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بيروت/ االستقالل:
الجهاد  لحرك���ة  الع���ام  األمي���ن  أج���رى 
االسالمي في فلسطين زياد النخالة، مساء 
األربعاء، اتص���اال هاتفيا بالرئيس محمود 

عباس.
و أع���رب النخالة خالل االتص���ال عن بالغ 

الع���زاء والمواس���اة بوف���اة عض���و اللجنة 
المركزي���ة لحركة »فت���ح« الدكتور صائب 

عريقات.
من جهته ش���كر الرئي���س عباس، األمين 
العام للجهاد على تعازيه ومواساته داعًيا 

للفقيد بالرحمة الواسعة.

النخالة يعزي الرئيس 
عباس بوفاة عريقات

وقفة للقوى الوطنية واال�سالمية بغزة تنديدًا با�ست�سهاد االأ�سري كمال اأبو وعر يف �سجون االحتالل

رام الله / االستقالل:
أرجع األس���رى في س���جون االحتالل »اإلسرائيلي« 
األربع���اء، وجب���ات الطع���ام كجزء م���ن خطواتهم 
االحتجاجية التي أقروها عقب استشهاد رفيقهم 

األس���ير كمال أبو وعر، بحس���ب بيان لنادي األسير. 
وأعلن األس���رى الحداد لمدة ثالثة أيام يس���تمرون 

خالله���ا بإرج���اع وجبات الطع���ام، كما 
الغائ���ب علي���ه. وحّمل  أقاموا ص���الة 

األسرى يرجعون الوجبات ويصلون 
الغائب على روح رفيقهم »أبو وعر«

غزة / محمد أبو هويدي:
تصادف اليوم الذكرى األول���ى الغتيال قائد أركان 
المقاومة في فلس���طين الشهيد بهاء أبو العطا أحد 
أبرز أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس، الذي 

أرعب االحتالل وأربك حس���اباته على مدار س���نوات 
طوال حت���ى صنفه كيان االحت���الل بالمطلوب رقم 

بأكمله،  اإلقلي���م  واحد على مس���توى 
المحل���ي.وكان  النط���اق  عل���ى  وليس 

أبو العطا في ذكرى ارتقائه 
شهيدًا.. رجل بحجم الوطن

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد اإلسالمي 
م  الش���يخ نافذ عزام، االربعاء، إن الشعب الفلسطيني قدَّ

عطايا: سياسة االغتياالت ستأتي 
بنتائج عكسية لصالح المقاومة

الشيخ عزام: شعبنا قدم القادة 
وأعز أبناءه فداء لإلسالم والوطن

محافظات/ االستقالل:
ش���هدت مناط���ق متفرق���ة م���ن الضفة 
الغربية المحتلة أمس مواجهات مع قوات 

إصابة  تخلله���ا  »اإلس���رائيلي«،  االحتالل 
العديد من الش���بان واعتقل آخرون، فيما 
أخطرت س���لطات االحتالل به���دم منازل 

ووقف البناء بأخرى، بينما اقتحم عش���رات 
المسجد  باحات  المستوطنين 
األقصى المب���ارك بحماية من 

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى«
إصابات واعتقاالت بمواجهات مع االحتالل 

وإخطارات بالهدم ووقف البناء بالضفة
غزة/ االستقالل:

قالت وزارة الصحة في غزة، مساء األربعاء، إن استمرار تسجيل إصابات 
بفي���روس كورونا بين فئة الش���باب »ي���دق ناقوس خطر 
كبير«، داعيًة الجميع بدون استثناء إلى االلتزام بإجراءات 

الصحة في غزة تدق 
ناقوس الخطر: 5 حاالت 
بالعناية من فئة الشباب

د. الحساينة: الشهيد »أبو العطا« مسيرة 
جهاد وقبضة مشرعة في وجه االحتالل

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي 
د. يوس���ف الحساينة، مساء األربعاء، أن قائد سرايا 

5 وفيات و643 إصابة 
بـ »كورونا« بالضفة وغزة

مراكز حقوقية تطالب بتحقيق 
دولي بجريمة استشهاد أبو وعر

الشخرة: سنوصي باإلغالق 
الكامل إن لزم األمر
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غزة/ االستقالل:
عشية الذكرى األولى الستشهاد القيادي الكبير في 
س���رايا القدس القائد بهاء أب���و العطا الذي اغتالته 
قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« غدرًا في الثاني عشر 
من نوفمب���ر 2019، قض القيادي مضاجع االحتالل 
الذي شرع منذ يومين بنشر عدد من بطاريات القبة 
الحديدية جنوب القطاع وَغَير مسار حركة طائراته 
خشية من رٍد محتمل في ذكرى استشهاده ، وفقًا 

لمزاعم االحتالل.
 مصادر فلس���طينية مطلعة أكدت أن تحركات غير 
اعتيادية تج���ري على حدود قطاع غ���زة منذ أمس 
األول من قبل جنود االحتالل ، وسط تحليق مكثف 
لطائ���رات االحت���الل ، لتعلن مصادر »إس���رائيلية« 

تغيير حركة الطائرات في مطار اللد »بن غوريون«.

ووفقًا لوس���ائل إعالم عبرية، ف���إن جيش االحتالل 
ق���رر تعزيز نش���ر بطاري���ات القب���ة الحديدية في 
المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وذلك تخوًفا من 
إطالق صواريخ فلس���طينية باتجاه البلدات والمدن 

المحتلة في محيط القطاع.
قرار تعزيز القبة الحديدية بحس���ب إعالم االحتالل 
في أعقاب تقديرات بأن نشطاء الجهاد قد يطلقون 
صواريخ نحو جنوب البالد، في ذكرى اغتيال القائد 

في الحركة بهاء أبو العطا.
وبين موق���ع »واال« العب���ري، أن المنظوم���ة األمنية 
»اإلس���رائيلية«، تتأه���ب اليوم الن���دالع مواجهات 
بالضفة الغربي���ة، وإطالق صواريخ م���ن قطاع غزة، 
ووق���وع عملي���ات على ح���دود لبنان ، ف���ي الذكرى 

السنوية الغتيال ابو العطا.

ولفت موق���ع واال، إلى أن الجيش اإلس���رائيلي، رفع 
حالة التأهب على الحدود مع القطاع، تحسبًا لوقوع 

عمليات أمنية في المنطقة الحدودية.
وُيش���ار إلى أن االحتالل اغتال القيادي في »سرايا 
الق���دس«، الجن���اح العس���كري لحرك���ة »الجه���اد 
اإلس���المي«، بهاء أب���و العطا وزوجته أس���ماء، جراء 
استهداف االحتالل اإلسرائيلي لمنزله شرق مدينة 
غ���زة، فيما حاول االحتالل أيًضا اغتيال القيادي في 

الحركة، أكرم العجوري، بدمشق.
والقيادي بهاء أبو العطاء ش���كل معضلة الس���اعة 
التاس���عة لالحتالل، بعد أن دك مستوطناتها عدة 
مرات ردًا على جرائم االحتالل بحق ش���عبنا وأنزل ما 
يمسى برئيس وزراء االحتالل بنامين نتنياهو عدة 

مرات من منصة الحملة االنتخابية له .

في ذكرى استشهاد القائد »أبو العطا« األولى
تأهب حذر في كيان االحتالل.. نشر بطاريات 
»القبة الحديدية« وتغيير في مسارات الطيران!

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة المقاومة اإلس����المية »حماس« يوم أمس، أن الش����هيد بهاء أبو 
العطاء القائد الكبير في »سرايا القدس« كان مدافًعا عن شعبه الذي يتعرض 

لظلم االحتالل اإلسرائيلي ال سيما في مسيرات العودة وكسر الحصار.
وقال القيادي في حركة حماس »اس����ماعيل رض����وان« في تصريح  صحفي: 
»االحتالل اإلسرائيلي يخشى المقاومة ويخشى الشهيد أبو العطا الذي كان ال 

يرضى بالدنية ويرد على جرائم االحتالل«.
وش����دد رضوان أن اغتيال االحتالل للش����هيد القائد بهاء أبو العطا لن يوقف 
مس����يرة المقاومة، الفًتا إلى أن ش����عبنا سيس����ير على درب الشهداء ودرب 

المقاومة.
وأكد القي����ادي في حركة حم����اس، أن المقاومة هي الخي����ار األقصر لتحرير 

فلسطين من دنس المحتل، وإن جرائم االغتيال لن تمر دون حساب.
ويصادف اليوم الخميس الذكرى األولى الغتيال قائد أركان المقاومة القائد 

»بهاء أبو العطا« وزوجته عبر طائرات االحتالل اإلسرائيلي.

»حماس«: الشهيد »أبو 
العطا« كان مدافعًا عن شعبه 

ويرد على جرائم االحتالل

رام الله /االستقالل:
قال الناطق باس����م وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة 
»إن فلسطين مقبلة على ازدياد كبير على حاالت اإلصابة 
والوفاة بفيروس كورونا المس����تجد خالل األيام القادمة، 
مؤكًدا أنه إذا اس����تمر عدم التزام المواطنين باإلجراءات 
الالزمة ف����إن اللجنة الوبائية لن تت����ردد في التوجه إلى 

اإلغالق الكامل مرة أخرى«.
وأضاف الش����خرة في تصريح له، »نتوقع أن يكون هناك 
ارتف����اع في عدد اإلصابات خالل األيام القادمة مع دخول 
الش����تاء، والوضع الوبائي في فلسطين اآلن هو عبارة عن 
انتش����ار للفيروس على كافة األراضي الفلسطينية من 

رفح حتى جنين والقدس«.

وتاب����ع »لغاية اللحظة كثير من المواطنين غير ملتزمين 
باإلجراءات الوقائية التي يجب العمل بها، لذلك الحاالت 
في انتش����ار متزايد وتزيد الحاالت يوم بعد يوم بالوفاة 

واالصابات«.
ونوه الشخرة إلى وجود حاالت مصابة بكورونا تلجأ لمراكز 
كورونا والمش����افي بعد تدهور حالته����ا الصحي، قائاًل: 
»لذلك منهم من يستجيب للعالج عند الفحص وهناك 

من ال يستجيب«.
واعتب����ر أن كل االرتفاعات الحالي����ة في اإلصابات ناتجة 
عن عدم الت����زام المواطن وبعض المؤسس����ات الخاصة 
والمتاجر، مش����يًرا إلى أن الطواق����م التابعة للوزارة تتابع 

هذه المؤسسات والمتاجر 

 وفي الس����ياق، أعلن الش����حرة عن إدخ����ال الصحة أللية 
جدي����دة أضيفت إلى فح����ص كورونا، م����ن خاللها يتم 
توحيد الفحص بإظهار نتيجة اإلصابة بفيروس كورونا 
أو اإلنفلونزا الموسمية في ّان واحد، حيث يتم أخذ العينة 
م����ن المريض إليضاح ما إذا ما كان مصاًبا بالفيروس����ات 
الموسمية خاصة االنفلونزا باإلضافة لكورونا، معتبًرا أن 
هذه األلية تس����اعد الصحة في معرف����ة مصدر اإلصابة 

للمريض.
واستطرد »الحاالت س����تزداد تدريجًيا بشكل كبير، وهو 
ما سيؤدي لمضاعفات أكبر، وإذا ما كان هناك التزام من 
المواطنين فنحن مقبلون على عدد كبير من حاالت الوفاة 
واالصاب����ات، ونحن أمام تقارير م����ن الطواقم الطبية في 

بع����ض المحافظات خاصة في الخليل وأريحا وبيت لحم 
ونابلس يوجد بها عدم التزام بشكل كبير، وهناك ظنون 

خاطئة من المواطنين بأن جائحة كورونا قد انتهت«.
وشدد بالقول »إذا ما كان هناك حاجة لإلغالق نعم، نحن 
نحاول أال نص����ل لإلغالق وأن نحصر الوب����اء في منطقة 
معينة، لكن إذا ما كان عدم التزام واستمرار في االرتفاع 
بعدد الحاالت والوفاة سنوصي اللجنة العليا باإلجراءات 

الوقائية الالزمة خالل الفترة القادمة«.
وس����جلت فلس����طين يوم الثالثاء 14 وفاة و660 إصابة 
بكورون����ا و588 حالة تعاٍف من الفي����روس، بعد فحص 
4731 عين����ة في الضفة الغربي����ة والقدس المحتلتين 

وقطاع غزة.

الشخرة: سنوصي باإلغالق الكامل إن لزم األمر

غزة/ االستقالل:
أك���د عض���و المكتب السياس���ي 
لحركة الجهاد اإلسالمي د. يوسف 
أن قائد  الحساينة، مساء األربعاء، 
س���رايا القدس الش���هيد بهاء أبو 
العط���ا، أدرك وأيقن أن اإلس���الم 
موق���ف حر، وكلمة حق، ومس���يرة 
جهاٍد مس���تمر، وصب���ر وَجَلد على 
مكابدة األعداء، وقبضة مشرعة في 

وجه االحتالل اإلسرائيلي.
وقال القيادي الحس���اينة، إن »أبو 
 وطريقه درب 

ٌ
العطا شهادته عبق

الشهداء المجاهدين«.
االحت���الل  إره���اب  أن  وأض���اف 
وجبروته وبطش���ه »لن يكسر إرادة 
الحياة لدى الش���عب الفلسطيني، 

ولجيل جهادي آمن بوعد اآلخرة«.
وفج���ر ي���وم الثالث���اء المواف���ق 

الطائرات  اغتال���ت   ،2019/11/12
قائد سرايا  اإلس���رائيلية  الحربية 
الق���دس في المنطقة الش���مالية 
في قط���اع غزة به���اء أب���و العطا 
وزوجت���ه عب���ر قص���ف منزله في 
حي الشجاعية ش���رق مدينة غزة، 

بصاروخ موّجه.
وعل���ى الفور، ردت س���رايا القدس 
اإلسرائيلية  المغتصبات  بقصف 
بمئات الصواري���خ، اعترف حينها 
العدو بأن الصواريخ شلت الحركة 

في ثلثي فلسطين المحتلة.

د. الحساينة: الشهيد »أبو العطا« مسيرة 
جهاد وقبضة مشرعة في وجه االحتالل

غزة/ االستقالل:
قال مركز فلس���طين لدراس���ات األس���رى إّن عدد جثامين 
ش���هداء الحرك���ة األس���يرة المحتج���زة ل���دى االحت���الل 
اإلس���رائيلي ارتفع إلى ثمانية؛ بعد رفضه تسليم جثمان 
الشهيد األسير »كمال أبو وعر« لذويه بعد ارتقاءه الثالثاء 
بمستش���فى »اس���اف هروفيه« نتيجة اإلهم���ال الطبي 

اإلسرائيلي المتعّمد.
وأّكد المركز في بيان له أمس، أّن األسرى الثمانية تحررت 
أرواحهم من القيود واألس���ر والقهر الذى تعرضوا له خالل 
س���نوات من اعتقالهم، بينما ال ي���زال االحتالل يصر على 

احتجاز جثامينهم.
وش���ّدد على أّن ما تقول به س���لطات االحتالل يعّد »أكبر 
جريمة أخالقية وقانونية وإنس���انية في العصر الحديث 

ا وميًتا«. حيث يعاقب األسير وذويه حّيً
وأش���ار مدي���ر المركز ري���اض األش���قر إل���ى أّن االحتالل 
اإلس���رائيلي هو الكيان الوحيد في العال���م الذي يمارس 
هذه الجريمة ويش���ّرع لها عبر قانون خاص يجيز احتجاز 
جثامين الش���هداء الفلسطينيين؛ بهدف االنتقام منهم 

ومعاقبتهم بعد موتهم.
وأوضح أّن أقدم الشهداء األسرى المحتجزة جثامينهم هو 

األسير الشهيد »أنيس محمود دولة » من سكان قلقيلية 
م���ن مواليد العام 1944، وكان اعتق���ل عام 1968، وأصدر 
االحتالل بحقه حكٌما بالس���جن المؤبد، وقد استشهد في 
أغس���طس 1980 خالل إضراب مفتوح عن الطعام بسجن 
عس���قالن، وحتى اآلن لم يعرف مصير أو مكان جثته منذ 

40 عاًما.
وآخر ش���هداء الحركة األس���يرة المحتجزة جثامينهم هو 
»كمال نجيب أبو وعر« من جنين، والذي اعتقله االحتالل عام 
2003، وأصدر بحقه حكًما بالّسجن المؤبد المكرر، وأصيب 
خالل فت���رة اعتقاله بس���رطان الحلق واألوت���ار الصوتية، 
وتعرض إلهمال طبي متعمد أدى إلى استش���هاده مساء 
أمس في مستش���فى اس���اف هارفيه، ورف���ض االحتالل 

تسليم جثمانه لذويه.
وطال���ب مركز فلس���طين لدراس���ات األس���رى ف���ي بيانه 
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية بالتدخل والضغط على 
االحتالل لإلفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، وإعادتها 
وتسليمها لذويهم؛ انسجاًما مع نصوص اتفاقيات جنيف 
التي ألزمت الدول المحتلة تس���ليم الجثامين إلى ذويهم، 
واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خالل 

عمليات الدفن.

تحررت أرواحهم وال زالت أجسادهم مقّيدة!

مركز: االحتالل يحتجز جثامين 8 من شهداء الحركة األسيرة
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وتعرض القائ���د أبو العطا )قائد المنطقة الش���مالية في 
س���رايا القدس( لعدة مح���اوالت اغتيال ب���اءت جميعها 
بالفش���ل كان آخره���ا في ح���رب 2014 )معرك���ة البنيان 

المرصوص(.
وق���د رحل القائ���د بهاء أب���و العطا بعد مش���واٍر جهادي 
عظيم ومش���رف، وعطاء دؤوب ال ينضب في يوم الثالثاء 
2019/11/12 هو زوجته الش���هيدة أس���ماء ابو العطا، إثر 
قصف صهيوني مرّكز لمنزله في حي الش���جاعية ش���رق 

مدينة غزة، أسفر أيًضا عن إصابة أطفاله الخمسة.
وف���ي أعقاب تلك الجريمة،  التي تزامنت مع اس���تهداف 
منزل عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
في دمشق القائد أكرم العجوري والذي ارتقى خالله نجله 
»معاذ«، خاضت س���رايا القدس معركة عس���كرية ضارية 
مع االحتالل تحت اس���م )صيحة الفج���ر(، تمكنت خاللها 
من قصف معظم مدن وتجمع���ات االحتالل في األراضي 
المحتلة بعش���رات الصواريخ، مخلفة خس���ائر فادحة في 

الجانب الصهيوني، فيما ارتقى 15 مجاهدا من السرايا.
وأطلق نش���طاء فلس���طينيون حملة االلكترونية ضخمة 
احياءًا لذكرى الس���نوية األولى الغتي���ال القائد أبو العطا 
تحت وس���م #بهاء_فلسطين ولقيت الحملة إقبااًل شديدًا 
من كل ش���رائح المجتمع الفلسطيني والعربي واإلسالمي 

وتصدر مواقع التواصل االجتماعي.
وحم���ل هذا الهاش���تاق والوس���م العديد من الرس���ائل 
والكلمات والصور الخاصة بالقائد أبو العطا فاس���مه بات 

أيقونة لكل الشباب الثائر والمحب للمقاومة وفلسطين.

