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رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجية والمغتربين اإلثنين، إن »إس���رائيل« تنفذ ضم تدريجي 

لمناطق األغوار في الضفة الغربية تحت مظلة التطبيع والصمت الدولي.
ونددت الوزارة في بيان لها، بإقدام السلطات اإلسرائيلية قبل أيام على تحويل 

آالف الدونمات في األغوار إلى ما تسمى ب�«محمية طبيعية«.
واعتب���ر البيان، أن الخط���وة تأتي في إطار »تنفيذ قرار الضم اإلس���رائيلي على 
األرض، تحت مس���ميات والفتات مختلفة لصالح توس���يع المستوطنات، وخلق 

عملية تشبيك بين البؤر االستيطانية والمعسكرات الموجودة في األغوار«.

وأشار البيان، إلى أن السلطات اإلسرائيلية تمنع الفلسطينيين أصحاب األرض 
من الدخول إلى تلك المناطق والوصول إلى أراضيهم، الفتا إلى أن ذلك يترافق 
معه عمليات تخريب خط���وط المياه ومصادرة المعدات الزراعية، ومطاردة رعاة 

األغنام واالستيالء على مواشيهم.
واعتب���ر، أن عملي���ات »ض���م األغوار تأتي في س���ياق ما تس���مى صفقة القرن 
األمريكية، وتتس���ع في ظل عمليات التطبيع والصمت الدولي المريب ما يشجع 
دولة االحت���الل على التمادي في ضم األرض الفلس���طينية المحتلة، ومواصلة 

تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى تدمير أية فرصة لتحقيق حل الدولتين«.

الخارجية: »إسرائيل« تنفذ ضم تدريجي 
لألغوار تحت مظلة التطبيع والصمت الدولي

غزة/سماح المبحوح:
أكد قادة فصائل فلس���طينية عل���ى أن زيارة الوفود 
العربية للمس���جد األقص���ى من بواب���ة التطبيع مع 
االحت���الل االس���رائيلي، هو اعتراف واضح بس���يادة 

كيان االحتالل »االس���رائيلي« على المسجد األقصى، 
وإلغ���اء للوصاي���ة األردني���ة عليه وتج���اوز لألوقاف 

االس���المية بالقدس المحتلة المسؤولة 
عن أذونات الزيارة. ورغم إغالق سلطات 

فصائل: زيارات المطبعين لألقصى 
خيانة للقضية الفلسطينية

السلطة تنتقد زيارة وفد إماراتي لـ »األقصى« 
وتؤكد أن التطبيع جائزة مجانية لالحتالل

اسطنبول/ االستقالل:
كش����ف رئيس المكتب السياس����ي لحركة »حماس« إسماعيل هنية 

مس����اء االثنين، عن ضغوط خارجية إلعاقة مسار الوحدة 
الوطنية، مش����دًدا على أنها لن تنج����ح في إيقاف الجهد 

هنية يكشف عن 
ضغوط خارجية 
إلفشال المصالحة

البرغوثي لـ »االستقالل«: التدهور الخطير لصّحة 
األسير األخرس يتطلب تكثيف الضغط إلنقاذ حياته

رام الله-غزة/ قاسم األغا: 
دع���ا األمي���ن الع���ام لحرك���ة المب���ادرة الوطنية 
الفلس���طينية د. مصطفى البرغوثي، إلى تكثيف 
والجه���ود التح���ركات التضامني���ة مع األس���ير 

المضرب عن الطعام للي���وم ال� 86   على التوالي، 
وس���ط تدهور خطير على حالت���ه الصحّية.  وقال 

لصحيفة  تصري���ح  ف���ي  البرغوث���ي 
»يجب  اإلثنين،  أمس  »االس���تقالل«، 

االحتالل يرضخ إلضراب أسرى »الشعبية« 
ويقرر إنهاء عزل األسير الجاغوب

قوى رام الله تدعو إلنقاذ 
حياة األخرس ونبذ الخالفات

رام الله/االستقالل:
أكدت القوى الوطنية واالس���المية لمحافظ���ة رام الله والبيرة، اإلثنين، 

أهمي���ة تضافر الجه���ود للعمل بكل الوس���ائل المتاحة 
النقاذ حياة األس���ير ماهر االخرس ال���ذي يخوض اضرابا 

رام الله/ االستقالل:
حذر مكتب إعالم األس����رى اإلثنين، من استش����هاد األسير ماهر األخرس 

المضرب عن الطعام منذ 86 يومًا في أي لحظة. وقال »إعالم 
 األس����ير األخرس )49 

َّ
األس����رى« في بي����ان صحفي أمس: إن

تحذيرات من استشهاد األسير 
ماهر األخرس في أي لحظة

محافظات/ االستقالل:
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، 
خيمة س���كنية في خربة الفارس���ية باألغوار 

الشمالية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال���ت مص���ادر محلي���ة: ٕان الخيم���ة التي 
هدمتها ق���وات االحتالل في منطقة جس���ر 

ٔام عش���يش بالفارس���ية، تعود للمواطن رداد 
حام���د دراغمة.وأفادت بٔان قوات 
االحتالل اس���تولت عل���ى مركبة 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى
االحتالل يهدم خيمة سكنية باألغوار وُيوزع 

أوامر هدم على 13 منزال بسلوان

رام الله- غزة/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اإلثنين، عن تس���جيل 6 وفيات و543 

إصابة جديدة بفيروس »كورونا« المس���تجد، و572 حالة 
تعاف خالل ال�24 س���اعة الماضية. وأوضحت الكيلة في 

الكيلة: 6 وفيات و543 إصابة 
جديدة بـ »كورونا« و572 حالة تعاف

رام الله / االستقالل:
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف، إن االحتالل 

يس���عى الس���تكمال خطة الضم في المي���دان، من خالل 
التوس���يع االس���تيطاني وبناء البؤر االس���تيطانية وربط 

عساف: تحركات 
جماهيرية مكثفة 
خالل األيام المقبلة

 �رتفاع يف هدم منازل �لفل�شطينيني رغم تف�شي »كورونا«         )�أر�شيف(
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اسطنبول/ االستقالل:
كشف رئيس المكتب السياس���ي لحركة »حماس« إسماعيل هنية مساء 
االثنين، عن ضغوط خارجية إلعاقة مسار الوحدة الوطنية، مشدًدا على أنها 

لن تنجح في إيقاف الجهد المشترك.
وأك���د هنية خالل لقاء عبر الوس���ائل التقنية بممث���ل األمين العام لألمم 
المتحدة للشرق األوسط نيكوالي ميالدنوف، أن حركته لن تسمح بالعودة 

إلى الوراء بملف المصالحة الفلسطينية.
وقال مكتب هنية في بيان وصل االس���تقالل« نس���خة عنه إنه جرى خالل 
اللقاء التركيز على مسار الحوار الوطني إلنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأش���ار هنية خالل اللقاء إلى أن مس���ار الحوار الوطني خياًرا اس���تراتيجًيا 
للحركة، مؤكًدا التمسك به والتصميم على إنجازه.

واستعرض محطات الحوار الجاري مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية.
وأش���ار إلى اآلفاق الواعدة التي تلوح في األفق، للتوصل إلى اتفاق وطني 
ش���امل لحماية القضية الفلس���طينية، وتحقيق الش���راكة الوطنية في 

الميدان والسلطة ومنظمة التحرير.

وقال هنية »إن ذلك يأتي استشعاًرا من الجميع بخطورة التحدي الذي تمر 
به القضية الفلسطينية واألخطار المشتركة«. وفق البيان.

وأش���اد خالل اللقاء المناخ الذي يس���ود الحوارات الجارية، والروح الوطنية 
العالية التي يتحلى بها الجميع خالل هذه الجوالت.

وأك���د هنية على أن ما يدور اآلن هو نقاش جاد ومعمق بين قيادة حركتي 
حم���اس وفتح يعكس إرادة قيادة الحركتين، والتصميم على طّي صفحة 

االنقسام، وتجاوز الخالفات.
ونبه إلى أنها تأسس لمرحلة ترتكز على مفهوم التوافق واستعادة وحدة 
وفعالية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبناء مؤسساتنا الوطنية 

بما يضمن مشاركة الجميع بهذه المرحلة الدقيقة والحساسة.
م���ن جانبه عبر ميالدنيوف خ���الل لقائه هنية إلكترونًي���ا، عن دعم األمم 
المتح���دة لكل الخط���وات التي من ش���أنها تحقيق المصالح���ة الوطنية 
الفلسطينية، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية.

وش���دد على أهمية استمرار األجواء اإليجابية السائدة إلنجاز اتفاق وطني 
فلسطيني.

خالل لقاء إلكتروني مع ميالدينوف
نابلس / االستقالل:هنية يكشف عن ضغوط خارجية إلفشال المصالحة

شارك العشرات من المواطنين اإلثنين، بوقفة تضامنية 
دعما لألسير ماهر األخرس الذي يخوض إضرابا مفتوحا 

عن الطعام منذ 86 يوًما.
ورفع المش����اركون بالوقفة التي نظمها اتحاد الش����باب 
الديمقراطي، اإلطار الطالبي للجبهة الديمقراطية، صور 
األسير األخرس، وسط هتافات تعبر عن التضامن معه.

وألقى حكيم صالح كلمة »اتحاد الشباب« أّكد فيها على 
دعم األس����ير األخرس في إضرابه المتواصل عن الطعام 

رفضا لسياسة االعتقال اإلداري.
وقال صال����ح إّن االعتقال اإلداري يرتقي إلى مس����توى 

جرائم الحرب وإرهاب الدولة المنظم.
ودعا إلى توحيد كل الجهود لمواجهة هذه السياس����ة، 
وتكثيف المشاركة الشعبية بكل الفعاليات المساندة 

لألسرى.
بدوره، أشار منسق اللجنة الوطنية لدعم األسرى بنابلس 

مظفر ذوقان إلى أن إدارة س����جون االحتالل ومن خلفها 
جهاز »الش����اباك« تعم����دوا إطالة أمد إضراب األس����ير 

األخرس رغم خطورة حالته الصحية.
واعتبر ذوقان ذلك بمثابة قرار إعدام بطيء بحقه وبحق 

كل األسرى الذين يخوضون اإلضراب عن الطعام.
يواصل األس����ير ماه����ر األخرس من بلدة س����يلة الظهر 
جنوب جنين، إضرابه المفت����وح عن الطعام لليوم ال�86 
على التوالي، رفًضا العتقاله اإلداري، وسط تدهور كبير 

على حالته الصحية.
ويعاني األس����ير األخ����رس الذي يرقد في مستش����فى 
»كابالن« اإلس����رائيلي، من اإلعياء واإلجهاد الشديدين، 
وآالم في المفاصل والبطن والمع����دة، وصداع دائم في 
ال����رأس، إضافة لفقدان حاد في الوزن، وحالة عدم اتزان، 
وأيًضا من ع����دم القدرة على الحركة، وفقدان الكثير من 
الس����وائل واألمالح، كما تأثرت حاس����تا السمع والنطق 

لديه.

وقفة تضامنية دعما إلضراب األسير األخرس بنابلس

المنامة/ االستقالل:
شارك عش����رات البحرينيين اإلثنين، في احتجاج 
على وصول وفد »إس����رائيلي« إلى المنامة، رافعين 
الفت����ات من����ددة باالتفاقات التي أس����فرت عنها 

الزيارة.
جاء ذلك بحس����ب مقطع فيديو وصور نش����رتها 
»جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية« المنحلة، أكبر 
جهة معارضة في البحرين، عبر حس����ابها الموثق 

في »تويتر«.

وأظه����ر مقط����ع الفيدي����و، خ����روج عش����رات من 
المحتجين في أح����د الش����وارع، رافعين العلمين 
البحريني والفلسطيني، والفتة تدين التطبيع مع 

»إسرائيل« واالتفاقات بين المنامة وتل أبيب.
كم����ا نش����ر حس����اب الجمعية ص����ورًا ق����ال إنها 
ل�«تظاهرات في البحرين أعلن خاللها البحرينيون 
رفضهم للتطبيع مع العدو اإلس����رائيلي تزامنًا مع 

وصول وفد صهيوني إلى المنامة«.
وتظهر الصور عددًا من األشخاص يحملون الفتات 

مكتوبًا عليها: »تس����قط إس����رائيل، ي����ا صهاينة 
اخرجوا من أرضنا، اتفاقكم باطل«.

كما بث����ت قناة »اللؤل����ؤة« البحريني����ة المعارضة، 
صورًا على حس����ابها في »تويتر«، مرفقة بتغريدة 
حملت عنوان: »البحريني����ون يتظاهرون تزامنًا مع 

استضافة النظام وفدًا صهيونيًا«.
وحمل أحد المحتجين الفتة مكتوبًا عليها: »النظام 
لم يس����تفد اقتصادي����ًا من التطبي����ع المرفوض 

شعبيًا.. التطبيع خيانة وقمع للشعب«.

البحرين: تظاهرات منددة بزيارة الوفد »اإلسرائيلي« للمنامة

رام الله / االستقالل:
 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس،  تسعة مواطنين من الضفة  الغربية المحتلة.

وقال نادي األسير، إن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة مواطنين من مخيم العروب، شمال الخليل، 
وهم: سليم مازن جوابرة، وقصي وسام البدوي، وتامر سامي البدوي. وأضاف أن قوات االحتالل 
اعتقل����ت كال من حذيفة عبد الناصر غانم )21 عامًا(، وإبراهيم رش����اد ص����وان )20 عامًا( من 
قلقيلية، واألسير المحرر عبد الهادي عارف حماد من بيت لحم.  وأشار إلى أن قوات االحتالل 
اعتقلت محمد يحيى مطير وهو أس����ير محرر من مخي����م قلنديا، ومجد محمد مطير، وفهمي 

محمد عدوان، وكالهما من بلدة العيزرية.

االحتالل يعتقل تسعة 
مواطنين من الضفة

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين مساء اإلثنين، 
إن س���لطات االحتالل تحاول االلتفاف على معركة 
األس���ير األخرس، وطرحت عليه النيابة اإلسرائيلية 
ش���فهيا أم���س، نقله ال���ى مستش���فى المقاصد 
بالقدس، وأن ال يجدد اعتقال���ه اإلداري بعد انتهاء 

االمر الحالي واالفراج عنه بتاريخ 2020/11/26.

وأش���ارت هيئة األسرى في بيان مساء أمس، إلى أن 
األس���ير األخرس أكد مواصلته لمعركته باإلضراب 
المفتوح عن الطع���ام مطالبا بإنهاء اعتقاله اإلداري 

التعسفي وباإلفراج الفوري عنه إلى منزله بجنين.
ولفتت إلى أن الوضع الصحي لألسير ماهر األخرس 
)49 عاما( من جنين، والذي يواصل إضرابه المفتوح 
ع���ن الطعام لليوم ال� 86 على التوالي، مقلق وخطير 

ويتدهور يوما بعد آخر.
وبينت الهيئة أن األس���ير األخرس بات يعاني من 
حالة اعياء شديد وال يقوى على الحركة، كما تأثرت 
حاس���تي الس���مع والنطق لديه، ويعاني من نوبات 
تش���نج ألم ش���ديد في مختلف أنحاء جسده، ومن 
تش���وش في الرؤية وصداع شديد وهناك تخوفات 

من إصابة أحد أعضائه الحيوية بضرر كبير.

أفشل محاوالت االحتالل االلتفاف على مطالبه
األسير األخرس يرفض نقله إلى مستشفى المقاصد ويؤكد مواصلة اإلضراب

رام الله- غزة/ االستقالل:
أعلنت وزي���رة الصحة مي الكيلة، اإلثنين، عن تس���جيل 6 
وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« المس���تجد، 

و572 حالة تعاف خالل ال�24 ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس 
كورونا في فلس���طين، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة 
الغربية )مواطنة 71 عامًا من الس���موع، مواطن 58 عامًا من 
يطا، مواطنة 80 عامًا من صوريف بمحافظة الخليل، مواطن 

89 عامًا م���ن بيت ريما بمحافظة رام الله والبيرة، مواطن 73 
عامًا من طولكرم(، إضافة إلى وفاة مواطنة من سلوان بمدينة 

القدس.
وأضاف���ت أن اإلصاب���ات الجدي���دة توزعت حس���ب التالي: 
محافظ���ة الخليل )79(، محافظة نابلس )69(، محافظة بيت 
لح���م )70(، محافظة قلقيلية )15(، محافظة رام الله والبيرة 
)40(، جنين )35(، أريحا واألغوار )15(، سلفيت )3(، طوباس 
)7(، طولكرم )43(، قطاع غ���زة )77(، ضواحي القدس )28(، 

مدينة القدس )62(.
وفيم���ا يخص حاالت التعافي، فقد س���جلت 363 حالة في 
المحافظات الش���مالية )59 الخليل، 20 جنين، 17 قلقيلية، 
169 رام الل���ه والبيرة، 98 نابل���س(، إضافة إلى 209 حاالت 

في مدينة القدس.
وأش���ارت إلى أن نس���بة التعافي من في���روس كورونا في 
فلسطين بلغت 87.7%، فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 

11.5%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل اإلصابات.

الكيلة: 6 وفيات و543 إصابة جديدة بـ »كورونا« و572 حالة تعاف

رام الله/ االستقالل:
ح���ّددت الحكومة الفلس���طينية االثنين موعد بدء 

العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين.
وصادقت الحكومة على ق���رار بدء العمل بالتوقيت 
الشتوي في فلس���طين، بتأخير عقارب الساعة 60 

دقيقة إلى ال���وراء، اعتباًرا من الس���اعة الواحدة من 
صباح يوم السبت الموافق 2020/10/24م.

وتعم���ل فلس���طين بنظام���ي التوقي���ت الصيفي 
والش���توي باختالف س���اعة واحدة بين النظامين، 
ويبدأ التوقيت الصيفي في بداية الربيع، عبر تقديم 

عقارب الس���اعة 60 دقيقة، ويتم الرجوع للتوقيت 
الشتوي في بداية موسم الخريف.

يشار إلى أن 87 دولة حول العالم تعتمد التوقيتين 
الش���توي والصيفي، بهدف إطال���ة النهار وتأخير 

الغروب.

الحكومة: البدء بالتوقيت الشتوي السبت المقبل

رام الله/ االستقالل:
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين مس����اء االثنين، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في 
صفوف جالياتنا حول العالم بسبب فيروس »كورونا« لهذا اليوم، ليبقى عدد حاالت الوفاة 

.271
وأعلنت الخارجية في بيان وصل »االس����تقالل« نسخة عنه عن تسجيل 60 إصابة جديدة، 

ليرفع عدد اإلصابات في صفوف جالياتنا منذ بدء الجائحة إلى 6578.
وقال الفري����ق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الوالي����ات المتحدة األميركية، إنه تم 
تس����جيل 60 إصاب����ة جديدة ف����ي صفوف الجالي����ة بالفيروس في كل من: ميتش����يغن، 
وتكس����اس، وشيكاغو، ونيوجرس����ي، ليرتفع عدد اإلصابات الى 4030، فيما لم تسجل أية 
حالة وفاة جديدة هذا اليوم، ليبقى عدد حاالت الوفاة في صفوف جاليتنا بأميركا 79 حالة.

وفي س����ياق آخر، أفاد الفريق المختص بمتابعة رحالت اإلجالء، بمغادرة دفعة جديدة من 
الطلبة والمواطنين )253( صباح اليوم إلى أميركا، لاللتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم..

الخارجية: ال وفيات جديدة
 بـ »كورونا« بصفوف جالياتنا

غزة/ االستقالل:
أك���د عدنان أبو حس���نة المتحدث باس���م »االونروا« في قطاع غ���زة  يوم أمس، 
أن  برنامج التعلم عن بعد في مدارس »االونروا » س���يبدأ يوم الس���بت المقبل، 

ودوام معلمي المرحلة االبتدائية في مدارس األونروا سيبدأ اليوم الثالثاء.
وبين أن التعليم  الوجاهي سيتضمن دوام الطلبة على مرحلتين من الساعة 7 
صباحا حتى 12 ظهرا ومن 12 إلى 5 مس���اء، مشيرا الى وجود عجز مالي للوكالة 

يقدر ب� 100 الى 120 مليون دوالر.

