان وزنجان 

وسيستان وبلوشستان وألبرز ولورستان "في حالة تأهب".

مسؤول: 18 مليون 
إيراني مصابون بكورونا

الجزائر/ االستقالل:
أعل���ن الرئيس الجزائري عبد المجيد تّبون، يوم أمس، أّنه يريد »اعتذارًا« من فرنس���ا 
عن ماضيها االستعماري في بالده، معتبرًا أّن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رجل 

»نزيه« قادر على مواصلة نهج التهدئة بين البلدين.
وقال تّبون في حوار مع قناة فرانس 24 التلفزيونية رّدًا على س���ؤال بش���أن مس���ألة 
اعتذار فرنس���ا عن حقبة االس���تعمار، إّن باريس قّدمت »نص���ف اعتذار«، آماًل في أن 

»ُتواِصل على نفس المنهج وُتقّدم كامل اعتذارها«.
وأضاف: »هذا س���ُيتيح تهدئة المناخ وجعله أكثر صفاء من أجل عالقات اقتصادّية 
وثقافّية، وعالقات حس���ن جوار«، مذّكرًا بالدور الذي يمكنه أن يلعبه في هذا المجال 

6 ماليين جزائري يعيشون في فرنسا.
واس���تقبلت الجزائر، الجمعة، رفات 24 مقاتاًل ُقتلوا في الس���نوات األولى لالستعمار 
الفرنسي، تّمت استعادتها من فرنسا، في بادرة تهدئة للعالقات الثنائّية المتقّلبة.

وُتعتبر هذه الخطوة مؤّش���رًا على تحّس���ن في العالقات بين الجزائر ومستعمرتها 
الس���ابقة، وهي عالقات اّتس���مت منذ اس���تقالل البالد في الع���ام 1962 بالتوّترات 

المتكّررة واألزمات.
ويغّذي هذه العالقة المتقّلبة انطباٌع في الجزائر بأّن فرنس���ا ال تقوم بما فيه الكفاية 

لتسوية ماضيها االستعماري )1962-1830(.

الرئيس الجزائري يطالب فرنسا 
باالعتذار عن استعمار بالده

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / صالح خالد صالح يونس
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)407186527( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / محمد عودة ابراهي���م ابو طيور عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)913676631( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطنة / تركية ش���حده أحمد عب���د العال 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)903445534( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / محمد حس���ين عبدالكريم أبو محسن 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم ) 
925856544 ( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواط���ن / احمد اس���امة احمد النج���ار  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)409021334( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / وفاء محمد عبد زعرب  عن فقد بطاقة 
هويتي الش���خصية التي تحمل رق���م )803192269( 
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مش���كورا إلى أقرب 

مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / ابراهيم يوس���ف خلي���ل منصور 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)400091807( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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غزة/ االستقالل: 
حدد االتحاد الفلس����طيني لكرة السلة، موعد 
اس����تئناف مباري����ات دوري جوال للموس����م 

.2020-2019
وس����تقام كافة مباريات مرحلة دور الثمانية 
“play off 8” الذه����اب واإلي����اب، على صالة 
س����عد صايل بمدينة غزة، بداية من الس����بت 

القادم الموافق 11/7/2020.
وكان االتحاد قد عق����د اجتماعا مهمًا، مع عبد 
الس����الم هنية نائب رئي����س المجلس األعلى 
للشباب والرياضة، لبحث كافة األمور المتعلقة 

باستئناف البطولة.
وخاط����ب االتح����اد األندية المش����اركة كافة، 
والجه����ات المعنية من ط����ب رياضي وجهاز 
التام  الفلس����طينية، لالس����تعداد  الش����رطة 

لمنافسات الدوري.
وسيس����مح االتحاد بدخول 28 ش����خصًا لكل 
فريق، يشمل الالعبين والجهاز الفني واإلداري 

وأعضاء مجلس اإلدارة.
وس����تنطلق مباري����ات الذهاب يوم الس����بت 
القادم بلقاءين ، األول سيجمع خدمات البريج 
بمنافسه جمعية الشبان المسيحية في تمام 

الساعة الخامسة مساء ، ثم يليه لقاء خدمات 
المغ����ازي أمام ش����باب البريج في الس����ابعة 

والنصف مساء.
و تختت����م الجولة يوم األح����د ، عندما يلتقي 
خدم����ات رف����ح نظيره ش����باب المغ����ازي في 
الخامسة مس����اء ، و غزة الرياضي أمام خدمات 

دير البلح في السابعة والنصف مساء.
و ف����ي يوم األربع����اء تلعب لق����اءات اإلياب ،  

حيث سيواجه خدمات المغازي فريق  شباب 
البريج في الخامس����ة مساء ، و جمعية الشبان 
المس����يحية أمام خدمات البريج في السابعة 

والنصف مساء.
و ف����ي يوم الخميس يلتقي ش����باب المغازي 
فري����ق خدمات رفح في الخامس����ة مس����اء ، و 
خدمات دي����ر البلح أم����ام غ����زة الرياضي في 

السابعة والنصف مساء.