رجل بحجم وطن
وقال أحد القائمين والمش���رفين على الحملة االلكترونية 
أحمد كريم: إن الذكرى األولى الرتقاء القائد ابو العطا وشهداء 
معركة »صيحة الفجر« لن تمر مرور الكرام، فهذه الذكرى تعني 
الكثير ألبناء ش���عبنا الفلس���طيني وخاصة أن القائد أبو العطا 

حظي بقبول شعبي وعربي الفت وغير مسبوق.
وأضاف كريم في حديث ل�«االستقالل«، أن رواد مواقع التواصل 
االجتماعي والمدونون والكتاب والشعراء والخبراء العسكريون 

والسياس���يون من فلس���طينيين وعرب تفاعلوا واحيوا ذكرى 
قائد أركان المقاومه الشهيد بهاء أبو العطا تحت وسم #بهاء_

فلسطين، مؤكدين أن بهاء ابو العطا رجل بحجم وطن.
وأكد، أن الشهيد أبو العطا يحظى باجماع فلسطيني وفصائلي 
كبير ألن���ه كان قد نفذ ما تعهدت به فصائ���ل المقاومة وأنه 
الرجل الذي لم يس���مح لالحتالل الصهيوني التغول على أبناء 
ش���عبه وخاصة المتظاهرين الس���لميين في مسيرات العودة 

وكان لهم الدرع الحامي لهم.

وبي���ن كريم، أن القائد أب���و العطا كان صاح���ب مهام عظيمة 
برزت هذه المهام في الكثير من تغريدات النشطاء وايضا من 
حديث س���رايا القدس عن مشاركته في عملية الرد على جرائم 

االحتالل الصهيوني في العديد من المحطات.

ر�سائل مهمة 
وأشار إلى أن س���رايا القدس بثت خالل حملة #بهاء_فلسطين  
رسائل يظهر فيها صوت وصوره قائد اركان المقاومه الشهيد 
أبو العطا وتعد من الرس���ائل المهمة التي بثها اإلعالم الحربي 
للسرايا تظهر القائد أبو العطا وهو يحط بالمجاهدين ويحثهم 
على الحفاظ على سالحهم وحمايته فهو كالروح بالنسبه لهم 
هو الذي يحمي ديارهم باس���م االس���الم وباسم الدين وباسم 

القدس وكل فلسطين.
وأض���اف كريم، أن هناك رس���ائل أخرى بثه���ا اإلعالم الحربي 
موجهة للعدو الصهيوني وأخرى للش���عب الفلسطيني وكان 
هذا خ���الل ايام متتاليه من التفاعل ومن النش���ر القت تفاعال 
كبي���را م���ن رواد مواقع التواص���ل االجتماعي حت���ى صفحات 
إخباريه وصفح���ات اخرى مما جعل منها تظهر على الس���طح 

لدى وسائل اعالم العدو الصهيوني.
ولف���ت المش���رف، أن ه���ذه الرس���ائل عكس���ت حال���ة العدو 
وتخوفه م���ن ان يكون هناك رد من س���رايا القدس والمقاومه 
الفلس���طينيه في ذكرى القائ���د أبو العطا وه���ذه التخوفات 
انعكست على مواقع التواصل االجتماعي والمواقع االخباريه 
على الش���بكه العنكبوتيه بان هناك العديد من الرسائل 
األمنية واالس���تخباراتية لدى الع���دو بوجود حاله من الرد 

على استشهاد أبو العطا.

وسم »#بهاء_فلسطين« يجتاح المنصات االجتماعية 
أبو العطا في ذكرى ارتقائه شهيدًا.. رجل بحجم الوطن

غزة / حممد �أبو هويدي:
ت�سادف �ليوم �لذك��رى �الأوىل الغتيال قائد �أركان 
�ملقاوم��ة يف فل�سط��ن �ل�سهي��د بهاء �أب��و �لعطا �أحد 
�أب��رز �أع�س��اء �ملجل���س �لع�سك��ري ل�سر�ي��ا �لقد�س، 
�ل��ذي �أرع��ب �الحتالل و�أرب��ك ح�ساباته على مد�ر 
�سنو�ت طو�ل حتى �سنفه كيان �الحتالل باملطلوب 

رق��م و�ح��د عل��ى م�ست��وى �الإقلي��م باأكمل��ه، ولي�س 
على �لنط��اق �ملحلي. وكان لل�سهي��د �لقائد بهاء �أبو 
�لعط��ا دور بارز يف �الإ�س��ر�ف على تنفيذ �لعديد من 
�لعمليات �جلهادية �لتي خا�ستها �ل�سر�يا �سد �لعدو 
�ل�سهي��وين مثل عملية �لرد عل��ى جر�ئم �الحتالل 
�ل�سهي��وين يف م�س��ر�ت �لع��ودة يف معرك��ة »جحيم 

ع�سقالن«، وكذلك �ل��رد على جرمية �غتيال �أحمد 
�جلع��ري �لقائ��د �لكب��ر يف كتائب �لق�س��ام، عو�سا 
عن �أنه كان �ساحب �لرد يف �لعديد من �ملعارك منها 
»�لوفاء لل�سهد�ء«، و«حمم �لبدر«، و«عهد �الأوفياء«، 
و«ثاأر ت�سرين«، وغرها م��ن �لعمليات و�ملعارك �لتي 

�أ�سرف عليها �لقائد �أبو �لعطا.

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد اإلسالمي 
م  الش���يخ نافذ عزام، االربعاء، إن الشعب الفلسطيني قدَّ
م  في طريق المواجهة مع االحت���الل القادة والكوادر، وقدَّ

 أبنائه فداًء لإلسالم والوطن المقدس.
َّ
أعز

وأض���اف عزام في الذكرى الس���نوية األولى الستش���هاد 
القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا: »نفتقده بال شك، 
وتفتقده المقاومة، ويفتقده شعبنا الصابر المرابط، فقد 
كان أبو سليم رجاًل ش���جاعًا، ِمقدامًا، سعى دائمًا لحماية 
أبناء ش���عبنا، وبذل جهده ودمه لكي تكون حياة الشعب 

الفلسطيني أفضل«.
وش���دد قائاًل: »المعادلة ال تختل إذا غاب قائٌد وإذا ارتقى 
شهيد، فالمسيرُة ماضية، وهذه هي سنة الحياة، وأقدار 

الخالق«.
وتابع: » أبو سليم يعرف أن من يحمل هذه الراية سيدفع 
 الجهاد 

ُ
الثمن، لذا كان مستعدًا لدفع هذا الثمن، فطريق

ه جزيل  وعٌر وش���اق، وفي النهاية يعرُف المؤمن أن جزاَء
وعظيم«.

وتابع عزام: »في الذكرى األولى الستش���هاد القائد بهاء، 
نس���أل الله س���بحانه وتعالى أن َيتقبل���ه، ويمنح إخوانه 

ورفاقه القوة لمواصلة هذه المسيرة«.
ووجه عضو المكتب السياس���ي، التحية لروح القائد بهاء 
أبو العطا، وألرواح كل الش���هداء، س���ائال الل���ه تعالى أن 

يجزيه خير جزاء، ويتقبله في عليين.

المقاومة تفتقد »أبو العطا« في ذكراه

الشيخ عزام: شعبنا قدم القادة 
بيروت/ االستقالل:وأعز أبناءه فداء لإلسالم والوطن

أكد ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان إحسان عطايا، 
أن سياس���ة االغتيال اإلسرائيلية بحق المقاومة وقادتها 
لن تحقق أهدافها مطلًقا وستأتي بنتائج عكسية لصالح 

المقاومة التي تزداد قوة وايمًنا بالنصر.
وقال عطايا : »إن التاريخ يثبت أن حركة الجهاد اإلسالمي 
والتي اغتي���ل قادتها لم تتراجع أو تنكس���ر، بل ازدادت 
تطوًرا وق���وًة، وتمكنت من مواجهة االحتالل وحدها أكثر 

من مرة، وحققت االنجازات الكبيرة.
وأش���ار المس���ؤول في الجهاد، إلى سياسة االغتياالت لم 
ترهب المقاومين ول���م تضعف عزيمتهم ومعنوياتهم، 
ب���ل زادتهم اصراًرا على المقاوم���ة، الفًتا إلى أن االحتالل 
اإلس���رائيلي أصبح اليوم يحسب لحركة الجهاد اإلسالمي 

ولجناحها العسكري »سرايا القدس« ألف حساب.
وأضاف عطايا »إن سياس���ة االحتالل بحق شعبنا ليست 
جديدة، وهي تهدف باألس���اس لترهيب الفلسطينيين 
وتخويفهم وتهجيره���م في محاولة منه لتثبيت وجوده 
عل���ى أرضنا المحتلة، الفًتا إلى أن االحتالل يتبع سلس���لة 
من الجرائم بحق ش���عبنا، س���واء باالعتداءات االرهابية أو 
هدم المنازل أو االعتق���االت المتكررة أو تعذيب وتنكيل 

األسرى«.
واس���تذكر عطايا جريمة االحتالل اإلس���رائيلي بسياسة 

االعتقال االداري التي تعرض لها األس���ير ماهر األخرس 
والذي خاض بس���ببها أضرب عن الطعام لليوم 103 على 

التوالي.
وقدم عطايا التحية لألس���ير ماه���ر األخرس الذي انتصر 
بإرادت���ه الصلبة عل���ى إرادة الس���جان الصهيوني، ولكل 
األسرى في سجون االحتالل، داعيًا فصائل المقاومة إلى 
اس���تخدام كل الوس���ائل الممكنة لتحريرهم من األسر 

واالعتقال«.

عطايا: سياسة االغتياالت ستأتي 
بنتائج عكسية لصالح المقاومة
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دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية

املو�سوع / مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف 
الى المدعى عليه / ش���ادي وليد جمعة ش���عت م���ن خانيونس 
سكانها سابقا والمقيم حاليا في السويد وكجهول محل االقامة 
فيها االن لقد عادت القضية اس���اس ابتدائي رقم 2020/456م 
وموضوعه���ا » اثبات ط���اق » والمتكونة بينك وبي���ن المدعية 
/ ايمان فتحي محمد ش���عت من خانيونس وس���كانها من مقام 
محكمة االس���تئناف الشرعية بخانيونس مصدقة بموجب القرار 
االستئنافي أساس رقم 3859 المؤرخ في 2020/11/1 لذلك صار 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/11/9م .

   قا�سي  خانيون�س ال�سرعي

  اعالن
تعلن بلدية جباليا النزلة بأن الس���يدة / رؤوفة أحمد عبد الرحمن 
شقورة  من سكان جباليا النزلة قد تقدمت إلينا بطلب لترخيص 
بن���اء وتعديل رقم القطعة من )962/961( على مس���احة االرض 
التي تملكها بموجب سندات ملكية في أرض القسيمة رقم )21( 

من القطعة رقم )961( ضمن نفوذ بلدية جباليا النزلة .
فعلى كل من له حق االعت���راض على طلب الترخيص والتعديل 
المشار إليه, أن يتقدم باعتراض الى لجنة التنظيم المحلية في 
بلدية جباليا خال مدة 15 يوما من تاريخ هذا االعان  وفي أوقات 

الدوام الرسمي ولن يلتف ألي اعتراض بعد ذلك .

بلدية جباليا النزلة

  اعالن
تعل���ن بلدية جباليا النزلة بأن الس���يد / محمد محمد إس���ماعيل 
شحادة من س���كان جباليا النزلة قد تقدمت إلينا بطلب لترخيص 
بناء وتعديل رق���م القطعة من )962/961( على مس���احة قطعة 
االرض التي يملكها بموجب س���ندات ملكية في أرض القسيمة 
رقم )21( من القطعة رقم )961( ضمن نفوذ بلدية جباليا النزلة .

فعل���ى كل من له حق االعتراض عل���ى طلب الترخيص والتعديل 
المش���ار إليه, أن يتقدم باعتراض الى لجنة التنظيم المحلية في 
بلدية جباليا خال مدة 15 يوما من تاريخ هذا االعان  وفي أوقات 

الدوام الرسمي ولن يلتف ألي اعتراض بعد ذلك .

 بلدية جباليا النزلة

غزة /االستقال:
طالب مركز »حماية« لحقوق اإلنس���ان بتش���كيل لجن���ة تحقيق دولية 
للوقوف على ظروف استشهاد األسير كمال أبو وعر )46 عاًما( في سجون 

االحتال اإلسرائيلي.
وأدان المرك���ز ف���ي بيان له يوم أم���س، عمليات اإلع���دام المنظم بحق 
المعتقلين الفلس���طينيين من خال سياس���ة اإلهم���ال الطبي، والتي 
أدت الستش���هاد المعتقل المريض أبو وعر، محمًا س���لطات االحتال 

المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة. 
وأوضح أن إدارة س���جون االحتال تعمدت إتباع سياسة اإلهمال الطبي 
بحق األس���ير أبو وعر ضمن سياسة تنتهجها بحق األسرى والمعتقلين 
الفلسطينيين، ما أدى الستشهاده، ليرفع عدد شهداء الحركة األسيرة 

في سجون االحتال إلى 226 شهيًدا منذ العام 1967.
وأضاف أن هذا ما يؤكد ارتكاب إدارة مصلحة س���جون االحتال لجريمة 

منظمة متكاملة األركان.
ولفت إل���ى أن ما يقارب من 5000 معتقل فلس���طيني يعانون أوضاًعا 
صحي���ة صعبة، منهم حوالي 700 مري���ض، 200 منهم يعانون أمراًضا 
مزمنة، فيما يعاني نحو 15 من مرض الس���رطان، ناهيك عن إصابة أكثر 
من 100 أس���ير في معتقل »جلبوع« بفيروس »كورنا« في ظل اس���تمرار 

سياسة االهمال الطبي بحقهم.
وجدد مرك���ز حماية إدانته لسياس���ة س���لطات االحت���ال الممنهجة 
والمنظمة بحق األس���رى والمعتقلين الفلسطينيين، معتبًرا استشهاد 

األسير أبو وعر ترقى لتشكل جريمة.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة االحتال وإلزامها باحترام 
واجباته���ا بموجب القانون الدولي الس���يما اتفاقيت���ي جنيف الثالثة 
والرابعة، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير األمم 
المتحدة الدنيا لمعاملة الس���جناء الصادرة في العام 1955، والمعايير 

الدولية األخرى ذات العاقة.

وبدورها حملت مؤسس���ة الضمير لحقوق اإلنس���ان س���لطات االحتال 
اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل كمال أبو وعر )46 
عاًما( من سكان جنين بلدة قباطية، نتيجة تقاعسها عن تقديم العاج 

المناسب، مطالبة بوقف سياسة اإلهمال الطبي المتعمد بحق االسرى.
وأوضحت المؤسس���ة في بي���ان لها أن هذه الجريمة تأتي في س���ياق 
سياس���ة اإلهمال الطبي المتعمد التي تتبعها سلطات االحتال بحق 

المعتقلين واألسرى داخل سجونها.
واعتب���رت ما حدث مع المعتقل من ظروف صحية س���يئة خال اعتقاله 
انتهاًكا واضًحا يتنافى مع المبادئ األساس���ية لمعاملة الس���جناء التي 

اعتمدته���ا الجمعية العامة لألم���م المتحدة في ع���ام 1979 و1990، 
والتي أكدت على حماية صحة الس���جناء والرعاية الطبية لألش���خاص 

المحتجزين.
وأكدت أن س���لطات االحتال تتقاعس عن القيام باإلجراءات والتدابير 
االحترازية والوقائية العاجلة والجدية لحماية المعتقلين الفلسطينيين 
صحًيا داخل الس���جون، وخاصة ما يتعلق بمواجه���ة فيروس »كوفيد 

19«وتلقي العاج المناسب.
وحثت اللجن���ة الدولية للصليب األحمر على مراقبة س���جون االحتال، 
ومطالب���ة إدارة مصلحة الس���جون باتخاذ الوس���ائل كافة التي تضمن 

الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في ظل انتشار »كورونا«.
وطالب���ت المجتمع الدولي الس���يما األط���راف الس���امية الموقعة على 
اتفاقيات جنيف األربع بتحمل مسؤولياتها القانونية واألخاقية، والوفاء 
بالتزاماتها تجاه حماية الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في 

سجون االحتال.
»من جهته طال���ب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات« 
الحكومة اإلسرائيلية ومصلحة السجون بتسليم جثمان الشهيد األسير 

كمال أبو وعر لعائلته لدفنه وفق األعراف والتقاليد الدينية والوطنية.
ونع���ى المركز ف���ي بيان صحفي يوم أمس، الش���هيد أب���و وعر، محمًا 
االحتال ومصلحة الس���جون المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وعن 

سياسة اإلهمال الطبي وانعدام الفحوصات الطبية والدورية لألسرى.
وق���ال إن السياس���ات التي ينتهجه���ا االحتال تؤك���د بوضوح مدى 
استهتار مصلحة السجون وطواقمها الطبية بحقوق األسير الفلسطيني 
ا من القانون  وانتهاكها ألحكام وقواعد القانون الدولي اإلنس���اني، بدًء
العنصري الذي سنه الكنيست بتاريخ 2018/12/26، والذي يحظر إطاق 
س���راح األس���رى المرضى مطلًقا بذريعة مقاومتهم لاحتال ووصمهم 

ب�«اإلرهاب«.
ودعا المرك���ز المجتمع الدولي والرأي الع���ام العالمي لانتصار لقضية 
األس���رى الفلسطينيين والعرب في س���جون االحتال باعتبارهم أسرى 
حرية، ناضلوا من أجل حرية ش���عبهم واس���تقاله، وطالبه بالخروج عن 
صمته في إدانة هذه الجريمة المتواصلة والمتكررة في إعدام األس���رى 
المرضى وعدم تقديم العاج المناس���ب لهم ورفض إطاق س���راحهم، 
والضغط على س���لطات االحتال لإلفراج عن جثامين الشهداء األسرى 

المرضى الذين ترتكب بحقهم وحق عائاتهم جريمة حرب أخرى.
كما دعا جماهير الش���عب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية إلى تشييع 
جثمان الش���هيد أبو وعر بجنازات رمزية حاشدة رًدا على احتجاز جثمانه 

وجثامين الشهداء اآلخرين.

مراكز حقوقية تطالب بتحقيق دولي بجريمة استشهاد أبو وعر

غزة/االستقال:
قالت حركة »حماس« األربعاء، إن قرار »أونروا« دفع جزء من مرتبات 28 ألف موظف يمثل أزمة 

مالية مصطنعة ألسباب سياسية تهدف لشطب ملف الاجئين وتصفية عمل المؤسسة.
وأض���اف بي���ان الحركة يوم أمس، أنه ال يجوز بأي ش���كل أن تحل أزمة أونروا على حس���اب 

الاجئين والخدمات المقدمة لهم.
وقبل يومين، أعل���ن المفوض العام ألونروا عن تأجيل جزئي لدف���ع رواتب 28 ألف موظف 
وموظفة، بما يش���مل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمي���ن، نتيجة عدم توفر األموال 

الكافية والموثوقة من الدول المانحة في األمم المتحدة.
وأض���اف بيان الحركة أن القرار س���يكون له تداعيات س���لبية جدا على حياة آالف األس���ر 
الفلس���طينية، وكذلك عل���ى جودة وكم الخدمات المقدمة ألكثر من خمس���ة مايين الجئ 
فلسطيني تحت رعاية أونروا، وخاصة في الظروف الراهنة، حيث يجتاح وباء كورونا المنطقة، 
ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية في ظل حصار إسرائيلي يمتد ألكثر من 14 سنة.