أبو حسنة يوضح تفاصيل التعليم عن 
بعد والوجاهي في مدارس »االونروا »
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رام الله-غزة/ قاسم األغا: 
دعا األمين العام لحرك����ة المبادرة الوطنية 
الفلس����طينية د. مصطف����ى البرغوثي، إلى 
تكثي����ف والجهود التح����ركات التضامنية 
مع األس����ير المضرب عن الطع����ام لليوم ال� 
86   على التوالي، وسط تدهور خطير على 

حالته الصحّية. 
وق����ال البرغوث����ي ف����ي تصري����ح لصحيفة 
»يج����ب  اإلثني����ن،  أم����س  »االس����تقالل«، 
تكثيف الجه����ود من المس����تويات كاّفة، 
خالل الس����اعات واأليام القادمة، بالش����كل 
الذي يفضي إلى انتصار األس����ير األخرس، 
في معرك����ة اإلرادة التي يخوضها لكس����ر 

اعتقاله، وكسر سياسة االعتقال اإلدارّي«.
وأش����ار إل����ى أن التدهور المس����تمر لصّحة 
األس����ير ماهر، وتعّنت االحتالل في تحقيق 
مطلبه األساس باإلفراج الفوري عنه، يعكس 
نّيته المبّيتة إلعدامه ببطء وبشكل ممنهج. 
وقال »من الواضح تماًم����ا أن االحتالل يريد 

له����ذا المناض����ل الصل����ب أن يستش����هد، 
ولذلك يج����ب أن ننّظ����م كفاًحا مش����ترًكا 
اإلداري، هذه  االعتق����ال  وواس����ًعا إللغ����اء 
السياس����ية الممنهج����ة الت����ي تنتهجها 
للمّس بحقوق اإلنسان  س����لطات االحتالل 

في فلسطين«.
وشّدد األمين العام لحركة المبادرة الوطنية 
على ضرورة العمل المشترك لجهة تعرية 
هذه السياسة االحتاللية التي مّست ماهر 
األخرس، وغيره من األسرى الفلسطينيين، 

وربما المئات واآلالف مستقباًل. 
ووص����ف الفعالي����ات المس����اندة لألس����ير 
األخرس في معركة األمع����اء الخاوية التي 
يخوضها ب� »اإليجابية«؛ مس����تدرًكا »لكّننا 
نطمح إلى تحركات أكبر وأوسع من الجميع، 

عبر حملة ضغط مشتركة إلنقاذ حياته«.
 

ّ
وتاب����ع البرغوثي »األس����ير ماهر يس����تحق
المزي����د من االهتم����ام والدعم، وتوس����يع 
وأن  الكفاحي����ة،  األعم����ال  دائ����رة تنظيم 

تن����ال قضيته مزيًدا م����ن التركيز اإلعالمي 
والضغط الدولي«.

ورفض����ت محكم����ة االحت����الل العليا أمس 
اإلثني����ن، طلًبا تق����دم به محامية األس����ير 
لنقل����ه من مستش����فى »كابالن«  األخرس؛ 
الصهيون����ي، إل����ى مستش����فى النجاح في 

مدينة نابلس المحتلة.
وقال����ت مؤسس����ة مهجة القدس لألس����رى 
والش����هداء، إن المحكم����ة بع����د رفضه����ا، 
ا فّك إضرابه  عرضت على األسير ماهر شفوّيً
عن الطعام، واس����تمرار اعتقاله اإلدارّي؛ إاّل 
أنه رفض ذلك، وطالب باإلفراج الفوري عنه، 

ا«. وإلغاء اعتقاله إدارّيً
وكان����ت المحكمة ذاته����ا رفضت منتصف 
األس����بوع الماضي، اإلفراج عن األسير ماهر 
األخ����رس، وتمديد اعتقاله حت����ى يوم 26 
نوفمب����ر )تش����رين ثان����ي( المقب����ل، وعدم 
االس����تجابة لاللتماس المقدم إليها بطلب 
اإلفراج عن����ه، في ضوء تده����ور خطير في 

حالته الصحّية.
ويعاني األس����ير المضرب ع����ن الطعام، من 
اإلعي����اء واإلجه����اد الش����ديَدْين، وآالم في 
المفاصل والبطن والمعدة، وصداع دائم في 
الرأس، وفقدان حاد ف����ي الوزن، وحالة عدم 
ات����زان، وعدم القدرة عل����ى الحركة، وفقدان 

الكثير من الس����وائل واألم����الح، كما تأثرت 
حاستا السمع والنطق لديه.

ا، يشارك فلسطينيون وشخصيات  وميدانّيً
بالضف����ة  األس����رى  بش����ؤون  مختّص����ة 
الفلس����طينية المحتل����ة وقطاع غ����زة، في 
اعتصامات وقفات دعم ومس����اندة لألسير 
األخرس، ف����ي وقٍت توع����ّدت فيه فصائل 
المقاوم����ة في غزة، وعلى رأس����ها »س����رايا 
القدس« الجناح العس����كرّي لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلس����طين بالرّد حال تعرضه 

ألي مكروه.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت ب� 27 يوليو 
)تموز( الماضي األس����ير ماهر األخرس )49 
عاًما( من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين 
المحتلة وهو أب ل����� 6 أبناء أصغرهم طفلة 
)6 أع����وام(، وحّولته لالعتقال اإلداري مدة 4 
أشهر؛ ما دفعه للشروع باإلضراب المفتوح 
عن الطعام ورف����ض تناول أّي����ة مدعمات، 

رفًضا للقرار.

ا« ا ودولّيً ا وإعالمّيً »شعبّيً
البرغوثي لـ »االستقالل«: التدهور الخطير لصّحة األسير األخرس يتطلب تكثيف الضغط إلنقاذ حياته

غزة/ االستقالل:
حذر منت����دى الطبيب الفلس����طيني في االتحاد 
اإلسالمي للنقابات، اإلطار النقابي لحركة الجهاد 
االس����المي في فلس����طين، من مغبة استشهاد 

األسير ماهر األخرس في أي لحظة.
جاء ذلك خالل الوقف����ة التضامنية التي نظمها 
المنت����دى أمس أمام مقر الصلي����ب األحمر بغزة 
بمش����اركة العش����رات من األطب����اء والمهتمين 

بقضية األسرى.
وثّمن المتحدث باس����م المنتدى الدور المحوري 
والمه����م للنقابيي����ن بنصرة القضاي����ا الوطنية، 
مطالبين الجميع بأخذ دورهم بمس����اندة األسير 

األخرس.
كما أكد على أن االس����ير األخ����رس يمر في هذه 
األوقات بحالة صحية خطرة للغاية تهدد حياته؛ 
حيث إن اس����تمراره باالضراب بع����د ) 85 ( يوما، 
-ومن منظ����ور صحي- فإن ذل����ك يعتبر تهديدا 
مؤكدًا عل����ى كامل أجهزة الجس����د، وليس فقط 
الجه����از الهضمي فقط، مش����ددا عل����ى أنه في 
ح����ال لم تتداعى كافة المؤسس����ات والمنظمات 
الش����عبية واألهلية إلنه����اء ه����ذه األزمة خالل 

ساعات.

ودع����ا الس����لطة الفلس����طينية للتدخ����ل القوي 
والعاج����ل إلنهاء معان����اة األس����ير األخرس عبر 
التواصل مع الدول والمؤسس����ات الحقوقية في 

مختلف دول العالم من خالل وزارة الخارجية.
 وطالب المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة 
الصح����ة العالمي����ة، و المؤسس����ات العاملة في 
فلسطين، والصليب األحمر الدولي بوقفة حازمة 

إلنهاء معاناة األسير ماهر االخرس.
وأكد على ض����رورة المتابعة الطبية المس����تمرة 
لألس����ير، ومعالج����ة تداعي����ات  اإلض����راب على 
صحته الجسدية والنفسية واالجتماعية، مطالبًا 
مؤسس����ات المجتم����ع المدني بممارس����ة دورها 
المن����وط بها في الضغط عل����ى االحتالل لإلفراج 

العاجل عن االسير االخرس.

»منتدى الطبيب« يحذر من مغّبة استشهاد األسير األخرس

رام الله/ االستقالل:
الفلس���طينية اإلثني���ن، زيارة  انتقدت الس���لطة 
وفد إماراتي إلى المس���جد األقصى تحت الحماية 
اإلس���رائيلية، في وق���ٍت أعرب مس���ؤول حقوقي 
بالقدس عن مخ���اوف من دعم إماراتي لمش���روع 
اس���تيطاني إس���رائيلي ضخم، س���يغير المعالم 

العربية للقدس.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، يوم 
أمس، إن »المسجد األقصى المبارك، يدخله الناس 

من بوابة أصحابه، وليس من بوابة االحتالل«.
وأض���اف إنه »من المح���زن أن تدخل بعض الوفود 
العربي���ة م���ن البوابة االس���رائيلية، بينم���ا ُيمنع 
المصلون م���ن الدخول للمس���جد ألداء صلواتهم 

فيه«.
وجاء تعليق اشتيه بعد زيارة وفد إماراتي المسجد 

األقصى، تحت حماية الجيش اإلسرائيلي.
وفي ش���أن آخر، قال اش���تية، إن »توقيع البحرين 
اتفاقا مع إسرائيل، ُيقدم جائزة مجانية لالحتالل، 
ويفتح ش���هيته لقضم المزيد من األراضي وإقامة 
المزيد م���ن المباني االس���تيطانية، ويضاعف من 
التحديات التي يوجهها الش���عب الفلس���طيني 

للخالص والتحرر وإقامة دولته المستقلة«.
وكانت »فلر حس���ن-ناعوم«، نائب���ة رئيس البلدية 
اإلس���رائيلية في القدس، أعلنت عن وجود تحمس 
إمارات���ي لتموي���ل المش���روع الذي تطل���ق عليه 

إسرائيل »وادي السيلكون«.
وق���ال زياد الحموري، مدير مرك���ز القدس للحقوق 
القانونية واالجتماعية، إن المش���روع الذي سيقام 
على أنقاض أكثر من 120 ورش���ة تصليح سيارات، 
ومحل تجاري فلس���طيني، »سيغير معالم المدينة 

العربية في إطار المشروع اإلسرائيلي الهادف إلى 
تهويد المدينة«.

واضاف الحموري »المش���روع خطير وهو يأتي في 
سياق مخطط إسرائيلي أوسع، يهدف إلى تغيير 

المعالم العربية لمدينة القدس وتهويدها«.
وقال الحموري: »المشروع ليس جديد ولكن البلدية 
اإلس���رائيلية طرحته بقوة في األش���هر الماضية، 
وهم يحاولون إيجاد تمويل له بقيمة تصل إلى ما 

بين 600-700 مليون دوالر«.
وتابع: »المش���روع هو جزء من مش���روع استيطاني 
أكبر، بدأ منذ س���نوات في المناط���ق القريبة مثل 
الش���يخ جراح، حيث تم االس���تيالء على عش���رات 
المن���ازل الفلس���طينية، وبالق���رب من���ه، المق���ر 
العام للش���رطة اإلس���رائيلية ومقر وزارة الداخلية 

اإلسرائيلية«.

الورش  اإلس���رائيلية أصح���اب  البلدية  وس���لمت 
والمح���ال التجاري���ة بالمنطق���ة الصناعية في واد 
الج���وز، منتص���ف العام الج���اري، ق���رارات بهدم 
محالهم وورشهم في المنطقة حتى نهاية العام 

الجاري.
وندد الفلس���طينيون بالمشروع الذي حاول رئيس 
البلدية اإلس���رائيلية موشيه ليون، الترويج له، من 
خ���الل الزعم بأنه مفيد للس���كان الفلس���طينيين 

شرقي القدس.
 وتوصلت اإلمارات و«إس���رائيل«، في 13 أغسطس 
الماضي، إلى اتفاق لتطبي���ع العالقات بينهما تم 

توقيعه يوم 15 سبتمبر الماضي في واشنطن.
وقوبل االتفاق بتنديد واس���ع، واعتبرته الفصائل 
والقيادة الفلسطينية »خيانة« من اإلمارات، وطعنة 

في ظهر الشعب الفلسطيني.

مسؤول حقوقي يندد بتمويل اإلمارات مشروعًا استيطانيًا
السلطة تنتقد زيارة وفد إماراتي لـ«األقصى« وتؤكد أن التطبيع جائزة مجانية لالحتالل

إسطنبول/ االستقالل:
أكد نائب رئيس المكتب السياس����ي لحركة المقاومة اإلس����المية )حماس( 
صالح العاروري اس����تمرار الحوار اإليجابي والبناء م����ع حركة فتح والفصائل 

كافة.
وقال العاروري في تصريح مقتضب أمس، »نؤكد اس����تمرار الحوار اإليجابي 
والبن����اء مع حرك����ة فتح، والفصائل كاف����ة، للوصول إلى اتف����اق وطني على 
خريطة وطنية تحقق الش����راكة الوطنية المنشودة، وتزيد من قدرة شعبنا 

على مواجهة التحديات والمؤامرات«.
وكان اجتماع األمناء العامين للفصائل انعقد برئاسة الرئيس محمود عباس 
في الثالث من ش����هر ٔايلول الماضي، ألول مرة منذ سنوات وذلك بعد ٕاعالن 
خطة الضم »اإلس����رائيلي« ألراضي الضفة الغربية وٕاعالن دول عربية تطبيع 

عالقاتها رسمًيا مع »إسرائيل«.
واتفق األمناء العامون على جملة قضايا، منها العمل على إنهاء االنقس����ام، 
وترس����يخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر االنتخابات الحرة والنزيهة وفق 

التمثيل النسبي.

العاروري يؤكد استمرار 
الحوار اإليجابي مع 
حركة فتح والفصائل
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/اإ عالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )435/ 2020(
يعلن للعم����وم انه تقدم ل����إدارة العام����ة لألراضي والعق����ارات بغزة 
الس����يد: رمضان مسعود محمد العقاد من سكان خان يونس هوية رقم 

930604947 بصفته وكيال عن: فتحية حسين إبراهيم درويش 
بموجب وكالة رقم:2020/1333  الصادرة عن دير البلح 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
القطعة 664  القسيمة 8 المدينة غزة الدرج 

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

مسؤولية على سلطة األراضي.
 التاريخ: 19/ 10/ 2020م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )436/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: أس���امة 
محمود عبد الله األس���تاذ من سكان بيت الهيا هوية رقم 900921354 بصفته 

وكيال عن: محمد محمود عبد الله األستاذ واحمد محمود عبد الله األستاذ 
بموجب وكال���ة رقم:2020/970 الصادرة عن القنصلية العامة لدولة فلس���طين 
إس���طنبول + 2019/1066 عن سفارة دولة فلسطين في انقرة   موضوع الوكالة: 
إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في القطعة 89  القسيمة 3 المدينة خانيونس 
 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لألراض���ي والعق���ارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما م���ن تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يت���م البدء في إجراءات فت���ح المعاملة. وفي حال 
تبين إش���كاليات ف���ي الوكالة أو وفاة الموكل أو أح���د الموكلين يتحمل الوكيل 
المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مس���ؤولية على س���لطة 

األراضي. التاريخ: 19/ 10/ 2020م

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

اإعالن �ضادر عن بلدية بني �ضهيال
تعلن بلدية بني سهيال لإخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين 
ألرض القس����يمة)2( من القطع����ة  رقم )212( أراضي بني س����هيال 
المس����ماة –  ارميضة القبلية  –  ش����ارع متفرع من ش����ارع الفاتحين 
والبالغ مس����احة القسيمة اإلجمالية )14855( متر مربع بأنه قد تقدم 
لها المواطنة /   أس����ماء حس����ين خليل العطار ) الغلبان (           من 
س����كان بني سهيال ، وس����ند الملكية  باس����م/  خليل حسين احمد 
الغلب����ان          ، من أرض القس����يمة المذكورة بغرض الحصول على 
إذن بناء دور ارضي مقترح مع خدمات  على مس����احة البناء )128 م (   
من مساحة المقسم المخصص له )300( متر مربع وذلك طبقا للطلب 

والمخططات المودعة لدى قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
فكل من لديه اعتراض على الملكية أو الطلب ، عليه أن يقدم اعتراضه 
لدى قسم التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمسة عشر يوما( من 

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

    عـــــــالء ر�ســوان                      حمدان ر�سوان
رئي�س البلدية   الق�سم القــــــــانوين                          

وتتداول وسائل إعالم عربية منذ أيام، نية وفود رسمية عربية زيارة 
المسجد األقصى المبارك تحت حماية االحتالل، وبترحيب منه 
بعد توقيع اتفاقيات تطبيع العالقات معه، ما أثار حالة غضب 

فلسطينية وردود فعل رافضة لهذه الزيارات.
وخ����الل توقي����ع اتفاقات التطبي����ع التي جرت مراس����مها في 
العاصم����ة االمريكي����ة واش����نطن بي����ن اإلم����ارات واالحتالل 
االسرائيلي، كانت مدينة القدس والمسجد األقصى المحتلين 
حاضرين من خالل التلويح -وإن كان غير مباشر- بتنفيذ زيارات 
للمس����لمين عبر االتفاق، في إطار الس����ياحة لألماكن الدينية 

واألثرية بمدينة القدس المحتلة .
ومؤخ����را، أصدر المفت����ي العام للقدس والديار الفلس����طينية 
وخطيب المسجد األقصى الشيخ محمد حسين، فتوى دينية، 
أكد فيها أن اتفاق التطبيع بين اإلمارات واالحتالل اإلسرائيلي، 
هو خروج عن اإلجماع العربي واإلس����المي، موضحا أنه »ال يجوز 

زيارة األقصى من خالل عمليات أو اتفاقيات التطبيع«.
ونبه في تصريحات صحفي����ة إلى صدور فتاوى متعددة بمنع 
زيارة المس����جد األقصى من خالل عمليات التطبيع وما ش����اكل 
هذه العمليات، مش����ددا على أن هذا أم����ر واضح تماما، وليس 
م����ن حق أي أحد أن يتحدث عن المس����جد األقصى إال أصحابه، 
وهم المس����لمون المش����رفون على األقصى من خالل األوقاف 

اإلسالمية.
وع����ن »حرمة الصالة ف����ي األقصى« وفق اتف����اق التطبيع بين 
اإلم����ارات واالحتالل، ق����ال: »نحن لم نق����ل إن الصالة حرام في 
األقص����ى، من يدخل يصلي، ولكن نق����ول: إنه ال يجوز بحال من 
األحوال أن يأتي أي مسلم من خالل عمليات التطبيع لزيارة المسجد 

األقصى عبر االحتالل اإلسرائيلي«.