غزة/ االستقالل: 
قرر االتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية, إيقاف المحاضر 

الفلسطيني واآلسيوي محمود زقوت حتى إشعار آخر.
وكان زقوت قد انتقد عبر صفحته الش���خصية على موقع التواصل االجتماعي 
»فيس بوك«, التجاوزات التي حدثت في نهائي كأس غزة, محمال المس���ؤولية 

بالدرجة األولى التحاد القدم.
وذك���ر االتحاد, أن المحاضر الفلس���طيني واآلس���يوي, س���يتم تحويله للجنة 

االنضباط خالل الفترة المقبلة, قبل إصدار القرار النهائي بخصوصه.
يش���ار إلى أن زقوت يعتبر أول محاضر في التدريب من قطاع غزة يحصل على 

اعتماد رسمي من االتحاد اآلسيوي منذ 2018.

إعالن جدول مباريات »دور الثمانية« من دوري جوال لكرة السلة   االتحاد الفلسطيني 
يوقف المحاضر »زقوت«

مدريد/ االستقالل: 
نج���ح فريق ريال مدريد ف���ي الفوز على 
فريق أتلتي���ك ببلب���او، به���دف دون رد 
في المب���اراة الت���ي جمع���ت الفريقين، 
على ملعب "س���ان ماميس" وذلك ضمن 
منافس���ات الجولة ال�34، من عمر الدوري 

اإلسباني.
وسجل ريال مدريد هدف المباراة الوحيد 
عن طريق س���يرجيو راموس في الدقيقة 
ال� 73 بعد احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء 

للفريق الملكي.
وش���هد الشوط األول س���يطرة كاملة من 
العب���ي ريال مدريد، إال أن جميع محاوالته 
لتس���جيل هدف انتهت بالفش���ل، ولم 
يحق���ق العبو الفريق اله���دف المطلوب 
وهو إحراز الهدف األول، لينتهي الشوط 

بالتعادل السلبي.
وبه���ذه النتيجة رف���ع الن���ادي الملكي 
رصي���ده، للنقط���ة 77 ف���ي المركز األول 
وبفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي فريق 

برشلونة صاحب المركز الثاني، فيما يظل 
فريق أتلتي���ك بيلباو عند النقطة 48 في 

المركز الثامن.
التعادل  ال���دور األول،  وش���هدت مباراة 
السلبي بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، 
ف���ي المب���اراة التي أقيم���ت على ملعب 
سانتياجو برنابيو، بينما شهد ملعب سان 
ماميس في الموسم الماضي على تعادل 
الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، في 

مباراة الدور األول من موسم 19-18.

ركلة جزاء تنقذ ريال مدريد من »فخ« بيلباو

االستقالل/ وكاالت:
صرح ريفالدو أسطورة البرازيل بأن األرجنتيني ليونيل ميسي 
نجم برشلونة اإلس���باني قد ينهي مش���واره الكروي بخطوة 
مثيرة باالنتقال للعب في صفوف فريق يوفنتوس اإليطالي، 
وبذلك سيلعب بجانب غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
وتوترت عالقة النجم ليونيل ميس���ي بشكل كبير مؤخرًا مع 
إدارة نادي برشلونة بعد مواقف اإلدارة الغريبة لعل آخرها بيع 
الشاب البرازيلي أرتور ميلو ليوفنتوس بمبلغ 72 مليون يورو.

وأش���ارت المحطة اإلذاعية “كادينا سير” بأن ليونيل ميسي 
قد قرر الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، بعد مشاكله األخيرة 
م���ع اإلدارة، باإلضافة إلى ظهور الفريق الكتالوني بمس���توى 

باهت هذا الموسم.
وتحدث ريفالدو ل� ” Betfair” قائاًل “مع الش���ائعات األخيرة 
التي تتحدث عن رحيل ميس���ي، فإن الوس���طاء في عالم كرة 

القدم سيسعون جاهدين إلتمام تلك الصفقة الخيالية”.
وأضاف “رغم المبلغ الكبي���ر الذي قد يكلف يوفنتوس جراء 
تلك الصفقة، إال أنه س���يجني الكثير م���ن األموال عبر عقود 

التسويق المرتبطة بالالعب”.
وتابع “يرغب رعاة يوفنتوس بكل تأكيد في مشاهدة ميسي 
ورونالدو معًا في الفريق، ومثل هذه الصفقة ستدعم ميزانية 
النادي، وبالتأكيد ستتصارع أندية أوروبا على ضم ميسي في 

ظل الشائعات التي تتحدث عن رحيله هذا الصيف”.