وحملت حماس المجتمع الدولي ممثا في األمم المتحدة، المسؤولية الكاملة تجاه التفويض 
الذي منحه للمؤسسة، إلى أن تحل مشكلة الاجئين بشكل نهائي بالعودة والتعويض.

وأك���دت أن ملف الاجئين يش���كل جوهر الص���راع مع االحتال، وأي مس���اس بهذا الملف 
س���تكون له تداعيات خطيرة على االس���تقرار واألمن داخل وخارج فلسطين، وعليه ال يجوز 
الرضوخ ألي ضغوطات ومن أي جهة كانت، واحترام الشرعية الدولية التي كفلت لهم عيشا 

كريما حتى العودة لديارهم التي هجروا منها.

»حماس«: مساس »أونروا« برواتب 
الموظفين »أزمة سياسية مصطنعة«

غزة / االستقال:
حذر مدير مركز األس���رى للدراس���ات رأفت حمدونة من 
استش���هاد المزي���د من األس���رى المرضى في س���جون 
االحتال اإلس���رائيلي إذا لم يكن هنالك حالة مس���اندة 

جدية إلنقاذ حياتهم.
وق���ال حمدون���ة في تصري���ح صحفي إن إدارة س���جون 
االحتال ال تأبه بحياة األس���رى الفلسطينيين، وذلك في 
أعقاب استش���هاد األس���ير كمال أبو وعر، و)226( آخرين 
س���بقوه، نتيجة اإلعدام المباشر والتعذيب واالستهتار 

الطبي في السجون.
وطالب المؤسسات والمنظمات الحقوقية بحماية األسرى 
وإنقاذ حياة الفلسطينيين المرضى، والذين يعانون من 

أمراض مزمنة كالقلب والس���رطان والفشل الكلوي والربو 
والعشرات ممن أصيبوا بفيروس »كورونا«.

ودعا إلى المزيد من الجهد على كل المس���تويات إعامًيا 
وسياسًيا وشعبًيا وحقوقًيا، وتحويل قضية األسرى إلى 
أولى أولويات الشعب الفلس���طيني لتتصدر األولويات 

األخرى.
وأكد أن السكوت على سياسة االهمال الطبي سيضاعف 

قائمة شهداء الحركة الوطنية األسيرة.
وش���دد على أهمية زيارة األس���رى واالطاع على مجريات 
حياته���م، وحص���ر مرضاهم والس���ماح للطواقم الطبية 

إلجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك.
وأض���اف أن هنال���ك خطورة عل���ى األس���رى المرضى ب� 

»مستش���فى س���جن مراج بالرملة«، كونهم بحالة صحية 
متردية، وهنال���ك خطر حقيقي عل���ى حياتهم نتيجة 
االستهتار الطبي، وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية 

واألدوية الازمة والفحوصات الطبية الدورية لهم.
وأوض���ح أن هذا األم���ر الذي يخلف المزي���د من الضحايا 
في حال اس���تمرار االحتال في سياسته دون ضغوطات 
دولية جدية من أجل إنقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات 

األوان.
وطالب حمدونة بالتدخل للتعرف على أسباب استشهاد 
المعتقلين الفلس���طينيين في س���جون االحتال وبعد 
خروجهم من األسر، والتي أصبحت تشكل كابوًسا مفزًعا 

ألهالي األسرى، ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار.

بسبب سياسات االحتالل بحقهم
حمدونة يحذر من استشهاد مزيد من األسرى المرضى

القاهرة / االستقال:
دعت جامعة الدول العربية، المنظمات الدولية، ومؤسس���ات حقوق 
اإلنسان، للتدخل الفوري والقيام بواجباتها، والنهوض بمسؤوليتها 
لتطبي���ق قواعد ومبادئ المنظومة القانونية في حماية األس���رى في 

سجون االحتال اإلسرائيلي، وكفالة حقوقهم القانونية.
وقال األمين العام المس���اعد لش���ؤون فلس���طين واألراضي العربية 
المحتلة سعيد أبو علي في تصريح صحفي يوم أمس، إن استشهاد 
األسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر نتيجة سياسة اإلهمال الطبي 

المتعمد التي ينتهجها االحتال بحق األس���رى جريمة إس���رائيلية 
جديدة تضاف إلى سجل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وش���دد على أنه ال ينبغي أن يكتف���ي العالم بإدانة ه���ذه الجريمة 
الجديدة، وحس���ب، بقدر ما يمليه على الضمير اإلنس���اني ومنظمات 
حقوق اإلنس���ان وجهات العدالة الدولية، من مس���ؤوليات في إعمال 

قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني، لحماية أرواح األسرى.
وطالب بممارسة الضغوط ومساءلة س���لطة االحتال خاصة في ظل 
انتش���ار فيروس »كورونا« الذي طال األس���رى، وما يمثله من تهديد 

خطير لحياتهم، خاصة المرضى منهم وكبار السن.
وتق���دم أبو علي باس���م األمان���ة العامة للجامعة العربي���ة، بالتعازي 
والمواس���اة لعائلة الش���هيد أبو وعر وإلى رفاقه في الحركة األسيرة 

وللشعب الفلسطيني.
يذكر أن األسير أبو وعر كان يعاني من سرطان الحنجرة، ومعتقل في 
سجون االحتال منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاًما، 
وهو واحد من عش���رات األسرى المصابين بأمراض سرطانية مختلفة، 

وبحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحاالتهم.

الجامعة العربية تدعو لحماية األسرى وكفالة حقوقهم القانونية
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

مذكرة ح�ضور لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�ضية رقم 183 / 2020 يف الطلب رقم 402 / 2020 

يف الطلب رقم 1249 / 2020
المس���تدعي/جهاد محم���د رب���اح عرف���ة- غزة ش���ارع النف���ق هوية رقم 

900862764 وكيله المحامي/ تامر عكيلة 
المس���تدعى ضده/ رياض فوزي ديب صالح- س���كان غزة النفق الفاخورة 

مجهول اإلقامة حاليًا
نوع الدعوى: تعويض

قيمة الدعوى: 78000 $ أي ثمانية وسبعون ألف دوالر أمريكي
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
في القضية رقم 183 / 2020

في الطلب رقم 1249 / 2020 في الطلب رقم 402 / 2020 
إلى المس���تدعى ضده المذكور، بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكم���ة بداية غزة في القضي���ة المرقومة أعاله اس���تنادًا إلى ما يدعيه 
ف���ي الئحة دعواه ونظ���رًا ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص 
محكم���ة بداية غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول 
المدني���ة والتجارية رقم 2 / 2001 وبناًء على قرار الس���يد قاضي محكمة 
بداية غزة في الطلب رقم 1249 / 2020 بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق 
النش���ر المستبدل في الجلس���ة المعينة بتاريخ 2020/11/30م صدر في 

2020/11/11م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة الأرا�سي 

جلنة ت�سحيح الأ�سماء
اإعالن ب�ضاأن ت�ضحيح ا�ضم يف �ضجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يد/ صالح / بدوي يونس صالح االغا من سكان خانيونس 
هوية رقم / 406066464 بصفته احد ورثة اسعد االغا

قد تقدم بطلب لتصحيح االس���م المسجل خطأ في س���جالت الطابو بغزة باسم / اسعد 
بدوي احمد بدوي واسعد بدوي احمد

القطعة 99 القسيمة 20 أراضي خانيونس + القطعة 38 القسيمة 38 أراضي خانيونس
إلى االسم الصحيح له// اسعد بدوي احمد االغا

لذلك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض بهذا الشأن 
عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا 
من تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

جلنة ت�سحيح الأ�سماء
�سلطة الأرا�سي

دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

 مذكرة تبليغ قرار ا�ضتئنايف 
الى المدعى عليه نائل عدنان محي الدين صقر من غزة وسكان الزيتون 
سابقا وحاليا خارج البالد ومجهول محل االقامة االن , لقد عادت القضية 
اس���اس 2018/1323م المتكونة بينك وبين عبير عايش نمر دياب من 
غزة وس���كانها من مقام محكمة االستئناف الش���رعية مصدقة الحكم 
المس���تأنف بتطليقه���ا منك طلقة واح���دة بائنة بينون���ة صغرى بعد 
الدخول وعليها العدة الشرعية بموجب القرار االستئنافي اساس 8406 
س���جل 21 المؤرخ في 2020/10/25م قابال للطعن امام المحكمة العليا 

الشرعية لذلك صار تبليغك حسب الصول , وحرر في 2020/11/11م

   قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
عاطف م�سطفي الترت

 رام الله/ االستقالل
ٌش���يع ظه���ر األربع���اء جثم���ان أمين س���ر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية صائب 
عريقات )65 عاما( من مق���ر المقاطعة بمدينة رام 

الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
المستش���فى  م���ن  التش���ييع  موك���ب  وانطل���ق 
االستش���اري بضاحي���ة الريح���ان، حي���ث ج���رى 
نق���ل الجثمان الثالثاء من مستش���فى »هداس���ا« 
اإلس���رائيلي بالقدس المحتلة، إلى المستش���فى 
االستش���اري بع���د اإلعالن ع���ن وفات���ه بفيروس 

»كورونا«.
ونقل الجثم���ان قبل ظهر أمس بجنازة عس���كرية 
محمول���ة إلى مقر المقاطعة، حي���ث ألقى الرئيس 
محمود عباس نظرة ال���وداع على عريقات، بحضور 
مس���ؤولين ف���ي الرئاس���ة والحكوم���ة وقي���ادات 

فلسطينية.
وتوج���ه الموكب بجنازة محمول���ة إلى مدينة أريحا 
حيث مس���قط رأس���ه ألداء صالة الجن���ازة وإتمام 

مراسم الدفن.
وكانت الرئاس���ة نعت عريقات في بيان لها، قائلة 

إنه���ا »فقدت مناض���ال كبيرا له دور ب���ارز في رفع 
راية فلس���طين والدفاع ع���ن الثوابت في المحافل 

الدولية«.
وأعلنت الرئاسة الحداد على روحه مدة ثالثة أيام.

وفي أريحا، شيعت جماهير شعبنا الراحل عريقات، 
حي���ث انطلق موكب التش���ييع بعد إلق���اء عائلته 
نظرة ال���وداع األخيرة من أمام منزله بحي الخديوي 
وس���ط مدينة أريحا إلى مس���جد المدينة القديم، 
حيث أقيمت صالة الجنازة على جثمانه، بمشاركة 

فعاليات رسمية وشعبية.

تشييع جثمان الراحل عريقات

رام الله/االستقالل:
قال مركز إع����الم حقوق اإلنس����ان والديمقراطية 
اإلس����رائيلي  االحت����الل  ق����وات  إن  »ش����مس« 
استهدفت 81 منش����أة فلسطينية سواء بالهدم 
أو المصادرة أو االخ����الء أو توزيع اإلخطارات خالل 

تشرين األول/ أكتوبر 2020.
وبحس����ب تقرير صادر عن المركز يوم أمس، فإن 
أب����رز االنتهاكات في عملي����ات الهدم التي طالت 
)36( منش����أة )2( منها عملي����ات هدم ذاتي أجبر 
أصحابها على هدم منش����آتهم بأنفس����هم تحت 

طائلة التهديد بالغرامات.
وأش����ار إلى أن قوات االحتالل صادرت واس����تولت 
على منش����أتين، وأخطرت )43( منشأة بالهدم أو 
المصادرة أو اإلخالء، معظمها س����كنية باإلضافة 
إلى أخرى تعليمية وتجاري����ة وزراعية وترفيهية 

وطبية. 

وأوضح أن مدينة القدس هي األعلى في عمليات 
الهدم خالل الشهر الماضي، حيث تم استهداف 
)18( منش����أة، تليها بيت لحم بواقع )11( منشأة، 

والخليل )10(.
وبّين أن عدد الس����كان المتضرري����ن من عمليات 
اله����دم بلغ خ����الل أكتوبر )110( أش����خاص على 
األقل، من بينهم عدد كبير من األطفال والنس����اء، 

والذين تكون معاناتهم أكبر في هذه الحاالت.
وبالنظر إلى الحجج التي تس����تخدمها »إسرائيل« 
ف����ي محاولتها ش����رعنة الجريمة، فق����د بلغ عدد 
المنش����آت الت����ي ت����م هدمه����ا أو مصادرتها أو 
إخالءها أو إخطارها بحجة البناء بدون ترخيص في 
مناطق )C( )78( منشأة من أصل )81(، ومنشأتين 
بحج����ة قربهن من جدار الفصل العنصري، وأخرى 
»كعقوب����ة جماعية مخالفة للقان����ون الدولي ضد 

عائالت منفذي أعمال وطنية ضد االحتالل«.

واعتبر مركز »ش����مس« أن »الهدم الذاتي« يمثل 
نوًع����ا من القه����ر المركب والممرك����ز، بحيث يتم 
إجبار مقدسيين فلسطينيين على هدم منازلهم 
ومنشآتهم بأيديهم تحت طائلة التهديد بفرض 
غرامات باهظ����ة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم 

مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك.
وأض����اف أن هذا ما يش����كل تماهي الفت ألدوات 
المنظوم����ة اإلس����رائيلية العنصري����ة من محاكم 
وهيئات محلية وقوات جيش وش����رطة، ويشكل 
جريمة يت����م إجبار ضحاياها على االش����تراك في 

تنفيذها ضد ذواتهم.
وأش����ار إلى أن عدد المنشآت التي أجبرت سلطات 
االحت����الل مالكيه����ا على هدمه����ا بالقدس خالل 
أكتوبر منش����أتين، منزل في حي ش����عفاط تعود 
ملكيته لعائلة برقان، وآخر ف����ي بلدة بيت حنينا 

تعود ملكيته لعائلة الساليمة.

الهدم الذاتي »قهٌر مرّكب«
مركز: االحتالل استهدف 81 منشأة بالهدم واالستيالء خالل أكتوبر

سجون االحتالل/االستقالل:
حملت الحركة األس���يرة في سجون االحتالل »اإلس���رائيلي«، األربعاء، سلطات االحتالل 

مسؤولية استشهاد األسير المريض كمال أبو وعر.
وقالت الحركة في بيان لها، إنها »تزف إلى أبناء ش���عبنا العظيم الشهيد البطل القائد 
كم���ال أبو وعر ابن كتائب ش���هداء األقصى الذي ارتقى ش���هيدًا جراء اإلهمال الطبي 

المتعمد من قبل مصلحة السجون«.
وأضافت أن األس���ير أبو وعر »لقن االحتالل دروسًا في المقاومة، وكان أحد أهم صائدي 
المس���توطنين على الطرق االلتفافية، كما أنه قتل أكثر حاقد في مس���توطنة »إيتمار« 

وقتل أحد ضباط جيش االحتالل في قبر يوسف عليه السالم في مدينة نابلس«.
وأكدت الحركة األس���يرة أن األسير أبو وعر استشهد وهو مكبل اليدين والقدمين أمام 

أنظار السجانين.
وقالت إن »كمال أبو وعر انضم إلى كوكبة ش���هداء الحركة األس���يرة، إلى إخوانه بسام 
الس���ايح، وس���امي أبو دياك، ونصار طقاطقة وداوود الخطيب وغيرهم العش���رات من 

شهداء الحركة األسيرة«.
وتابعت الحركة األس���يرة في ختام بيانها »نعاهدك شهيدنا القائد كمال أبو وعر أنت 
وجميع ش���هداء الحركة األسيرة وشهداء فلسطين أن نبقى األوفياء لدمائكم الطاهرة، 
وأن نبقى على العهد بإكمال المس���ير على دربكم حتى نيل الحرية واالستقالل وإقامة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف«.

الحركة األسيرة تحمل االحتالل 
مسؤولية استشهاد »أبو وعر«

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل »اإلسرائيلي« األربعاء، وزير شؤون القدس السابق خالد 

أبو عرفة )59عاًما(، بعد استدعائه للمقابلة في معسكر »عوفر«.
وأفاد رئيس لجنة أهالي األسرى المقدس���يين أمجد أبو عصب، على صفحته 
ب�«الفيس���بوك« يوم أمس، بأن مخابرات االحتالل في معسكر »عوفر« استدعت 
االثنين الماضي، األس���ير المحرر والمبعد عن الق���دس خالد أبو عرفة وحولته 

لالعتقال دون إبداء أية أسباب.
وأش���ار إلى أن أبو عرفة، كان اعتقل عدة مرات وأمضى سنوات داخل السجون، 
وأبعدته س���لطات االحتالل عن المدينة المقدس���ة لحظة تحرره من األسر في 

العام 2014.
وكان أب���و عرفة اعتصم برفق���ة النائبين بالمجلس التش���ريعي أحمد عطون 
ومحم���د طوطح، قرابة عام ونصف داخل خيمة في مؤسس���ة الصليب األحمر 

بالقدس، احتجاًجا على قرار إبعادهم.

االحتالل يعتقل وزير القدس 
السابق خالد أبو عرفة

رام الله / االستقالل:
أرج���ع األس���رى ف���ي س���جون االحتالل 
الطعام  األربعاء، وجب���ات  »اإلس���رائيلي« 
كجزء م���ن خطواته���م االحتجاجية التي 
أقروها عقب استش���هاد رفيقهم األسير 

كمال أبو وعر، بحسب بيان لنادي األسير.
وأعلن األس���رى الحداد لم���دة ثالثة أيام 
الطعام،  بإرجاع وجبات  يستمرون خاللها 

كما أقاموا صالة الغائب عليه.
وحّم���ل األس���رى إدارة س���جون االحتالل 
المس���ؤولية الكامل���ة ع���ن استش���هاد 

رفيقهم، وطالبوا بتسليم جثمانه.
وكان األس���رى أعلن���وا حالة االس���تنفار 
وش���رعوا بالطرق على األب���واب والتكبير 
الذي اس���تمر لس���اعات عقب اإلعالن عن 

استشهاد أبو وعر.
وتعرض الش���هيد أبو وعر لتحقيٍق قاٍس 
اس���تمر ألكثر من 100 يوم، وحكم عليه 
االحتالل بالّس���جن المؤبد المكرر 6 مرات، 
و)50( عام���ًا، وحرمه االحت���الل من الزيارة 
لمدة ثالث سنوات متتالية بعد اعتقاله، 
وقب���ل نح���و عام فقط ُس���مح ألش���قائه 

بزيارته.
ف���ي كافة  الش���هيد  األس���ير  وش���ارك 
اإلضرابات المفتوحة ع���ن الطعام ومنها 
اإلسنادية، وكان آخرها إضراب عام 2017.

