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غزة/ االستقالل:
 أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة امس الخميس اتخاذ سلسلة 
من اإلجراءات المش���ددة لمنع تفشي فيروس كورونا وذلك بعد 
ارتف���اع أعداد المصابين في األيام األخيرة. وقال الناطق باس���م 
الداخلية بغزة إياد البزم إنه تقرر إغالق كافة المنشآت والمرافق 
والمحال التجارية بدءًا من الس���اعة 5:00 مساء يوميًا، اعتبارًا من 
يوم األحد 15 نوفمبر وحتى إشعار آخر. وشدد البزم في تصريح 
وصل االس���تقالل نس���خة منه، على منع التجمعات بما يزيد عن 

15 ش���خصًا، ويشمل ذلك بيوت العزاء واألفراح، وأيضا التشديد 
في منع التجمع واالكتظاظ داخل األس���واق. وأكد البزم استمرار 
العمل بقرار حظر التجوال المسائي بدءًا من الساعة 8:00 مساء.  
وأوضح أن الش���رطة س���تكثف متابعة ارت���داء الكمامة من قبل 
جميع المواطنين، وستتخذ اإلجراءات القانونية بحق المخالفين، 
ويش���مل ذلك عامة المواطنين ومقدمي الخدمات في القطاعات 
كافة. وأش���ار إلى أن الش���رطة س���تتابع تنفيذ كافة اإلجراءات 

المذكورة، واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المخالفين.

الداخلية بغزة تتخذ إجراءات 
مشددة لمنع تفشي كورونا

القدس المحتلة-الضفة الغربية/ االستقالل: 
صادقت بلدي���ة االحتالل اإلس���رائيلي في مدينة 
القدس المحتلة على بناء 108 وحدات استيطانية 
ش���مالي المدينة المقدسة؛ استباًقا- على ما يبدو- 

إلمكاني���ة عرقلة الرئيس األمريك���ي المنتخب جو 
بايدن البناء في المستوطنات. وذكرت هيئة البث 
اإلس���رائيلي الع���ام "كان 11-"، أن اللجنة المحلية 
للتخطي���ط والبناء التابعة للبلدية صادقت الثالثاء 

الماضي على بناء الوحدات المذكورة في مستوطنة 
"رامات ش���لومو" المحاذية لمخيم شعفاط شمالي 

الق���دس. وس���يتم عق���د اللجنة من 
جدي���د إلق���رار المزيد م���ن عمليات 

هدم منزاًل وجدارًا في الولجة
االحتالل يصادق على بناء 108 وحدات استيطانية 
بالقدس وعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى

غزة/ االستقالل: 
قالت س���رايا الق���دس الجناح العس���كري لحركة 
الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، امس الخميس، 

إن المقاوم���ة أفقدت االحتالل اإلس���رائيلي نصره 
المزعوم باغتيال القيادي فيها بهاء أبو العطا قبل 
عام. وأضاف المتحدث باسم السرايا "أبو حمزة" في 

بيان وصل "االس���تقالل" أن "المقاومة اس���تطاعت 
على م���دار عام بعد ارتقاء ش���هيدنا 
الكبير أبو س���ليم )بهاء أبو العطا(، أن 

الجهاد: ارتقاء »أبو العطا« منح المقاومة قوة 
»وسرايا القدس« ستبقى حاضرة ومتيقظة

القائد النخالة يعزي عائلة 
الشهيد األسير كمال أبو وعر

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين أمس الخميس ، 
أن ارتقاء القائد الجه���ادي الكبير بهاء أبو العطا، منح المقاومة 

غزة / االستقالل
أجرى األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي القائد زياد النخالة، 
امس الخميس، اتصاال هاتفيا بعائلة الش���هيد األسير كمال أبو 

سرايا القدس: المقاومة أفقدت العدو نصره المزعوم باغتيال »أبو العطا«

مؤسسات األسرى: االحتالل يستغل 
جائحة »كورونا« للتنكيل باألسرى

رام الله/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي)446( فلسطينينًا من األرض 
الفلسطينية المحتلة خالل شهر أكتوبر الماضي، من بينهم )63( 

الكيلة: 5 وفيات و823 إصابة بكورونا خالل 24 ساعة
رام الله- غزة/ االستقالل: 

أعلن���ت وزي���رة الصحة م���ي الكيلة، أم���س الخميس، عن 
تس���جيل 5 حاالت وفاة و823 إصاب���ة بكورونا و657 حالة 

تعاٍف من الفيروس، بعد فح���ص 4593 عينة في الضفة 
المحتلتين وقط���اع غزة،  والق���دس  الغربية 
خالل ال�24 س���اعة األخيرة. وأوضحت الكيلة 