ريفالدو ال يستبعد تواجد ميسي
 مــع رونالــدو فــي فريــق واحــد

الدوحة/ االستقالل: 
أعلن نادى الس����د القطرى تجديد عقد مدرب الفريق األول تشافي 
هيرنانديز ليس����تمر على رأس القيادة الفنية للموسم الثانى على 
التوالي، وكان تشافي قد تولى قيادة فريق السد مطلع موسم 2019 

/ 2020، قبل أن يحصد مع السد لقبى كأس السوبر وكأس قطر.
من جانبه، أعرب االس����بانى تش����افى هيرنانديز، فى تصريح خاص 
لموقع النادي، عن س����عادته بتجديد العقد مع الس����د والذي سوف 
يس����تمر للعام الثانى على التوالي 2020 \ 2021، مؤكدًا أن تركيزه 
بالكام����ل فى الفترة الحالية على تجهيز الالعبين بالش����كل األكمل 

للمنافسات المقبلة المحلية واآلسيوية.
وأش����ار مدرب الس����د القطرى إلى أنه يعمل م����ع إدارة النادي خالل 
الفت����رة الحالية على عدة ملف����ات، وأهمها تجديد عقد نجم الفريق 
أكرم عفيف، باإلضافة للتعاقد مع العبين محترفين بدال من االسبانى 

غابى والمكسيكى ماركو فابيان.
وأضاف مدرب الس����د، س����عيد باكتم����ال عقد الالعبي����ن اليوم بعد 
انضمام العبي المنتخب األول، اس����تعدادًا لخ����وض الفترة المقبلة 

ألستكمال بطولة الدوري.
وأتم تشافى حديثه قائاًل، "س����عيد باالستمرار مع السد، وسيكون 

هدف الفريق دائمًا المنافسة على كل البطوالت".
بذلك يكون الس����د القطري قد قطع الطريق أمام برشلونة اإلسباني 
الذي قد خرجت أنباء أن مس����ئوليه يفكرون فى التعاقد مع تشافي 
خلفا لكيكى سيتين المدير الفني الحالي بعد النتائج المخيبة التي 

حققها الفريق الكتالوني خالل الفترة الماضية.

تشافي يجدد عقده مع السد القطري 
ويقطــع الطريــق علــى برشلونــة
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عمان/ االستقالل: 
ه  كرر المفوض العام لوكالة "أونروا"، فيليب الزاريني نداَء
العاجل لكافة الشركاء لمواصلة دعمهم للوكالة، مناشًدا 
أعضاء اللجنة االستش���ارية مساعدته في سبيل توسيع 
قاعدة المانحين، وضمان تمويل متعدد السنوات بدياًل 
عن التمويل الس���نوي كوسيلة للمساعدة في التخطيط 

لمدة أطول.
ج���اء ذلك خ���الل اجتم���اع افتراض���ي عقدت���ه اللجنة 
االستش���ارية ل�"األونروا" عبر تقنية "الفيديو كونفرس" 

وذلك يومي 1-2 يوليو/تّموز الجاري.
ورّك���زت النقاش���ات على مق���درة الوكال���ة األممية على 
مواصل���ة تقديم مه���ام واليتها بالرغم م���ن التطورات 
اإلقليمي���ة والعالمية الباعثة على القلق، وعلى الرغم من 

تحدياتها المالية المستمرة.
واللجن���ة االستش���ارية مكّلفة بمهم���ة تقديم النصح 
والمس���اعدة للمفوض العام لألونروا خالل أدائه لمهام 

عمله في تنفيذ والية الوكالة.
وق���ال الزريني: "علين���ا اآلن أن نواص���ل العمل من أجل 

ضمان أن لدينا تمويال كافيا لمطابقة هذا التوقع".
وتاب���ع "يعترين���ي القلق أيضا حيال م���ا نحن عليه اآلن 
فيما يتعل���ق بموازنتنا البرامجية، وه���ي الموازنة التي 
تس���مح بتقديم الخدمات األساسية كالصحة والتعليم 

والخدمات االجتماعية بشكل متواصل وبدون انقطاع".
واس���تطرد "حتى هذه اللحظة، فعندما يتم سؤالي فيما 
إن كانت مدارس "األونروا" ستفتح أبوابها في أيلول فإن 
جوابي يكون نعم، وس���أقوم بكل ما بوسعي لكي أسمح 

لنصف مليون فتاة وصبي بالعودة إلى المدرسة".
وحذر المس���ؤول األممي أنه إذا لم يصلوا إلى مس���توى 
التمويل ال���ذي يحتاجون إليه لكافة البرامج الرئيس���ة، 
فس���يكون لزاما عليهم الرجوع إلى اللجنة االستش���ارية 
للحص���ول على نصيحة بخص���وص البرامج التي يتعين 

على الوكالة إعطاءها األولوية على غيرها.

وتجتمع اللجنة االستش���ارية مرتين في العام، وعادة ما 
يكون ذلك في حزيران وأكتوبر؛ بهدف مناقشة القضايا 
ذات األهمية ألونروا والس���عي للوص���ول إلى توافق في 

اآلراء وتقديم النصح للمفوض العام لألونروا.
وأش���ار الزاريني إلى أن حالة متزايدة من انعدام اليقين 
وصل اليها الالجئون الفلسطينيون نتيجة لنية حكومة 
االحت���الل اإلس���رائيلي لض���م الضفة الغربي���ة، واألزمة 
القتصادية الكبيرة التي س���ببتها جائحة كورونا، فضال 
عن السقوط الحر لالقتصاد في لبنان والنزاع المتواصل 
في سوريا والحصار الذي يدخل عامه الرابع عشر في غزة.