ومنذ نهاية عام 2019 بدأ وضعه الصحي 
يتدهور تدريجيًا، إل���ى أن ثبتت إصابته 
الحنجرة، وبدأت مواجهته  بالسرطان في 
اعتقالي���ة صعبة  ف���ي ظ���روف  للمرض 
الماضية تفاقم  الشهور  وقاسية، وخالل 
وضعه الصحي بش���كل متس���ارع، إلى أن 

استشهد أمس األول.

األسرى يرجعون الوجبات ويصلون الغائب على روح رفيقهم »أبو وعر«
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أعل���ن أنا المواط���ن / حمده محمد عب���د الله القفيدي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)952145555( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / ليل���ى عماد س���عيد العمور عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)414826040( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / ط���راد جهاد خضر اب���و وردة عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803589134( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / يوس���ف عواد عطيه مس���لم  عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)402961478  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

وكان����ت وزارة التربية والتعليم بغزة، اس����تأنفت العملية 
التعليمية للمرحلة االبتدائية في م����دارس الحكومة أول 
أم����س، في كافة مناطق القطاع وف����ق اإلجراءات الوقائية، 
فيما ال زالت »أونروا« لم تقرر بعد بشأن استئناف الدراسة 

لذات المرحلة.

قلق وخوف
»درهم وقاي����ة خيٌر من قنطار عالج«، هكذا بدأت المواطنة 
أم ف����رح الس����ويركي حديثها معربًة ع����ن قلقها وخوفها 
الش����ديد على بناتها األربعة اللواتي يدرسن في المرحلة 
االبتدائية، في حال قررت وزارة التربية والتعليم استئناف 
العام الدراسي في ظل تفش����ي فيروس كورونا بمختلف 
محافظ����ات القطاع، والخطر الكبي����ر الذي يمكن أن يالحق 

الطلبة.
وتقول الس����ويركي خالل حديثها ل�«االستقالل«:« خوفي 
على بناتي كبير جدًا في ظل ما نس����معه عن خطر فيروس 
كورونا، لذلك األص����ل أن نحافظ على حياة أبنائنا، ونحاول 
ق����در اإلمكان منع التجمع واالخت����الط خاصة بين صفوف 
األطفال، لع����دم إدراكه����م متطلبات النظاف����ة المطلوبة 
وع����دم ضمان التزامهم باإلج����راءات الوقائية للحماية من 

الفيروس«.
واعتبرت أن فحص حرارة الطلبة قبل دخولهم المدرس����ة 
وإل����زام الجميع بلبس الكمامات والحف����اظ على اصطحاب 
الط����الب للمعقمات، إجراءات وقائي����ة غير كافية لتفادي 
نش����ر العدوى بين الطالب والطاقم التدريس����ي، وكذلك 
نقل العدوى لذوي الطلبة وأقاربهم حين مخالطة بعضهم 

البعض. وفق تعبيرها.

خطر ُم�ضاعف
وال تختلف مخاوف المواطن أبو أيمن س����ليم عن سابقته، 
فه����و األخر قلق على مصي����ر أبنائه الثالث����ة في المرحلة 
االبتدائية، عقب ق����رار وزارة التربي����ة والتعليم عودتهم 
إلى المدارس، معتبرة أن المدرس����ة بيئة خصبة النتش����ار 

الفيروسات.
وقال س����ليم خالل حديث����ه ل�«االس����تقالل«:« أن فيروس 
كورونا بدأ باالنتشار بشكل س����ريع داخل قطاع غزة، فكل 
يوم نسمع عن عشرات اإلصابات الجديدة، متسائال: »كيف 
يمكن أن أش����عر بالطمأنينة والراحة عندما أرسل أطفالي 

للمدرسة بهذا الوضع؟«. 
وأض����اف: »نحن الكبار بالكاد نس����تطيع االلت����زام بارتداء 
الكمامة عند الذهاب إلى العمل أو باألسواق، فكيف يمكن 
لطفل صغي����ر غير مدرك تماما لمخاط����ر كورونا ان يلتزم 
باإلجراءات الوقائية وأن يقوم بتعقيم يديه باستمرار وأن 
يمتنع عن مالمسه زمالئه واللعب معهم أثناء االستراحة؟«. 
وأش����ار إلى أن الطلبة خاصة ف����ي رياض األطفال والمرحلة 
االبتدائية لن يلتزموا بمعايير الس����المة والوقاية وبالتالي 
الخطر س����يكون مضاعفًا عليهم، معربًا عن استغرابه من 
ق����رار عودة طلبة المرحلة االبتدائي����ة للمدارس خالل هذه 

الفترة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بعدد المصابين. 

معاير واإجراءات العودة
وب����دوره، أكد محم����ود مطر مدير عام اإلش����راف والتأهيل 
التربوي ب����وزارة التربية والتعليم، أن ع����ودة طلبة المرحلة 
االبتدائي����ة الى الم����دارس تأتي في إطار خط����ة »العودة 
اآلمنة« التي وضعتها الوزارة سابقًا، ووفقًا لمعاير محددة 

ومدي جهوزية المدارس للعودة. 
وأوضح مطر خالل حديثه ل�«االس����تقالل«، أن هناك معاير 
تتعلق بوزارة التربي����ة والتعليم ك�« تقديرات الوزارة مدى 
التزام الم����دارس بالمرحلتين األول����ى والثانية باإلجراءات 
الوقائي����ة والبروتكول الصح����ي«، ومعاير لها عالقة بلجنة 
الطوارئ المركزية التي تقدر الحالة الوبائية بالقطاع وهل 
الوضع مناس����ب للعودة أم ال، مش����يرًا ال����ى أن التقديرات 
أظه����رت أنه ال مان����ع من عودة المرحلة الثالثة باس����تثناء 

المناطق المصنفة بالمناطق الحمراء.
وبي����ن أن افتتاح الم����دارس وإغالق بعضها يتم حس����ب 
جهوزية المدارس وموقعها وتشكيلها، حيث تم تقسيم 

المدارس إلى ثالثة أقس����ام وه����ي: أواًل مدارس واقعة في 
المناطق الحمراء وال يس����مح بالعودة إليها باستثناء طلبة 
الثانوي����ة العام����ة، ويبل����غ عددها أكثر من 100 مدرس����ة 
بالقطاع، ثانيًا: مدارس ُس����مح بالعودة إليها من الصفوف 
الس����ابع فما فوق، وُس����مح بع����ودة باقي طلب����ة الصفوف 

االبتدائية إليها. 
أما القسم الثالث، فهي مدارس مغلقة منذ انتشار فيروس 
كورونا بالقطاع ولم يتم افتتاحها هذا األس����بوع، لكن تم 
تقديم طلب إلعادة تهيئتها كي تفتح أبوابها أمام الطلبة 

األسبوع القادم. 
ونّوه إل����ى أنه يمكن للطلب����ة والمعلمي����ن القاطنين في 
المناطق الحمراء التوجه إلى مدارسهم حال وقوع المدرسة 
خ����ارج المناطق الحم����راء، ش����ريطة أن ال يكونوا مصنفين 

مصابين او مخالطين.
وفيم����ا يتعلق باإلج����راءات الوقائية الت����ي تنفذها وزارة 
التربية والتعليم في مدارس القطاع، قال مطر: »إن الوزارة 
لج����أت إلى نظام الدوام الجزئي للطلبة من خالل تقس����يم 
الشعبة الصفية إلى شعبتين على أن ال يتجاوز عدد الطلبة 
في الش����عبة 25 طالبا، وذلك لمنع االزدحام والتجمع داخل 

الصف«. 
وأضاف أنه ت����م تخصيص مقعد وطاولة مس����تقله لكل 
طال����ب، وترتب الطلبة على ش����كل متع����رج للحفاظ على 
التباعد الجس����دي داخ����ل الصف، إضافة اإللغ����اء الطابور 
الصباح����ي، وتحديد أماكن لالصطفاف أثناء االس����تراحة 
وأمام المقصف لمن����ع االزدحام، وأيضًا وضع ألية لمغادرة 

الطلبة بشكل تدريجي. 
كذلك تم تنفي����ذ عملية ربط بينات الطلب����ة ما بين وزارة 
التربية والتعليم و وزارة الصحة، حيث تستطيع من خالله 
أن تتعرف على جميع الطلبة المصابين بفايروس كورونا أو 
المخالطين، مش����يرًا الى أن هذه الفئة من الطلبة ال يسمح 
لهم بالدوام المدرس����ي، ويتم التواصل معهم عبر الصف 

االفتراضي و بطاقات التعليم الذاتي، وفق مطر. 

عقب استئناف الدراسة للصفوف من )6-1(
القلق يسيطر على ذوي الطلبة بغزة مع ازدياد رقعة تفشي »كورونا«

غزة/ دعاء احلطاب: 
حال��ة من اخل��وف والقلق ال�ضدي��د ت�ضيطر على قلوب 
ذوي طلب��ة املدار���س يف املرحل��ة الأ�ضا�ضي��ة الدني��ا 
يف قط��اع غ��زة، عق��ب ق��رار وزارة الرتبي��ة والتعلي��م 
ا�ضتئناف عملية التعليم الوجاهي لطلبة ال�ضفوف من 

الأول وحتى ال�ضاد�س، �ضمن املرحلة الثالثة والأخرية 
م��ن خط��ة »الع��ودة الآمن��ة للمدار���س«، بالتزامن مع 
الرتفاع الكبري يف عدد الإ�ضابات بفريو�س كورونا بني 

املواطنني. 
وبلغت ح�ضيلة الإ�ضاب��ات ب�«كورونا« يف القطاع خالل 

ال�ضاع��ات الأربع والع�ضرين املا�ضي��ة وفق اآخر تقرير 
يوم��ي )300( اإ�ضاب��ة وحال��ة وفاة واح��دة، يف اأعلى 
ح�ضيلة يومية منذ ب��دء املوجة الثانية من اجلائحة 
يف القط��اع املحا�ض��ر وال��ذي يفتق��ر لأدن��ى الإمكانات 

ال�ضحية للمواجهة.

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين مساء األربعاء، أن 
إدارة س���جون االحتالل نقلت جثمان الشهيد األسير كمال 
أبو وعر إلى معهد الط���ب العدلي »أبو كبير«، إلجراء معاينة 
خارجية وفحص ظاهري للجثمان واجراء صورة »سي تي« له.

وأش���ارت الهيئة في بيان لها أمس، أن األسير أبو وعر كان 
قد ُأعلن عن استش���هاده مس���اء الثالثاء بمش���فى »أساف 

هروفيه«، بعد صراع مع مرض السرطان.
وأصي���ب أبو وعر بس���رطان الحنجرة والحل���ق نهاية العام 
الماضي 2019، وقد خضع لعالج إشعاعي بعد إهمال طبي 
متعمد من قبل إدارة معتقالت االحتالل، ومن ثم تدهورت 

حالته بش���كل س���ريع فتم تحويله إلجراء عملية زرع أنبوب 
بالستيكي لمساعدته على التنفس.

وأضافت الهيئة أن إدارة س���جون االحتالل كانت قد أعلنت 
عن إصابة األسير أبو وعر بفيروس كوفيد 19 )كورونا( خالل 
تموز الماضي، بعد نقله من معتقل »جلبوع« الذي كان يقبع 
فيه حينها إلى أحد المشافي اإلسرائيلية، وبعدها تم نقله 
إلى ما يسمى »مشفى الرملة«، ليواجه الموت البطيء كغيره 
من األس���رى المرضى القابعين فيه، فالمشفى تنعدم فيه 
الخدمات الطبية والصحية، وال يوفر أي عالج لألس���رى سوى 

المسكنات واألدوية المنومة.
وحملت هيئة األسرى سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة 

عن حياة األسرى في س���جون االحتالل، وأسلوبها المتعمد 
والمقصود بإهمال أوضاعهم الحياتية والصحية، والتي كان 
آخر نتائجها استشهاد األس���ير كمال أبو وعر أحد ضحايا 

االهمال الطبي المتعمد.
وطالبت بضرورة تشكيل لجنة تحقيق خاصة وزيارة السجون 
لالطالع على خطورة األوضاع التي يعيشها المعتقلين في 

سجون االحتالل االسرائيلية.
يذكر أن الش���هيد أبو وعر )46 عامًا( من بلدة قباطية قضاء 
مدنية جنين، معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالس���جن 6 
مؤبدات و50 عامًا، وباستش���هاده قب���ل األمس يرتفع عدد 

شهداء الحركة األسيرة ل� )226( شهيدًا منذ عام 1967.

االحتالل ينقل جثمان الشهيد »أبو وعر« لمعهد طبي إلجراء معاينة خارجية

رام الله / االستقالل:
قال الناطق باس���م الرئاسة الفلس���طينية نبيل أبو 
ردينة االربعاء، إنهم مستعدون للعودة للمفاوضات 
مع االحتالل اإلسرائيلي على أساس الشرعية الدولية.

وجاء ذلك في تصريح نش���رته وكالة »وفا« الرسمية 
أمس، تعقيبا عل���ى تصريحات وزير جيش االحتالل 

»اإلسرائيلي« بيني غانتس.
وقال غانتس في تصريحات سابقة إنه »حان الوقت 
للقيادة الفلس���طينية العودة إلى المفاوضات بدون 

أعذار«.
وأكد أب���و ردينة ف���ي تصريحه اس���تعداد القيادة 
الفلس���طينية للعودة إلى المفاوضات على أس���اس 

الشرعية الدولية، »أو من حيث انتهت المفاوضات أو 
بالتزام إسرائيل باالتفاقيات الموقعة«.

 ومنذ أبري���ل/ نيس���ان 2014، توقف���ت مفاوضات 
التسوية؛ بسبب رفض »تل أبيب« وقف االستيطان 
والقبول بح���دود ما قبل حرب 1967 كأس���اس لحّل 

الدولتين.

رئاسة السلطة: مستعدون للعودة إلى المفاوضات
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في الوقت الذي ترتفع فيه ابواق الشر لتشير بأصابع االتهام الى فصائل المقاومة الفلسطينية, 
وتعد ما تس���مى بالقوائم الس���وداء وتصنف حركات المقاومة كحماس والجهاد االسالمي بانها 
حركات ارهابية ألنها تدافع عن ارضها وش���رف امتها ومقدساتها وشعبها, يخرج االمين العام 
لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين القائد زياد النخالة ليؤكد بثبات وقوة واصرار التزام حركة 
الجهاد االس���المي بنهج الجهاد والمقاومة كخيار اس���تراتيجي النتزاع حقوقنا من هذا المحتل  
الغاصب, وان مس���تقبل المنطقة مرتبط بسالح المقاومة وتمس���كها بهذا الخيار واستعدادها 
للقتال واالستش���هاد في ظل هذا الواقع المرير الذي تعيشه االمة والمنطقة برمتها, واقع يدل 
على حالة الضعف والهوان الذي  وصلت اليه, ويدل على ان هناك من يسعى لتغيير المفاهيم 
فيصب���ح لدى البعض العدو صديق���ا, والصديق عدوا, فيلهث الرس���ميون الع���رب وراء اوهام 
االس���تقرار والنمو والتقدم فيتهافتون على التطبيع مع »اسرائيل« والتحالف معها, ويحاولون 
تسويق هذا الكيان الصهيوني المجرم على شعوبهم بأنه حليف وصديق ويمكن التعايش معه 
بسالم وامان, لقد ارادوا ان يجرموا شرعية سالحنا المقاوم ونحن ندافع عنهم ونحميهم ونحمي 
ثرواتهم من اطماع الصهاين���ة المجرمين, ونرفض ان يلتحقوا بهذا الكيان الصهيوني المجرم 

كعبيد ورقيق يساقون الى مصائرهم والى الهالك المحتوم وهم يدرون او ال يدرون. 
وقد لخص االمين العام القائد زياد النخالة الحل االمثل للحالة التي نعيش���ها بالتمسك بسالح 
المقاومة, هذا الس���الح الذي دحر االحتالل من قطاع غزة, وافش���ل اهداف حروب ثالثة ش���نها 
االحتالل الصهيوني على قطاع غزة مستهدفا فصائل المقاومة الفلسطينية, واليوم عاد االحتالل 
ليلوح مرة اخرى بضربات عس���كرية موجعة للفصائل الفلسطينية, واستهداف قيادات الشعب 
الفلسطيني, والرد على كل هذا لخصه االمين العام بالتمسك بالمقاومة وعدم التخلي عن السالح 
وقد تعهد ان تبقى حركة الجهاد االس���المي امينة على س���الحها تختال في كل معاركها ضد 
االحت���الل في كافة الميادين وال تركن ابدا الى وعود زائفة واماني بعيدة المنال, انه الوفاء لدماء 
الش���هداء, والعهد مع الله ان يبقى الجهاد في س���بيله قائما ال يتوقف طالما ان هناك شبر من 
ارضنا الفلس���طينية تحت االحتالل, انها كلمات قاله���ا القائد زياد النخالة – ابو طارق في ذكرى 
القادة الش���هداء بهاء ابو العطا, الذي يحذر االحتالل من ان الس���رايا س���تطلق الصواريخ تجاه 
المغتصبات غي ذكرى استش���هاده,  والشهيد اياد صوالحة القيادي في الجهاد االسالمي في 
جنين  وقال النخالة في كلمته: »في ذكرى الش���هداء نؤك���د أن هذا هو مدى حركتنا وهي تكبر 
وسرايانا التي تمتد على امتداد الوطن ومدى جهادنا االكبر من كل الموانع والفواصل و الحواجز.. ال 

أرى فاصال بين غزة وعسقالن و جنين والعفولة« انه الجهاد على طول حدود الوطن.
وحيا القائد النخالة التحية عوائل الش���هداء واس���تذكر صمود الش���جاعية االسطوري في وجع 
االحتالل الذي كان يعتقد انه في نزهة وهو يحتاج قطاع غزة ففوجئ ببسالة الشجاعية ومناعتها 
في وجه العدوان: وقال » لقد كانت الشجاعية بوابة غزة التي تدافع عنها وقلعة الشهداء الذين 
كس���روا رتابة الحياة الذليلة، لينهضوا في مواجهة العدو« . وتابع االمين العام قائاًل: »عام كامل 
مضى و مشهد العدوان لم يغادرنا لحظة واحدة، فقد استهدفت طائرات االحتالل منزل الشهيد 
بهاء و في نفس الوقت كانت تستهدف منزل االخ القائد اكرم العجوري في دمشق، ليرتقي ابنه 
و احد االخوة المقاتلين شهداء«. هذا المشهد الذي يتحدث عنه االمين العام هو الذي يعزز من 
صمود شعبنا  ويزيدنا اصرارا وعزيمة وقوة ال تلين  هؤالء الشهداء الذين جعلوا كل شيء ممكن 
في مواجهة المشروع الصهيوني الذي زرع في وطننا بالقهر والقوة، فالشهداء هم الذين يؤكدون 
على وحدة الش���عب الفلسطيني على امتداد فلسطين وجميع اماكن الشتات«. ولفت النخالة الى 
أن بركة دماء الش���هداء التي تجمعنا اليوم تؤكد للش���هداء ولذويه���م ان هذا طريقنا للنصر و 
لفلسطين، فمن لم يقتل مات، وافضل الموت هو شهادة في سبيل الله، ونحن نسير على طريق 

الشهداء االصوب واالقرب الى الله و فلسطين والقدس.
وختم القائد النخالة كلمته قائاًل: »سنستمر في حمل شهدائنا رايات ال تنكسر، نمضي بها حتى 
القدس و فلس���طين.. الشهداء ال يموتون، انهم عند ربهم احياء يرزقون، يهبون لشعبهم مزيدا 
م���ن الحياة والقوة و العزة و الكرامة«, انه يزرع اليقين ويغ���ذي تلك العقول المتحجرة والواهمة 
ويمدها بمداد الثورة, لعلها تستفيق وتخرج من مستنقع الهزيمة الذي انغمست فيه, وتعرف 

طريقها بان النصر يتطلب استعداد وتضحية وفداء.  