د. عليان: القائد »أبو العطا« وحد 
كل فلسطين يوم استشهاده

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "هآرتس"، ام���س الخميس، أن بلدي���ة االحتالل في 
القدس، تدفع بإجراءات للمصادقة على مخططات بناء في مس���توطنات 

االحتالل يسابق الزمن لبناء مزيد من 
المستوطنات في القدس قبل والية بايدن

االحتالل ميدد فرتة اقتحامات 
امل�صتوطنيــن للم�صجــد االأق�صــى

غزة/ االستقالل: 
أكد الدكتور جميل عليان المدير العام لمؤسسة مهجة القدس، 
أن الش���هيد القائد »بهاء أبو العطا« وحد كل فلسطين خلفه يوم 

معروف: ارتفاع 
اإ�صابات كورونا ي�صكل 

مرحلة خطرية 
وحتديًا كبرياً للجميع

م�صادر »اإ�صرائيلية«: 
البحث عن خلية 
ع�صكرية غربي 

رام اهلل
القدس المحتلة/ االستقالل: 

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، 
جي����ش  إن  الخمي����س،  أم����س 
مالحقة  عملية  يج����ري  االحتالل 

عس����كرية  لخلي����ة 
تنش����ط في منطقة 

»إسرائيل« تحتجز جثامين 304 
شهداء بعضها منذ 40 عامًا 02

عواد: نحن على اأعتاب 
خطوات »اإ�صرائيلية« 

اأكثــر خطورة 
بالن�صبة لالأق�صى

) APA images (   م�شري ع�شكري ل�شر�يا �لقد�س يف �لذكرى �لأوىل لأ�شت�شهاد �لقائد بهاء �أبو �لعطا بغزة �أم�س
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غزة/ االستقالل: 
أكد الدكتور جميل عليان المدير العام لمؤسس����ة 
مهجة القدس، أن الشهيد القائد "بهاء أبو العطا" 
وحد كل فلس����طين خلفه ي����وم اغتياله بصواريخ 
االحتالل اإلسرائيلي، مش����دًدا على استمرار الروح 

الوحدوية التي يتمسك بها شعبنا.
وق����ال د. علي����ان في تصريحات صحفية نس����خة 
عنه ام����س الخميس في الذك����رى األولى الغتيال 
القائد "أبو العطا": "إن توهم القتلة قبل عام أنهم 
ذاهبون إل����ى األمان لو أليام مع����دودة، فإذ بدمك 
الطاهر وروحك الصاعدة نحو المجد تطاردهم في 
كل حدود الوطن، والمغتصبين في الغالف يصابوا 

بهستيريا التاسعة بتوقيت البهاء".
وأضاف: "عام مضى يا س����يدي "أبو س����ليم" على 
رحيل����ك، وما زالت ح����دود رجولتك ومالمح وجهك 
صيحة تط����ارد الصهاينة في كل مكان، وعند كل 

فجر.
وتاب����ع قوله: "عام مضى عل����ى رحيلك المبارك، وال 

ت����زال قطرات دمك تت����وزع ف����ي األرض المباركة 
والمقدسة؛ لتزهر فينا رجال صدقوا ما عاهدوا الله 

عليه، يرددون حتمية انتصارنا وزوالهم".
كم����ا ق����ال د. عليان: "نع����م أنت البه����اء والعطاء 
والسليم، أكدت من خالل مدرسة عطائك ووعيك 
وإص����رارك أننا نصنع على عين الل����ه، وأن المعلم 
الفارس قد أحسن عمال، وجزاه الله عنا وعن شعبنا 

خير الجزاء".
وأك����د د. عليان عل����ى أن "عهدنا في ذكرى اغتيال 
القائ����د "أبو العطا" ه����و مواصلة طري����ق الجهاد 
والمقاوم����ة، وأال نتنازل عن ذرة تراب من حقنا في 
كامل فلس����طين، ولن نس����مح للخوف والرعب أن 

يغادر القتلة وال المغتصبين الصهاينة".
وختم د. عليان رثائه بالقول: "س����الم عليك وعلى 
جميع الشهداء، سالم على فلسطين التي تعرفك 
وتعرفه����ا، س����الم على األس����رى الذين س����كنت 
حريتهم قلبك وعقلك، وسالم على من ينتظر من 

إخوانك ومجاهدي شعبنا".