وقال:" إن هذه التحديات الضخمة دفعت بالفلسطينيين 
المعرضي���ن أصال للمخاطر نحو المزي���د من اليأس، وهو 
أمر تدرك���ه األونروا تماما". وتاب���ع "إن التحديات تعمل 
على زي���ادة اعتمادية الجئي فلس���طين عل���ى األونروا، 
والتي ينظر إليها كواحدة م���ن العناصر القليلة الثابتة 

والموثوقة في منطقة شديدة االضطراب".

من باب المغاربة، وسط أداء طقوس "توراتية" استفزازية.
وأشارت أوقاف القدس إلى أن االقتحامات، تمت بحماية شرطة االحتالل، التي 

قامت بإخالء المنطقة الشرقية للمسجد، لتسهيل اقتحام المسجد.
وفي سياق متصل، أقامت ش���رطة االحتالل حاجزًا عسكريًا جديدًا بالقرب من 
باب األسباط في القدس المحتلة، ما أدى لتعطيل تنقل األهالي في المنطقة.

وفي س���ياق آخر، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت 
لحم حس���ن بريجية، إن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أعلن عن بدء 
العمل في بناء 164 وحدة اس���تيطانية جديدة في مستوطنة "نفيه دانيال" 

جنوب بيت لحم.
وأضاف بريجية، أنه بناء على مصادر عبرية، فإن هذا التوس���ع االس���تيطاني 
يأتي من أجل إنش���اء حي جديد في مستوطنة "نفيه دانيال" باسم حي "نفيه 
نوف" االستيطاني، على حساب أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، 

وهو ما سيسلب العشرات من الدونمات الزراعية.
وأش���ار الى أن هذا التوس���ع االس���تيطاني يندرج ضمن سياس���ة "تسمين" 
المس���توطنات ضمن مش���روع ما يس���مى "القدس الكبرى"، واستغالال للوضع 
الراه���ن بفعل جائحة كورونا، حيث يقوم المس���توطنون وتحت حماية قوات 
االحتالل باالس���تيالء على مساحات شاس���عة من األراضي، في ظل السياسة 

الجديدة المتمثلة بتسليم اخطارات إخالء وترحيل.

»أونروا« توجه نداء عاجال لشركائها لمواصلة الدعم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مدد رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو فترة والية رئيس جهاز المخابرات 
السرية اإلس���رائيلية »الموساد« يوسي كوهن لنصف عام، مع اقتراب انتهاء 

فترة واليته.
وقالت القناة الس���ابعة العبرية، »إن كوهن كان من المقرر أن ينهي 5 سنوات 
في منصبه بداية العام القادم، إال أن نتنياهو قرر تمديد واليته لس���تة أشهر 

إضافية«.
ونقلت القناة العبرية عن نتنياهو قوله في معرض تبريره للتمديد، »إن القرار 
جاء على ضوء التحديات األمنية التي يواجهها الكيان في هذه الفترة، »حيث 
طلب نتنياهو من »كوهن« البقاء في منصبه لفترة إضافية وذلك حتى حزيران 

من العام القادم«.
وأش���ارت القناة الس���ابعة إلى أن كوهن وافق على الطلب وس���يبدأ في شهر 

كانون الثاني من العام القادم بإكمال واليته للسنة السادسة.

نتنياهو يمدد فترة 
والية رئيس »الموساد«

إل���ى 4722 إصابة. وأكدت الوزارة ، مس���اء امس األحد، تس���جيل 264 
إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، توزع���ت كالتالي:  216 في محافظة 
الخلي���ل، و44 في محافظ���ة القدس، وإصابة ف���ي محافظة نابلس، و3 
إصابات في محافظة رام الله والبيرة، مشيرة إلى تسجيل 9 حاالت شفاء 

في محافظة نابلس.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من صباح أمس األحد، تسجيل 208 
إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية المحتلة. 
وأوضحت وزيرة الصح���ة في بيان مقتضب أن اإلصابات الجديدة منها 

185 في الخليل، و11 ببيت لحم، وإصابتان بطولكرم، و10 في نابلس.
وبينت ال���وزارة في تحديثها المس���ائي أن اإلصاب���ات الجديدة ترفع 
إجمالي عدد إصابات يوم ام���س إلى 472 إصابة في الضفة، الفتة الى 
أن الع���دد اإلجمالي لإلصابات في فلس���طين بل���غ 4722، وأن الحاالت 
النش���طة بلغت 4037، وحاالت الوفاة 20، فيم���ا بلغت حاالت التعافي 

.665
من جهتها، أعلن���ت اللجان الطبية في مدينة القدس المحتلة مس���اء 

األحد، عن تسجيل عشرات االصابات بفايروس كورونا.
وأفادت اللجان الطبية، أّنه تم تس���جيل 91 إصاب���ة جديدة بفايروس 

كورونا في القدس.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادق ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالل اإلسرائيلي نداف 
في���دان أمس األحد على قرار هدم منزل األس���ير نظمي أبو بكر المتهم بقتل 