سالح المقاومة ضمانة لنصرنا 

رأي
تتاب���ع دول العال���م، العظم���ى منه���ا والصغ���رى، القوي���ة 
والضعيفة، السيما مواطني هذه الدول، اإلنتخابات األمريكية 
بشغف واهتمام، فهوية ساكن البيت األبيض، وماذا سيفعل 
تؤثر عل���ى حياة غي���ر األمريكيي���ن أكثر من تأثي���ر قرارات 
حكوماتهم، وذلك يعود ببس���اطة لك���ون الرئيس األمريكي 
هو القائد السياس���ي األهم في العالم، فهو يحكم دولة تؤثر 
سياس���اتها االقتصادية والعسكرية على حياة معظم الناس 

في كل دولة وفي كل قارة.
وربما يفس���ر ذلك ترحيب الش���عوب قبل الحكومات في دول 
مثل: روس���يا، والصي���ن، وإي���ران، وكوريا الش���مالية، وكندا، 
واليابان والمكس���يك، وكذلك دول اإلتحاد األوروبي، بالرئيس 
باي���دن الذي وصل للبيت األبيض محمواًل على خطاب يعكس 
رؤية للنظام الدولي والعالقات الدولية مناقضة لرؤية الرئيس 
ترام���ب التي صنف���ت الدول األربعة األول���ى كتهديد لزعامة 
أمري���كا للنظام الدول���ي وفقًا الس���تراتيجيته المعلنة لألمن 

القومي العام 2017.
ومن جهته الش���عب الفلس���طيني تنفس الصع���داء برحيل 
الرئي���س ترامب عن البي���ت األبيض الذي أعل���ن خالل فترة 
رئاس���ته الحرب على القضية الفلس���طينية من خالل تبنيه 
الكامل للرؤية اليمينية اإلس���رائيلية للصراع في فلسطين، ال 
س���يما وأن الرئيس الجديد قد أعلن أكثر م���ن مرة وفي أكثر 
م���ن مكان إلتزام���ه بالقان���ون الدولي والمؤسس���ات الدولية 
)الش���رعية الدولية(، التي تعتبر من الركائز التي تقوم عليها 

االستراتيجية السياسية الفلسطينية.
وتجدر اإلش���ارة هن���ا إلى أنه فيما جاء ترحي���ب اآلخرين بفوز 
الرئيس بايدن ضمن اس���تراتيجية طويل���ة األمد ال تقوم في 
تعام���ل هذه الدول مع السياس���ة األمريكية نحو بالدهم بناء 
على هوية س���يد البي���ت األبيض، إال أنه ال يمك���ن الجزم بأن 
الفلس���طينيين يمتلكون مثل هكذا استراتيجية، األمر الذي 
يمكن االستدالل عليه من خالل تبني خطاب يرى أن الرئيس 
الجدي���د يزيد من ف���رص نجاح حل الدولتي���ن، على الرغم أن 
هذا الحل لم يعد ممكنًا في المدى المنظور نتيجة لسياس���ة 
إسرائيل المتواصلة باالستيطان في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية )اراضي الدولة الفلس���طينية الموعودة( ووفقًا لرأي 

الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني.
في الواقع كان الرئيس بايدن قد تعهد قبل إنتخابه بتصويب 
مس���ار أمريكا السياس���ي واالقتصادي واألخالقي الذي دمره 
الرئيس ترامب، فضاًل عن اعالنه العمل على إزالة الضرر الذي 
أصاب أمريكا قب���ل حلفائها وخصومها على الس���واء نتيجة 
الس���تراتيجية الرئيس ترامب الداخلية والخارجية، وذلك من 
خالل مقالة له ُنشرت في مجلة فورين أفريز عدد مارس/ أبريل 
من العام الجاري، حملت عنوان )لماذا على أمريكا أن تقود من 
جديد؟(، حيث كتب في هذه المقالة “إذا أصبحت أنا الرئيس 
القادم فس���أتخذ خطوات فورية إلحياء ديموقراطية الواليات 
المتحدة وتجديد تحالفاتها، وحماية المستقبل االقتصادي 

للبالد، وسأجعل أمريكا تقود العالم من جديد ]…[”.
وحول الش���رق األوس���ط قال باي���دن أن أولويات���ه هي: اعادة 
الغالبي���ة العظم���ى من الق���وات األمريكية في أفغانس���تان 
والش���رق األوس���ط للوط���ن، ومواصل���ة محارب���ة اإلرهاب في 
المنطق���ة )القاعدة وتنظيم الدولة اإلس���المية – داعش( من 

خ���الل التعاون بين عدد محدود من القوات األمريكية الخاصة 
والش���ركاء المحليين، والعودة لالتفاق النووي مع إيران إذا ما 
التزمت األخيرة ببن���ود االتفاق، وكذلك وقف الدعم األمريكي 
لحرب السعودية على اليمن، وأخيرًا إلتزام أمريكا الصارم بأمن 

إسرائيل.
ويبدو هنا أن أولويات الرئيس بايدن في الش���رق األوس���ط ال 
تنطوي على أي جديد مختلف عن االس���تراتيجية األمريكية 
المعروف���ة ف���ي المنطقة، الس���يما ف���ي ما يخ���ص الصراع 
الفلس���طيني اإلس���رائيلي، األمر الذي يش���ير الى أن اإلدارة 
الديموقراطية لن تجبر إس���رائيل على وقف االس���تيطان أو 
)الضم الصامت( لألراضي الفلس���طينية، ولن تعيد السفارة 
األمريكي���ة لتل أبيب، واألهم أنها لن تقرب الفلس���طينيين 
م���ن الدولة وفق الرؤية الفلس���طينية للدول���ة، إال أن القراءة 
المتعمق���ة له���ذه الجول���ة م���ن اإلنتخابات، وكذل���ك قراءة 
تحضير الحزبين لها قد كش���فت عن تح���والت جذرية تدور 
منذ فترة ليس���ت قصيرة داخل الح���زب الديمقراطي، خاصة 
في أوساط الجالية اليهودية األمريكية سواء المؤيدة للحزب 
الديموقراطي، أم الجمهوري في ما يخص العالقة األمريكية 
بإس���رائيل، األمر الذي من جهة دفع البع���ض من المراقبين 
للش���أن األمريكي باإلستنتاج أن أمريكا ستشهد ميالد حزب 
ديمقراطي جديد في العقد القادم أو ما يزيد، ويستدعي من 
الفلس���طينيين من جهة أخرى تعقب هذه التحوالت والبناء 
عليه���ا عند صياغة اس���تراتيجيتهم طويلة المدى لتحقيق 

أهدافهم وتطلعاتهم الوطنية.
ويمكن االس���تدالل على هذه التحوالت من خالل النقاش���ات 
الصاخبة التي شهدتها لجنة الحزب في شهر نيسان / ابريل 
الماض���ي عند صياغة برنامج الحزب، حيث تضمنت مس���ودة 
البرنامج كلمة االحتالل عند تطرقها إلسرائيل، مما دفع بايدن 
ش���خصيًا للتدخل وشطب الكلمة، كما ش���هدت المناقشات 
إصرارًا من قبل التيار اليساري في الحزب على ربط المساعدات 
األمريكية إلسرائيل بش���روط تضمن عدم  انتهاك إسرائيل 

لحقوق الفلسطينيين خاصة حقوق اإلنسان.
وفي شأن المس���اعدات أكدت الس���يدة كاماال هاريس نائب 
الرئيس خالل مخاطبتها لمجموع���ة تتكون من 1800 متبرع 
يهودي للحزب الديمقراطي يوم األربعاء الموافق 2020/8/26، 
أن الرئيس لن يربط أبدًا المس���اعدات األمريكية إلس���رائيل 
بأي نوع من الش���روط، مما دفع البعض للتعقيب بالقول “أن 
رأس الهرم القيادي في الح���زب الديمقراطي قد نجح ببراعة 
ف���ي المحافظة على دعم الحزب إلس���رائيل في برنامجه هذه 
الم���رة، إال أن هذا البعض يؤكد بالمقابل انه لن يكون بمقدور 
قيادة الحزب في المدى المنظ���ور النجاح في المرواغة، وذلك 
ألن مبدأ دعم الحزب إلس���رائيل دون ش���روط قد إنهار تمامًا 
على مس���توى قاعدة الحزب ووسطه، األمر الذي يشير إلى أنه 
لن يكون بمقدور إس���رائيل مواصل���ة إعتداءاتها على حقوق 

الفلسطينيين وتلقي مساعدات أمريكية في نفس الوقت.
أما من حيث التحوالت الجارية في أوس���اط الجالية اليهودية 
األمريكي���ة والتي كش���فتها الجولة األخيرة م���ن اإلنتخابات، 
GBAO  فتظهر نتائج المس���ح الميداني الذي نفذته شركة

بتكليف من جي ستريت )J Street( أي مجموعة الصهيونية 
الليبرالية في أمريكا، من خالل أس���لوب المقابلة الش���خصية 

م���ع عينة من اليه���ود األمريكيين بلغ عددها 800 ش���خص 
ف���ي الفترة من )10/28-11/3( من الع���ام الجاري، أن اكثر من 
%70 م���ن اليهود صوتوا لصالح الرئي���س بايدن، وأن 60% 
من الجالية تنتمي سياسيًا للحزب الديمقراطي، %14 تنتمي 
للحزب الجمهوري، %26 يرون أنفس���هم مس���تقلين، وفيما 
يصنف %32 منهم أنفس���هم كتقدميين، يرى %30 انهم 
ليبراليين، ويصنف %30 أنفس���هم كمعتدلين، فيما يرى 

%17 أنهم محافظين.
وحول مدى اهتمام الجالية بإس���رائيل أشار ما نسبته 28% 
م���ن المحافظين أنهم يعتبرون إس���رائيل أولويتهم األولى، 
فيما اعرب ما نس���بته من 1-%4 انهم مهتمين بإس���رائيل، 
وكان من الالفت أن نس���بة المهتمين بإسرائيل من اليهود 

المنتمين للحزب الديموقراطي فقد بلغت صفر%.
وفيما يتعلق بدرج���ة التأييد لرئيس ال���وزراء نتنياهو فقد 
أظهرت النتائج أن نس���بة التأييد قد إنخفضت في أوس���اط 
المؤيدي���ن له خ���الل العامين الماضي���ان، إذ فيما بلغت في 
العام 2018 ما نس���بته %35، فقد هبطت في العام الجاري 
إلى %31، وذلك مقابل إرتفاع نسبة المعارضين أو الكارهين 
لنتنياهو، حيث تظهر النتائج أن نس���بة المعارضين بلغت 
في العام 2018, %32 وارتفعت في العام الجاري الى 61%.
وحول االستيطان أظهرت نتائج المسح أن المطالبين بوقف 
االس���تيطان كليًا في الضفة الغربية ق���د ارتفعت من 27% 
في الع���ام 2018، الى %42 في الع���ام 2020، وذلك مقابل 
انخفاض نسبة المؤيدين لالس���تيطان في كل أرجاء الضفة 
الغربية من %23 العام 2018 الى %17 خالل العام الجاري.

وفيما يتعلق بالدولة الفلس���طينية فقد أظهرت النتائج أن 
ما نس���بته %72 تؤيد حل الدولتين، وما نسبته %15 تؤيد 
فرض السيادة اإلس���رائيلية على الضفة الغربية كاملة حتى 
لو نتج عن ذلك دولة عنصرية، فيما يؤيد ما نسبته %13 حل 

الدولة الديموقراطية الواحدة.
م���اذا تقول نتائج المس���ح؟ يرى الس���يد فيلي���ب ويس في 
تحليل إعالمي نش���ره موق���ع موندووي���س اإللكتروني يوم 
الخميس الموافق 2020/11/5، أن مشاركة الجالية اليهودية 
األمريكي���ة في اإلنتخاب���ات األخيرة تنطوي عل���ى جملة من 

الحقائق مثل:
-1  ت���رى الغالبية العظمى م���ن الجالية اليهودية األمريكية 

أنها ليبرالية.
-2  %22 من الجالية ما دون سن األربعين من العمر يؤيدون 

.BDS حركة
-3  الليبرالية الصهيونية المعروفة بإسم J Street ستصبح 
ف���ي المدى القريب ه���ي مركز الثقل لللوب���ي اليهودي في 
أمريكا، وس���يكون لها داعمين كثر من أعضاء الكونجرس من 
الحزب الديموقراطي، األمر الذي يعني أن منظمة اإليباك ربما 

تصبح على هامش التأثير السياسي.
-4  مؤي���دي حركة BDS م���ن الجالية اليهودي���ة األمريكية 
هم مس���تقبل الليبرالية الصهيونية في الواليات المتحدة 

األمريكية، ال سيما بعد فشل حل الدولتين.
 BDS 5  ستش���هد الليبرالي���ة الصهيونية المؤي���دة لحركة-
ضغوط���ًا ضخمة في عه���د الرئي���س باي���دن ونائبته كامال 

هاريس.

القضية الفلسطينية والجولة األخيرة من االنتخابات األمريكية
العميد / أحمد عيسى

ال يختلف عاقالن على أن أسوأ رئيس أمريكي بالنسبة للعرب 
وللقضية الفلس���طينية هو دونالد ترامب، فهل ذلك يعني 

أن جو بايدن رائع ومليح للعرب ولقضيتهم الفلسطينية؟
قد يكون جو بايدن رئيسًا جيدًا للشعب األمريكي، وسيحدث 
الكثير من اإلصالحات الداخلية، وس���يجد المواطن األمريكي 
فارق���ًا جوهريًا بين الحزبين الجمه���وري والديمقراطي على 
الصعي���د الحيات���ي، ولذلك اندفع الش���عب بق���وة الختيار 
حاكم���ه، ولكن السياس���ة الخارجي���ة األمريكي���ة محكومة 
بالمؤسسة، والقضية الفلس���طينية جزء من هذه السياسة 
التي ترى بإسرائيل حليفًا استراتيجيًا، وترى بالفلسطينيين 

أقلية قومية لها حقوق إنسانية فقط.
لقد كشف جو بايدن عن سياسته قبل أن يصير رئيسًا بزمن 
بعيد، حين ق���ال: لو لم تكن هناك إس���رائيل، لتوجب على 
أمريكا إيجاد إس���رائيل، وحين قال: أنا صهيوني، وأبي قال 
لي: ليس ش���رًط أن تكون يهوديًا لتك���ون صهيونيًا، وقال: 

إس���رائيل ضرورة ألمن اليهود في جميع أنحاء العالم، فهذه 
اللغة تكشف عن عميق الترابط الروحي بين جو بايدن وفكرة 
قيام دولة إس���رائيل وتوسعها على حساب العرب، وقد كان 
ج���و بايدن من بين المرحبين بالتطبيع بين إس���رائيل ودولة 
اإلم���ارات والبحرين، وبالتالي فمن المتوقع أن يس���تمر على 
نفس النهج السياسي الذي بدأه ترامب في الشرق األوسط، 
بل سيعسى إلى توس���يع دائرة الموقعين على االتفاقيات 
لصالح إسرائيل من باب االعتراف بالفضل لنسبة %77 من 

يهود أمريكا الذين أعطوه صوتهم.
س���يفرح بعض الفلس���طينيين لف���وز بايدن، وس���يجدون 
فرصتهم للعودة إلى المش���هد التفاوض���ي بعد تجاهلهم 
م���ن إدارة ترامب، ولكن هذه العودة التي س���تخدم القيادة 
الفلس���طينية لن تخ���دم القضية الفلس���طينية، ولن تحل 
الص���راع وفق مفهوم بايدن الذي قال: إس���رائيل هي القوة 
األمريكية األهم في الش���رق األوس���ط، وبادين صاحب فكرة 

تقس���يم العراق وتمزيق س���وريا، وال يتحق���ق تدمير البالد 
العربية إال لصالح إسرائيل، وقد أخذ بايدن على نفسه عهدًا 
بحماية إسرائيل، جاء ذلك أثناء حملته االنتخابية في والية 

بنسلفانيا، حين تعهد بمواجهة العداء للسامية بكل حزم.
ما س���بق من أف���كار باي���دن ومعتقداته السياس���ية تحذر 
الفلس���طينيين من الغرق في األوهام السياسية التي عبرت 
عنها الس���يناتور كام���اال هاريس المرش���حة الديمقراطية 
لمنص���ب نائ���ب الرئيس، والت���ي وعدت من خ���الل مقابلة 
صحفية بضمان تمتع الفلسطينيين واإلسرائيليين بتدابير 
متس���اوية من الحري���ة واألم���ن واالزده���ار والديمقراطية، 
وااللت���زام بح���ل الدولتي���ن، ومعارضة أي خط���وات أحادية 
الجان���ب تقوض ه���ذا اله���دف، معارضة الضم والتوس���ع 
االستيطاني، استعادة المساعدات االقتصادية واإلنسانية 
للشعب الفلسطيني، معالجة األزمة اإلنسانية المستمرة في 
غزة، إعادة المساعدات لوكالة “أونروا”، إعادة فتح القنصلية 

األمريكية في القدس الش���رقية، إعادة فت���ح بعثة منظمة 
التحرير الفلسطينية في واشنطن.

تلك الوع���ود األمريكية المعس���ولة كانت قائم���ة في زمن 
الرئي���س األمريك���ي الس���ابق ب���راك أوبام���ا، وم���ع ذلك لم 
ينت���ه االحتالل، ول���م تقم دولة فلس���طينية، ول���م يتمتع 
الفلس���طينيون بالديمقراطي���ة، ول���م يزده���ر االقتص���اد 
الفلسطيني، ولم تزح الحواجز العسكرية، ولم ينته الحصار 
عن غزة، ول���م يتوقف تهويد القدس، وه���ذا مربط الفرس 
الذي عبرت عن���ه كاماال هاريس حين قال���ت: إذا فاز بايدن، 
فإنه سيحتفظ بالسفارة األمريكية في القدس، وهذا يعني 

االعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة اسمها إسرائيل.
فه���ل ظل رج���اء سياس���ي م���ن باي���دن لصال���ح القضية 
الفلس���طينية خالفًا للمس���اعدات المالية، وتبادل الزيارات، 
وعقد المؤتمرات؟ يقول المث���ل العربي: ما حّك جلدك مثُل 

ظفرك!