خيانة للق�سية الفل�سطينية
القيادي في حركة الجهاد االس����المي أحم����د المدلل اعتبر أن زيارة 
الوفود العربية المطبعة للمس����جد األقصى م����ن بوابة التطبيع مع 

االحتالل االسرائيلي هو خيانة للقضية الفلسطينية .
وقال المدلل ل�«االس����تقالل« : » ال يمكن قبول زيارة الوفود العربية 
المطبع����ة للمس����جد األقص����ى بعد أخ����ذ التصريح م����ن االحتالل 
االس����رائيلي وتحت حراس����ته، فتلك الزيارات ال تأتي في سياقها 

الطبيعي إنما في سياق الخيانة للقضية الفلسطينية«.
وأض����اف : » األنظمة العربية المطبعة مع االحتالل غدرت بالقضية 

الفلسطينية، بنسج عالقات بكافة أشكالها معه ، ومنحته الشرعية 
لإمعان بجرائمه ضد الش����عب الفلس����طيني واالسرى وسمحت له 

بتمرير صفقة القرن  ». 
وتابع : » كنا نود أن تأتي الوفود العربية المطبعة فاتحة للمس����جد 
األقصى ومشاركة بتحريره من دنس العدو الصهيوني، ال بائعين 
ل����ه، في ظل الجرائم الصهيونية »، مش����ددا عل����ى أن زيارة الوفود 
العربية المطبعة  للمسجد األقصى، تتماهى مع اقتحامات الخامات 

وجماعات المستوطنين لألقصى. 
تخّل عن الحقوق

بدوره، أك����د مصطفى البرغوث����ي األمين العام للمب����ادرة الوطنية 
الفلس����طينية ، أنه م����ن المعيب أن يأتي أحد م����ن الوفود العربية 
المطبع����ة للمس����جد األقص����ى تحت حماي����ة وحراس����ة االحتالل 
االسرائيلي بالوقت الذي يمنعن الفلسطينيين من الوصول له، عدا 

عن فرض قيود مشددة على الفلسطينيين بالداخل المحتل.
وأوضح البرغوثي في حديثه ل�«االستقالل«  أن دخول وفد عربي دون 
إعالم دائرة األوقاف االسالمية، الجهة المسؤولة عن إدارة المسجد 
األقصى، هو تجاوز لصالحي����ات األوقاف األردنية صاحبة الوصاية 

على المقدسات في القدس، وهو بمثابة سحب اعتراف هذه الدول 
التي أرسلت هؤالء األشخاص بالوصاية األردنية، واعتراف بسيادة 

االحتالل على المقدسات.
وبّي����ن أن الوفود العربية التي تنفذ زيارات للمس����جد األقصى من 
بواب����ة التطبيع م����ع االحتالل االس����رائيلي ، تتخلى ع����ن الحقوق 
االسالمية والمس����يحية وحقوق الفلسطينيين بوطنهم وأرضهم 

ومقدساتهم.
وطال����ب بتصعيد المقاومة الش����عبية بكل فلس����طين، للتصدي 
النتهاكات االحتالل وكذلك للتطبيع العربي وزيارة الوفود المطبعة 
للمس����جد األقصى، وكذلك تصعيد الضغط الشعبي ضد األنظمة 

المطبعة.

ردود فعل اأخرى
وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، زيارة وفود 
عربية للمسجد األقصى، في مدينة القدس المحتلة، تحت الحماية 

اإلسرائيلية.
وقال في مستهل الجلسة األسبوعية للحكومة الفلسطينية : » إن 

المس����جد األقصى المبارك، يدخله الناس من بوابة أصحابه، وليس 
م����ن بوابة االحتالل، من المحزن أن تدخل بعض الوفود العربية من 
البوابة االسرائيلية، بينما ُيمنع المصلون من الدخول للمسجد ألداء 

صلواتهم فيه«.
وف����ي ذات الس����ياق، أكد اش����تية، أن توقيع البحري����ن اتفاقا مع »  
إس����رائيل »، ُيقدم جائزة مجانية لالحتالل، ويفتح شهيته لقضم 
المزي����د من األراض����ي وإقامة المزي����د من المباني االس����تيطانية، 
ويضاعف م����ن التحديات التي يوجهها الش����عب الفلس����طيني 

للخالص والتحرر وإقامة دولته المستقلة«.

زيارة م�ستنكرة
من جانبها، أدانت حركة المقاومة اإلس����المية »حماس«، على لسان 
المتحدث الرس����مي باس����مها عبد اللطي����ف القانوع، زي����ارة الوفد 
التطبيع����ي العربي للمس����جد األقصى بحراس����ة ق����وات االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأوض����ح القانوع، أن »ه����ذه الزيارة تأتي في الوق����ت الذي يواصل 
فيه االحتالل الصهيوني وقطعان المس����توطنين اقتحام األقصى 

والتضييق على أهلنا المقدسيين«.
وتابع: »هذه الزيارة المس����تنكرة، هي استخفاف بمشاعر شعوب 
أمتنا العربية واإلسالمية، وتشجيع لالحتالل الصهيوني على مزيد 
من االقتحامات المتواصلة للمس����جد األقصى«، مشددا على وجوب 

»العمل على وقف كل أشكال التطبيع مع االحتالل الصهيوني«.
ونبه المتحدث باسم حماس إلى أهمية »حشد وتحشيد كل طاقات 
األمة، م����ن أجل دعم عدال����ة القضية الفلس����طينية والوقوف إلى 
جانب شعبنا وحقوقه«، مؤكدا أن »هذه الزيارة لن تمنح أي شرعية 

لالحتالل الصهيوني على شبر واحد من فلسطين«.
دعم للكيان!

بدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة »فتح«، المتحدث الرسمي 
باسمها أسامة القواسمي، »دعونا وما زلنا العرب والمسلمين للصالة 
في المس����جد األقصى من بوابته الحقيقية وهي فلسطين، باعتبار 
ذلك دعما لقضيتنا وعروبة القدس ومكانتها عند المسلمين كافة«.

وأضاف القواسمي في بيان صحفي أمس : »  زيارة المسجد األقصى 
المبارك والقدس م����ن بوابة تل أبيب، عك����س للمنطق والطبيعة، 
ويعتبر دعمًا مباش����رًا إلس����رائيل ولروايتها المكذوبة، وتطبيعا مع 
الكيان الغاصب لألقصى والقدس وفلسطين، واعتداء على شعبنا 

الفلسطيني »، مؤكدًا رفض وإدانة هذه الزيارات التطبيعية.

تتساوق مع اقتحامات المستوطنين
فصائل: زيارات المطبعين لألقصى خيانة للقضية الفلسطينية

غزة/�سماح املبحوح:
اأكد قادة ف�سائل فل�سطينية على اأن زيارة الوفود العربية 
للم�سجــد الأق�ســى مــن بوابــة التطبيــع مــع الحتــالل 
ال�سرائيلــي، هو اعرتاف وا�سح ب�سيــادة كيان الحتالل 

»ال�سرائيلــي« علــى امل�سجــد الأق�ســى، واإلغــاء للو�ساية 
الأردنيــة عليــه وجتــاوز لالأوقــاف ال�سالميــة بالقد�س 
املحتلــة امل�سوؤولــة عــن اأذونــات الزيــارة. ورغــم اإغــالق 
�سلطات الحتالل »ال�سرائيلي« للم�سجد الأق�سى املبارك 

اأمــام املقد�سيني والفل�سطينيني بكافــة اأماكن تواجدهم، 
دخــل وفــد يقــال اإنــه »اإماراتــي«، مكــون مــن قرابة 10 
اأ�سخا�ــس اخلمي�س املا�سي، اإىل امل�سجد الأق�سى بحماية 

عنا�سر من �سرطة وخمابرات الحتالل.
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�إعالن ت�سجيل مركبة
أعلن أنا / ماجد احمد هاش���م كش���كو س���كان غزة واحمل هوية رقم ) 
900978891( عن رغبتي بتس���جيل المركب���ة رقم )3597103( من نوع 
 )KLATA69YDYB617570(  وتحمل شاصي  )دايهو( موديل  )2000(
والمسجلة سابقًا باس���م المواطن / محمد مش���هور رشيد المشهراوي  
ويحمل هوية رقم  )900615337( مجهول اإلقامة حيث إنني اشتريت 
المركبة س���ابقًا وأرغب بتسجيلها على أس���مي لدى دائرة ترخيص غزة 
فم���ن لديه اعتراض على ذلك عليه أن يس���جل اعتراض���ه لدى الدائرة 
المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلس���طينية خالل عش���رة 

أيام من تاريخ هذا اإلعالن .

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
 املحكمة ال�سرعية يف غزة

 �ملو�سوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
 �سادرة عن حمكمة غزة �ل�سرعية

الى المدع���ى عليه / عماد ناهض عماد ابو ليف���ة من غزة ومجهول محل 
االقام���ة االن ف���ي بريطانيا نعلمك بأن���ه قد حكم عليك م���ن قبل هذه 
المحكمة لزوجتك المدعية / لما س���فيان داود عاش���ور من غزة وسكانها 
في القضية اس���اس 2020/542 بتاريخ 2020/7/27م وموضوعها نفقة 
زوجة وقدرها س���بعون دين���ارا اردنيا حكما وجاهيا بح���ق المدعية قابال 
لالستئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف افهمته لهما في 
المجلس لذا جرى تبليغك حس���ب األصول وحرر في 2 ربيع االول لس���نة 

1442هت وفق 2020/10/19م 

 قا�سي غزة ال�سرعي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
 املحكمة ال�سرعية يف غزة

 �ملو�سوع / مذكرة تبليغ قر�ر ��ستئنايف
 �سادرة عن حمكمة غزة �ل�سرعية

الى المدعى عليه / الحس���ن بن خميس بن حسن خميس من يافا وسكان 
الزيتون س���ابقا ومجه���ول محل االقامة في اليونان لق���د عادت القضية 
اس���اس 2019/790م وموضوعها / تفريق للضرر م���ن الغياب المتكونة 
بينك وبين المس���تأنف عليها / رنا بنت حس���ن بن محمد ابو حصيرة من 
برقة وسكان الشاطئ من مقام محكمة االستئناف الشرعية بغزة مصدقة 
الحكم المس���تأنف بموجب القرار االس���تئنافي رقم )8344( سجل )19( 
الم���ؤرخ في 2020/6/25 لذلك صار تبليغك حس���ب األص���ول وحرر في 

2020/10/19م

 قا�سي غزة ال�سرعي

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
 �ملو�سوع / �عالن عن بيع �ر�ض مبوجب وكالة 

لدى �الد�رة �لعامة لالر��سي و�لعقار�ت رقم )2020/437(
يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���الدارة العام���ة لالراضي والعق���ارات بغزة 
السيد : معتصم ش���اهين مصطفي البطة من سكان خانيونس  هوية 
رقم988632063 بصفته وكيال عن احسان تميم احمد االسطل ومحمد 
تميم احمد البطة و راجحة محمد مصطفي البطة و بسام عصام شاهين 
البطة و س���نابل عصام شاهين الفرا و س���وزان شاهين مصطفي النجار 
وميس���ون ش���اهين مصطفي الريفي وفاطمة ش���اهين مصطفي بركة 
 وس���هام ش���اهين مصطفي البطة وابراهيم ش���اهين مصطفي البطة 
خانيون���س  ع���ن  الص���ادرة  رق���م2020/4254   وكال���ة   بموج���ب 
 موض���وع الوكال���ة : اج���راء معامل���ة انتق���ال / بي���ع / مبادل���ة ف���ي

البل���ح   دي���ر  المدين���ة   29 القس���يمة  القطع���ة135     
فم���ن ل���ه اي اعت���راض بهذا الش���أن علي���ه التق���دم باعتراض���ه الى 
االدارة العام���ة لالراض���ي والعقارات خالل مدة اقصاها خمس���ة عش���ر 
يوم���ا م���ن تاريخ ه���ذا االعالن وبخ���الف ذلك س���وف يت���م البدء في 
اج���راءات فت���ح المعاملة وفي ح���ال تبين اش���كاليات ف���ي الوكالة او 
وف���اة الموكل او اح���د الموكلين يتحم���ل الوكيل المس���ؤولية الكاملة 
 ع���ن اس���تخدام الوكالة ب���دون ادني مس���ؤولية عن س���لطة االراضي .

التاريخ 2020/10/19

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

رام الله/ االستقالل:
أعلنت قيادة الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين في 
س���جون االحتالل، اإلثنين، عن تعليق إضراب أسراها 
بعد رضوخ االحتالل لمطالبهم بإنهاء عزل مس���ؤول 

الجبهة في السجون وائل الجاغوب.
وقالت »الشعبية« في بيان لها أمس، إن إنهاء العزل 
ا ال يتجاوز نهاية العام،  »س���يتم في وقت قريب جًدّ
ونقله إل���ى مكان قريب من رفاقه في س���جن ريمون 
ليتمكنوا من التواصل معه بش���كل منتظم، وإدخال 
أحد الرفاق عنده، والسماح بزيارة عائلته حتى خروجه 

من العزل.
وقالت الش���عبية ف���ي بيانه���ا: »رضوًخ���ا للخطوات 
النضالية التي أعلنها رفاقنا في السجون في معركة 
عهد األوفياء، وبعد تدخل قوي وجهود حثيثة بذلتها 
فصائل العمل الوطني واإلسالمي في السجون وعلى 
وج���ه التحديد في س���جن ريمون م���ن حماس وفتح 
والجهاد، وبضغط عاٍل من الجميع على إدارة مصلحة 

السجون لحل قضية عزل القائد الجاغوب«. 
وأش���ارت إلى تعليق خطوات االضراب ومعركة عهد 
األوفي���اء، حتى إخراج الجاغوب م���ن العزل، متعهدًة 
بتنفي���ذ خطوات نضالية موحدة، برفقة جميع القوى، 

إذا لم يلتزم االحتالل بهذا االتفاق.
م���ن جانبه أوضح نادي األس���ير أن م���ن ضمن ما تم 
االتفاق عليه، إنهاء العقوبات وعمليات النقل والعزل 
التي فرضتها إدارة الس���جون على األسرى المضربين 

)60( أسيرًا. وعددهم قرابة ال�
ُيش���ار إل���ى أن إدارة س���جون االحتالل ق���د صّعدت 
من���ذ مطل���ع العام الجاري م���ن عمليات الع���زل التي 

استهدفت مجموعة من األسرى.
وتك���ون غرف العزل عادة بمس���احة 1.5م على 2 م أو 
3 م على 3.5 م، يكون الحمام داخل الزنزانة نفس���ها، 
وتغلق الزنزانة بباب حديدي بأس���فله شباك إلدخال 

األكل.
واألسير يكون محجوزا لمدة 23 ساعة يوميًا في غرفة 

ال ي���رى فيها أحدا، وفي أحيان كثيرة ال يدخلها ضوء 
الشمس.

حي���ن يخرج المعتق���ل للف���ورة )الفس���حة( أو للقاء 
المحامي أو زيارة األهل يكون مقيد اليدين والقدمين، 
وأحيانا تبقى قيود اليدي���ن أو القدمين خالل الفورة 

)الفسحة( أيضًا.
وقضى األس���ير وائ���ل الجاغوب 19 عاًم���ا بين عتمة 
الزنازين، حي���ث تم اعتقاله في األول م���ن أيار لعام 
2001، وص���در بحقه حكًما بالس���جن م���دى الحياة، 
تضاف إلى سنوات س���ت أخرى من عمره قضاها في 

السجون عندما اعتقل عام 1992.
وقد مورست بحق األسير وائل عقوبات عديدة أهمها 
الع���زل االنفرادي الذي م���ا يزال يقبع في���ه، والنقل 
المفاجئ من س���جن آلخر، حيث نقل أكثر من س���ت 
مرات ما بين س���جون ريمون ونفح���ة وجلبوع وغيرها، 
وذلك ضمن سياسة ممنهجة للعقاب الفردي، وقطع 

التواصل بين قيادة الحركة األسيرة.

االحتالل يرضخ إلضراب أسرى »الشعبية« ويقرر إنهاء عزل األسير الجاغوب

رام الله/االستقالل:
أكدت القوى الوطنية واالسالمية لمحافظة رام الله 
والبيرة، اإلثنين، أهمية تضافر الجهود للعمل بكل 
الوسائل المتاحة النقاذ حياة األسير ماهر االخرس 
الذي يخوض اضرابا مفتوح���ا عن الطعام لليوم ال 

86  على التوالي رفضا لسياسة االعتقال اإلداري.
وحملت الق���وى عقب اجتماعها ف���ي رام الله، يوم 
أم���س، دولة االحتالل المس���ؤولية ع���ن حياته في 
ظل الوضع الصحي بالغ الخطورة الذي يعيشه بعد 
رف���ض دولة االحتالل االس���تجابة لمطالبه العادلة، 
داعية إلى اس���ناد االس���رى في الع���زل االنفرادي، 

الذين يعانون أوضاعا بالغة القسوة.
وبينت أن اليوم الثالثاء سيكون اعتصام جماهيري 
حاش���د أمام مق���رات الصليب االحم���ر الدولي في 
مدينة البيرة الساعة 11:00 ظهرا  اسنادا لإلضراب 
البطولي لألسير االخرس، واألربعاء فعالية مسائية 
عل���ى مي���دان المنارة برام الله الس���اعة الخامس���ة 
نصرة لألسرى ورفضا لممارسات االحتالل بحقهم، 
وتأكيدًا على وقوف الشعب الفلسطيني مع أسراه.

وي���وم الجمع���ة يوم للفع���ل الش���عبي على نقاط 
االحتكاك، والتماس في كافة المواقع باعتباره جزء 
من تصعيد المقاومة الش���عبية في وجه االحتالل 
ومس���توطنيه، والعم���ل عل���ى اطالق المب���ادرات 
الش���عبية لدع���م المزارعي���ن في موس���م الزيتون 
أم���ام تصاعد اعت���داءات االحتالل، ومس���توطنيه، 
والتصدي لهذه االعتداءات، وإفش���ال مخططاتهم 

بحق األرض الفلسطينية.
ودع���ت إلى نب���ذ الفتن���ة الداخلية الت���ي يريدها 

االحت���الل لتنفي���ذ مخطط���ات الض���م، والتهويد 
وتكريس سياس���ة األمر، والترفع عن كل أش���كال 
النزاعات مهما كانت اسبابها حماية للسلم األهلي 
الداخل���ي، والعم���ل على تقوية الجبه���ة الداخلية 

لمواجهة سياسية االحتالل.
وأكدت القوى أهمي���ة العمل على تحقيق الوحدة، 
وإنه���اء االنقس���ام، والبناء على م���ا تمخضت عنه 
لقاءات الفصائل، واألمناء العامون، وتعزيز الوحدة 
ب���كل مقومات النجاح، واالس���تدامة، وقطع الطريق 
على كل محاوالت تعطيل جهود المصالحة، والعمل 

لبناء جبهة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية.
وش���دد على أهمية التوافق على االنتخابات العامة 
البرلمانية، والرئاس���ية، وللمجلس الوطني، وتعزيز 

اللحم���ة الداخلية، وصم���ود الناس حت���ى احقاق 
الحقوق الوطنية المش���روعة في الع���ودة، وتقرير 
المصي���ر، واالس���تقالل الوطن���ي في دول���ة كاملة 

السيادة وعاصمتها القدس
وش���ددت عل���ى رفضه���ا لتقلي���ص الموازن���ات، 
والخدم���ات في اطار م���ا تتعرض ل���ه وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين »االنروا« مع اتساع التهديدات 
األميركية االس���رائيلية لعملها ضمن مس���اعيها 
لش���طب حق الع���ودة وهو ل���ب وجوه���ر القضية 
الوطنية للش���عب الفلسطيني، داعية الى استمرار 
الوكالة في عملها وتخصي���ص االمكانات المتاحة 
لتأمين خدماتها للمخيمات الفلس���طينية في ظل 

اوضاع قاسية تفاقمت بعد جائحة كورونا.

قوى رام الله تدعو إلنقاذ حياة األخرس ونبذ الخالفات

 رام الله / االستقالل:
وثقت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اإلثنين، إفادتين ألسيرين قاصرين، 
يس����ردان م����ن خاللهما تفاصيل التنكي����ل بهما، وما تعرضا ل����ه من إهانة 

وتعذيب جسدي ونفسي أثناء عملية اعتقالهما.
ووفقًا لتقرير الهيئ����ة أمس، فقد تعرض القاصر عثمان قطنوني )17 عامًا( 
من مخيم عس����كر شرقي مدينة نابلس،  للضرب بش����كل تعسفي على يد 
جن����ود االحتالل عقب مداهم����ة بيته فجرًا، حيث هاجم����ه أحد الجنود وقام 
بس����حبه من الفراش وتعمد الدعس على بطنه وتصويب السالح على رأسه، 
ومن ث����م اقتادوه للخارج ليتم نقله إلى مس����توطنة »أل����ون موريه«، وطوال 

الطريق لم يتوقف الجنود عن صفعه بقوة.
 كما قام أحد الجنود بالس����خرية منه واالدعاء بإصابت����ه بفيروس »كورونا«، 
فقام بإزالة الكمامة وتعمد الس����عال في وجه الفتى وأخذ يصيح »كورونا...