جندي إسرائيلي فيما بات يعرف بعملية "حجر يعبد" قبل نحو شهرين.
وقالت مصادر محلية إّن العائلة ُأبلغت مس���اء أمس ومن خالل هيئة ش���ئون 
األس���رى بق���رار المصادقة على هدم المن���زل، حيث تم تس���ليم العائلة قرار 

المصادقة على الهدم.
وكان���ت العائلة تقّدم���ت بالتماس ضد عملية الهدم قبل أس���ابيع، ولكن تم 
رفضه من قبل س���لطات االحتالل والمحكمة العليا اإلس���رائيلية، فيما تعتزم 

العائلة تقديم التماس مرة أخرى ضد القرار.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت المواطن أبو بكر ضمن حملة اعتقاالت واس���عة 
بعد أيام م���ن عملية قتل الجندي، والحقًا اتهمته مخابرات االحتالل رس���مًيا 

بتنفيذ العملية.

االحتالل يصادق على هدم 
منزل أبو بكر في يعبد

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ق���ال ن���ادي األس���ير، إن ق���وات االحت���الل 
اإلس���رائيلي اعتقلت الليلة قب���ل الماضية 
وفجر أمس األحد، سبعة مواطنين من الضفة 

غالبيتهم من القدس.
وبين نادي األس���ير، في بي���ان له، أن مواطنًا 
ج���رى اعتقاله من مخيم الع���روب وهو عبد 
الكريم خالد أبو س���ل الذي تعرض العتداء 
على يد قوات االحتالل أثناء عملية اعتقاله، 

إضافة إلى الطالب في جامعة بيرزيت صالح 
مجدي أبو زي���د من رام الل���ه، والذي ُاعتقل 
من على حاجز طّي���ار بالقرب من قرية الخان 
األحم���ر. وأضاف نادي األس���ير أن خمس���ة 
مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة العيساوية 
وحي الط���ور في القدس وه���م: حجازي أبو 
صبيح، ومحمد وس���يم عبي���د، وعلي عبيد، 

ومحمد العباسي، ومصطفى مصطفى.
ُيش���ار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت خالل 

اليومي���ن الماضيين س���تة مواطنين على 
األقل.

كما داهم���ت قوات االحت���الل، أمس األحد، 
قرية الجفتلك باألغوار الشمالية.

وأوضح مسؤول ملف األغوار معتز بشارات، أن 
قوات االحتالل اقتحمت المنطقة واعتقلت 
المواطن موسى س���الم أحمد جهالين دون 
معرفة األس���باب ونقله لجهة مجهولة، كما 

صادر جرافته الخاصة.

االحتالل يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة غالبيتهم من القدس

غزة / االستقالل:
وعد المجلس التشريعي الفلسطيني بالعمل 
على إعادة فتح األس���واق الش���عبية في قطاع 

غزة قريًبا.
ج���اء ذلك خالل اس���تقبال التش���ريعي وفدًا 
من ممثلي تجار األس���واق الشعبية »أصحاب 

البسطات«.
وكان ف���ي اس���تقبال الوف���د القائ���م بأعمال 
رئيس المجلس النائب محمود الزهار، ورئيس 
لجن���ة الرقابة وحقوق اإلنس���ان النائب يحيى 

العبادسة.
واس���تمع النائبان من الوف���د لطبيعة عملهم 

وأه���م المعوقات ولمقترح���ات تطوير العمل 
خدم���ة لقط���اع واس���ع م���ن أبن���اء الش���عب 
الفلسطيني، وطالب الوفد بإعادة فتح األسواق 

الشعبية.
وأكد الزهار أهمية دراس���ة وتطوير اإلجراءات 
وضوابط العمل في األسواق الشعبية، مؤكدًا 
ض���رورة أن تتكات���ف الجهود بي���ن البلديات 
البس���طات؛  المحلي وأصحاب  الحك���م  ووزارة 
لخلق بيئة عمل صحية ومنضبطة وسليمة في 

األسواق الشعبية.
وق���ال إن المجل���س يس���تكمل التواصل مع 
جهات االختصاص إلنج���از فكرة ورؤية إعادة 

فت���ح األس���واق الش���عبية، بما يتناس���ب مع 
إجراءات السالمة التي فرضتها جائحة كورونا.

من جهته، شدد العبادسة على ضرورة االلتزام 
باإلج���راءات الصحي���ة، واالهتم���ام بس���المة 
العاملي���ن في األس���واق الش���عبية وجمهور 

الزبائن.
من ناحيته؛ أكد وفد ممثلي األسواق الشعبية 
اس���تعداد التج���ار والعاملين في األس���واق 
الش���عبية االلتزام بإجراءات السالمة الصحية، 
كما أب���دوا اس���تعدادهم للتع���اون التام مع 
البلدي���ات وش���رطتها من أجل حف���ظ األمن 

والصحة في األسواق.