د. فايز �أبو �شمالةال تفرحوا كثيرًا لفوز الصهيوني جو بايدن
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أعلن أنا المواطن / س���مير محم���ود محمد زقوت 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )975217647( فعلى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / احمد س���عيد ش���اكر النجار 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )801114885( فعلى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواط���ن / عبد الرحمن محمد مصطفى 
العقاد عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رق���م )410954711( فعل���ى من يجدها 

رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / ايمان ماه���ر علي الفرام عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل 
رق���م )926653171( فعلى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / ميادة س���عيد ش���اكر دويمة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )967737784( فعلى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / غالية س���ليمان محمود وادي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )905330916( فعلى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
كش���فت معطيات تقرير رس���مي صادر ع���ن وزارة 
المالية الفلس���طينية، أن اإليرادات غير الضريبية، 
بلغت 819 مليون شيكل على »أساس االلتزام« منذ 

مطلع 2020 حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأظهرت األرقام، أن الفلس���طينيين دفعوا حوالي 
777 مليون شيكل، كرسوم وطوابع من شهر كانون 

ثاني/ يناير حتى أيلول/ سبتمبر الماضي.
وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن 
وزارة المالية، فإن اإليرادات المالية المحلية للخزينة 
توزع بين إيرادات ضريبي���ة وإيرادات غير ضريبية 

وإيرادات المقاصة الفلسطينية.
ومن أنواع رس���وم المعام���الت الحكومية المصفنة 
تحت بند ايردات الرس���وم غي���ر الضريبية المحلية 
)رس���وم طوابع، رس���وم التس���جيل المدني، رسوم 
خدم���ات صحي���ة، رس���وم تأمي���ن صحي، رس���وم 
المواصالت، رس���وم الزراعة، رس���وم الحكم المحلي، 
رس���وم وزارة االقتصاد، رس���وم المحاكم الشرعية(، 

إضافة إلى 8 أنواع أخرى من الرسوم.
وفي تفاصيل اإليرادات غير الضريبية التي تجبيها 
الحكومة، أظهرت البيانات أن رسوم التأمين الصحي، 
كانت  من أعلى الرسوم التي دفعها الفلسطينيون 

من بداية العام الجاري.
 وبلغت قيمة الرس���وم المدفوعة للتأمين الصحي، 

حوالي 163 مليون شيكل.
وأظه���ر التقرير ان المواطنين دفعوا في الش���هور 
التس���عة األولى للع���ام الحالي، قراب���ة 162 مليون 
شيكل رس���وم مزاولة المهنة، وحوالي 137 مليون 

شيكل تحت بند رسوم اخرى.
وفيما يتعلق برس���وم المدفوعة تحت بند رس���وم 
مواص���الت، بلغت 101 مليون ش���يكل، و64 مليون 
شيكل دفعت  كرسوم خدمات صحية،  و62 مليون 
ش���يكل دفعت كرس���وم لس���لطة االراضي، ودفع 
المواطنين حوالي 29 مليون ش���يكل رسوم مجلس 
القضاء االعلى و22 مليون رسوم البريد واالتصاالت.

وهن���اك رس���وم اخ���رى يدفعه���ا المواطنين في 
فلسطين للوزرات والمؤسسات الحكومية الرسمية، 
كرسوم لوزارة االقتصاد والمحاكم الشرعية والحكم 

المحلي والتربية والتعليم وغيرها.
تظهر بيانات الميزانية الفلس���طينية، تراجعا في 
اإلي���رادات المحلية، بس���بب تبع���ات كورونا، حيث 

تواج���ه الحكومة الفلس���طينية تراجع���ا حادا في 
اإليرادات المالية الناجمة عن توقف اس���تالم أموال 
المقاصة واإليرادات المحلية من جهة، وتراجع الدعم 

الخارجي الموجه لدعم الموازنة، من جهة أخرى.
وتعد الضرائب المجباة محليا أو عبر المقاصة، مصدر 
الدخل الرئيس للحكومة الفلس���طينية، إلى جانب 
رس���وم المعامالت الحكومية، بنسبة تبلغ 83% من 

مجمل اإليرادات، وفق بيانات ميزانية فلسطين.
في 2019، بلغ متوس���ط اإليرادات المالية المحلية 
)ال تش���مل أموال المقاصة( 4.225 مليار ش���يكل، 
بمتوسط ش���هري يبلغ 352 مليون شيكل، تشكل 
نس���بتها 64% من إجمالي فاتورة األجور الشهرية 

للموظفين.

777  مليون شيكل دفعها الفلسطينيون للحكومة كرسوم وطوابع

رام الله / االستقالل:
 قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الحصار 
المالي واالقتصادي المفروض على السلطة هدفه »إرغامنا 

على القبول بتصفية قضيتنا«.
ج����اء ذلك ف����ي كلمة مص����ورة نش����رها عل����ى صفحته 
بعبر »فيس����بوك«، عش����ية الذكرى ال�����16 لرحيل الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات التي صادفت يوم أمس االربعاء.

وأضاف اش����تية: »لذكرى رحيل عرفات هذا العام مغزى 
خاص، لنخبره أننا ال زلنا ذات الش����عب، شعب الجبارين، 
الذي حاصروه سياس����يا وعس����كريا واقتصادي����ا وماليا 
ليستسلم ويقبل بتصفية قضيته، وما تسمى الصفقة 
النهائية )صفقة القرن األمريكية( التي تنهي حق تقرير 

المصير«.
وأضاف: »ظهرت للعالم قدرتنا على الصمود في وجه أي 
ضغ����ط من قوة عظمى وغير عظمى، وأن ثوابتنا الوطنية، 

ليست موضوعا للمساومة«.
وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي قال الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس إن الدول العربية لم تف بالتزاماتها المالية 

تجاه السلطة منذ بداية العام.
واإلثنين، أطلقت »أونروا«، نداء استغاثة لتوفير 70 مليون 

دوالر، لدفع رواتب موظفيها لش����هري نوفمبر/ تش����رين 
الثاني، وديسمبر/ كانون األول.

وتعاني »أون����روا، التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ماليين 
الجئ فلس����طيني، م����ن أزمة مالية خانق����ة، منذ تجميد 
الواليات المتحدة، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، 

كامل دعمها للوكالة. 
وقال اش����تية: »توجهنا ونتوجه ألش����قائنا العرب، على 
المس����توى الثنائي أو تحت مظلة جامعة الدول العربية، 
لحوار معمق بش����أن األوضاع والسياس����ات العربية في 
الش����ؤون المختلفة، وفي مختل����ف القضايا من القضية 
الفلس����طينية والعالق����ات في إط����ار المرحل����ة الدولية 

المقبلة«. 
وأضاف اش����تية: »ال يمكن أن نقبل مقولة أن فلسطين 
ليس����ت أولوية عل����ى أجن����دات العالم الي����وم«، متهما 
المطبعي����ن ب�«التهرب من مواجهة اس����تحقاقات الحل 

للقضية الفلسطينية«.
وبع����د توقيع اتفاقتي التطبيع بين إس����رائيل وكل من 
اإلم����ارات والبحرين في البيت األبيض في 15 س����بتمبر/
أيلول الماضي، سارع سياسيون وكتاب وإعالميون عرب 

إلى نشر تغريدات بوسم »فلسطين ليست قضيتي«.

اشتية: الحصار المالي هدفه 
إرغامنا على تصفية قضية فلسطين

رام الله/ االستقالل:
أكد رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي بمنظمة التحرير الفلسطينية 
يوم أمس، على رفض قرار »األونروا« القاضي بتأخير رواتب الموظفين عن شهري 
نوفمبر وديسمبر، مشدًدا على أن األجدر من وكالة الغوث، كان المزيد من الجهد 

لحل هذه األزمة من خالل التوجه للدول المانحة.
وأش���ار أبو هولي ف���ي تصريح له، أنه كان بإم���كان »األون���روا« التوجه إلى أحد 
المؤسس���ات الدولية أو البنوك لالقتراض وسد العجز المقدر ب� 30 مليون دوالر 
عن ش���هر نوفمبر و40 مليون دوالر عن ش���هر ديس���مبر، بداًل من تصدير هذه 
األزمة ومفاجأة 28 ألف موظف لديهم الكثير من االلتزامات المالية بهذا القرار.

وأضاف أب���و هولي: كان األجدر من »األونروا« أيض���ًا التوجه لألمين العام لألمم 
المتحدة بصفتها إحدى مؤسسات األمم المتحدة، لطلب رفع الموازنة المرصودة 

لوكالة الغوث من 3% إلى 10% وبالتالي تنتهي أزمة رواتب 2020.
وش���دد أبو هولي على أن الخشية في موضوع تصدير األزمات المتكررة من ِقبل 
إدارة »األونروا«، هو أن تصبح األزمات المؤقتة دائمة ويصبح هناك استس���هال 
في حل األزمات المالية على حس���اب الخدمات المقدمة لمجتمع الالجئين وعلى 

حساب رواتب الموظفين وهذا مرفوض.
وتاب���ع أبو هولي: نتفهم األزمة المالية والتي كان الس���بب األول فيها هو قطع 
المس���اعدات من الواليات المتحدة األمريكية بقيمة 360 مليون دوالر، ونتفهم 
أن منبع هذه األزمة سياسية والهدف منها تجفيف موارد وكالة الغوث ومقدمة 
إلغالقها لش���طب ملف الالجئين، لك���ن حل األزمة المالي���ة يتمثل في البحث 
عن ممولين جدد وتوس���يع قاعدة المانحين وليس تقليص الخدمات وافتعال 

األزمات.
وجدد أبو هولي تأكيده على أن هذه المؤسسة األممية عندما أسست بقرار 302 
للعام 1949 أسست على قاعدة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ومن ال 

يستطيع أن يقوم بهذه المهمات عليه طلب العون من الجميع.

رئيس دائرة الالجئين : حل األزمة المالية 
»لألونروا« يتمثل بالتوجه لهذه الجهات!

رام الله/ االستقالل:
 تراجع الدعم المالي العربي للميزانية الفلس���طينية بنسبة 
82.9% خالل الشهور التسعة األولى من العام الجاري، على 

أساس سنوي.
جاء ذلك، بحس���ب مس���ح إس���تند على بيان���ات الميزانية 
الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، وبين أن الدعم العربي 
الرئيس���ي القادم من الس���عودية متوقف منذ مارس/ آذار 

.2020
وبل���غ إجمال���ي الدع���م المالي العرب���ي المق���دم للميزانية 
الفلسطينية، 132.3 مليون شيكل منذ مطلع العام الجاري، 
حتى نهاية س���بتمبر/ أيلول الفائت، من 769 مليون شيكل 

خالل الفترة المقابلة من العام الماضي.
والدول العربية التي قدمت دعما لميزانية فلس���طين حتى 

نهاية س���بتمبر الماضي، هي: الس���عودية، وقطر، وسلطنة 
عم���ان، بينما تلك التي قدمت دعم���ا في الفترة المقابلة من 

2019: السعودية، العراق، الجزائر، قطر.
وبلغ الدعم الس���عودي خالل العام الج���اري 107.4 ماليين 
ش���يكل، مقارنة مع 469 مليون ش���يكل في الفترة المقابلة 
من 2019. بينما بلغ الدعم القطري للميزانية خالل الش���هور 
التس���عة األولى 2020، نحو 21.5 مليون شيكل، مقارنة مع 

170 مليون شيكل في الفترة المقابلة من 2019.
في المقابل، بلغ دعم سلطنة عمان 3.46 ماليين شيكل خالل 

العام الجاري مقارنة مع صفر شيكل في الفترة المقابلة.
ولم تقدم مصر أي دعم لفلس���طين خ���الل العامين الجاري 
والماضي، كما لم تقدم الجزائر أي دعم في 2020، مقارنة مع 

94 مليون شيكل على أساس سنوي.

الدعم العربي لميزانية فلسطين يهوي بنسبة 83 % في 9 شهور

عواصم/ االستقالل:
ارتفعت أسعار النفط، خالل تعامالت يوم أمس، وجاء ذلك 
بع���د بيانات أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الواليات 

المتحدة سجلت هبوطا حادا األسبوع الماضي.
وبحلول الس���اعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود 
اآلجلة للخام األمريكي »غرب تكس���اس الوس���يط« بنسبة 

2.56% إلى 42.42 دوالر للبرميل.
في حين صعدت العقود اآلجلة لخام »برنت« بنسبة %2.57 

إلى 44.73 دوالر للبرميل، وفقا لبيانات موقع »بلومبرغ«.
وج���اء االرتف���اع بعدما أظهرت بيانات م���ن معهد البترول 
األمريكي أن مخزونات النفط الخ���ام في الواليات المتحدة 

سجلت هبوطا حادا األسبوع الماضي.
وهبطت مخزون���ات الخام 5.1 مليون برميل في األس���بوع 
المنتهي في الس���ادس من نوفمبر الجاري إلى حوالي 482 
ملي���ون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 

913 ألف برميل.

النفط يصعد بنحو 2.6 %
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أعل���ن أنا المواط���ن / غنيم���ه عزات خلي���ل ثاري عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)946664323( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواط���ن / احمد هاني احم���د ابو صقرعن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)402515530( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / اكرم سمير عبد ابراهيم عبد العال 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803902634( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواط���ن / رامي محمد ناف���ع  جمال صالح 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905215885( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / ش���يرين كمال محمد األش���قر عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)903498483  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / مريم ابراهي���م حموده النجار عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803286046( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

بيروت/ االستقالل:
كش����ف وزير الس����ياحة والش����ؤون االجتماعية 
في حكومة تصري����ف األعم����ال اللبنانية، رمزي 
مش����رفية، أنه يوجد نحو ملي����ون ونصف مليون 
سوري الجئ في لبنان، وأن هناك خطة موضوعة 
لتس����هيل عودتهم إلى وطنهم بالتنس����يق مع 

الخارجية السورية.
وقال الوزير اللبناني، على هامش مش����اركته في 
المؤتمر الدولي لالجئين الس����وريين، يوم أمس، 
إن » ثل����ث س����كان لبن����ان اليوم هم م����ن األخوة 
السوريين ويش����كلون %30 من س����كان لبنان، 
ولدينا مليون ونصف مليون س����وري«، مؤكًدا أن 
»هناك خطة إلعادتهم بالتنس����يق مع الخارجية 

السورية«.
وتاب����ع موضح����ا: »لبن����ان يعان����ي ضغوط����ات 
اقتصادية وصحية ومادية ومالية تكفيه للقيام 

بخطوة إعادة النازحين السوريين.
وق����ال: »هناك 5.3 إلى 5.8 مليون الجئ س����وري 
خارج س����وريا و6 ماليين نازح داخل سوريا، وهذا 
يتطلب قوى عظمى تدعم عملية إعادة الالجئين، 
وهذا العمل من المفترض أن يتم في وقت سريع 
ألن إطالة المدة الزمنية من شأنها تعقيد األمور«.

وأضاف: »الحكوم����ة اللبنانية الحالية والتي هي 

بوضع تصري����ف األعمال كنا قد أقرينا في تموز/ 
يوليو الماضي، خطة لسياس����ة ع����ودة الالجئين 
الس����وريين توافقن����ا عليها في مجل����س الوزراء 

باإلجماع«.
وق����د أع����رب الوزي����ر اللبناني، خ����الل كلمته في 
المؤتم����ر عن تقدير بالده لدور روس����يا في دعم 
س����وريا ولبنان في مكافح����ة اإلرهاب، وجهودها 

في إعادة الالجئين السوريين.
وأش����ار إلى أن وباء كورونا أع����اق عودة الالجئين 
الس����وريين الذين ه����م مدعوون إلع����ادة إعمار 

بالدهم.
وانطلق����ت، يوم أم����س، أعمال المؤتم����ر الدولي 
لالجئين في دمش����ق، بمش����اركة دولية واسعة، 

أبرزها من روسيا والعراق وإيران ولبنان.

وزير لبناني : وضعنا خطة إلعادة 
نحو 1.5 مليون الجئ سوري لوطنهم

القاهرة/ االستقالل:
أعلنت الحكومة المصرية، يوم أمس، منح المحافظين س����لطة تقديرية 

لتعطيل الدراسة ُكل في محافظته، وفقا للظروف المستجدة.
جاء ذلك على لس����ان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، 
مشيرا إلى أن تعطيل الدراس����ة ُيسهم في التخفيف من وطأة سقوط 

األمطار الغزيرة على تلك المحافظات حال حدوثها. 
وأضاف مدبولي، خالل االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء يوم أمس، أّن 
التعطيل يتيح الفرصة أمام األجه����زة المحلية في التعامل الفورّي مع 

الموقف أو أي مس����تجدات تتعلق به.
ونوه رئيس الحكومة المصرية، بأن هذا األسبوع شهد كذلك حدوث نوة 
المكنسة في محافظتي اإلسكندرية ومطروح، وبناء على تقارير األرصاد 
الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعالن حالة الطوارئ، مشيرا 
في الوقت ذات����ه إلى أّنه كان يتابع الموق����ف تليفونيا مع المحافظين 

على مدار اليوم.
وفي ه����ذا الصدد، وج����ه رئيس مجلس ال����وزراء، الش����كر لوزير الدفاع  
واإلنت����اج الحربي، القائ����د العام للقوات المس����لحة، عل����ى دور القيادة 
الش����مالية، وقي����ادة الق����وات البحرية ف����ي تقديم الدعم والمس����اندة 
لمحافظة اإلسكندرية، للتعامل مع كمية األمطار الغزيرة التي استمرت 

في الهطول لساعات طويلة.
ومنذ مس����اء الجمعة الماضي، تتعرض المدينة الس����احلية، لموجة من 
الطقس الس����يئ، مع س����قوط أمطار غزي����رة، ما أدى لتعطيل الدراس����ة 
بالم����دارس والجامعات وإلغ����اء حفل افتت����اح مهرجان اإلس����كندرية 

السينمائي.

الحكومة المصرية تمنح 
المحافظين سلطة تعطيل الدراسة

موسكو/ االستقالل:
وقع رئيس الوزراء الروس���ي، ميخائيل ميشوس���تين، مرسوما حكوميا إلنشاء 

مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية في السودان.
يش���ار إلى أنه في عام 2017، صرح عمر البش���ير، الذي كان رئيس���ا للسودان 
في ذلك الوقت، أنه ناقش مع الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين ووزير الدفاع 
سيرغي شويغو إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر األحمر في السودان. 
بعد ذلك أوضح السفير الروسي في الخرطوم أن الطرفين يناقشان فتح مركز 

لوجستي وليس قاعدة عسكرية كاملة.
وتم االتفاق على الوثيقة، في الوقت الحالي، مع وزارة الدفاع الروس���ية ووزارة 
الخارجية والجانب السوداني، وتم نقلها إلى الرئيس الروسي ليتم توقيعها.

وجاء في الوثيقة أن »المركز اللوجستي هو تشكيل عسكري للقوات المسلحة 
الروسية مزود بمعدات عسكرية وأخرى خاصة، ومرافق إلصالح السفن الحربية 
الروسية، باإلضافة إلى مخزونات من العتاد والممتلكات األخرى المنتشرة في 

أراضي جمهورية السودان«.
وبحسب مس���ودة االتفاقية، لن يتجاوز الحد األقصى لعدد األفراد الروس في 
النقطة البحرية 300 شخص، وكذلك لن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من 

البقاء هناك في وقت واحد.