كورونا« وذلك إلخافته، وبعد وصولهم للمس����توطنة قاموا بتعصيب عينيه 
وأبقوه تحت أش����عة الش����مس لس����اعات طويلة، وفيما بعد جرى نقله إلى 
مركز توقيف »س����الم« للتحقيق معه، وبعدها إلى قسم األسرى األشبال في 

»مجدو«.
إل����ى ذلك، هاجم جنود االحتالل الفتى س����يف الدين الجعب����ري )17 عامًا( 
م����ن مدينة الخلي����ل، خالل اعتقاله بع����د اقتحام منزله لي����اًل، واقتادوه إلى 
مس����توطنة »كريات أربع« وهناك ضربوه بال رحم����ة، وبعدها جرى نقله إلى 
معسكر الجيش الموجود بشارع الشهداء بمدينة الخليل، وهناك لم يسلم 
من الضرب واالهانة والش����تم، حيث تعمد الجن����ود ضربه بأعقاب بنادقهم 

وخوذهم العسكرية مسببين له العديد من الرضوض والكدمات.
 وفيما بعد جرى نقله إلى مركز توقيف »عتصيون« الستجوابه، وبعد انتهاء 
التحقيق معه ُنقل إلى معتق����ل »حوارة« وبعدها إلى معتقل »مجدو« حيث 

يقبع اآلن.

أسيران قاصران يسردان تفاصيل 
التنكيل بهما خالل عملية اعتقالهما
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أعل���ن أن���ا المواطن / حس���ام محمد خمي���س ابو ديه 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402904742( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / مازن )محمد كامل( عثمان  قش���طه 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410924658( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / س���ماح جبريل محم���ود ابو ملوح  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901650101( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / ن���داء صالح حمدان ع���واد    عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803243674( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / محمد عبد ربه م���رزوق قديح عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803463025( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / مصطفى كنعان يوس���ف القططي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801530882( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

نابلس/ االستقالل:
أغرق مس����توطنون، اإلثنين، أراض����ي لمواطنين 
فلسطينيين في قرية دير الحطب )شرق نابلس(، 

بالمياه العادمة.
وتأتي هذه العملية اإلرهابية التخريبية، بالتزامن 
مع موع����د قطف ثم����ار الزيتون، م����ا يلحق ضرًرا 
كبيًرا بأصحاب هذه األراض����ي، ومزارعي الزيتون 
في المنطقة، بعد التل����وث الناتج عن ضخ المياه 

العادمة.
وأفادت مصادر محلية، بأن المس����توطنين أغرقوا 
أراضي المواطنين في الجهة الش����رقية من قرية 
دير الحطب بالمياه العادم����ة، بالتزامن مع موعد 

قطف ثمار الزيتون.
وكانت الحكومة الفلس����طينية، دشنت األسبوع 

الماضي، موسم قطاف الزيتون في مناطق الضفة 
الغربية.

وشهد األس����بوع الماضي، تصعيد المستوطنين 
الفلس����طينيين  م����زارع  بح����ق  النتهاكاته����م 
وأراضيه����م المزروعة بالزيت����ون، في حالة تتكرر 
ا، وسط تغاضي سلطات االحتالل عن هذه  سنوّيً

االنتهاكات.
ويعد الزيتون من المحاصيل الزراعية الرئيسية 
ف����ي فلس����طين، وينظر ألش����جار الزيت����ون في 
فلس����طين، كونها رمًزا للوطنية وارتباط اإلنسان 

الفلسطيني بأرضه.
وفي الس����ياق ذاته نصب مستوطنون يوم امس، 
خيم����ة ووضعوا س����ياًجا حولها عل����ى قمة جبل 
النجمة بقرية جالود جنوب شرق محافظة نابلس 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
وتوقع مس����ؤول ملف االس����تيطان شمال الضفة 
الغربية غس����ان دغلس أن يك����ون نصب الخيمة 
خطوة إلنشاء بؤرة جديدة على جبل النجمة جنوب 

شرق نابلس.
وأوضح أن الجبل يحاط بحقول الزيتون من جميع 
الجهات، وتصل عمر بعضه����ا أكثر من 70 عاًما، 

وأصبحت مهددة باالستيطان الجديد.
وكان المجل����س الق����روي بدأ بإج����راءات قانونية 

إلخراج المستوطنين من قمة الجبل.
وجبل النجم����ة يقع في منطقة أمنية ال يس����مح 
الوصول اليها دون تصاريح إس����رائيلية خاصة، 
وتمنع سلطات االحتالل استصالح األراضي فيها 

وتتعرض النتهاكات واسعة من المستوطنين.

مستوطنون يغرقون مزارع زيتون بالمياه العادمة 
وآخرون ينصبون خيمة على جبل النجمة بنابلس

غزة/ االستقالل:
حذر مدير مركز األسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة 
اإلثنين،  من خطورة الوضع الصحي لألسير ماهر األخرس 
المضرب عن الطعام من����ذ 2020/7/27 ، والمتواجد  في 
مستش����فى كابالن ، والذى يعانى من أشد المعاناة من 
تداعي����ات  وآثار االضراب المفت����وح عن الطعام في ظل 
تجاه����ل اضرابه من قب����ل أجهزة األم����ن وإدارة مصلحة 

السجون االسرائيلية .
وقال د. حمدونة في بيان له أمس، إن المعتقل األخرس 
ف����ي معركة حاس����مة تحت����اج للمزيد م����ن الجهد على 
المس����توى الدولي، من خ����الل التعاون مع أوس����ع دائرة 
م����ن المتضامنين ف����ي العالم والمؤسس����ات الحقوقية 
واإلنس����انية والقفز ع����ن محاكاة الذات وتوس����يع دائرة 

الفعاليات وأش����كال التضام����ن الجماهيرية والقانونية 
واإلعالمية بمثابة  مفتاح حرية لألس����ير األخرس، وكلمة 
الس����ر في انجاح خطوته في ظ����ل التراجع الذى طرأ على 

صحته.
وشدد على دور كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بكافة 
تخصصاته واهتماماته بدعم صمود األسرى التى تراهن 
إدارة مصلحة السجون والحكومة االسرائيلية على كسره 
من خالل تجاهل مطلبه وطول أمد اإلضراب بال استجابة.

وطال����ب د. حمدونة بتواصل الفعاليات، والتنس����يق مع 
مؤسسات حقوقية فلسطينية وعربية ودولية، وتوسيع 
دائ����رة التضامن عبر الحم����الت االلكترونية إلبراز معاناة 
األس����رى في السجون »اإلسرائيلية«، وقضية االعتقاالت 

اإلدارية بال لوائح اتهام وبملفات سرية.

حمدونة: األخرس في معركة حاسمة 
تحتاج لمزيد من الجهد دوليًا

القدس المحتلة/ االستقالل:
دع����ت جمعي����ة األقص����ى لرعاي����ة األوق����اف 
والمقدس����ات، اإلثنين، عموم المس����لمين في 
الداخل الفلس����طيني المحتل وأهالي القدس، 
إلى تكثيف ش����د الرحال نحو المسجد األقصى 

المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين.
وجاء ف����ي بيان لجمعية األقص����ى أمس: »أيها 
المس����لمون أصح����اب العه����د والوف����اء، رحاب 
األقص����ى تناديك����م، وزوايا األقص����ى المبارك 
تش����تاق إليكم، فأروا الله تعالى من أنفس����كم 

خيرا«.
ووجه����ت جمعية األقص����ى، نداًء إل����ى أهالي 
الداخ����ل لش����راء احتياجاتهم والتس����ّوق من 

أسواق القدس؛ فهذا أقل الواجب تجاه المسجد 
األقصى وتجار المدينة المقدسة الذين يعانون 

من تضييق االحتالل.
كما دعت جميع مندوبي قوافل األقصى إلى شّد 
الهّمة في إرسال الحافالت من البلدان والمناطق 

كافة في الداخل الفلسطيني.
وش����ّددت جمعية األقصى على ضرورة التقيد 
بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية، حفاًظا 

على سالمة وصحة المصلين.
وتقوم الجمعية على مشروع »قوافل األقصى«، 
الذي تس����عى من خالله إلى شد الرحال للقدس 
والمس����جد األقصى وإعم����ار المدينة على مدار 

األسبوع، وفي كل األوقات.

ا يتم تس����يير 120 حافلة من األراضي  وشهرّيً
المحتلة عام 48 إلى القدس.

ويتزام����ن ن����داء جمعي����ة األقص����ى م����ع قيام 
بدع����وة  المتطرف����ة  اليهودي����ة  الجمعي����ات 
المس����توطنين إلى تكثيف اقتحام المس����جد 

األقصى.
وتأتي هذه الدعوات بعد رفع سلطات االحتالل 
اإلغالق ال����ذي فرضته على مدار ش����هر كامل، 
ومنعت خالله المصلين من غير س����كان البلدة 

القديمة في القدس من الوصول لألقصى.
وتعرض المس����جد في تلك الفترة القتحامات 
متكررة من المستوطنين وجنود االحتالل الذين 

وفروا لهم الحماية.

دعوات في الداخل المحتل لتكثيف شد الرحال لألقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
طرد مقدس���يون، يوم أمس، وفدا إماراتيا دخل إلى المس���جد األقصى المبارك، 

بحماية شرطة االحتالل »اإلسرائيلية«.
وتداول نش���طاء مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو نش���ر على وس���ائل 

التواصل االجتماعي، تعرض الوفد اإلماراتي للطرد من المسجد األقصى.
وق���د وصل الوفد اإلماراتي المكون من 3 أش���خاص كما يظهر في الفيديو، في 

زيارٍة إلى األراضي المحتلة بعد التطبيع مع كيان االحتالل. 
وتداول ناش���طون عبر مواقع التواصل مجموعة من الفيديوهات، من بينها أحد 
المقاطع الذي يظهر حالة االرتباك التي ظهرت على أحد أعضاء الوفد اإلماراتي 
وهو يحاول الحديث إلى مقدس���ي، حيث ق���ال األخير بصوت مرتفع »ما تحكي 

معي المطبعين اللى زيك ما بسمحلهم يحكوا معي.. بره يا مطبع انقلع«.

مقدسيون يطردون وفدًا إماراتيًا 
تطبيعيًا من مسجد قبة الصخرة

رام الله/ االستقالل:
حذر مكتب إعالم األسرى اإلثنين، من استشهاد األسير ماهر 

األخرس المضرب عن الطعام منذ 86 يومًا في أي لحظة.
 األس���ير 

َّ
وقال »إعالم األس���رى« ف���ي بيان صحفي أمس: إن

األخرس )49 عامًا( من مدينة جنين يواصل إضرابه المفتوح 
عن الطعام رفًضا العتقاله اإلداري، حيث يقبع في مستشفى 

ا. كابالن بالداخل المحتل بوضع صحي خطير جًدّ
ويب���دأ الخطر الحقيق���ي على صّحة المضربي���ن عن الطعام 
بع���د أربعين يوًما من اإلضراب ع���ن الطعام، حيث يبدأ تلف 
األنسجة المس���تمّر، وقصور في عمل األعضاء الرئيسية في 
الجسم، األمر الذي قد يؤّدي إلى تلف هذه األعضاء والذهاب 

للموت المحقق.
وبعد ستين يوًما من بدء اإلضراب، تدخل األعضاء الرئيسية 

في الجس���م مرحل���ة الخطر، حي���ث يبدأ القل���ب والكليتان 
باالنهي���ار، ويظهر ضعف في وظائف ه���ذه األعضاء، األمر 
ا على حياة المضرب عن الطعام،  الذي يشكل تهديًدا حقيقًيّ
وقد يشهد المضرب نزيًفا ينتج من تشّقق الجلد، األمر الذي 

يهّدد حياته ألنه يقلل من كمية الدم الناقلة لألكسجين.
وس���بق أن استش���هد جراء اإلضراب عن الطعام في سجون 
االحتالل خمسة أسرى، وهم: عبد القادر أبو الفحم بتاريخ 11 
تموز 1970 خالل إضراب س���جن عسقالن، وهو أول شهداء 
الحركة األس���يرة خالل اإلضراب عن الطعام، وراس���م حالوة 
وعلي الجعفري بتاريخ 24 تموز 1980 خالل إضراب س���جن 
نفح���ة، ومحمود فريتخ في إضراب س���جن جنيد عام 1984، 
وحس���ين نمر عبيدات بتاريخ 14 تش���رين األول 1994 في 

إضراب سجن عسقالن.

تحذيرات من استشهاد األسير 
ماهر األخرس في أي لحظة

رام الله / االستقالل:
أجلت محكمة االحتالل االسرائيلي العسكرية اإلثنين، جلسة محكمة األسيرين 
الجريحين جهاد فهد ومحمود فاروق من س���كان بلدة كفر مالك شرق رام الله، 

حتى األحد القادم.
وذكر مكتب إعالم األس���رى أم���س، أن قوات االحتالل كان���ت أطلقت النار، في 
وق���ت متأخر من ليل األربعاء الموافق 2020/9/24، على الش���ابين فاروق وفهد 
قرب معس���كر مقام على المدخل الجنوبي الرئيس لبلدة كفر مالك، ما أدى إلى 

إصابتهما بجروح وتم اعتقالهما ونقلهما إلى أحد مستشفيات الداخل .
وأشار إلى أن اصابة الشابين وصفت بالمتوسطة، حيث أصيب أحدهم فى قدمه، 
بينما أصيب اآلخر في الفخذ والكتف، وتم نقلهم إلى مستش���فى »ش���عاريه 

تسيدك« وأجريت لهم عمليات جراحية مختلفة .
وأفاد أن ادارة سجون االحتالل كانت نقلت االسيرين الجريحين فهد وفاروق بعد 
تحس���ن وضعهما الصحي قلياًل من مستشفيات الداخل إلى سجن الرملة، وتم 
تمديد اعتقالها لمدة 5 أيام ثم مدد لهم االحتالل 3 مرات متتالية آخرها األحد 

القادم الموافق 10/25 .

االحتالل يؤجل محاكمة 
أسيرين جريحين
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استضافتني اذاعة االسرى باألمس للحديث عن دور االعالم في تغطية اضراب االسير البطل ماهر 
االخ���رس بعد مضي 85 يوما على اضرابه المفت���وح عن الطعام, رفضا لقرار االحتالل الصهيوني 
باس���تمرار اعتقاله اداري���ا دون أي تهمة توجه الي���ه, فاذا اردنا ان نتحدث عن وس���ائل االعالم 
المحلية, فإنها تبذل جهودا مضنية وتعمل باقل االمكانيات وتحاول ان تواجه سياسة االحتالل 
الصهيوني وتكش���ف مدى اجرامة وتش���كك في روايته, وهى قطعت شوطا كبيرا في مجابهة 
االعالم الصهيوني والتصدي لروايته كشف زيفه وافتراءاته, لكن االعالم المحلى لألسف يعمل 
بجهد فردي وليس وفق اس���تراتيجية وخطة عمل اعالمي محددة المعالم ولها اهداف نس���عى 
لتحقيقه���ا, كما ان االعالم المحلي ينش���ط في االزمات دائما, أي عند ش���ن االحتالل لعمليات 
عسكرية في الضفة الغربية او قطاع غزة, او عند اضراب االسرى وتهديد حياتهم, او عند تنفيذ 
مخططات كخطة الضم االستعماري لالغوار وشمال البحر الميت, والخان االحمر او خطة التقسيم 
الزماني والمكاني للمسجد االقصى, لكن لو كنا نعمل بخطة استراتيجية وبجهد اعالمي مشترك 
فإننا لن ننتظر االحد\اث حتى ننش���ط اعالميا وس���يكون اعالمنا حاضرا بق���وة في كل االوقات, 
وس���تصل رس���التنا بش���كل اكبر واعمق الى الجميع ويكون تأثيرها ممتد وليس مرتبطا بحدث 

ينتهي فيه دورنا االعالمي بانتهاء الحدث رغم ان االسر مستمر واالطماع الصهيونية دائمة.  
 فاذا اردنا ان نتكلم عن االعالم العربي واالسالمي فنحن هنا امام وجهين لإلعالم, االعالم الرسمي 
التابع للحكومات والذي يعمل بإشراف كامل من الدولة, واالعالم الخاص المقيد بأجندة الدولة وال 
يس���تطيع في الغالب الخروج عنها, وبما ان القضية الفلسطينية تراجعت تماما على المستوى 
العربي واالسالمي بإرادة امريكية صهيونية, وبيد الحكام العرب, واصبح البعض ينظر اليها على 
انها عبء يجب التخلص منه, واتجهت عديد الدول الى التطبيع والتحالف مع الكيان الصهيوني 
على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني, فإننا هنا يجب ان نكثف جهدنا 
لتعويض المواطن العربي والمس���لم عن غياب المعلومة واطالعه على الحقيقة ونسعى للتالحم 
مع���ه دائما ألنه رصيدنا االس���تراتيجي وهدفنا الدائم واملنا الوحيد ل���زوال االحتالل عن ارضنا 
المغتصبة, فيجب عدم االستس���الم لسياس���ة االمر الواقع التي يح���اول البعض فرضها علينا, 
والتص���دي ألي محاولة لتغييب الحليف وممارس���ة التغيير الممنهج في عقليته والذي يهدف 
لتقب���ل االخر والتعامل مع محت���ل غاصب هو عدو فطري لهذه االمة, ال يؤمن بالس���الم وال يؤمن 
بالتعايش المشترك, وله اطماع في منطقة الشرق االوسط يسعى لتحقيقها باي ثمن كان, وهذا 
ما ال يجب ان نغض الطرف عنه مع عدم االستس���الم لسياسة االمر الواقع التي يحاولون ايصالنا 

اليها, فالفلسطيني هو طليعة هذه االمة والذي يحمل مهمة ايقاظها من سباتها العميق.  
وحتى نقف امام الحقيقة المرة عن دور االعالم العربي واالسالمي في نصرة االسرى وكيف تناول 
اضراب االس���ير البطل ماهر االخرس, وحتى نكون صرحاء مع انفس���نا يجب ان نعترف بتقصير 
االعالم العربي في متابعة قضية االس���ير االخرس, وغيابه تماما عن تناول الحدث وهو بالتأكيد 
غياب ممنهج, اال من بعض وس���ائل االعالم التي تصنف انها اع���الم مقاوم, ورغم محدوديتها 
وقلة امكاناتها اال انها تس���تطيع ان تؤثر وتنقل الصورة, لكننا نس���عى لعرض مظلوميتنا من 
مجال اوس���ع وعبر وسائل اعالمية مختلفة, واسهل الطرق في الوصول الى المواطن العربي والى 
الحليف اليوم هي مواقع التواصل االجتماعي والتي تحتاج منا الى جهد كبير لحشد اكبر تجمع 
من المتعاطفين مع االسير البطل ماهر االخرس, وان نخاطب الناس بلغات مختلفة وهذا يتطلب 
االهتمام باإلعالم الفردي متعدد المواهب واللغات والثقافات, والذي يحمل رسالة وطنية يسعى 
للترويج اليها ونش���رها, كما يجب العمل وفق اس���تراتيجية خاصة بين االعالم الرسمي واالعالم 
الخاص او االعالم الحزبي الن هذا سيس���هل من لغة الخطاب الموجه الى الخارج, وس���يؤدي الى 
نتائج محسوبة ويكون له تأثير اكبر لدى الجماهير, نحن في حاجة ماسة الى اعالم »مقاوم« قادر 
على التأثير في الش���ارع الفلس���طيني والعربي واالسالم, اعالم يحمل رسالة ويسعى لتحقيقها 

بأفضل الوسائل, ملتصق تماما بالقضية الفلسطينية يوظف قدراته لخدمة الشعب. 
اليوم هو الس���ادس والثمانين على اضراب االس���ير البطل ماهر االخرس, وهو يرقد في المشفى 
وال يطلع على وسائل االعالم وال يعلم ماذا يدور في خارج مرقده, لكنه يثق في شعبه, ويثق في 
قيادته, ويثق في االعالم الفلس���طيني المقاوم والحر, وهو يلقي بنفسه امانة في اعناقنا, فهل 

نكون على قدر االمانة ونؤدي واجبنا نحوه.  