غزة/ االستقالل: 
عقد مس���اعد المدير العام للشرطة لشؤون المحافظات العميد محمد 
أب���و زايد، أمس األح���د، اجتماعًا م���ع النائب العام المستش���ار ضياء 
المدهون، في إطار متابعة حال���ة الضبط العام بخصوص إطالق النار 

في الهواء.
وحضر اللقاء -في مكتب النائب العام-: مدير المباحث العامة بالشرطة 

العقيد نهاد الجعبري، ونائبه العقيد رياض القاضي.
وناقش اللقاء الجهود المبذولة لتش���ديد اإلج���راءات القانونية بحق 
ُمستخدمي الس���الح خارج إطار القانون، ومخاطر تلك اآلفة على حياة 

المواطنين، وتهديد السلم المجتمعي.
وتم التأكي���د على ُجملة من اإلجراءات القانونية الرادعة والمش���ددة 
بحق ُمطلقي النار في الهواء، والتي تشمل التوقيف شهًرا على األقل 
لكل من ُيطلق النار، مع دفع صلح جزائي 1000 ش���يكل، باإلضافة إلى 
المصادرة النهائية ألي قطعة س���الح ُتستخدم في إطالق النار، ومنع 

إعادتها.
كما شملت اإلجراءات الحبس ستة أشهر لمن ال يتمكن من دفع الصلح 
الجزائي، مع حرمان الموقوف من اإلجازات البيتية خالل مّدة الحبس.

وأكد االجتماع حظر إطالق النار بمناس���بة إعالن نتائج الثانوية العامة 
المقرر قريبًا، واتخاذ اإلجراءات المشددة بحق كل من يخالف ذلك.

وكان وكي���ل وزارة الداخلية واألمن الوطني، الل���واء توفيق أبو نعيم، 
أصدر تعميمًا بتش���ديد اإلجراءات بحق ُمستخدمي السالح خارج إطار 

القانون.
يأت���ي ذلك في إطار الحفاظ على حالة الس���لم األهل���ي والمجتمعي، 

وحماية أرواح المواطنين، وعدم تعريضها للخطر.

إجراءات مشددة بحق مخالفي 
»إطالق النار في الهواء« بغزة

»التشريعي« يعد بفتح األسواق الشعبية في غزة قريبًا

ع�سرات امل�ستوطنيني .. 3 وفيات ..
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واشنطن / االستقالل:
توصلت دراس���ة جديدة إلى أن الساللة المس���يطرة حاليا من فيروس كورونا المستجد 
المسبب لمرض كوفيد-19 قادرة على مضاعفة نسبة العدوى من 3 إلى 6 مرات أكثر من 

الساللة األصلية، لكن حتى اآلن ال يبدو أنها أكثر خطرا.
وكشفت الدراسة التي نشرت في دورية »سيل« )Cell( العلمية أن ساللة فيروس كورونا 
المس���تجد »سارس كوف 2« المنتشرة والمس���يطرة على أغلب اإلصابات حاليا هي أكثر 

قدرة على نشر العدوى من الساللة األصلية التي بدأت في الصين.
وأش���ارت نتائج البحوث المخبرية -التي نش���رت في الدورية- إلى أن التحول الذي مر به 

الفيروس جعله أكثر قدرة على نقل العدوى، إال أن هذه النتائج لم تثبت بعد.
وقال كبير خبراء األمراض المعدية في الواليات المتحدة أنتوني فاوتشي في تعليق على 
الدراسة ل� »دورية الجمعية الطبية األميركية«، »أعتقد أن البيانات تظهر أن هناك طفرة 
واح���دة تجعل الفيروس أكثر قدرة على االنتش���ار ونقل العدوى الحتوائه على حموالت 

فيروسية عالية«.
وأضاف فاوتش���ي -الذي لم يش���ارك في هذه الدراس���ة- »لم نربط بعد بين هذا التحور 
في الفيروس وإذا ما كانت أعراضه المرضية أس���وأ من الس���اللة األصلية أم ال، فقط يبدو 
أن الفيروس أصبح يتكاثر بش���كل أكبر وأصبح أكثر قدرة على العدوى، لكننا ما زلنا في 

مرحلة التأكد من ذلك«.

دراسة جديدة: فيروس كورونا 
أصبح معديًا أكثر بـ6 مرات

) APA images(    مواطن ي�شنع خنجرًا تقليديًا يف ور�شته  يف مدينة خانيون�س

نيويورك/ االستقالل:
تحولت لحظات من اللهو والمرح كان يعيش���ها رجل 
أمريكي وهو يطلق األلعاب النارية بصحبة زمالئه إلى 
كارثة أحرقت منزله ومنزل جيرانه، وذلك عندما اخترق 
فجأة صاروخ مشتعل نافذة ش���قته، وأشعل النيران 
فيه���ا، ولم ينتبه الرج���ل ومن معه لم���ا حدث حتى 

اكتملت الكارثة.
ووقع الح���ادث في مدينة نيوي���ورك، حين كان رجل 
يدعى داميان بيند، 36 س���نة، يق���وم بإطالق األلعاب 
النارية مع اثنين من أصدقائه، في ممر أمام مس���كنه 
المكون من طابقين، بحس���ب صحيفة “الديلي ميل” 

البريطانية.