روسيا تنشئ مركزًا 
لوجستيًا لقواتها 

البحرية في السودان

انقرة/ االستقالل:
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بالده 
للعمل م���ع القوى الفاعل���ة في المنطقة وعلى رأس���ها 
روسيا، من أجل بناء سوريا الجديدة، مشددا على ضرورة 

إبعاد المنظمات اإلرهابية من أجل تحقيق ذلك.
وقال أردوغان، يوم أمس: »مس���تعدون للعمل مع القوى 
الفاعل���ة في المنطقة على رأس���ها روس���يا من أجل بناء 
سوريا الجديدة بإرادة شعبها«، مضيفا: »نأمل بدء مرحلة 
س���الم وأمن في س���وريا مماثلة لقره باغ في أقصر وقت 

ممكن«.
وأعلن مركز المصالحة بين األطراف المتحاربة في سوريا، 
يوم الخميس الماضي، أن المسلحين في إدلب يشغلون 
مواق���ع التش���كيالت المعتدل���ة، األمر الذي قد يش���ير 
إلى وجود خط���ط لتصعيد األوضاع م���ن أجل تقويض 

االتفاقات بين تركيا وروسيا.
وق���ال نائ���ب رئي���س مرك���ز المصالحة بي���ن األطراف 
المتحارب���ة ف���ي س���وريا، ألكس���ندر غرينكيفيتش، إن 
المسلحين الموالين لتنظيم »جبهة النصرة« »المحظور 

في روس���يا« قد قاموا بزيادة القصف من أراضي منطقة 
خف���ض التصعيد في إدلب، مش���يرا إل���ى أن 39 جنديا 
سوريا قد لقوا مصرعهم منذ شهر تشرين األول/أكتوبر.

وقال غرينكيفيتش في إحاطة: »القوات الجوية الروسية 
والقوات المس���لحة الس���ورية ال تقوم بقصف األهداف 
المدني���ة. وفي الوقت نفس���ه، نالحظ زي���ادة كبيرة في 
انتهاك نظام وقف إطالق النار من جانب التش���كيالت 
المس���لحة غي���ر القانوني���ة الموالية لتنظي���م »جبهة 

النصرة« .

أردوغان: نأمل بدء مرحلة سالم في سوريا مماثلة لقره باغ

انقرة/ االستقالل:
أعلنت وس���ائل إعالم تركية، يوم امس، عن مقتل 5 
أشخاص بعد اصطدام قارب صيد تركي بناقلة نفط 

يونانية في مياه البحر األبيض المتوسط.
وذكر موقع »دوتش فيليه« األلماني أن الس���لطات 

التركية نجحت بانتش���ال 4 جثث من أصل خمسة 
أش���خاص قتلوا نتيجة االصطدام بين قارب تركي 

وناقلة يونانية في مياه البحر األبيض المتوسط.
وأش���ار الموقع إل���ى أن ناقلة ترفع العل���م اليوناني 
اصطدمت بقارب صيد تركي على بعد 15 ميال بحريا 

من مدينة كاراتاس في والية أضنة جنوب  تركيا .
وأضافت أن الح���ادث وقع يوم أمس، وعثر صيادون 
من قوارب أخ���رى على الق���ارب المنك���وب مقلوبا. 
وأفادوا بأن القارب، انقلب بعد اصطدامه بس���فينة  

ترفع العلم اليوناني.

5 قتلى في اصطدام ناقلة نفط يونانية بقارب تركي

المنامة / االستقالل:
توفي يوم أمس، الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد 

آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين.
ونعى الديون الملكي البحريني رسميا الفقيد في 

مستشفى مايو كلينك في الواليات المتحدة.
وس���تتم مراس���م الدفن بعد وص���ول جثمانه إلى 
المنامة وس���وف تقتصر مراس���م الدفن على عدد 

محدد من األقارب.

 وقد أمر ملك البالد بإعالن الحداد الرس���مي أسبوعًا 
مع تنكي���س األعالم وتعطيل العم���ل في الدوائر 
الحكومي���ة لم���دة ثالثة أي���ام، ابتداًء م���ن اليوم 

الخميس.

وفاة رئيس الوزراء البحريني
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غزة/االستقالل:
ال زالت أندية الدرجتين الممتازة واألولى 
الغزي���ة تواصل, خوض مباريات ودية, 

استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
وأقيمت أم���س ثالث مباري���ات ودية, 
حيث حق���ق خدم���ات خانيونس فوزًا 
الزيتون بهدفين  معنويًا على فري���ق 
نظيفين سجلهما عبد الله قفة، وخالد 
النجار, في اللق���اء الذي جمعهما على 

ملعب خانيونس البلدي.

وعلى ملعب بيت حانون البلدي, تعادل 
أهل���ي بي���ت حانون مع ضيف���ه اتحاد 
الشجاعية بهدفين لكل منهما, سجل 
للش���جاعية عالء عطية ومحمد جندية, 
فيما سجل للحوانين رشيد دبور وأمين 

الحلو.
ه���ذا وتغل���ب ش���باب الزواي���دة على 
ضيفه القادسية بثالثة أهداف مقابل 
هدفين, في اللقاء الذي جمعهما على 

ملعب الدرة وسط قطاع غزة.

سجل للزوايدة, محمد أبو سبلة ومحمد 
تمراز، واألس���مراني ماجد بريك, بينما 
العرجا  إبراهي���م  للقادس���ية  س���جل 

وإبراهيم جربوع.
وفي لق���اء ودي، تفوق ن���ادي خدمات 
المغ���ازي على ج���اره ن���ادي المصدر 

بهدفين مقابل هدف وحيد.
الممتازة  الدرجتين  دوري  وس���ينطلق 
واألول���ى في الس���ابع والعش���رين من 

الشهر الجاري.

أندية غزة تواصل استعداداتها للموسم الجديد

مدريد/ االستقالل:
قال دان���ي كارفاخال، مدافع ري���ال مدريد، إن 
فريقه س���ُيقاتل على جميع األلقاب الممكنة 
خالل الموسم الحالي، مشددًا على أن الفرص 
باتت متكافئة ومتس���اوية في بطولة الدوري 

اإلسباني.
ويمر ريال مدريد بأوقات س���يئة على صعيد 
النتائ���ج محليًا وأوروبيًا، حيث تلقى حتى اآلن 
3 هزائم وتعادل مرتين في 11 مباراة، وهو ما 
أثار غضب الجماهير، لدرجة أن بعضهم طالب 

برحيل المدرب زين الدين زيدان.
وق���ال كارفاخ���ال ف���ي تصريحات نش���رتها 
صحيفة )آس( اإلسبانية: “أعتقد أننا جميعًا 
في حال���ة بدنية جي���دة وأتمن���ى أن نحظى 

بش���هرين إلى ثالثة أشهر جيدة، الفكرة هي 
القتال م���ن أجل جميع األلق���اب بما في ذلك 

السوبر اإلسباني، الذي سيقام في يناير”.
وتابع: “نحن مع المدرب حتى الموت والنادي 
والزمالء، فلس���فة زيدان هي أن نكون جميعًا 
متحدون، وأن نسير جميعًا في نفس االتجاه 

وهذا ما فعله طوال السنوات الماضية هنا”.
وواصل: “في بعض األحيان ال يمكن الفوز في 
كل المباريات، ويبدو أننا في أزمة، في النهاية 
عليك أن تعت���اد قلياًل على ه���ذه التقلبات، 
هذا الصعود والهبوط في األحاسيس والنقد 

والمديح، هدفنا هو الحفاظ على النسق”.
وأوضح: “من الصعب الفوز بكل المباريات ضد 
الفرق التي ال تش���ارك بالمسابقات األوروبية، 

لديها أس���بوع كامل للتحضير للمباراة، وتنال 
قسطًا وافرًا من الراحة ويمكن أن تحلل الخصم 

بشكل أفضل”.
وأردف: “أتفهم أنه من الصعب على جماهير 
ريال مدري���د أن ترى الفري���ق ال يفوز بجميع 
المباريات، لكن اليوم أصبح كل شيء متكافئًا 
وجمي���ع الفرق قوي���ة على الصعي���د البدني، 
لكن ال يمكن التش���كيك فيمن نحن، ولذلك 

سنحاول التحسن”.
وح���ول تجديد عقده م���ع ريال مدري���د، قال: 
“عقدي يمتد حتى عام 2022، ونحن نتفاوض 
بشأن التمديد ولكن هذا ليس بالوضع السهل 
للنادي حاليًا، مع كل األوضاع التي نمر بها هذا 

أمر معقد”.

كارفاخال: سنقاتل على جميع األلقاب

بوينس آيرس/ االستقالل:
تحوم ش���كوك كبيرة حول قدرة ليونيل ميسي 
على اللحاق بمباراة األرجنتين وباراجواي، ضمن 
فعالي���ات الجولة الثالثة م���ن تصفيات أمريكا 

الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
ووصل ميس���ي إل���ى األرجنتين ي���وم االثنين 

الماضي، وش���ارك في تدريب���ات المنتخب ، 
ولكن تبين أنه ُيعاني من إصابة طفيفة قد 

تمعنه من المشاركة في لقاء باراجواي.
وبحسب ش���بكة “TyC” األرجنتينية، 
فإن ميس���ي يشكو من ألم طفيف في 
الكاح���ل، لكنه تدرب جي���دًا ، ولذلك 
من غير المعروف ما إذا كان سيلعب 
ضد باراجواي، أم سُيفضل المدرب 

ليونيل سكالوني إراحته.
وأضاف���ت الش���بكة المذك���ورة، 
من أن ليونيل ميس���ي ال���ذي تألم 

من كاحله في األسبوع الماضي، و طلب 
رونالد كومان مدرب برش���لونة أن يلعب الشوط 
الثاني فقط ضد ريال بيتيس، من أجل أن يكون 

جاهزًا لمواجهتي باراجواي وبيرو.
وُيعاني منتخب األرجنتين كثيرًا عندما يغيب 
عنه ليونيل ميس���ي، فمن دون���ه، حقق راقصو 
التانج���و 17 نقطة من أصل 39 ف���ي المباريات 
الرسمية )الفعالية 43.59٪(، أما بحضوره، فقد 
حقق األلبيسيلس���تي 176 نقطة من أصل 273 

)الفعالية ٪64.47(.
وفي س���ياق متص���ل، قال���ت نفس الش���بكة، 
إن نيك���والس تاجليافيكو والوت���ارو مارتينيز، 
مه���ددان بالغياب ع���ن مباراة باراج���واي أيضًا، 
بسبب معانتهما من األلم في العضلة الخلفية 

للفخذ.

شكوك حول مشاركة ميسي ضد الباراجواي

لندن/االستقالل:
يرتبط كريس���تيانو رونالدو بالعودة إلى فريقه 
السابق مانشس���تر يونايتد، وسط مزاعم ُتؤكد 

بأن هذا هو موسمه األخير مع يوفنتوس.
ويتطل���ع يوفنت���وس لتخفيض فات���ورة أجور 
الالعبين، ولذل���ك تنوي إدارة الس���يدة العجوز 
التخلي عن كريستيانو رونالدو باعتباره صاحب 

أعلى راتب )28 مليون جنيه استرليني(.
وفي حال رحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس، 
فإن األندية التي تود الحصول على خدماته، لن 

تكون قليلة، رغم أنه يبلغ من العمر 35 سنة.
وبحس���ب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، 
فإن مانشس���تر يونايتد مهت���م بالتعاقد 

م���ع نجمه الس���ابق كريس���تيانو رونالدو، حيث 
ينوي يوفنتوس التخلي عنه للتخلص من راتبه 
المرتفع الذي يبلغ 28 مليون جنيه اس���ترليني 

سنويًا.
وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن كريستيانو 
رونالدو ب���دوره ُيحب فكرة العودة للش���ياطين 
الحم���ر، حيث قال في تصريح س���ابق: “أنا أحب 
مانشس���تر، والجميع يعلم ذلك، مانشستر في 
قلبي. المش���جعون مذهلون وأتمنى أن أعود إلى 

هناك يومًا ما”.
وأوضحت، أن أولي جنار سولش���اير ُيعد من أشد 
المعجبين بكريستيانو رونالدو، ولفتت إلى أنهما 

لعبًا معًا بقميص الشياطين الحمر.

كريستيانو رونالدو على أعتاب 
العودة لفريقه السابق
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن / هديل عبد الناص���ر عبد الهادي 
ابو مس���لم عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )  801744376( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / احس���ان حامد حس���ن النجار عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801407479( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / مؤم���ن جمعة س���الم الفقعاوي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
)406956524( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة /االستقالل:
قضت محكمة بداية دير البلح وسط قطاع غزة، يوم 
أمس، حكًما غيابيًا باإلعدام ش���نقًا، على مواطنين 
أدين���ا بتهمة القت���ل قصدًا خالفًا لم���واد القانون 
الفلس���طيني في قضية مقتل المواطن جبر أحمد 

أبو عربيان، والمواطن راغب سليمان أبو مغصيب.
وحس���ب بيان ص���ادر عن مجلس القض���اء األعلى، 
فق���د أدانت هيئة المحكمة الم���دان )م/ع( بالتهم 
المس���ندة إلي���ه في قضي���ة مقتل المغ���دور جبر 
أحمد أبو عربي���ان، حيث حكمت بمعاقبته باإلعدام 
ش���نقًا حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة، وذلك 
ع���ن تهمة القت���ل قص���دًا، خالفًا لم���واد القانون 

الفلسطيني.
وجاء الحكم بعد إلزام النيابة العامة بتقديم كامل 
بيناتها واتخاذ اإلج���راء القانوني الالزم وبعد قرار 
المحكمة بمحاكمة المته���م كمتهم فار من وجه 

العدالة.
وكان المته���م قد قتل قصدًا المجن���ي عليه جبر 
أحمد أب���و عربيان بتاري���خ )2008/09/17( بأن أعد 
العدة لقتله آلة حادة )ش���برية( وما أن أظفر به أمام 

محل للحالق���ة في منطقة النصي���رات طعنه عدة 
طعنات ناف���ذة في صدره وتحت كتفه وظهره مما 
تس���بب له بنزيف دموي بالصدر وتمزق باألحشاء 
على إثره فارق الحياة كم���ا هو مبين بتقرير الطب 
الشرعي وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وتعتب���ر القضية من قضايا ال���رأي العام القديمة 
والت���ي حدث���ت في ع���ام )2008( والتي يس���عى 
القض���اء إلنهائه���ا وع���دم إبقاءها في س���جالت 
المحاك���م، وتأتي ضمن سياس���ة القض���اء بإلزام 
أطراف الخصوم���ة )النيابة العامة والدفاع( بإجمال 
بيناته���م وعدم إطال���ة أمد التقاضي س���عيًا منه 

لتحقيق مجتمع آمن بعيدًا عن الجريمة.
كما قضت محكمة بداية دير البلح يوم أمس، حكًما 
غيابيًا باإلعدام ش���نقًا، على مواط���ن أدين بتهمة 
القتل قصدًا خالفًا لمواد القانون الفلس���طيني في 
قضية مقتل المواطن راغب سليمان أبو مغصيب.

وأدانت هيئ���ة المحكم���ة الم���دان )ع/م( بالتهم 
المس���ندة إليه ف���ي قضية مقتل المغ���دور راغب 
س���ليمان أبو مغصي���ب، حيث حكم���ت بمعاقبته 
باإلعدام شنقًا حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة، 

وذلك عن تهمة القتل قصدًا، وحيازة س���الح ناري 
بدون ترخيص وبمناسبة غير مشروعة، خالفًا لمواد 

القانون الفلسطيني.
يذك���ر بأن المدان قتل قص���دًا المجني عليه راغب 
س���ليمان أبو مغصي���ب بتاري���خ )18/ 08/ 2012( 
وذلك ب���أن قام بإط���الق النار باتجاهه من س���الح 
ناري من نوع »كالشنكوف« مما أدى لوفاته حسب 
اإلصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية وذلك 

بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
وجاء الحكم وبعد قرار المحكمة بمحاكمة المتهم 
كمتهم فار من وج���ه العدالة وإلزام النيابة العامة 
بتقديم كام���ل بيناتها واتخاذ اإلج���راء القانوني 

الالزم .
وتعتب���ر القضية من قضايا ال���رأي العام القديمة 
والت���ي حدث���ت في ع���ام )2012( والتي يس���عى 
القض���اء إلنهائه���ا وع���دم إبقاءها في س���جالت 
المحاك���م، وتأتي ضمن سياس���ة القض���اء بإلزام 
أطراف الخصوم���ة )النيابة العامة والدفاع( بإجمال 
بيناته���م وعدم إطال���ة أمد التقاضي س���عيًا منه 

لتحقيق مجتمع آمن بعيدًا عن الجريمة.

غزة: الحكم غيابيًا باإلعدام شنقاً لمدانين بقتل مواطنْين

بيروت/ االستقالل:
قال���ت قيادة تحالف القوى الفلس���طينية ف���ي لبنان إنها 
تنظر بخطورة بالغة لما أعلنته إدارة وكالة وغوث الالجئين 
الفلس����طينيين » أونروا« س����واء على مس����توى الرئاسة 
وإدارة اإلقلي����م في لبن����ان، والتي تس����تهدف مختلف 
مناح����ي الالجئين الفلس����طينيين، وتعتمد على اإلغاثة 

والتشغيل.
وذكر التحالف، في بيان له أمس، أن القرارات واإلجراءات 
تتعل����ق بإيق����اف المعلمين المياومي����ن وخفض رواتب 

الموظفي����ن و«حال����ة التخب����ط الس����ائدة« في افتت����اح العام 
الدراس����ي، وعدم توفير المس����تلزمات الضروري����ة لمواجهة 
جائح����ة كورونا في المخيم����ات والتجمعات الفلس����طينية ، 
إضافًة للمش����كالت العالقة بدءًا من إع����ادة إعمار مخيم نهر 
البارد إلى ترميم المنازل اآليلة للسقوط في أغلب المخيمات.

وأضاف: »من منطلق المسؤولية الوطنية وااللتزام بقضايا 
ش���عبنا ورف���ع المعاناة ع���ن كاهله، وخاصة توفير س���بل 
العيش الكريم، وإدراكًا منا لضرورة اس���تمرار وكالة األونروا 
وقيامه���ا بدورها وواجباتها باعتبارها الش���اهد الحي على 

قضية اللج���وء الفلس���طيني، فإننا ندعوها إل���ى مراجعة 
وتصويب كل القرارات، خاصة المتعلقة بالتوظيف وخاصًة 

المعلمين المياومين ووقف خفض رواتب الموظفين«.
واعتبر أن ذلك من صلب ومهام وواجبات هذه المؤسسة 

الدولية حتى تحقيق العودة إلى وطننا فلسطين.
وأوضح أن ذلك يش����مل تقديم الخدم����ات في مجاالت 
الصح���ة والتعليم وح���االت العس���ر الش���ديد ، بما فيها 

التوظيف أيضًا.
وح���ذر من أي خلل في تقديم الخدمات س���وف يؤدي إلى 

زيادة المعاناة ألبناء الالجئين الفلسطينيين في حياتهم 
اليومية ف���ي ظل األزم���ة االقتصادية والمعيش���ية الذي 
يش���هدها البلد المضيف لبنان، باإلضافة لتداعيات وأثار 

جائحة كورونا التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم .
وأك���د التحالف أنه م���ن المهم أيضًا ض���رورة وضع خطة 
طوارىء باعتبار الحالة االستش���فائية إلقليم لبنان »والتي 
تف���رض تأمين مس���اعدات مالية ملحة لجم���وع الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان بما فيهم النازحين الفلسطينيين 

من سوريا«.