اإلعالم في قضية ماهر األخرس  
بين الغياب والتوظيف 

رأي
كُث����ر في اآلونة األخي����رة الحديث عن جهوزية 
جيش االحت����الل تجاه الجبه����ة الجنوبية في 
غزة، والبع����ض تحدث عن توقيت����ات محددة 
للمواجهة العس����كرية مع غزة في أواخر شهر 
أكتوبر/تش����رين األول الحال����ي، فه����ل فع����اًل 
الظ����روف في دولة االحت����الل مهيئة  للذهاب 

إلى مواجهة مفتوحة مع غزة؟
 على المس����توى العس����كري، توال����ت التقارير 
اإلعالمية حول استكمال مراحل الجدار التحت 
أرضي الذي بدأ العم����ل به منذ عام 2017 على 
ح����دود غزة بموازنة تصل إلى م����ا يقارب مليار 
دوالر، كأح����د الحلول التقني����ة الذكية الخالقة 
كما تصفه المؤسس����ة العسكرية اإلسرائيلية  
لوض����ع ح����د لتهدي����دات أنف����اق المقاوم����ة 
الهجومية في غزة، تلك األنفاق التي ش����ّكلت 
مفاجأة كب����رى للجيش االس����رائيلي من خالل 
اس����تخدامها في عمليات إن����زال خلف خطوط 

العدو في حرب 2014.
من الجدير بالذكر أن دائرة التحصينات التابعة 
للقي����ادة الجنوبي����ة في الجيش اإلس����رائيلي 
أعلنت البدء بتنفيذ مش����روع في مس����توطنات 
غالف قطاع غزة يس����مى »طريق الحقول«، يتم 
بص����دده تعبيد مم����رات للوصول إل����ى حدود 
غزة، بحيث تنتقل اآلليات العس����كرية إلى غزة 

بسرعة في لحظة إعطاء أوامر بدء المعركة.
ُيعتب����ر هذا المش����روع م����ن إح����دى الدروس 
المستفادة من الفش����ل العسكري اإلسرائيلي 
التكتيك����ي في حرب ع����ام 2014، حيث صرح 
رئيس قسم التحصينات في القيادة الجنوبية 
»إن الهدف من المش����روع ه����و تحقيق أقصى 
درجات االس����تعداد العس����كري ف����ي مواجهة 
قطاع غ����زة والقدرة العالية على المناورة«، األمر 
الذي يتماش����ى على المس����توى االستراتيجي 
مع الخطة العس����كرية متعددة السنوات التي 
وضعه����ا رئي����س األركان اإلس����رائيلي أفيف 
كوخافي وأسماها »الزخم«، والتي تعتمد على 
أخذ زمام المبادرة إس����رائيليًا من خالل اختيار 
التوقي����ت المناس����ب لبدء المعرك����ة، ومن ثم  
اس����تخدام القوة النارية الجوي����ة بالتوازي مع 
المن����اورة البرية، بهدف اس����تهداف منظومة 
القي����ادة والس����يطرة للمقاومة، م����ن اللحظات 
األول����ى للمعركة من أجل إحداث فعل الصدمة 
الت����ي تقلل من زم����ن المعرك����ة وتخّفض من 
إمكانية استهداف صواريخ المقاومة للجبهة 
الداخلية اإلس����رائيلية، ناهيك عن تصريحات 

قادة المؤسس����ة العسكرية اإلس����رائيلية عن 
حتمي����ة المواجه����ة وأن المواجه����ة القادمة 
مسألة وقت، لذا وجب التأكيد على إتمام خطط 
المواجهة التكتيكية، والتدرب عليها أسبوعيًا 

حسب التقارير  اإلسرائيلية.
على المستوى اإلس����رائيلي الداخلي، تبرز أزمة 
كورونا، وفشل حكومة الوحدة الصهيونية في 
معالجة تداعيات الوب����اء اقتصاديًا واجتماعيًا، 
ناهي����ك ع����ن االس����تخدام السياس����ي للوباء 
لحسابات مصلحية شخصية وحزبية ضيقة من 
قبل القيادات السياس����ية، مما أدى إلى اتساع 
الفجوة ما بين المستوطن اإلسرائيلي وقيادته 
السياس����ية، مما جعل الحصان����ة المجتمعية 
للنظام السياسي اإلس����رائيلي مهددة، وبدأت 
تعان����ي »إس����رائيل« من التف����كك االجتماعي 
الداخلي للمجتمع الصهيوني، التي عبرت عنه 
وزيرة الخارجية السابقة تسيفي ليفني بقولها 
»في اليوم التالي للكورونا، س����تكون إسرائيل 
مختلف����ة، مررن����ا بأزم����ات أمني����ة واقتصادية 
وتغلبنا عليه����ا، أما هذه المرة فقد انكس����رت 
المناعة الوطنية، إس����رائيل بقي����ادة نتنياهو 
تفككت إلى قبائل، ه����وة عميقة تفصل فيما 

بينه����ا وروح الكراهي����ة تح����وم فوقه����ا«.
ف����ي مثل هذه الظ����روف اعتادت »إس����رائيل« 
تصدير أزماتها الداخلي����ة إلى العدو الخارجي 
واللعب عل����ى عقدة الخوف واإلب����ادة من أجل 
توحيد  فسيفساء المس����توطنين المهاجرين 

اليهود المكونة للمجتمع الصهيوني.
على المس����توى السياس����ي، في ظل تس����ارع 
التطبي����ع العربي م����ع »إس����رائيل«، والحديث 
األميركي عن إعادة هندسة الوضع الفلسطيني 
بما يتس����اوق مع مس����تقبل المنطق����ة بالرؤية 
الصهيوأمريكية، بات من الممكن الحديث عن 
أهداف سياسية للحرب على غزة في المستوى 
االستراتيجي الخاص بترتيبات الوضع في غزة 
على ض����وء صفقة القرن، على غرار ما حدث في 
حرب تموز 2006 الهادفة لوالدة ش����رق أوسط 
جديد كما صرحت وزي����رة الخارجية األمريكية 

آنذاك كونداليزا رايس.
الخليج����ي عملي����ة  التطبي����ع  أن  اعتبرن����ا  إذا 
إس����رائيلية أميركي����ة لك����ّي الوع����ي العربي، 
فحس����ب المنطق اإلس����رائيلي يج����ب التأكد 
من نجاح تلك العملي����ة، من خالل مواجهة مع 
الفلس����طيني الختبار قوة التطبي����ع الخليجي، 
هذا ما حدث في حرب لبنان عام 1982 ، للتأكد 

من قوة اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، وحدث 
في العدوان اإلس����رائيلي على غزة عام 2012، 
الذي كان أهم أهدافه السياس����ية جس نبض 
النظام السياس����ي الجديد في مصر بعد ثورة 
يناير/كانون الثاني، وجدية موقفه من القضية 

الفلسطينية.
بناء على كل ما س����بق، المواجهة العس����كرية 
المقبلة مع غزة من الممكن أن تش����كل مخرجًا 
واقعي����ًا ألزمات »إس����رائيل« الداخلية وأهمها 
االجتماعية، ناهيك أن المؤسس����ة العسكرية 
تعان����ي من ت����آكل ال����ردع اإلس����رائيلي تجاه 
المقاومة في غزة، وتبح����ث عن اختبار حقيقي 
إلجراءاتها الدفاعية الجديدة حول غزة، لتعيد 
مفه����وم النصر بعد أن فقدته منذ حرب تموز/

يوليو 2006، باإلضافة إلى إحداث انفصال تام 
ما بين دول التطبيع والقضية الفلسطينية من 
خالل حرب إس����رائيلية على الفلسطينيين في 

ظل عدم توقف التطبيع.
لكن  ق����رار الحرب في »إس����رائيل« دومًا يتخذ 

على ضوء اإلجابات على عدة أسئلة، أهمها:
 أواًل، هل الوضع الراهن مريح؟ يخدم المصلحة 
اإلس����رائيلية؟ يمكن التعايش مع����ه؟ أم أنه 

سيء وال يمكن تحمله؟
 ثانيًا، ما هو الوضع المرجو إنتاجه مس����تقبليًا 
من جراء الح����رب؟ وهل إنتاجه ممكن من خالل 

الحرب؟
ثالثًا، هل هناك بدائل أخرى سياس����ية أمنية 
اقتصادي����ة لتغيير الوضع الراهن بدون اللجوء 

إلى الحرب؟
رابعًا، هل كلف����ة تغيير الوضع الراهن أقل من 
ثمن الحرب، أم العكس؟ وهل فعاًل »إسرائيل« 

قادرة على دفع ذلك الثمن؟
باعتقادنا أنه مازال هناك اختالف في وجهات 
النظر اإلس����رائيلية تج����اه اإلجاب����ة على تلك 
األس����ئلة، من المحتمل أن تعم����ل على تأخير 
تلك المواجهة ف����ي أقل التقدي����رات، خاصة 
أن بع����ض اإلجابات ليس����ت مرتبط����ة  بالقدرة 
والظرف اإلس����رائيلي فحس����ب، بقدر ارتباطها 
بقدرات المقاومة الفلس����طينية في غزة، ومدى 
جهوزيته����ا للمواجهة، والظ����رف الموضوعي 
الفلسطيني المتمثل في اإلجماع الفلسطيني 
الراف����ض للتعاطي مع صفقة الق����رن رغم كل 
التهديدات واإلغراءات، ناهيك عن حساس����ية 
التوقيت في ظل االنتخابات األميركية المقبلة 

ونتائجها.

غزة وطبول الحرب اإلسرائيلية 
كتب حسن الفي

منذ صباح اليوم الثامن عش���ر من اكتوبر وانا ابحث في الكلمات , ماذا اقول 
ف���ي هذا اليوم , واخاط���ب من ؟, والدتي ؟ وال���دي ؟ ام الذين قضوا خالل 
عملي���ة االفراج عنا ؟ ام الذين تركناهم خلفنا ؟  ام الذين افرج عنهم معنا 
ثم ع���ادوا بعد ان ذاقوا طعم الحرية ؟ , ام الذين ش���يعناهم الى مثواهم 
االخي���ر بعد ان كان���وا رفاق الدرب الطويل من االعتق���ال حتى االفراج ؟ ام 
الذين كان اللقاء بهم يلهب حريق الش���وق ؟ ام الذين انتظرنا اللقاء بهم 
ثم تمنينا ان لو بقينا نس���مع عنهم ؟ .كل هؤالء يس���تحقون كلماتنا في 

هذه المناسبة .
لك���ن والن جميع مح���رري صفقة وفاء االحرار قال���وا الكثير الكثير من هذه 
الكلمات , فمن المفيد ان اتكلم من زاوية ثانية ، عن المحررين انفس���هم 

استذكرهم بكلمات مختصرة  .
دائما  كنت اكرر واقارن بين تعريف العدو للس���جن وتعريف الفلسطيني 
للس���جن , تعريف العدو للس���جن هو ان يقتطع من زمنك مسافة ويمحها 
بممحاة ث���م يصل نهاية الزم���ن االول وهو بداية االعتق���ال ببداية الزمن 
الثاني وهو يوم االفراج لتكون شخصية مبتورة عن الواقع اشبه تماما بقصة 

اصحاب الكهف ولكن بشكل اقل حدة تشعر ان الزمن المفقود ليس سوى 
» يوم���ا او بع���ض يوم  » , تتوجه الى عملك القدي���م ».... بورقكم هذه الى 
المدين���ة » ورقة نق���ود او نمط تفكير لم يعد له اية قيم���ة . ».. لو اطلعت 
عليه���م لوليت منهم ف���رارا ولملئت منهم رعبا », ه���ذا هو تعريف العدو 
لالعتقال , خلق فجوة زمنية ليصبح عمرك العقلي متخلفا كثيرا عن اقرانك 
, كرس���الة للمجتمع ان المضحين الذين كنتم تتضامنون معهم ليس���وا 
س���وى ثلة من المتخلفين.  لكن ماذا تعريف السجن بالنسبة للفلسطيني 
, انه بالدرجة االولى الصمود والتحدي , الصمود الذي يعني افراغ مضمون 
الرس���الة االس���رائيلية من محتواها والتحدي هو تجاوز هذه الرس���الة الى 
اقص���ى حد , عندما نقول ان الس���جن تحول الى اكاديمي���ة ال نعني بانها 
اكاديمية يدرس فيها الطالب عدة س���اعات دراس���ية كل يوم على شكل 
جلسات يديرها امير او مس���ؤول ثقافي ليكتسب العنصر تعليما ويصبح 
بنكا للمعلومات ,اذا كان هذا هو مفهوم » الس���جن مدرس���ة » فهذا يقلل 
من التعريف الحقيقي لمفهوم الس���جن ,  الن السجن لدى الفلسطينيين 
هو نظام حياة متكامل يقوم على قيم العدالة والمساواة والحرية و االنتاج 

واالب���داع والمقاوم���ة في ان واحد كل هذه القيم تتنفس���ها في الس���جن 
لتصبح مفاهيم ,خالل يومك , في احالمك , وفي كوابيس���ك وفي يقظتك 
التي ال تفارقك حتى وانت نائم , وال يتناقض الشعور بالحرية مع فقدانك 
للحرية خلف االس���وار ,لقد ش���هدت خالل 23 عاما في الس���جن اكثر من 
50 عملي���ة انتخابية , داخل كل تنظيم واكثر من عش���ر مرات حجب ثقة 
واعادة انتخابات , وال يحصى تش���كيل لجان تأديبية لمسؤولي استخدموا 
صالحياتهم في غير مكانها ,لقد كان ضابط استخبارات  العدو يعد االيام 
قبل كل عملية انتخابات وفي الكثير من االحيان يفاجأ بها , انا اشهد انني 

كنت في السجن اكثر شعورا بالحرية منها خارج السجن , 
ألنني كان يتساوى لدي عبء كلمة الحق بعبء كلمة الباطل , فانت تتعود 
على قول الحق س���ليقة , الن مجتمع األسر ال يقبل منك غير ذلك, اما خارج 
الس���جن فان الحس���ابات كثيرة , اقلها المجاملة التي تجعلك تعمل على 
تنميق الكلمات بعد التدقيق في اختيارها , واعالها انك قد تهدد في رزق 
عيال���ك , الذي لم يكن يتطاول عليه احد خالل االعتقال , لذلك كان الكثير 
من االس���رى يتفاجؤون من الواقع بعد االفراج ويرون في كثير من اصدقاء 

الماضي ورفاق المس���ير انهم لم يعد هناك انس���جام معهم,  الس���جين 
المحرر يقول في نفسه عن من تشوق للقائهم » ان تسمع بالمعيدي خير 
من ان تراه » ورفيق الدرب القديم يقول عن الس���جين السابق » انه بحاجة 
ال���ى تأهيل لمعرفة الواقع الجديد . وبعض المش���فقين احيانا وكنوع من 

االنصاف يشير اليهم بان الذين مثلهم قد انقرضوا .
اذا رغم الصمود والتحدي الذي قاده مجتمع االسر في مواجهة السجان فقد 
وصلنا الى نتيجة ان هناك فجوة بين الس���جين وبين اقرناءه فجوة تحتاج 
الى تأهيل لجس���رها لكن من من المفت���رض ان يؤهل من ؟ قالوا » .. وهم 
يتخافتون »  بحثا عن من يحل لهم المش���كلة التي تذكرهم بماض مشرق 
قد غابت شمسه  فلم يجدوا اال مؤسسات ثقيلة على القلب قالوا لها »  هل 

نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ؟ » .
الص���ورة االخرى التي البد ان تقال هي انني رأيت قادة يبحثون بين الوجوه 
من خ���الل نوافذ حافالت العائدي���ن في وفاء األحرار وقبله���ا وبعدها عن 
اكت���اف تحمل اوطان وعقول تفتح ابواب وابصار تنظر للبعيد , عن كل من 
يقول » ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما .

بقلم : عبد الرحمن �شهابوفاء األحرار , تأهيل المؤهل
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 رام الله/ االستقالل:
ق����ال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس����طيني، في 
بيان صادر عنه يوم أمس، إن الرقم القياسي العام 
ألسعار الجملة سجل ارتفاعًا حادًا نسبته %2.91 
خ����الل الربع الثال����ث 2020 مقارن����ة بالربع الثاني 
2020، حيث بلغ الرقم القياس����ي العام ألس����عار 
الجملة 127.61 خالل الرب����ع الثالث 2020 مقارنة 
ب� 124.00 خالل الربع الثاني 2020 )سنة األساس 

.)100 = 2007
وس����جل الرقم القياس����ي ألس����عار الجملة للسلع 
المحلية ارتفاعًا حادًا نس����بته 4.54%، حيث بلغ 
الرقم القياس����ي ألسعار الجملة للس����لع المحلية 
134.48 خ����الل الرب����ع الثال����ث 2020 مقارن����ة ب� 
128.64 خالل الربع الثاني 2020 )س����نة األساس 

.)100 = 2007
كما سجل الرقم القياس����ي ألسعار الجملة للسلع 
المس����توردة ارتفاعًا نس����بته 0.63%، حيث بلغ 
الرقم القياس����ي ألسعار الجملة للسلع المستوردة 
120.76 خ����الل الرب����ع الثال����ث 2020 مقارن����ة ب� 
120.01 خالل الربع الثاني 2020 )س����نة األساس 

.)100 = 2007
 وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعًا 
حادًا نسبته 8.03%، وذلك نتيجة الرتفاع أسعار 
الس����لع ضمن نش����اط زراعة المحاصيل بنس����بة 
8.74%، متأثرًة بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة 
والمجفف����ة بنس����بة 18.66%، وأس����عار الحبوب 
والبقول المجففة بنس����بة 3.35%، على الرغم من 
انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار %5.22، 

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان 
ارتفاعًا نس����بته 6.49%، متأثرًة بارتفاع أس����عار 
المنتجات الحيوانية بنس����بة 9.11%، وأس����عار 

الحيوانات الحية بنسبة %5.27.
كما سجلت أسعار الس����لع ضمن نشاط التعدين 
واس����تغالل المحاج����ر ارتفاعًا نس����بته %5.93، 
وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد األسماك 
ارتفاعًا نس����بته 4.86% خالل الربع الثالث 2020 

مقارنة بالربع الثاني 2020.
وس����جلت أس����عار منتجات الصناعات التحويلية 
ارتفاعًا نس����بته 0.47%، نتيجة الرتفاع أس����عار 
الس����لع ضمن بعض األنش����طة كنش����اط اللحوم 

ومنتجاته����ا بنس����بة 5.49%، ونش����اط الزج����اج 
ومنتجاته بنسبة 3.12%، ونشاط منتجات األلبان 
بنس����بة 1.96%، ونشاط المالبس الجاهزة بنسبة 
1.39%، ونش����اط المواد والمنتج����ات الكيماوية 
بنس����بة 1.22%، على الرغم من انخفاض أس����عار 
الس����لع ضمن بعض األنش����طة كنشاط االسمنت 
والجير والجبس بمقدار 3.60%، ونشاط منتجات 
طحن الحبوب بمقدار 3.35%، ونش����اط منتجات 
المط����اط والبالس����تيك بمقدار 2.46%، ونش����اط 
منتجات المعادن الالفلزية األخرى بمقدار %1.67، 
ونش����اط صنع الخشب ومنتجاته بمقدار %1.60، 

ونشاط الورق ومنتجات الورق بمقدار %1.02.

اإلحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي ألسعار 
الجملة خالل الربع الثالث من العام 2020

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي 
أنه س���يقدم خالل األي���ام القريبة القادمة 
لمجلس الوزراء دراسة لمشروع يستهدف 
دعم وتطوير قدرات القطاع الخاص في غزة 

من خالل تأسيس صندوق لهذا الغرض.
وبين العس���يلي في تصريح ل���ه، أن نائب 
رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل سلمه 
خالل لقاء عقد األس���بوع الماضي دراس���ة 
المش���روع المذك���ور وطلب من���ه رفد هذا 

المش���روع بأي اقتراحات جديدة من شأنها 
دع���م الهدف المنش���ود من إط���الق هذا 
المش���روع الرامي لمساندة القطاع الخاص 

وتطوير مشاريعه.
وقال: »مشروع صندوق كرامة بصدد الدراسة 
حاليًا ونحن مع أي مقترح من شأنه أن يدعم 
القطاع الخاص ويعزز من قدراته وس���أعود 
لالتص���ال مع مقدمي المش���روع للتش���اور 
معه���م في بعض القضايا الس���يما ونحن 
نولي دعم المش���اريع القائمة أو المشاريع 

التي بحاجة لتطوير خاصة القائمة منها في 
المناطق الصناعية جل اهتمامنا ونس���عى 

لرفدها بمستثمرين جدد«.
ولفت ف���ي هذا الس���ياق إل���ى أن االتحاد 
األوروبي التزم بتقديم دعم بقيمة تس���عة 
ماليين يورو للمناطق الصناعية الثالث ومن 
بينها منطقة غزة الصناعية وذلك من ضمن 
مش���روع يدعمه وفق معايي���ر تنطبق على 
المصان���ع المتضررة جراء تفش���ي فيروس 

كورونا.

وأعرب العس���يلي عن أمله في البدء فعليًا 
بتنف���يذ االلت���زام األوروبي تج���اه القطاع 
الخاص قبل نهاية الش���هر الحالي منوهًا 
إلى اس���تمرار الحوار مع االتح���اد األوروبي 
بش���أن اعتم���اد المعايي���ر النهائية لمن 
تنطبق عليهم ش���روط االستفادة من هذا 

التمويل.
وأشاد العس���يلي بالقطاع الخاص وقدراته 
على مواصلة أدائه رغ���م الظروف الصعبة 
ونقص السيولة وتداعيات جائحة »كورونا« 

والحص���ار المف���روض وعدم دف���ع رواتب 
الموظفين كاملة بسبب األزمة المالية التي 

تمر بها السلطة.
ون���وه إلى أنه ت���م مؤخرًا افتت���اح عدد من 
مش���اريع القط���اع الخ���اص ف���ي مناطق 
صناعية، وهناك مش���اريع أخرى ستفتتح 
قريبًا وتعمل بطاقة إنتاجية عالية مشددًا 
على دع���م الحكومة للمش���اريع الصغيرة 
والمتوس���طة خصوصا القائم���ة منها في 

المناطق الصناعية.

غزة/ االستقالل:
 أغلق���ت وزارة الزراع���ة أحد معاصر زيت الزيتون بغ���زة، وأتلفت 2 طن من ثمار 

الزيتون الفاسد كانت معدة بداخلها للعصير.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن طواقمها الفنية أغلقت يوم أمس، معصرة 
زيتون ش���رق محافظة خ���ان يونس، وذلك لعدم التزامه���ا وتطبيقها للمعاير 

الفنية والشروط الصحية الخاصة بعصر الزيتون.
وأش���ارت الوزارة إلى أنه أثناء عمليات تفقد ثمار الزيتون المعدة للعصر داخل 
هذه المعصرة، تبين أن هناك ما يزيد عن )2 طن( من هذه الثمار فاسدة، حيث 
تظهر عليها عالمات العفن والتحلل وال تصلح للعصير، وذلك نتيجة بقاء هذه 
الكمية عدة أيام في انتظار عصرها، مما اضطر اللجنة الفنية التخاذ قرار بإتالف 
ه���ذه الكمية من الزيتون وعدم الس���ماح بعصرها بالمطلق، علما أن تنفيذ قرار 
إغالق المعصرة واتالف الزيتون الفاس���د، تم بمساعدة مباحث التموين وشرطة 

المحافظة.
وذك���رت الوزارة، أن إغالق المعصرة ج���اء بعد قيام اللجان الفنية التابعة للوزارة 
عدة مرات بمطالبة القائمين عليها وإخطارهم شفويا وكتابيا، االلتزام بالشروط 
الصحي���ة والمعايي���ر الفنية الخاصة بعص���ر الزيتون، ونظرا لع���دم التزامهم 
بتعليمات الوزارة وتكرار مخالفتهم لعدة مرات متتالية، فقد قررت الوزارة اغالق 
المعصرة المذكورة وايقافها عن العمل لحين تسوية أوضاعها حسب األصول 

المتبعة.
ويأت���ي هذا القرار باغالق المعصرة المذكورة، في اطار متابعة تطبيق المعايير 
والش���روط التي حددتها وزارة الزراع���ة لمعاصر الزيت���ون، والخاصة بإجراءات 
الس���المة والصحة والجودة أثناء عصر زيت الزيتون داخل المعاصر المنتش���رة 

في قطاع غزة.

الزراعة بغزة تغلق 
معصرة زيت وتتلف 
2 طن زيتون فاسد

العسيلي يعرض على مجلس الوزراء قريبًا دراسة لدعم القطاع الخاص في غزة

رام الله/ االستقالل:
بعد توقف الدعم األمريكي للموازنة الفلس���طينية 
منذ 2017، وظهور أرقام وتصريحات تؤشر لتوقف 
الدعم العربي منذ ش���هور، يتبق���ى للمالية العامة 
مانحي���ن اثنين، يس���تحوذان عل���ى معظم قيمة 

المساعدات الموجهة للميزانية.
تظهر بيانات الميزانية الفلس���طينية الصادرة عن 
وزارة المالية، أن دعم االتحاد األوروبي والبنك الدولي 
شكال 86% من إجمالي المنح والمساعدات المالية 
للميزانية العامة، خالل الشهور الثمانية األولى من 

العام الجاري.
وبل���غ إجمالي قيمة دع���م االتح���اد األوروبي ودول 
ومؤسسات قدمت دعما من خالل البنك الدولي، نحو 
836.5 مليون شيكل، منذ مطلع العام الجاري حتى 

نهاية أغسطس/ آب الفائت.
بينما النسبة المتبقية البالغة 13.9%، فهي تمثل 
إجمالي الدع���م العربي الموج���ه للميزانية العامة، 

وبقيمة 132.3 مليون شيكل خالل نفس الفترة.
في الفترة المقابلة من 2019، ش���كلت حصة الدعم 
األوروب���ي والبنك الدولي للميزانية الفلس���طينية، 

50% أو 715 ملي���ون ش���يكل، م���ن إجمالي المنح 
للميزاني���ة العامة خالل تلك الفت���رة البالغة 1.43 

مليار شيكل.
بينما ش���كلت حصة الدعم العربي من إجمالي دعم 
الميزانية العامة خالل الش���هور الثمانية األولى من 

العام الماضي 2019، نحو 50% األخرى.
تق���ول الحكومة الفلس���طينية، إن المن���ح المالية 
الميزانية،  لدع���م  الموجهة  والدولي���ة(  )العربي���ة 
تراجعت بأكثر من 55 بالمئة خالل السنوات الخمس 
الماضية، من متوسط س���نوي 1.1 مليار دوالر، إلى 

أوروبا والبنك الدولي آخر مانحي موازنة فلسطين الكبار

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الداخلي���ة واألمن الوطن���ي بغزة، يوم 
أمس، مهام »مباحث كورونا« بالش���رطة في متابعة 
المخالفين إلجراءات الوقاية والسالمة في محافظات 

غزة الخمس، خالل 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الداخلي���ة، أن »مباحث كورونا« أوقفت 30 
مواطًنا خرق���وا قرار حظر التج���وال، كما أوفقت 24 
من أصحاب المحال المخالف���ة، وإحالتهم للجهات 

المختصة.
وذك���رت أنه���ا أغلق���ت 75 محاًل ومنش���أة مخالفة 
إلجراءات الوقاية والس���المة، إضاف���ة إلى إنهاء 28 

تجّمعًا للمواطنين مخالفًا إلجراءات السالمة.

»مباحث كورونا« في غزة تغلق 75 محال ومنشأة مخالفة للتعليمات

غزة/ االستقالل:
نظمت وزارة االقتصاد الوطني بغزة، ي���وم أمس، مئات الجوالت الميدانية على 
المحالت التجارية واألسواق ومعاصر الزيتون في القطاع، في إطار متابعة حركة 

األسواق في ظل استمرار جائحة »كورونا«.
 وأوضحت ال���وزارة، أن دائرة المعادن والذهب تنظمت 8 جوالت على محال بيع 
الذهب ف���ي محافظة غزة، كما وتنظمت دائرة المكايي���ل والموازين جولة على 

معاصر الزيتون في محافظة رفح.
وذكرت أن طواقم حماية المس���تهلك نظمت 157 زيارة تفتيشية على المحال 

التجارية واألسواق، ونفذت أيًضا 12 جولة ميدانية لمنشآت تجارية.
وأفادت الوزارة، بأنها حررت 15 محضر ضبط لبضائع منتهية الصالحية وفاسدة، 

و28 محضر إتالف لمواد غذائية منتهية الصالحية.
وأك���دت أن الج���والت الميدانية ركزت أيًضا على المطاعم واألس���واق المركزية 

لمتابعة مدى التزامها باإلجراءات الوقاية.

وزارة االقتصاد بغزة تحرر 
مئات المخالفات وتتلف 

عشرات البضائع
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جنيف/ االستقالل:
انطلق����ت الجول����ة الرابعة من محادث����ات اللجنة 
العس����كرية الليبية المشتركة )5+5(، يوم أمس، 
في مق����ر األمم المتح����دة في جني����ف، التي من 
المقرر أن تس����تمر حتى ال� 24 من الشهر الجاري، 
وس����ط آم����ال تحدو األم����م المتحدة ف����ي توصل 
الوفدين إلى حلحلة المس����ائل العالقة، تمهيدا 
للوصول إلى وقف دائ����م وفوري إلطالق النار في 

جميع أرجاء ليبيا.
وكش����فت البعث����ة األممية للدعم ف����ي ليبيا، في 
بيان، أن انطالق المحادثات يوم امس جاء بحضور 
ومشاركة رئيسة البعثة األممية للدعم في ليبيا 

باإلنابة ستيفاني وليامز.
وفي بي����ان البعث����ة األممية ح����ول اجتماع يوم 
أمس، أك����دت أن الجولة الحالية انطلقت باجتماع 
مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا، وتستمر 
مباحثات هذه الجولة حتى الرابع والعش����رين من 

الشهر الجاري.
وعبرت البعثة ع����ن أملها أن »يتوص����ل الوفدان 
إلى حلحلة كافة المس����ائل العالقة بغية الوصول 
إل����ى وقف تام ودائم إلطالق النار في عموم أنحاء 

ليبيا«.
ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البالد 
وبدعم من البرلم����ان المنعقد في طبرق وعدد من 
القوى اإلقليمية م����ن بينها مصر واإلمارات، فيما 
تس����يطر حكومة الوف����اق الوطني برئاس����ة فائز 
الس����راج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة 
الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بش����كل 

كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليا.
ويعد المس����ار األمني أحد المسارات الثالثة التي 

تعمل عليها البعثة األممية إلى جانب المسارين 
االقتصادي والسياسي، وهي المسارات المنبثقة 
عن مؤتمر برلي����ن 2020 حول ليبيا والتي تبناها 
مجلس األمن ودع����ا من خاللها طرفي الصراع في 

ليبيا إلى التوصل لوقف دائم إلطالق النار.
وأعلن مجلس����ي النواب والدولة في ليبيا، األربعاء 
الماض����ي، عقب اختتام جول����ة مفاوضات عقدت 
في العاصمة المصري����ة القاهرة خالل الفترة من 
11 إلى 13 أكتوبر/ تشرين األول الجاري، االتفاق 
على إنهاء المرحلة االنتقالية والبدء في ترتيبات 
المرحل����ة الدائمة بالب����الد، مؤكدين على مواصلة 
المفاوض����ات خالل جولة جدي����دة أخرى بعد أيام 

من أجل استكمال التفاهمات.
وجرى بحس����ب البيان مناقش����ات قانونية حول 
إمكانية استفتاء على مش����روع الدستور الحالي 

من عدم����ه، وطرحت على طاول����ة المفاوضات آراء 
ومقترحات عدة.

وأعلن����ت بعثة األم����م المتحدة للدع����م في ليبيا، 
في وقت س����ابق، انعقاد ملتقى الحوار السياسي 
الليبي-الليبي الش����امل على الش����قين العسكري 
والسياس����ي، وذل����ك بلق����اءات تمهيدية تجمع 
مختلف األطياف الليبية قبل االجتماع المباش����ر 
األول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والمقرر في تونس.

وم����ن المقرر أن تت����م االجتماع����ات التمهيدية 
عب����ر االتصال المرئي ف����ي 26 أكتوبر الجاري، مع 
االش����تراط على المدعوين للمشاركة في ملتقى 
الحوار السياس����ي الليبي االمتن����اع عن تولي أية 
مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد 

للسلطة التنفيذية.

انطالق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة 
العسكرية الليبية في جنيف

بيروت/ االستقالل:
أعلنت  الهيئة العليا لإلغاثة في لبنان في بيان لها، يوم أمس، تحويل 
مبلغ 100 مليار ليرة إلى الجيش اللبناني لتعويض ضحايا مرفأ بيروت.

وبحس����ب البيان الذي أورده موقع »النشرة اللبنانية«، قالت الهيئة إنه 
»اس����تنادا إلى قرار رئيس  مجلس الوزراء  رئيس الهيئة العليا لإلغاثة 
الرق����م 137/2020 تاريخ 2020/10/19، بتحوي����ل مبلغ مئة مليار ليرة 
لبنانية إلى حساب خزينة الجيش، المعطاة إلى الهيئة العليا لإلغاثة 
بموجب المرس����وم الرقم 6979 تاري����خ 2020/9/23، لدفع تعويضات 
المتضرري����ن من انفجار مرفأ  بيروت ، اس����تنادا إل����ى آلية يتم وضعها 
من قبل  قيادة الجيش  ومحافظة بيروت، واس����تنادا إلى جداول إسمية 
يعدها الجيش وفق مبدأ األولوية، ويتم التزامها وفق األولوية الواردة 

فيها«.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد قرر في جلسته األخيرة لحكومة حسان 

دياب دفع التعويضات الالزمة لعائالت ضحايا انفجار بيروت.
واعتبر المجلس ضحايا تفجير المرفأ جنودًا في الجيش اللبناني، وأقّر 
لهم تعويضات ومعاش����ات تقاعد كأّي جندي استشهد أثناء تأدية 
الواج����ب، كما اعتبر كّل جري����ح تعّرض إلعاقة م����ن ذوي االحتياجات 
الخاصة، ويس����تفيد من تقديمات صحية من الضمان االجتماعي مدى 

الحياة.
يذكر أن مرفأ لبنان قد تعرض النفجار عنيف هّز العاصمة بيروت، في 
4 أغس����طس/آب، وأسفر عن سقوط عش����رات القتلى وأكثر من 4000 

جريح، وألحق أضراًرا جسيمة في الممتلكات واألبنية.
وكش����ف االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عن دمار شامل في منطقة 
المرفأ، ونتج عن انفجار مادة نترات األمونيوم التي كانت وراء الكارثة، 
حيث انفجر مس����تودع يحتوي على 2700 طن م����ن نترات األمونيوم، 

التي تستخدم سماًدا زراعًيا.

تحويل 100 مليار ليرة 
إلى الجيش اللبناني 

لتعويض ضحايا المرفأ

بكين/ االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجية الصينية، يوم أم���س، إن الواليات المتحدة 
تعم���د إلى التضلي���ل والمغالطة وتحاول لع���ب دور الضحية في 
أعق���اب تقرير أفاد بأن بكين أنذرت واش���نطن من احتمال احتجاز 
أمريكيين في الصين بس���بب محاكمة الوالي���ات المتحدة لعلماء 

صينيين.
وقال المتحدث باس���م وزارة الخارجية، تش���او ليجي���ان، في إفادة 
صحفية دورية نقلته���ا وكالة »رويترز«، إن اإلج���راءات األمريكية 

أضرت بشدة بمصالح المواطنين الصينيين.
وكان���ت صحيفة »وول س���تريت جورنال« ذكرت، يوم الس���بت، أن 
المسؤولين الصينيين أنذروا مسؤولي الحكومة األمريكية مرارا من 
أن بكين قد تحتجز أمريكيين ردا على محاكمة وزارة العدل لعلماء 

صينيين مرتبطين بالجيش.
ونقل���ت صحيفة »وول س���تريت جورنال« األمريكي���ة عن مصادر 
مطلعة إن مس���ؤولين صينيي���ن وجهوا تحذي���رات متكررة بهذا 

الشأن لمسؤولي الحكومة األمريكية عبر قنوات متعددة.
وكانت مذكرة إرش���ادية ل���وزارة الخارجية األمريكي���ة بتاريخ 14 
س���بتمبر/ أيلول، حذرت من الس���فر إلى الصي���ن، قائلة إن حكومة 
بكين تطبق االحتجاز التعس���في وحظر المغ���ادرة مع المواطنين 
األمريكيين وغيرهم »الكتس���اب ميزة في التفاوض أمام حكومات 

أجنبية«.
وأح���ال البيت األبيض أس���ئلة بهذا الش���أن إل���ى وزارة الخارجية. 
وقال���ت الوزارة في بيان إنها أكدت »للحكومة الصينية - على أعلى 
المستويات - شعورنا بالقلق تجاه تعسف الصين في تطبيق حظر 
الخروج مع المواطنين األمريكيين ومواطني دول أخرى، وسنواصل 

ذلك حتى نرى عملية تتسم بالشفافية والنزاهة«.

الصين تتهم أمريكا 
بلعب دور الضحية

طهران/ االستقالل:
حذرت إي���ران، يوم أمس، من تع���رض أراضيها ألي 
تهديدات أمنية وس���ط الص���راع الدائر بين أرمينيا 
وأذربيجان في قره باغ، واعتب���رت أن أمن مواطنيها 
في المناط���ق الحدودية المج���اورة لمناطق الصراع 

شمالي البالد »خط أحمر«.
وق���ال متحدث الخارجية اإليراني���ة خطيب زاده في 
مؤتمر صحافي: »التعرض للتراب اإليراني سوف يرد 
عليه بشكل مناسب وال نقبل اإلضرار بأمن مواطنينا 

عند الحدود األذربيجاني���ة األرمينية«، مضيًفا: »أمن 
مواطنينا عن���د الحدود خط أحمر ال يمكن تجاوزه وال 
نقبل تجاوزه من قبل أي طرف«. ويأتي ذلك وس���ط 
سقوط قذائف خالل الصراع داخل الحدود اإليرانية.

وأوض���ح أن طهران »قلقة بس���بب وج���ود الجماعات 
التكفيرية في أذربيج���ان«، متابعا: »نطالب باحترام 

أذربيجان وأرمينيا للقوانين الدولية«.
وأعلنت وزارة الصحة األرمينية، في وقت س���ابق، إنه 
من الممكن تفش���ي الطاعون في ق���ره باغ في حالة 

استمرار األعمال العدائية.
وجاء في بي���ان الوزارة، تجري المع���ارك في مناطق 
البؤرتي���ن الطبيعيتين للطاعون ف���ي زانغيزور- قره 
باغ وبرياراكس، حيث توجد الحيوانات المس���ببة أو 
الناقلة للمرض فال تتوفر الش���روط الالزمة النتشال 

جثث المتوفين في المنطقتين«.
وش���ددت الوزارة على أن ذلك يشكل تهديدا إليران 
أيضا، نظ���را لقصر المس���افة والتجم���ع الجغرافي 

ووجود نهر أراكس.

إيران تحذر من تعريض أمن مواطنيها للخطر خالل الصراع في قره باغ

هانوي/ االستقالل:
بح���ث جن���ود فيتناميون، يوم أم���س، عن آخر من 
تبقى من جنود لقوا حتفهم في انهيار طيني بعد 
انتشال 18 جثة خالل أسبوع، شهد عددا من تلك 
الكوارث الطبيعية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

وتس���ببت الفيضانات واالنهيارات الطينية خالل 
شهر أكتوبر/ تشرين األول، في مقتل ما ال يقل عن 

93 شخصا في وسط فيتنام وفقد 30، من بينهم 
أربعة من الجيش الذي فقد 29 من أفراده بس���بب 
األحوال الجوية السيئة، فيما يمكن أن يكون أكبر 
عدد من الضحايا وقت السلم. وعثر على أربع جثث.