ويظهر مقطع فيديو التقطت���ه كاميرات المراقبة، أن 
“بيند” وشخصين آخرين يقفون في الممر وهو يطلق 
األلعاب النارية، وفجأة يطل���ق الرجل صاروًخا فيتجه 
مباش���رة إلى نافذة بالطاب���ق األول ويخترقها وبعدها 

تشتعل النيران داخل المنزل.
والمثي���ر للدهش���ة أن “بيند” دخل المن���زل لجلب 
المزي���د من األلع���اب النارية وخ���رج دون أن يدرك أن 
النار اشتعلت في بعض أثاث المنزل، وحين أمسكت 
النيران في الستائر وخرجت ألسنة اللهب من النافذة 
أدرك الثالثة ما يحدث، وبعدها شوهدوا وهم يحاولون 

إطفاء الحريق باستخدام خرطوم المياه دون جدوى.
ووفًقا للصحيفة، قال قائد قسم اإلطفاء دانييل نيغرو، 

إن���ه تلقى بالًغا بوق���وع حريق في منطق���ة بروكلين، 
وتم الدفع ب�12 وحدة إطفاء و60 رجاًل للس���يطرة على 
الحريق. وتابع نيغرو: “األلع���اب النارية غير قانونية 
في نيويورك، وهي تش���كل مخاطر كبيرة على سالمة 

السكان وممتلكاتهم”.
وكانت شرطة نيويورك، قد ألقت القبض على “بيند” 
بتهمة إح���راق منزله أثناء إطالق���ه “األلعاب النارية 
غير القانونية” في ممر أمام مس���كنه، وبعد مشاهدة 
الفيديو والتحقيقات، وجه مكتب االدعاء في مقاطعة 
بروكلين ل�”بين���د” تهمة الحرق العم���د من الدرجة 
الرابعة، وتعني “اإلهمال الش���ديد ال���ذي يؤدي إلى 

تدمير الممتلكات”.

األلعاب النارية تؤدي إلى كارثة في والية أمريكية

عمان/ االستقالل:
أكدت دائرة اإلفتاء األردنية،  أن مش���اركة الش���خص المصاب بفيروس كورونا أو 
المش���تبه بإصابته بالفيروس في صالة الجماعة "حرام شرعا". اإلعالن عن تحريم 
مشاركة المصابين في معرض رد الدائرة على سؤال حول الفئات التي تسقط عنها 

صالة الجمعة وال يتوجب عليهم حضورها، وخاصة في ظّل انتشار وباء كورونا.
وورد الرد كالتالي: "يحرم على من أصيب بمرض معد أو اش���تبه بإصابته به، أن 

يحضر صالة الجماعة، إن كان سينقل المرض لآلخرين من خالل مخالطتهم".
و"يجب عليه أن يأخذ باالحتياطات الصحية الالزمة، كالحجر الصحي، ويحرم عليه 

إخفاء إصابته بالمرض حتى ال يؤذي اآلخرين".

صالة الجماعة لمصابي 
»كورونا« في األردن حرام شرعًا

االستقالل/ وكاالت:
تحقق السلطات في بوتسوانا بأفريقيا، بوفاة ما 
ال يقل عن 350 فيال خالل أس���ابيع قليلة، وفي 
ظروف غامضة. وس���جلت أول حالة نفوق للفيلة 
في دلتا أوكافانغو بشمال بوتسوانا، مطلع شهر 

مايو الماضي.
وش���هد منتصف يونيو المنص���رم نفوق 169 
فيال، وتضاعف الرق���م تقريبا منذ ذلك التاريخ، 
وكش���ف مس���ح جوي عن تمركز معظم حاالت 

نفوق الفيلة قرب نقاط للري.
ولم يكش���ف حتى اآلن عن س���بب نفوق هذه 
الحيوانات، إال أن الحكومة استبعدت احتماالت 
تس���ميم الحيوانات من قبل البشر، أو إصابتها 

بمرض الجمرة الخبيثة.
وبحس���ب مدير الحفاظ على الحي���اة البرية في 
مؤسسة الحديقة الوطنية لإلنقاذ الخيرية، نيل 
ماكين، ف���إن الوضع "كارثي"، داعي���ا إلى إجراء 
المزيد م���ن التحقيقات للوقوف على أس���باب 

نفوق الفيلة.
وفي حديث لشبكة "س���كاي نيوز" البريطانية، 
قال ماكين إن حجم الموت مرتفع جدا، مضيفا: 
"تعد بوتس���وانا موطن ثل���ث الفيلة األفريقية، 
وتتواج���د نس���بة 10 ف���ي المئة منه���ا بتلك 

المنطقة، وهنا تكمن الخطورة".
وتابع ماكي���ن قائال: "من المهم معرفة س���بب 
نفوق ه���ذا العدد الكبير م���ن الفيلة، فاحتمال 

تعرضها لفيروس ما وارد. علينا اكتشاف السر، 
فقد يك���ون المرض الذي أصاب الحيوانات قابال 

لالنتقال للبشر".
وأش���ار السكان المحليون في تلك المنطقة إلى 
أنهم شاهدوا الفيلة قبل نفوقها وهي تتحرك 
بغير ات���زان في دوائر قبل س���قوطها وموتها، 
األمر الذي يرجح احتمال تعرضها لمشكلة في 
الجهاز العصبي. وإلى جانب التداعيات البيئية 
والصحي���ة المترتبة على نف���وق الفيلة، فإنها 
تمثل تهديدا اقتصاديا، حيث تعد الس���ياحة 
البيئية التي تلعب الحيوانات دورا مهما فيها، 
عامل جذب للس���ياح الذين يس���اهمون بجزء ال 

يستهان به في الناتج المحلي لبوتسوانا.