د. عليان: القائد »أبو العطا« وحد كل فلسطين يوم استشهاده

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت صحيفة "هآرتس"، امس الخميس، أن بلدية االحتالل في القدس، تدفع بإجراءات 
للمصادقة على مخططات بناء في مستوطنات في القدس المحتلة، قبل دخول الرئيس 

األميركي المنتخب جو بايدن، إلى البيت األبيض، في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.
وبحس���ب الصحيفة، ف���إن مخططات البناء هذه س���تنفذ في مس���توطنات "هار حوما" 

و"غفعات همتوس" و"عطاروت" في القدس المحتلة.
وأش���ارت إلى أن مخطط البناء في "غفعات همتوس" كان في مركز الخالف بين حكومة 
االحتالل برئاس���ة نتنياهو، وإدارة الرئيس األميركي الس���ابق باراك أوباما، ألنه سيطوق 
بلدة بيت صفافا، في جنوب القدس الشرقية، من جميع الجهات، بينما يرى الكثيرون أنه 

"سيقضي على أي إمكانية لتقسيم القدس في المستقبل".
من جانبه، قال الباحث في مجال االس���تيطان في الق���دس في المنظمة الحقوقية "عير 
عميم" أفيف تتارسكي، إن "حكومة نتنياهو تستغل نهاية والية ترمب من أجل تنفيذ 
خطوة خاطفة قد تقيد إس���رائيل وتمنع بأي ثمن تسوية سياسية مستقبلية، من خالل 
استغالل بشع لتغير اإلدارات المتوقع في الواليات المتحدة وإبعاد األمل الذي قد يجلبه 

بايدن باتجاه حل محتمل للصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني".

االحتالل يسابق الزمن لبناء مزيد من 
المستوطنات في القدس قبل والية بايدن

القدس المحتلة/ االستقالل:
مددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، فترة 
اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى 

المبارك، لمدة 45 دقيقة إضافية.
واعتبرت الهيئة اإلس���المية المس���يحية 
لنصرة الق���دس والمقدس���ات، في بيان 
صحفي امس الخميس، هذا االجراء إمعانا 
إسرائيليا في استفزاز مشاعر المسلمين 

وتهويد المسجد المبارك.
وأكدت أن مواصلة سلطات االحتالل كافة 
إجراءات التهويد بحق المس���جد األقصى 
المب���ارك في ظ���ل صمت دول���ي وعالمي 
رهيب، يدل على إصرارها على المس���اس 
بحرمة المسجد المبارك، داعيًة الى مواصلة 

التصدي لكافة االنتهاكات واالعتداءات.
واش���ارت الهيئ���ة إل���ى أن عملية تمديد 
فترة اقتحام المس���جد األقصى وتدنيس 
باحاته ومصليات���ه خطوة بغاية الخطورة، 
تعك���س م���دى التط���رف االس���رائيلي، 
والفكر الصهيون���ي الداعي إلى انتهاك 
حرمة األديان واالعتداء على المقدس���ات 
ودور العب���ادة دون اكت���راث لحرمة هذه 
األماكن الدينية المقدسة وكافة القوانين 
واألع���راف الدولية الداعية لحماية وصون 

هذه األماكن.

من جانبه، أكد األمي���ن العام للهيئة حنا 
عيسى انتهاك س���لطات االحتالل كافة 
الش���رائع والقوانين الدولي���ة بإجراءاتها 
ضد المسجد األقصى المبارك، مشيرا الى 
ان المس���جد األقصى تنطبق عليه أحكام 

اتفاق الهاي لعام 1899، و1907، وأحكام 
اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكوالت 
التابع���ة له، بصفت���ه جزءا م���ن القدس 
الش���رقية الت���ي احتلتها إس���رائيل عام 
1967، ومعاهدة الهاي لحماية الممتلكات 

الثقافي���ة أثناء النزاعات المس���لحة لعام 
1954، حي���ث نصت الم���ادة 27 )4( من 
الملح���ق الرابع من اتفاق اله���اي 1907، 
على وجوب أن تتخذ القوات العس���كرية 
في ح���ال حصارها »كل الوس���ائل لعدم 

المس���اس بالمبان���ي المع���دة للمعاب���د 
وللفنون والعلوم واألعمال الخيرية واآلثار 
التاريخي���ة«. كما حظرت الم���ادة 22 من 
االتفاق ذاته »ارت���كاب أية أعمال عدائية 
موجهة ضد اآلث���ار التاريخية، أو األعمال 
الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث 

الثقافي أو الروحي للشعوب«.
وأض���اف: "كما نصت المادة 56 من اتفاق 
الهاي 1954 على تحريم »حجز أو تخريب 
المنش���آت المخصصة للعبادة... والمباني 
التاريخي���ة«. كم���ا نصت الم���ادة 53 من 
البروتوك���ول اإلضاف���ي األول والمادة 16 
من البروتوكول اإلضافي الثاني، التفاقية 
جني���ف الرابعة 1949، على "حظر ارتكاب 
أي أعم���ال عدائي���ة موجهة ض���د اآلثار 
التاريخي���ة أو األعم���ال الفني���ة وأماكن 
العب���ادة التي تش���كل الت���راث الثقافي 

والروحي للشعب".
يش���ار إلى أن س���لطات االحتالل تسمح 
بشكل شبه يومي للمستوطنين باقتحام 
المس���جد األقصى عبر باب المغاربة على 
فترتين، وتك���ون الفت���رة الصباحية في 
فصل الش���تاء من الس���اعة 7:30 صباًحا 
وحت���ى 10:00 صباًحا، إضافة إلى س���اعة 

بعد صالة الظهر.