ودف���ن االنهيار األرضي، ال���ذي وقع في وقت مبكر 
اول أمس، في إقليم كوان���ج تري 22 جنديا، وكان 
الحادث الرابع من نوعه في غضون س���تة أيام في 

وسط فيتنام التي تتوقع هطول مزيد من األمطار 
الغزيرة في األيام المقبلة، وفقا ل� »رويترز«.

وأرس���ل الجيش، ال���ذي يلعب دورا رئيس���يا في 
مواجه���ة الكوارث ف���ي فيتنام، مئ���ات من رجال 
اإلنقاذ والمعدات الثقيلة وكالب البحث للمساعدة 
في المهمة في الوقت الذي تتصدى فيه الحكومة 

لبعض من أسوأ الفيضانات منذ سنوات.

بغداد/ االستقالل:
قال وزي���ر الم���ال العراقي علي ع���الوي، إن س���وء اإلدارة 
واالعتماد المطل���ق على اإليرادات النفطي���ة هو ما أوصل 

البالد إلى الوضع االقتصادي الذي تشهده حاليا.
وأكد عالوي في بيان نش���ره موقع »السومرية« العراقي، أن 
الحكومة الحالية تس���عى إلى معالجة تلك األزمة من خالل 
العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والس���ياحة 

واالستثمار وغيرها لتعظيم واردات البلد.

واوضح أن معالجة التحديات االقتصادية المهمة ليس���ت 
س���هلة، واألزمة الحالية ليس���ت وليدة الي���وم، وال تتعلق 
به���ذه الحكوم���ة وإجراءاته���ا؛ ألنها تحت���اج إلى إصالح 
حقيقي وجذري وخطط طويلة األمد لتجاوزها، مشددا على 
ض���رورة التكامل في العمل ما بين الس���لطات لتحقيق ما 

نسعى إليه.
وبّي���ن عالوي أن الورقة اإلصالحية الت���ي تبنتها الحكومة 
الحالي���ة تهدف إلى إع���ادة التوازن لالقتص���اد العراقي، 

ووضع���ه على مس���ار يس���مح للدول���ة باتخ���اذ الخطوات 
المناس���بة في المستقبل لتطويره إلى اقتصاد ديناميكي 

متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة.
وش���دد على أن المرحلة الراهنة يجب أن تشهد المزيد من 
التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم 
مصلحة البلد والمواطن، الفتًا إلى حرصه على عقد اللقاءات 
المتواصلة م���ع اللج���ان النيابية والن���واب، حيث إن هذا 

التواصل ينعكس إيجابًا على سير األوضاع في العراق.

وزير المال العراقي: أزمتنا في سوء اإلدارة واالعتماد المطلق على النفط

الجيش الفيتنامي يعثر على مزيد من الجثث في انهيار أرضي
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غزة/االستقالل:
كش���ف االتحاد الفلس���طيني لكرة اليد، ع���ن موعد اقامة 
نهائ���ي كأس المحافظات الجنوبية، )كأس المرحوم أحمد 

الكرد( ، للموسم 2019_2020.
وقال الدكتور محمد أبو س���مرة رئيس لجنة المس���ابقات، 
أن النهائي س���يقام  يوم األحد 2020/11/1، تمام الساعة 

الثالثة عصرا، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.
وأكد أبو سمرة، أن المباراة سُتلعب  بدون حضور جماهيري، 

وفق اجراءات وزارة الصحة االحترازية لفايروس كورونا.
وسيجمع النهائي خدمات البريج حامل اللقب واتحاد دير 
البلح بطل الدوري، برعاية المجلس األعلى للشباب والرياضة 

وشركة جوال.

اتحاد اليد يحدد موعد نهائي الكأس

غزة/االستقالل:
ه���ذا و يتطلع نادي خدمات رفح للتعاقد مع الالعب ميمنة 
الناجي, لتعويض رحي���ل الالعب هالل الغواش الذي كان 

يشغل الجبهة الُيمني بالفريق.
وأبدي مدرب الفريق إس���الم أبو عريضة إعجابه الش���ديد 
بقدرات الناجي, بعد أن شاهده مع فريق أهلي النصيرات 

الموسم الماضي.

ودخل نادي الخدمات في مفاوضات مع الالعب خالل الفترة 
الماضية, لكنها توقفت بعد اإلعالن عن تفشي فايروس » 
كورونا », ومن المتوقع أن تتواصل ُمجددًا بعد إعالن إتحاد 

الكرة عن إستئناف النشاط الرياضي.
ولع���ب الناجي لعدة فرق من قبل أبرزها المش���تل والجالء 
والصداقة وأهلي غزة وبيت حان���ون والنصيرات والمجمع 

اإلسالمي, باإلضافة لمنتخب الجامعة اإلسالمية.

» الناجي« يدخل في حسابات خدمات رفح

الدار البيضاء/االستقالل:
يبحث بيراميدز المصري، عن التأهل ألول مرة في 
تاريخه لنهائي كأس الكونفيدرالية األفريقية، 
حين يواجه حوريا الغين���ي، اليوم الثالثاء، على 

ملعب محمد الخامس، بدور األربعة للبطولة.
ويخوض بيراميدز، منافس���ات أول بطولة قارية 
في تاريخ���ه، بعدما حل ثالثًا لل���دوري المصري 
بالموس���م الماض���ي، وقط���ع الفريق مش���واره 
بالكونفيدرالي���ة بنجاح الفت، رغ���م التغييرات 
الفنية برحيل المدرب الفرنس���ي سباس���تيان 
ديسابر واالستعانة بالكرواتي أنتي شاشيتش.

وتخطى بيراميدز في مشواره، ايتوال الكونغولي 
وشباب بلوزداد الجزائري، وتصدر مجموعته على 
حس���اب المصري، وس���اهم في إقصاء نواذيبو 
الموريتاني واينوجو رينجرز النيجيري ثم إقصاء 

زاناكو الزامبي.
ويع���ول بيراميدز على كتيبة نجومه، بعد أن ولد 
هذا الفريق عمالًقا بشراء تركي آل الشيخ رئيس 
هيئة الترفيه بالسعودية له، من مالكه السابق 

محمود األسيوطي وتحويل اسمه إلى بيراميدز، 
واس���تقدام العديد من النجوم على رأسهم عبد 
الله السعيد والبوركيني إيريك تراوري وعمر جابر 

وعلي جبر.
وحافظ المالك الجديد اإلماراتي سالم الشامسي 
على قوام الفريق، وبدأ التفكير في صفقات أقوى 
بالموس���م المقبل بضم رمض���ان صبحي وأحمد 

فتحي وشريف إكرامي.
وتبدو صفوف بيراميدز ش���به مكتملة قبل لقاء 
حوريا، بعدما س���افر الفريق مبك���ًرا إلى المغرب، 
وتأكدت جاهزية عبد الله الس���عيد ونبيل عماد 
دونج���ا ودودو الجب���اس ومحمد ف���اروق رباعي 
الفريق من اإلصاب���ة، ويغيب فقط عن بيراميدز 
األوغندي عب���ده لوماال لإلصاب���ة بجانب ضعف 

فرص لحاق التونسي عمر العيوني.
ويحل���م بيرامي���دز أن يحتف���ظ لمص���ر بلقب 
الكونفيدرالية للموس���م الثاني عل���ى التوالي، 
وهو إنجاز لم يتحقق من قبل، خاصة أن األندية 
المصرية حققت اللق���ب مرتين فقط، األولى مع 

األهلي عام 2014 والثانية مع الزمالك الموس���م 
الماضي 2019.

ويع���ول بيراميدز على كتيبة نجومه بقيادة عبد 
الله الس���عيد والبوركيني تراوري ومحمد فاروق 
والغان���ي جون أنطوي ونبي���ل دونجا وعمر جابر 

ومحمد حمدي وإبراهيم حسن وعلي جبر.
وظهرت ع���دة إصاب���ات بفي���روس كورونا بين 
صف���وف حوريا بطل غينيا، لك���ن المدرب المين 
نداي أكد لموق���ع ناديه، أن فريقه جاهز لخوض 
للدور  للتأه���ل  مواجه���ة بيراميدز وس���يلعب 

النهائي بالبطولة.
ويتسلح حوريا بخبرات نجمه البوركيني آرنستيد 
بانس���يه الذي س���بق له خوض تجربة س���ابقة 
بالدوري المصري بقميص المصري البورسعيدي.

ونجح الفريق الغيني في إقصاء إنيمبا النيجيري 
بتاريخه الطويل في القارة السمراء من ربع نهائي 
الكونفيدرالية، بخالف صدارته للمجموعة التي 
ضمت النصر الليبي وبيدفيست الجنوب أفريقي 

ودجوليبا المالي.

بيراميدز يطارد حلم نهائي الكونفيدرالية أمام حوريا

لندن/االستقالل:
تههد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، 
بتحقيق ع���ودة قوية، وذلك بعد اإلعالن عن 

أنه يحتاج إلى عملية جراحية في الركبة.
وأصي���ب فان داي���ك في الرب���اط الصليبي 
للركبة، إثر تدخل من جانب جوردان بيكفورد 
حارس مرمى إيفرتون، خالل مباراة الفريقين، 

ضمن منافسات الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وقال فان دايك إنه يس���عى للعودة بأسرع 
ش���كل ممكن بع���د التعافي م���ن العملية 

الجراحية.
وأضاف »اآلن أكثف تركيزي على التعافي، 
وسأبذل قصارى جهدي للعودة بأسرع شكل 

ممكن«.
وتاب���ع »رغم خيبة األمل الواضحة، أنا مقتنع 
تماًما بأن الفرص تكم���ن في الصعوبات، و 
سأحاول أن أعود أفضل وأكثر لياقة وقوة من 

أي وقت مضى«.

فان دايك يواسي نفسه!
روما/االستقالل:

اتخذ السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميالن، قراًرا جديًدا، بعد 
تألقه في الفترة األخيرة مع الفريق.

وبحس���ب صحيفة »كوريري ديال س���يرا«، فإن إبراهيموفيتش يخطط 
للبق���اء لفترة أط���ول داخل صفوف ميالن، حيث يس���تهدف المهاجم 

السويدي تجديد عقده مرة أخرى مع النادي.
وأضاف���ت أن زالت���ان )39 عاًما( وقع عقًدا لمدة ع���ام واحد مع ميالن في 
أغس���طس/ آب الماضي، لكنه يريد البقاء أكث���ر ويضغط من أجل عقد 

جديد مع الشياطين الحمر.
ونوهت أن مينو رايوال، وكيل أعمال زالتان، بدأ دراسة ذلك بالفعل، وبدأ 

التخطيط لفتح محادثات مع النادي.
ويعيش إبرا فترة مميزة مع ميالن بعدما س���اهم في تسجيل 4 أهداف 
مع ميالن بالدوري اإليطالي هذا الموسم، وقيادته الفريق للفوز بالديربي 

على اإلنتر ألول مرة منذ 4 سنوات.
و يتصدر ميالن جدول ترتيب الدوري اإليطالي برصيد 12 نقطة حققها 
بالفوز في 4 لقاءات ، أي تحقيقه العالمة الكاملة بعد مرور 4 جوالت من 

بدء البطولة.

إبراهيموفيتش يستهدف تجديد عقده مع ميالن
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غزة/ االستقالل:
قضت محكمة بداية ش���مال غزة يوم امس حكًما بالحبس 
المؤب���د والغرامة على مواطن أدي���ن بتهمة القتل قصدًا 

خالفًا لمواد القانون الفلسطيني.
وأدانت هيئة المحكمة المدان )ن/ك( بالتهم المس���ندة 
إليه في قضي���ة مقتل المجني عليه بهاء رفيق عاش���ور 
)26 ع���ام( ، حيث حكمت بمعاقبت���ه أواًل بالحبس المؤبد 
وذلك عن تهمة القتل قصدًا، وثانيًا مدة س���نة مع النفاذ 
تخصم منها مدة التوقيف عن تهمة حيازة س���الح ناري 
بدون ترخيص، وثالثًا معاقبته مدة سنة مع النفاذ تخصم 
منها مدة التوقيف وذلك عن تهمة حيازة سالح ناري في 
مناسبة غير مش���روعة، وتغريمه بمبلغ الكفالة ومصادرة 

أداة الجريمة .
وجاء الحكم بعد جلس���ات مطولة تم خاللها سماع بينات 

إثب���ات النيابة العام���ة وكذلك الدف���اع، ويتابع المجلس 
األعلى للقضاء باهتمام  إنج���از جميع قضايا الرأي العام 
السيما قضايا القتل الموس���ومة بالالصق األحمر ، والتي 
لها عدة س���نوات منظ���ورة أمام القضاء، وعدم الس���ماح 
 بضمانة وكفالة حق 

ُّ
بإطالة اجراءات التقاضي، وبما ال يخل

الدفاع للمتهمين، وفي إطار المحافظة  على أمن المجتمع 
وسالمة االستقرار االهلي واالجتماعي .

يذكر بأن المدان قتل المجني عليه عبد بهاء رفيق عاشور  
بتاري���خ 12 مايو 2006 على إث���ر خالف عائلي في مدينة 
بي���ت حانون حيث أطلق عدة أعيرة نارية من س���الح ناري 
كان بحوزته من نوع كالشنكوف باتجاه المركبة التي كان 
يس���تقلها المغدور حيث كان جالس في المقعد الخلفي 
األيس���ر فأصابه في الظهر مم���ا أودى بحياته بوجه غير 

مشروع ومخالف للقانون.

خان يونس/ االستقالل:
أنهت بلدية خ���ان يونس جن���وب محافظات غزة 
تنفيذ مش���روع إنش���اء محط���ة تكثي���ف الهواء 
الس���تخراج المي���اه وتعزي���ز الخدم���ات المقدمة 
في ه���ذا الجانب المهم في حي���اة المواطنين في 
المدينة ف���ي ظل الطلب المتزايد على المياه خالل 

الفترة الحالية.
وذكر رئيس بلدية خان يونس م. عالء الدين البطة، 
أن البلدية تس���عى بش���كل دائم م���ن أجل تنويع 
مصادر حصولها على المياه عبر المشاريع الحيوية 
والمتمثلة في حفر اآلبار وإنشاء الخزانات األرضية 
واس���تبدال الخطوط الرئيس���ية الناقل���ة وكذلك 
استبدال الش���بكات القديمة لتقديم خدمة المياه 

للمواطنين وفق النظام المعمول به.
وش���دد البطة، عل���ى أهمية تلك المش���اريع التي 
تمولها الجهات المانح���ة لتطوير واقع المياه في 
البلديات، مش���يرًا ف���ي ذات الس���ياق إلى أهمية 
التعاون الوثيق مع الجهات المانحة  التي تس���اند 

عم���ل بلدية خ���ان يونس وذلك من خ���الل تأمين 
الدع���م المطلوب لتنفيذ المش���اريع الخاصة بهذا 

القطاع الحيوي.
وأكد البط���ة على أهمية المش���روع والمتمثل في 
إنش���اء محطة تكثي���ف الهواء الس���تخراج المياه  
حيث تم تش���غيلها بشكل تجريبي خالل اليومين 
الماضيين، والتي تم تمويلها من خالل شركة دامور 
لتنمية المجتمع بتكلفة إجمالية بلغت )120( ألف 
دوالر، ش���اكًرا رئي���س مجلس إدارة المؤسس���ة د. 
تهاني أبو دقة، وفريق عمل المؤسسة بغزة ممثاًل 
ب����� م. فتحي الش���يخ خليل، على التمويل والذي 
سيساهم في التخفيف من حجم المعاناة القائمة 

الواقعة على سكان خان يونس.
ومن جانبه أوضح رئيس قس���م الكهروميكانيكية 
بالبلدي���ة م. جهاد أبو جامع، أن���ه تم توريد ماكنة 
شمس���ي  نظ���ام  وتركي���ب   ،)   WaterGen L(
متكامل لها فوق مبنى الكرامة في الكراج المركزي 

للسيارات في الساحة الشمالية لمبنى البلدية.

واش���ار إل���ى أن الجهاز يق���وم بإنت���اج  المياه من 
اله���واء عن طريق التبادل الح���راري بتبريد الهواء 
وتكثيف البخار، حيث س���يدخل الهواء النقي إلى 
جهاز التبادل الح���راري، ثم يتم تجفيفه عبر إزالة 
المياه وجمعها ف���ي خزان مخصص داخل الجهاز، 
الفًت���ا إل���ى أن المياه تدخ���ل من خ���الل منظومة 
كاملة  تش���مل )التنقية والتنظيف(  من الملوثات 

الكيميائية والميكروبيولوجية المحتملة .
وأشار أبو جامع إلى أن الجهاز يعمل على الكهرباء 
حيث تم تركي���ب منظومة طاقة شمس���ية كاملة 
بقدرة ) Kwp 60( لتشغيله، مبيًنا أن النظام ينتج 
حوالي )3000( لتر /يومًيا إذا كانت الرطوبة)50%(، 
وحوالي )5000( لتر/ يومًيا  في حال كانت الرطوبة 
)%90(، وقد تم تزويد مركز ش���هداء خان يونس 
الصح���ي بخ���ط مياه لتغذي���ة المرف���ق على مدار 
الس���اعة، باإلضافة إلى تركيب )مش���ربيات( أخرى 
لتزوي���د المواطنين بالمياه على مدار الس���اعة في 

المركز التجاري.

بلدية خان يونس تنهي تنفيذ مشروع محطة »تكثيف الهواء« الستخراج المياه الصالحة للشرب

الحبس المؤبد لمدان بقتل مواطن بغزة

رام الله / االستقالل:
ق���ال رئي���س هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان وليد عس���اف، إن االحتالل يس���عى 
الس���تكمال خط���ة الضم في المي���دان، من خالل التوس���يع االس���تيطاني وبناء البؤر 
االس���تيطانية وربط المس���توطنات ببعضها ومصادرة االراضي والتهجير القس���ري ، 
وهدم المنازل، مش���يرا إلى أنه االيام المقبلة ستش���هد تصعيدا لتحركات جماهيرية 

في مجال المقاومة الشعبية.
وأضاف عس���اف في تصريح له أم���س، أنه يجري العمل على تش���كيل لجان الحماية 
بش���كل منظم لتوفير الحماي���ة للمواطنين ، متوقعا نجاح ما يت���م الحديث عنه حول 

تشكيل قيادة وطنية للمقاومة الشعبية 

عساف: تحركات جماهيرية 
مكثفة خالل األيام المقبلة

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء االثنين، ش���ابا من البلدة القديمة 

في مدينة القدس المحتلة، وحارسين من حراس المسجد األقصى المبارك.
وقال���ت مصادر محلية إن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب حمزة الجوالني بعد 
مداهم���ة منزله في حي ب���اب حطة، بالبل���دة القديمة من الق���دس المحتلة، 
واقتادت���ه إلى أح���د مراكز التحقيق. وأضافت ان ش���رطة االحت���الل اعتقلت 
المقدس���يين عيسى بركات وس���ائد الس���اليمة، وهما من حراس »األقصى«، 

واقتادتهما إلى مركز باب السلسلة، ثم نقلتهما إلى »القشلة«.

القدس: االحتالل يعتقل شابا 
وحارسين من حراس »األقصى«

رام الله/ االستقالل:
أف���ادت دالل عريق���ات كريمة أمين س���ر اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في اتصال هاتفي مع »وفا« مساء 
االثنين، بأن حالة الدكتور ال تزال حرجة، وبأن فريقا طبيا دوليا يش���رف 

على حالته.
ودعت عريقات كافة وس���ائل االعالم إلى توخي الدقة والحذر في نقل 
المعلوم���ات عن حالة الدكتور صائب، واعتمادها فقط من وكالة األنباء 

والمعلومات الفلسطينية »وفا«.