الرياض/ االستقالل:
كشفت المملكة العربية السعودية عن مطارها الجديد بتصميم مستوحى من »سراب الصحراء 

المتأللئ«، والذي سيخدم مشروع منتجع »أماال« فائق الفخامة.
مش���روع »أماال« المقرر بأن يكتمل بحلول عام 2028، في حين من المقرر أن يتم تشغيل المطار 

الجديد، الذي صممت صالته الستيعاب مليون زائر سنويا، بحلول عام 2023.
وسيتعامل المطار مع المسافرين األغنياء حصرا، ليكون بذلك عالمة رفاهية خاصة، حيث يتميز 

بتصاميم فخمة ورفاهية عالية.
أما تصميم المطار فهو من عمل ش���ركة »فوس���تر آن���د بارتنرز« للهندس���ة المعمارية، ومقرها 
المملكة المتحدة، والذي يبدو مستوحى من الوهم البصري لسراب الصحراء، بينما تقوم مجموعة 

االستشارات والهندسة »Egis« بتصميم المخطط العام للمطار.

السعودية تكشف النقاب عن دولة أفريقية تحقق في »النفوق الغامض« لمئات الفيلة
تصميم مطار لألغنياء فقط

واشنطن/ االستقالل:
أش����ار عضو مجلس مدينة توسكالوس����ا في والية 
أالباما األمريكية سونيا ماكينستري، أن مجموعة من 
الطالب الجامعيي����ن نظموا حفالت مختلطة إلصابة 

بعضهم البعض عمدًا بفيروس كورونا المستجد.
وقالت ماكينستري إن “الطالب رصدوا جائزة مغرية 
ألول شخص يصاب بالفيروس من بين المشاركين، 

وأن الحفل حضره عدد من المصابين”.
وتابع����ت: “الطالب وضعوا المبل����غ المالي في وعاء 
كجائ����زة للمص����اب األول، هذا غي����ر منطقي وهم 

يفعل����ون ذلك ع����ن قصد”. كما أك����د رئيس فريق 
اإلطفاء في المدينة راندي سميث لمجلس المدينة، 
أن مس����ؤولي اإلطفاء تيقنوا م����ن أن بعض الطالب 
حضروا حفالت على الرغم من علمهم أنهم مصابون. 
وق����ال: “اعتقدنا في البداية أنها مجرد دعابة، ولكن 
بعد إجراء بعض التحريات، اكتش����فنا أن الحفالت 

حقيقية”.
وتحت����ل الوالي����ات المتح����دة المرك����ز األول عالميًا 
بإصاب����ات ووفيات كورونا، حيث س����جلت 129476 

وفاة، ومليونين و812976 إصابة.

نيودلهي/ االستقالل:
قام أحد س���كان والية ماهاراش���ترا الهندية، بش���راء قناع 
ذهب���ي بقيمة ما يقرب من أربع���ة آالف دوالر، للوقاية من 

فيروس “كوفيد-19” المعروف كورونا المستجد.
سعى شانكار كورادا من صائغ محلي تصميم قناع حماية 
ذهبي للوقاية م���ن العدوى بالفيروس، عندم���ا رأى قناعًا 

مماثال مصنوعًا من الفضة على أحد االشخاص.
وأضاف ك���ورادا، قام الصائغ بصنع فتح���ات صغيرة في 
القن���اع الذي ي���زن 2.5 كغ حت���ى يتمكن م���ن التنفس 

بسهولة، بحسب صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية.

ووفقًا للصحيفة عن كورادا، قوله: إنه يتبع جميع احتياطات 
الس���المة، باإلضافة إلى ارتداء القناع، ويحافظ على مسافة 
اجتماعية. ولف���ت كورادا، أن القناع ج���ذب اهتمامًا كبيرا 
لي���س فقط من قبل الس���كان المحليي���ن، ولكن أيضًا من 
قبل وسائل اإلعالم. وقال: “أصبحت محط االهتمام عندما 

خرجت إلى الشارع مرتدًيا قناعًا ذهبًيا”.
وأت���م قائال: “عل���ى الرغم من أن ش���غف عائلتي بالذهب 
معروف على نطاق واس���ع في هذه المنطقة، إال أن القناع 
الذهبي هو ش���يء جدي���د تمامًا، وهذا هو س���بب فضول 

الناس”.

جائزة ألول من يصاب بكورونا هندي يصمم كمامة من الذهب