»القوى الفلسطينية بلبنان«: ننظر بخطورة بالغة لقرارات »أونروا« األخيرة

 غزة/ االستقالل:
قالت وزارة الصحة في غزة، مساء األربعاء، إن استمرار تسجيل إصابات 

بفيروس كورونا بين فئة الشباب »يدق ناقوس خطر كبير«، داعيًة الجميع 
 بدون استثناء إلى االلتزام بإجراءات السالمة والوقاية.

وأفاد مدير المستشفى األوروبي بغزة يوسف العقاد خالل تصريحات إلذاعة 
األقصى، بوصول الليلة قبل الماضية اثنان من الشباب يعانون من صعوبة 

 في التنفس، ولم يعانوا من أي أمراض سابقًا.
وأشار إلى ارتفاع عدد الشباب في قسم العناية المركزة بمستشفى غزة 

األوروبي ل� 5 شباب، منبهًا أن المستشفى أصبح ممتلئ تقريبًا، مضيفًا أنه 
إذا بقي وضع اإلصابات بهذا االرتفاع فلن يتمكن المستشفى خالل أيام من 

 استيعاب مزيد من المرضى.
وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، األربعاء، أعلى حصيلة لإلصابات 

بفيروس كورونا منذ مارس الماضي، حيث سجلت 300 إصابة جديدة وحالة 
وفاة واحدة.

الصحة في غزة تدق 
ناقوس الخطر: 5 حاالت 
بالعناية من فئة الشباب

رام الله- غزة/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة األربعاء، أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا 
في فلس���طين بلغت %88.4، فيما بلغت نس���بة اإلصابات النشطة 10.8%، 

ونسبة الوفيات %0.8 من مجمل اإلصابات.
وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في 
فلس���طين، أمس، أنه تم تس���جل 4 حاالت وفاة في الضفة الغربية مواطن 65 
عامًا من أريحا، مواطن 70 عاماً  من الس���واحرة، مواطنة 90 عامًا ومواطن من رام 

الله، إضافة إلى حالة وفاة في قطاع غزة مواطن 72 عامًا من غزة.
وفيم���ا يخص ح���االت التعافي، فقد س���جلت 541 حالة ف���ي الضفة الغربية 
الخليل 65، جنين 59، نابلس 139، طولكرم 26، س���لفيت 16، قلقيلية 1، بيت 

لحم 235، قطاع غزة 260.
وأضاف���ت أن اإلصابات الجديدة توزعت حس���ب التال���ي: محافظة الخليل 48، 
محافظة نابلس 132، محافظة بيت لحم 24، محافظة قلقيلية 14، محافظة رام 
الله والبيرة 38، جنين 32، أريحا واألغوار 8، س���لفيت 20، طولكرم 17، طوباس 

6، قطاع غزة 300، ضواحي القدس 4.
ولفت���ت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 

11 مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي.

خالل 24 ساعة األخيرة
5 وفيات و643 إصابة 
بـ »كورونا« بالضفة وغزة

بحماية من شرطة االحتالل.
اإ�صابات واعتقاالت

فق���د أصيب ثالث���ة مواطنين بالرص���اص المطاطي 
للدموع  المس���يل  بالغ���از  باالختن���اق  والعش���رات 
ي���وم األربعاء، خ���الل مواجهات مع ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل جنوبي 

الضفة الغربية المحتّلة.
وأفادت مصادر محلية باندالع مواجهات بين الشبان 
وقوات االحتالل في منطق���ة عصيدة في بلدة بيت 

أمر.
وذك���رت أّن جن���ود االحت���الل أطلقوا تجاه الش���بان 
الرص���اص المطاطي وقنابل الغاز المس���يل للدموع؛ 
ما أسفر عن إصابة ثالثة منهم بالرصاص المطاطي 

والعشرات بحاالت االختناق.
كما أصيب ش���اب مس���اء أم���س، إثر إط���الق جنود 
االحتالل اإلس���رائيلي النار صوبه غ���رب قرية عزون 
عتمة جنوب مدينة قلقيلية ش���مال الضفة الغربية 

المحتلة.
وأفاد ش���هود بأن قوة عسكرية إسرائيلية متمركزة 
قرب مس���توطنة »أوراني���ت« المقامة عل���ى أراضي 
المواطنين بعزون أطلقت الرصاص على ش���اب في 

العشرينات من العمر، وأصابته برصاصتين.
إل���ى ذل���ك، اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
مس���اء أمس، أكثر من عشرة ش���بان خالل مواجهات 
اندلع���ت عل���ى المدخل الش���مالي لمدين���ة البيرة 
المقابل لمستوطنة »بيت ايل« وسط الضفة الغربية 

المحتلة.
وأفاد مراس���لنا ب���أّن جنود االحتالل نصبوا للش���بان 

كمائن خالل المواجهات مّكنتهم من اعتقالهم.
وذكر أّن الش���بان أشعلوا اإلطارات المطاطية وأغلقوا 
الطرق���ات، فيما دفع االحتالل بتعزيزات عس���كرية 
انطالًق���ا من مس���توطنة »بيت ايل«، وش���رع بإطالق 
دفعات من القناب���ل الغازية والرص���اص المعدني 
المغلف بالمطاط، فيما رّد الشبان برشقهم بالحجارة 

والزجاجات الحارقة.

اإخطارات بالهدم
أخط���رت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي ي���وم أمس، 
به���دم ووقف العمل في خمس���ة من���ازل في قرية 
تواني جنوبي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية 

المحتلة.
وأفاد منس���ق لجنة حماي���ة وصمود جب���ال جنوب 
الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور ، أن قوات االحتالل 
واإلدارة المدني���ة اقتحمت قرية توان���ي، وأخطرت 
به���دم منزلين ووقف العمل ف���ي ثالثة آخرين في 

القرية.
وأضاف أن قوات االحتالل صورت منزلين آخرين دون 

تسليم أصحاب المنزلين إخطارات.
وأوض���ح أنه ع���رف من أصح���اب المن���ازل المخطرة 
المواطني���ن محمد ربعي وأش���رف العم���ور، وغرفة 

زراعية للمواطن فضل العمور في تجمع الركيز.
وأش���ار العمور إلى أن قوات االحتالل ما زالت تتجول 
ف���ي منطقة مس���افر يطا، ومن المحتم���ل توزيعها 

إخطارات أخرى في المنطقة.

اقتحام االأق�صى
في سياق آخر، اقتحم وزير الزراعة اإلسرائيلي السابق 
»اوري أرئيل« وعشرات المستوطنين المتطرفين يوم 

أمس، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة.
وأدى مس���توطنون خالل االقتحام، طقوًسا تلمودية 
في باحات األقصى، وقدموا ش���روحات عن »الهيكل« 

المزعوم بحراسة مشددة من شرطة االحتالل.
وذكرت دائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس المحتلة 
أن 93 مس���توطًنا بينهم 47 طالًب���ا يهودًيا اقتحموا 
المس���جد األقصى، وتجولوا في باحاته، باإلضافة إلى 

اقتحام 7 من عناصر مخابرات االحتالل.
وأوضحت أن شرطة االحتالل ش���ددت إجراءات على 
البواب���ات، ودقق���ت في بع���ض هوي���ات المصلين 
الوافدين لألقصى، وفتش���ت حقائب النس���اء قبيل 

الدخول إليه.
وتواف���د العش���رات م���ن أه���ل الق���دس والداخل 
الفلس���طيني المحتل إلى المس���جد، وانتش���روا في 
باحات���ه ومصلياته، لقراءة القرآن، وس���ط تضييقات 

من االحتالل.
وفي سياق آخر، ادعت ش���رطة االحتالل وجود جهاز 
يش���وش عل���ى أجهزتهم ف���ي المس���جد األقصى، 

وشرعت بالبحث عنه.
اقتحام���ات  يومًي���ا  األقص���ى  المس���جد  ويش���هد 
وانته���اكات م���ن المس���توطنين وأذرع االحت���الل 

المختلفة، في محاولة لبسط السيطرة الكاملة عليه.

ا�صابات واعتقاالت..
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نيودلهي/ االستقالل:
انته���ت عملّية تصوير ما قبل الزفاف في والي���ة كارناتاكا الهندّية، 
بموت الع���روس والعريس، فبمجّرد أن ابتعد القارب مس���افة حوالي 
30 مترًا من الشاطئ، حاول العروس���ان التقاط صورة، كانت العروس 
ترت���دي صنداًل بكعب عاٍل، وعندما وقفت على القارب فقدت توازنها 
وسقطت في النهر، حاول شاندرا إنقاذ حبيبته، ولكّنه ارتبك وتسّبب 

ذلك بانقالب القارب، وغرق العريس أيضًا.
وبحس���ب قناة »روس���يا اليوم«، كان على متن القارب صّياد واحد من 
أقارب العريس، وتمّكن الصياد من السباحة إلى الشاطئ، كما تّم إنقاذ 
قريبة من جانب الموجودين على الش���اطئ، وه���رع رجال األمن الذين 

وصلوا إلى مكان الحادث بإخراج الجّثتين من المياه.
وكان من المقّرر أن يتم حفل زفاف ش���اندرو البالغ من العمر 28 عامًا، 
وشاشيكاال البالغة من العمر 20 عامًا في 22 نوفمبر، مع اإلشارة إلى أّن 
العريس���ان كانا قد قّررا مع أقاربهما، ترتيب تصوير جميل في مدينة 
مهجورة على ضف���اف نهر كافيري، لذا اس���تأجروا قاربين صغيرين 

للقيام بذلك.

صورة انتهت بمصرع 
عروسين قبل الزفاف بلحظات!

)apaimages(            عائلة فل�سطينية تقوم برتبية اأ�سبال الأ�سد على �سطح منزلهم بغزة

نيودلهي/ االستقالل:
اس���تطاع طفل هندي في السادس���ة من عمره 
دخول موس���وعة غيني���س لألرقام القياس���ية 

كأصغر مبرمج كمبيوتر على مستوى العالم.
وتحدثت وس���ائل إعالمية عدة عنه مثل: »إنديا 
نيوز فاس���ت«، و«تايمز أوف إنديا«، أن إرهام أوم 
تالسانيا، وهو طفل يبلغ من العمر 6 أعوام فقط، 
ويعيش في مدينة أحمد أباد الهندية، قد دخل 
موس���وعة غينيس لألرقام القياس���ية باعتباره 

أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم.
واجتاز »تالسانيا« امتحان مايكروسوفت وحصل 

.Pearson VUE على الشهادة في مركز
وقال »تالس���انيا« إنه بدأ في استخدام األجهزة 
اللوحية وهو في س���ن عامين، وق���ام والده وهو 
مهندس برمجة، بتعليم���ه مبادئ البرمجة، وفي 
عمر الثالث سنوات اشترى أجهزة تعمل بأنظمة 
iOS و Windows Home، وبعده���ا ب���دأ والده 

.Python بتعليمه لغة البرمجة
وأضاف أنه بمجرد اس���تالم شهادة تعليم لغة 
البرمجة م���ن معه���د Python، بدأ في إنش���اء 
ألعاب فيديو صغي���رة. وبعدها بمرور فترة طلب 
المعهد منه نماذج للعمل، وبعد عدة أشهر دخل 

موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
وأوضح »تالس���انيا« أنه يرغب ب���أن يصبح رائًدا 
لألعم���ال لمس���اعدة الجميع. وينش���ئ العديد 
م���ن التطبيق���ات وألع���اب الفيدي���و، ويبتك���ر 
الرموز التش���فيرية، إضافة إلى رغبته بمساعدة 

المحتاجين.
وق���ال »أوم تالس���انيا« إن طفل���ه أبدى ش���غفه 
باألجه���زة وألع���اب الفيديو في س���ن صغيرة. 
ما دفعه لتعليمه أساس���يات ومب���ادئ البرمجة، 
وبعدها بدأ بنفس���ه في تصني���ع ألعاب فيديو 

صغيرة.

طفل هندي أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم

نيودلهي/ االستقالل:
طمعا في دخول موس���وعة األرقام القياسية »غينيس«، خاض ضابط 

في الجيش الهندي تجربة خطيرة للغاية كادت تودي بحياته.
وذك���رت صحيفة »إنديا ت���وداي« الهندية الناطق���ة باإلنجليزية أن 
الضابط شيفام سينغ قطع مسافة 127 مترا في نفق تحيطه النيران 

من الجانبين.
وكان التحدي أن يظل س���ينغ خالل قطع النفق راكبا لدراجته النارية، 
لكنه خرج من النفق على قدميه وجسده غارق في ألسنة اللهب، فيما 

هب زمالؤه في محاولة إلطفاء النيران وإنقاذه.
وركض الضابط على قديمه بعدما تعطلت الدراجة النارية في النفق.

ووقع الحادث رغم أن الضابط الهندي كان يرتدي المالبس المقاومة 
للحرائق، المصممة لرجال اإلطفاء.

وقالت »إنديا ت���وداي«، إن الحادثة وقعت في مدينة بنغالور، جنوبي 
الهند، وذك���رت أن الضابط الذي يعمل في فري���ق الدراجات النارية 
بالجيش حطم الرقم القياس���ي في هذه التجربة الخطيرة، لكن ذلك 

كلفه إصابته بحروق وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العالج.
يذكر أن الرقم القياس���ي السابق في »غينيس« ألطول رحلة في نفق 
ناري كان 120.7 مترا، وس���جله معا مغام���ران من جنوب إفريقيا عام 

.2014

حاول دخول موسوعة 
غينيس فعاقبته النيران

واشنطن/ االستقالل:
تختلف الطائرات الحربي����ة باختالف المهام 
الت����ي صممت م����ن أجله����ا، فبينم����ا تتميز 
المروحيات باإلقالع والهب����وط العمودي، فإن 
طائرة الدفع التوربيني تمتلك مدى وس����رعة 

أكبر.
هناك طائ����رات صممت لتجم����ع بين ميزات 

المروحيات والطائ����رات ذات األجنحة الثابتة 
على السواء مثل طائرة »في - 22 أوسبري«.

إذ تجم����ع هذه الطائرة بي����ن اإلقالع والهبوط 
العمودي مثل المروحيات وس����رعة التحليق 
العالي����ة الت����ي تتميز به����ا الطائ����رات ذات 

األجنحة الثابتة.
تمتلك طائرة »أوس����بري« محركات عند طرف 

كل جن����اح وتعم����ل بتقنية الم����راوح القابلة 
لتغيي����ر االتجاهات أو م����ا يطلق عليه »تيلت 

روتور« متعددة المهام.
ويظه����ر مقطع فيديو مت����داول على »تويتر« 
لطائرة »في 22 أوس����بري« أثناء طي أجنحتها 
التي تحمل شفرات الطيران وإعادة توجيهها 

في وضع اإلقالع العمودي.

طائرة نقل عسكري أمريكية قابلة للطي

الخرطوم/ االستقالل:
 لقي طفالن سودانيان، حتفهما غرقًا في مياه النيل أثناء التقاطهما »السيلفي«، 

وفقًا لصحيفة »أخبار السودان«.
وش���يعت مدينة بربر في شمال الس���ودان يوم أمس، الطفلين، اللذان تترواح 
أعمارهما بين 14 و15 عامًا، بعد أن دفعا حياتهما ثمنًا اللتقاط  صورة س���يلفي 

على ضفة النيل.
وأف���ادت األنباء بأن أحد الطفلين حل ضيفًا عل���ى المنطقة  قادمًا من الخرطوم، 
وعند غروب الش���مس توجه مع رفيقه إلى نهر النيل اللتقاط صورة س���يلفي، 
)اله���دام( انهارت بهما  وبينما كانا يقفان في منطقة طينية هش���ة تعرف ب�

التربة المتحركة وسقطا لتبتلعهما المياه.
وتم العثور على جثتيهما بعد ثالثة أيام بمنطقة ود الشيخ وهي منطقة جبلية 

شمالي بربر.

»سيلفي« ينهي حياة 
طفلين في السودان

لندن/ االستقالل:
كش���فت الش���رطة البريطانية، أنه ت���م إعادة القبض عل���ى ممرضة في مدينة 
تشيستر شمال غربي إنجلترا، لالشتباه في قتلها ثمانية رضع في جناح حديثي 

الوالدة بمستشفى.
وتتهم الممرضة، التي لم يذكر اس���مها، التي تم احتجازها مؤقتًا خالل عامي 
2018 و2019، بالشروع في قتل رضيع تاسع أثناء عملها في مستشفى كونتس 

أوف تشيستر. وكان قد تم إطالق التحقيق أول مرة منذ أكثر من ثالثة أعوام.
وت���ردد أن نحو 17 رضيعًا توفوا في ظروف مثيره للش���بهات في مستش���فى 
كونتس أوف تشيس���تر عامي 2015 و2016، كما أصيب عدد من الرضع بفشل 

في الدورة الدموية.
وأف���اد كبير المحققين بول هوج���ز، الذي يتولى التحقيق ف���ي هذه القضية: 
»بسبب طبيعة هذا التحقيق، وعلى الرغم من التحديات، إال أنه من المهم تذكر 

ذلك، على الرغم من مرور الوقت، التحقيق مستمر«. 

ممرضة تقتل 8 رضع 
حديثي الوالدة

بكين/ االستقالل:
ذك���رت قناة »تي في كالت���ورا« البرازيلية أن الح���دث الخطير الذي دفع منظمة 
 Sinovac الصح���ة البرازيلية لتعليق تج���ارب لقاح كورونا الذي طورته ش���ركة

الصينية، كان انتحار متطوع خضع للقاح.
وقال���ت القناة »إنها اطلعت على تقرير الطبيب الش���رعي للمنتحر، وأن التقرير 

يؤكد انتحاره«.
وكانت وكالة الرقابة الصحية البرازيلية »Anvisa« قد علقت التجارب على لقاح 
 ،Sinovac المضاد لفيروس كورونا، الذي طوره المختبر الصيني  »Coronavac«

بسبب ما وصفته ب�«حادث جدي« وقع.
وعادة يقال إن »الحادث خطير أو جدي«، إذا وقعت وفاة أو ظهر احتمال الفعالية 
المميتة، أو ظهور إعاقة، أو نقل إلى المستش���فى، أو انتقال العدوى عبر جهاز 

طبي، أو وقوع حدث سريري هام.

انتحار متطوع خضع الختبار 
لقاح كورونا الصيني