عريقات في وضع 
صحي حرج

رام الله/ االستقالل:
قّررت الحكومة الفلس����طينية االثنين اعتبار يوم الخميس الثاني عشر من 
ربيع األول س����نة 1442ه� الموافق 2020/10/29م، عطلة رسمية بمناسبة 

ذكرى المولد النبوي الشريف.
وكان المفت����ي العام للقدس والديار الفلس����طينية رئيس مجلس اإلفتاء 
األعلى الشيخ محمد حس����ين أعلن عن أن يوم السبت الماضي هو المتمم 
لش����هر صفر لعام 1442ه�، وأن يوم أمس األحد هو األول من ش����هر ربيع 

األول.
وأوضح أن ذكرى المولد النبوي الش����ريف في الثاني عش����ر من ربيع األول 

لهذا العام، توافق يوم الخميس 2020/10/29م.
ودعا حس����ين المواطنين إلعمار المس����جد األقصى المبارك بالصالة وشد 
الرح����ال إليه، خاصة في ظ����ل التهديدات العدوانية لس����لطات االحتالل 

والمتطرفين والمستوطنين ضده.

الحكومة تحدد عطلة 
يوم »المولد النبوي«

االحتالل يهدم..
رداد الخاصة، ٕاضافة لمولد كهربائي يمتلكه. وفي طوباس داهمت قوات 
االحتالل منزاًل قيد اإلنشاء في قرية عاطوف، واحتجزت صاحبه وعدة عمال 

تواجدوا بالمكان.
ومنذ احتالل الضفة عملت س����لطات االحتالل على ض����م وتهويد األغوار 

الفلسطينية التي تقع على خزان ضخم من المياه.
وتعتبر األغوار س����لة فلس����طين الغذائية وهي ٔاكث����ر المناطق تضررًا من 
مشروع الضم الذي سيلتهم عشرات ٓاالف الدونمات من األراضي الزراعية.

وتتعرض ع����دة مناطق في الضف����ة الغربية وخاصة في األغ����وار والقرى 
المحاذي����ة للمس����توطنات لهجم����ة متواصلة بهدف مص����ادرة مزيد من 

األراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.
وحسب وس����ائل ٕاعالم عبرية، فٕان خطة الضم س����تحول 43 قرية يعيش 
فيها ٔاكثر من 110 ٓاالف فلسطيني -غالبيتهم في غور األردن- ٕالى جيوب 

معزولة ومحاصرة من كافة الجهات بجدار الفصل العنصري.
وفي السياق ذاته وزعت طواقم من بلدية االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، 
أوامر هدم إدارية على عدة منازل سكنية في بلدة سلوان جنوبي المسجد 

األقصى المبارك، بدعوى البناء دون ترخيص.
وذكر عضو لجنة الدفاع عن أراضي س����لوان فخري أبو دياب أن طواقم من 
بلدية االحتالل بحماية من الش����رطة اقتحمت حيي البستان وكرم الشيخ 

بسلوان، وشرعت بتوزيع أوامر هدم ل� 13 منزاًل، بدعوى عدم الترخيص.
وأوضح أن بعض المنازل مبنية منذ أكثر من عش����ر سنوات، وهي مأهولة 

بالسكان، حيث يقطنها ما بين 70-80 فرًدا غالبيتهم من األطفال.
وأش����ار إلى أن بلدية االحتالل ترفض منح المقدس����يين تراخيص للبناء، 
وإصدار خرائط تنظيمية لألحياء المقدسية، وتحديًدا بلدة سلوان، مؤكًدا 
أن هذه سياسة ممنهجة تتبعها سلطات االحتالل بحق المقدسيين منذ 

احتاللها المدينة.
وأض����اف أبو دي����اب أن حاج����ة المقدس����يين للبناء والخوف م����ن الرحيل 
والتهجير والس����كن خارج المدينة، والذي يفقدهم هويتهم المقدسية، 

يضطرهم إلى البناء دون ترخيص.
ولفت إلى أنه ُعقدت محاكم إسرائيلية منذ مطلع العام 2020 حتى أكتوبر 
الجاري ل� 34 عائلة في س����لوان، بدعوى البناء دون ترخيص، وتم إعطائهم 

مخالفات بلغت قيمتها اإلجمالية مليون و40 ألف شيكل.
وذكر أن %86 من مس����احة س����لوان البالغة 6540 دونًم����ا يمنع االحتالل 
السكان البناء فيها، فيما ال� %14 المتبقية من مساحتها فالبناء فيها من 

قبل عام 1967، وبعضها عبارة عن طرق وشوارع.
وأكد أبو دياب أن س����لطات االحتالل تسعى من خالل هذه السياسة، إلى 
عزل األحياء المقدسية عن بضعها البعض، وتعزيز سيطرتها على األرض، 

والضغط على السكان ودفعهم للرحيل.
وكانت س����لطات االحتالل أصدرت قبل س����نوات، أوامر ه����دم ل� 88 منزاًل 
في حي البس����تان يقطنها أكثر من 1500 مواطن، لصالح »إنشاء مشاريع 

تهويدية وحدائق تلمودية تخدم أسطورة الهيكل المزعوم«.
في س����ياق آخر، اقتحمت مجموعات من المس����توطنين، يوم أمس، باحات 

المسجد األقصى بحماية من جنود االحتالل.
وأفادت مصادر محلية أن قوات االحت����الل فتحت »باب المغاربة« الخاضع 
لسيطرتها بش����كل كامل، لتأمين اقتحامات المس����توطنين خالل الفترة 

الصباحية.

وأضافت المصادر أن 74 مس����توطًنا يصحبهم جن����ود االحتالل، اقتحموا 
المس����جد األقصى وتجّولوا في باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية في المنطقة 

الشرقية.
وتأتي سياسات االحتالل العنصرية بحق المقدسيين والمصليين، كجزء 

ا. ا ومكانّيً من مخططات تفريغ المسجد األقصى وتقسيمه زمانّيً
يذكر أن مئات المس����توطنين اس����تباحوا المسجد األقصى خالل األسابيع 
الماضية وفي فترة ما يس����مى ب�«عيد الع����رش« اليهودي، بعد أن جددت 
»جماعات الهيكل« المزعوم المتطرفة، دعواتها لتوسيع دائرة االقتحامات 

للمسجد.
وطالب����ت جماعات الهيكل ق����وات االحتالل تش����ديد قبضتها والتصدي 
للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، الفتة إلى ضرورة استغالل 
الدعم األمريكي للمواقف اإلسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع 

التهويدية.
وش����هدت مدينة القدس المحتلة إغالقًا ش����اماًل اس����تمر ألسابيع بدعوى 

االحتفال باألعياد اليهودية وتفشي وباء كورونا.

رام الله/ االستقالل:
قال مصادر عبرية اإلثنين، أن ما يس���مى وزير االتصاالت في 
حكوم���ة االحتالل »اإلس���رائيلي« »يوعاز هندل« منح ش���ركة 
االتصاالت اإلس���رائيلية »بيزك« ترخيصًا بالعمل الكامل في 

مناطق الضفة الغربية.
وذكرت القناة الس���ابعة العبرية، أن هن���دل أصدر تعليماته 
لجهات االختصاص بإيجاد حل للمشاكل التي تواجه الشركة 

في مستوطنات الضفة المحتلة.
في حين نقل عن وزارة االتصاالت قولها أن الشركة تعمل في 
الضفة المحتلة منذ 36 عام دون ترخيص رس���مي ، واآلن قرر 
»هندل« منح الشركة ترخيص عمل يلزمها بإعداد بنية تحتية 
واسعة من الخطوط لتشمل كامل مناطق الضفة التي يقطنها 

المستوطنون، باإلضافة للدعم الفني وخدمة الزبائن.

في حين يلزم الترخيص الجديد الشركة بالعمل ضمن سياسة 
تطوير ش���بكة اإلنترنت الى شبكة فائقة السرعة عبر األلياف 
البصرية ونظام عمل ذا جودة عالية بما يوازي الخدمة في شتى 

مناطق الكيان.
فيم���ا نقل عن »هندل« قوله بأنه يزف بش���رى لمس���توطني 
الضفة الغربية الفتًا الى عمل حكومة االحتالل على منع سكان 

المستوطنات كامل الخدمات الممنوحة داخل الكيان.
وأضاف »هندل« أنه ال فرق بين مستوطنات الضفة وأي مكان 
داخل الكيان ، وأن مستوطنة »عيلي« حكمها كحكم كيبوتس 

»يغور«.
بينم���ا يأتي ذلك في ظل تكثيف وزراء االحتالل من زياراتهم 
لمناطق الضفة الغربية والقيام بمش���اريع تمهد الطريق نحو 
ضم المستوطنات العملي وذلك في ظل تأخر اإلعالن الرسمي.

منح شركة االتصاالت »اإلسرائيلية« 
تصريحًا بالعمل في الضفة
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سنغافورة/ االستقالل:
اس���تغل مواطن سنغافوري حبه واهتمامه بالنمل في افتتاح متجر متخصص 

في بيع النمل على أنه من الحيوانات األليفة.
وذكرت صحيفة »ذا جاكرتا بوس���ت« أنه داخل المتجر الذي يوفر المستعمرات 
وكل التجهي���زات الالزم���ة للراغبين في هذه الحش���رات ذات األرجل الس���تة 

كحيوانات أليفة، يركض النمل في صناديق شفافة.
وفي يناير الماضي، دش���ن جون يي متجره »جاس���ت آنتس« )نمل فقط(، وهو 
أول محل في سنغافورة مخصص لبيع هذه الحشرات، محوال هوايته التي كان 

يخصص لها جزءا من اهتمامه إلى مهنة يكرس لها كل وقته.
واهتم هذا الرجل الس���نغافوري بهذه الحش���رات بعدما تلقى بعض العينات 
هدية من صهره. وس���رعان ما ترك وظيفته كمندوب مبيعات إلكترونيات لكي 

يتفرغ إلطالق متجره.
ويرى الرجل األربعيني في النمل »حيوانات رحيمة وتحب الغير« وتتمتع ب�«روح 

قتالية«، ويأمل في أن يصبح متجره مقصدًا لعشاق النمل اآلخرين.
وق���ال: »أريد أن أجعل هذا المحل مكانا يجتمع فيه الناس ويتبادلون معارفهم 

وخبراتهم في تربية النمل«.
ويبي���ع المتجر مس���تعمرات النمل ومعدات متخصص���ة وأنابيب الصطيادها 

وأطباقا صغيرة للطعام وحتى ديدانا إلطعامها.
ويوّف���ر جون يي في محّله نحو 30 نوعا من النمل، حصل على بعضها من خبراء 
ومتخصصين في مجال دراسة النمل، أو تولى أسر البعض اآلخر هو وأصدقاؤه.

أول متجر متخصص في 
بيع النمل بسنغافورة

)apaimages(             مو�سم ح�ساد اأعواد ق�سب ال�سكر جنوب قطاع غزة

االستقالل/ وكاالت:
اكتش���ف علماء اآلثار في بيرو صورة قط عمالق 
على منحدر، يرجع نقش���ها إلى أكثر من 2100 
عام، حس���بما أعلن���ت وزارة الثقافة ف���ي البلد 

األميركي الجنوبي.
ويظهر الشكل المكتشف قطا كبيرا يصل طوله 
إلى 37 مترا، يرتفع رأس���ه عاليا على تل وينظر 
لألمام مباش���رة، بينما يمتد الجسم والذيل نحو 

الجزء السفلي من المنحدر.
وقال���ت الوزارة إن االكتش���اف حدث عندما كان 

علماء اآلثار البيروفيون يقومون بأعمال الصيانة 
في منطقة نازكا التاريخية جنوبي بيرو، ويرجع 
تاريخه إلى ما بين عامي 200 و100 قبل الميالد.
وف���ي بيان مكت���وب، أوضحت ال���وزارة أن هذا 
الرس���م كان مرئيا بالكاد وعلى وشك االختفاء، 
ألنه تم رس���مه على منحدر ش���ديد إلى حد ما، 

وتعرض لتأثيرات التعرية الطبيعية.
وتم تمثيل القطط بكث���رة في صناعة الخزف 
والمنس���وجات وعناص���ر أخ���رى م���ن حضارة 
باراكاس التي كانت تس���كن جبال اإلنديز في 

أميركا الجنوبية، وينس���ب إليها أيضا إنش���اء 
الأشكال والخطوط الشهيرة في صحراء نازكا.

وقال جوني إيس����ال كبير علم����اء اآلثار في بيرو 
لوكالة األنباء اإلس����بانية )إيفي(: »من المذهل 
أننا ما زلن����ا نعثر على أش����كال جديدة، لكننا 
نعلم أيضا أن هناك المزيد الذي يمكن العثور 

عليه«.
وتابع: »خالل السنوات القليلة الماضية، سمح 
استخدام الطائرات من دون طيار بالتقاط صور 

لمنحدرات التالل«.

اكتشاف مذهل.. قط عمالق عمره 2100 عام

واشنطن/ االستقالل:
ألقت ش���رطة والية لويزيانا األمريكية، القبض على طفل)11 عامًا( سرق وحطم 

حافلة مدرسية، حيث لم تجِد المحاوالت في إيقافه.
وقال لجين ماكنيلي جونيور، المتحدث باسم شرطة باتون روج: إن الصبي فر من 
الشرطة أثناء مالحقته، قبل أن نتلقى اتصااًل عن ارتطام حافلة مدرسية بشجرة، 

بعد أن صدم 3 سيارات وتسبب في جروح ألحد السائقين.
وأضافت الشرطة، لم يتضح كيف حصل الطفل على مفاتيح الحافلة؟.

وق���ال ماكنيلي: س���وف توجه تهمة الس���رقة و3 تهم تتعل���ق بإلحاق أضرار 
بالممتلكات، وتهمة االعتداء الجسيم.

طفل يسرق حافلة 
مدرسية ويتسبب بحادث

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت نائب���ة مدي���ر العمل الس���ريري 
والتحليل���ي في معهد البحوث المركزي 
لعل���م األوبئة ناتاليا بشينيش���نايا، إنه 
في حال���ة اإلصاب���ة المتزامنة بفيروس 
العدوى  واإلنفلونزا، تكون  »كوفيد-19« 

أكثر حدة، ويزداد خطر الوفاة.
ونقل���ت وس���ائل إع���الم روس���ية عن 
دراسات  »هناك  قولها:  بشينيش���نايا، 
تفيد بأن فيروس���ات اإلنفلونزا تزيد من 

عدد مس���تقبالت الفيروس التاجي على 
خاليا الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. 
وفي حالة اإلصابة المتزامنة بفيروسين، 
تكون العدوى أشد خطورة، مما يزيد من 
خطر الوفاة، خاصة في الفئات المعرضة 

للخطر«.
وأوضح���ت أنه قبل 1 نوفمبر/ تش���رين 
الثاني، قبل بدء فيروسات اإلنفلونزا، من 
الض���روري الحصول على لقاح اإلنفلونزا، 
ألن ه���ذا المرض يعقد مس���ار اإلصابة 

بالفيروس التاجي، كما أنه خطير بشكل 
خ���اص للفئات العمرية الكبيرة الس���ن 

وذوي األمراض المزمنة«.
وف���ي وق���ت س���ابق، أش���ارت أبح���اث 
الصحة العامة في إنجلت���را )PHE( إلى 
أن األش���خاص المصابي���ن باإلنفلون���زا 
وفيروس كورونا خ���الل الموجة األولى - 
بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان - 
كانوا أكثر عرضة لخطر المرض الشديد 

والوفاة.

عالمة أوبئة تحذر من تزامن اإلصابة بكورونا واإلنفلونزا

واشنطن/ االستقالل:
 أذهلت س���يدة حامل بشهرها التاس���ع، الماليين من متابعي 
مواقع التواص���ل االجتماعي، بعد تداول مقطع مصور لها وهي 
تركض مي���ال كامال في أقل من خم���س دقائق ونصف بعد أن 

تحداها زوجها للقيام بذلك.
وتمكن���ت األمريكية ماكينا مايلر، البالغة من العمر 29 عاما، من 
قطع المس���افة في 5 دقائق و25 ثانية، بعد أن تحداها زوجها 
في إعطائها 100 دوالر إن كس���رت حاج���ز 8 دقائق في الميل 

الواحد.
وقالت مايلر إنها كانت حريص���ة جدا في تمرينات القوة لكيال 

يسبب التواء الحوض والوزن المضاف أي إصابة.
وأضافت أنها استش���ارت طبيبين أثن���اء حملها كما ينبغي أن 
تفعل أي امرأة تتمرن أثناء الحمل، ومن المهم اإلش���ارة إلى أنه 
ال توجد طريق���ة صحيحة أو خاطئة لقضاء فترة الحمل، وأن كل 

.buzzfeed األجسام مختلفة، بحسب ما نقل موقع
وتابعت مايلر قائلة »كان الركض متنفس���ا كبيرا بالنس���بة لي 
بهذه الطريقة. الركض أثناء الحمل كان عملية جميلة بالنسبة 
لي، من تقبل الجهد والصبر، وعدم إجبار الجس���م على أي شيء، 

والتخلي عن محاولة تحقيق معدل معين أو مسافة معينة.

امرأة حامل في 
الشهر التاسع تركض 

ميال في 5 دقائق

أم تقتل بناتها الثالثة وتبلغ الشرطة
فيينا/ االستقالل:

أفادت وس���ائل إعالم عالمية، بأن الش���رطة النمس���اوية تتحرى عن موت ثالث 
فتيات صغيرات إحداهن رضيعة في عقار بفيينا.

وأكدت  شرطة فيينا إن امرأة تبلغ من العمر 31 عاما اتصلت بالشرطة، يوم أمس، 
وأبلغتها أنها قتلت أطفالها وأرادت االنتحار.

وتوجه رجال الشرطة إلى شقة في منطقة دوناوستادت بالمدينة حيث اعتقلوا 
امرأة كانت مصابة بجروح أحدثتها بنفسها.

وقد تم العث���ور على جثث ثالث فتيات صغيرات تتراوح أعمارهن بين تس���ع 
وثالث سنوات وثمانية أشهر، بحسب رويترز.

وقامت الجهات المعنية بنقل الطفلة الكبرى إلى المستش���فى حيث فش���لت 
محاوالت إنقاذها، وأوضحت الش���رطة  أن الدوافع وراء الحادث غير معروفة في 

الوقت الحالي.

انقرة/ االستقالل:
استخدم س����جينان يحمالن الجنسية 
التركي����ة طريقة مبتك����رة للهروب من 
أحد الس����جون في تايالن����د، وذلك عبر 

استخدام الصابون.
تم إلقاء القبض على مراد يسليكانا )41 
عاما( ورشيد حس����ام )29 عاما( بتهمة 
الدخول إلى تايالند بشكل غير قانوني 
واحتج����زا ألول مرة في س����جن ش����رطة 

الهجرة بمدينة حدودية مع الووس.

تمكن الرج����الن بعدها من الهروب في 
وقت سابق من هذا العام وظال في عداد 

المفقودين لمدة 21 يوما.
لم تذكر وس����ائل اإلع����الم التايالندية 
في حينه تفاصي����ل هروبهما أو مكان 
وجودهما، لكنها قال����ت إنه تم العثور 
عليهما ونقلهما إلى س����جن ماي سوت 

للهجرة في 15 شباط الماضي.
وعلى ما يبدو، فك����ر الرجالن مجددا في 
الهرب، حيث تشتبه الشرطة في أنهما 

خططا لذلك لعدة أشهر، وتعتقد أنهما 
كان����ا يضع����ان الصابون عل����ى قضبان 

السجن كل يوم حتى بدأت تصدأ.
وتش����تبه الش����رطة في أن الس����جنين 
اس����تخدما أدوات صلبة لكسر القضبان 

الصدئة من أجل الهرب.
وتؤك����د وس����ائل إع����الم تايالندية أن 
ش����رطة الهجرة بدأت حملة للبحث عن 
الرجلين، حيث تعتقد أنهما يخططان 

لعبور الحدود إلى ميانمار المجاورة.

هربا من السجن باستخدام الصابون!