االحتــالل يمــدد فتــرة اقتحامــات المستوطنيــن للمسجــد األقصــى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، أمس الخميس، إن جيش 
االحتالل يجري عملية مالحقة لخلية عس���كرية تنشط في 

منطقة غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت القن���اة "12" العبرية، ام���س الخميس ، أن جيش 
االحتالل شن حملة اعتقاالت في قرية كوبر غربي المدينة 

بحًثا عن أفراد الخلية.
وأشارت إلى أن األمن اإلسرائيلي يولي أهمية كبيرة للقرية 

المذكورة عل���ى ضوء مقتل 4 من الجنود والمس���توطنين 
وإصابة آخرين خالل سلس���لة من العملي���ات التي نفذت 
بمنطقة رام الله خ���الل العامين الماضيين وكان مصدرها 

نشطاء من القرية ومن بينهم األسير عاصم البرغوثي.
واقتحمت ق���وات االحتالل، فجر امس، قرية كوبر وداهمت 

منازل وفتشتها؛ لليوم الثاني على التوالي.
وكانت قوة عس���كرية كبيرة داهمت القرية صباح االربعاء، 
واعتقلت أربعة مواطنين وسيدة قبل أن تخلي سبيلهم في 

ساعات متأخرة من الليل بعد التحقيق معهم، ونفذ الجنود 
أعمال تفتيش دقيقة وعب���ث بمقتنيات المنازل وتفجير 

األبواب.
وأفادت مص���ادر من القري���ة بأن قوات االحت���الل عاودت 
االقتحام في ساعة متأخرة من الليل، بحثا عن األسير المحرر 
رائد زيب���ار، ومواطن آخر، وطالب الجن���ود العائلة بالضغط 

عليهما لتسليم نفسيهما.
وأضافت المصادر أن االحتالل أجرى أعمال بحث وتفتيش 

واقتحم من���ازل، وحقق مع األهالي، وس���ط تحليق لطائرة 
استطالع في سماء القرية.

وذك���رت أن مواجهات اندلعت مع عش���رات الش���بان، قام 
خاللها الشبان برش���ق قوات االحتالل بالحجارة والزجاجات 
الحارقة، ما أدى إلصابة دورية عسكرية بصورة مباشرة، فيما 

تعطلت دورية أخرى.
واعتق���ل االحتالل خالل االقتحام معتص���م زيبار وهو ابن 

شقيق رائد زيبار، الذي يواصل االحتالل البحث عنه.

مصــادر »إسرائيليــة«: البحــث عن خليــة عسكريــة غربــي رام الله
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وقالت الحركة في بيانه���ا:" تمر علينا اليوم 
القائد  األول���ى الغتي���ال  الس���نوية  الذكرى 
الجه���ادي الكبير بهاء أبو العطا )أبا س���ليم( 
وزوجته، ف���ي قصف صهيوني اس���تهدف 
منزله بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، تزامنًا 
مع محاولة الغتيال عضو المكتب السياس���ي 
لحركة الجهاد اإلسالمي القائد أكرم العجوري 
باس���تهداف منزله في دمش���ق، أسفرت عن 
استش���هاد نجله مع���اذ والمجاه���د عبدالله 

يوسف حسن".
وأش���ارت الحركة إل���ى ما تبع ذل���ك العدوان 
الم���زدوج ف���ي غزة ودمش���ق من رد لس���رايا 
القدس اس���تهدف قلب الكيان الصهيوني 
بمئات الصواريخ، ف���ي معركة أطلقت عليها 
الس���رايا اس���م "صيحة الفج���ر" التي ترجل 
خالله���ا ثلة من المجاهدين وهم يس���ومون 
العدو س���وء العذاب، ويذيقون���ه وبال أمره، 

انتقاما لدماء الشهداء.
وأك���دت الحركة، أن االحتالل ظ���ن أنه بتلك 
الحماقة، س���يطوي صفحة مقات���ل صنديد 
لطالما ش���ّكل وجوده هاجسا أمنيا للمنظومة 
األمنية والعس���كرية الصهيوني���ة، ومصدر 
رع���ب لقادة االحت���الل، ليتفاج���أ العدو بعد 
دقائق م���ن جريمته، برد مزل���زل وصاعق لم 

يحسب له حسابا.
وشددت حركة الجهاد على أن معركة صيحة 
الفجر ش���كلت ردا نوعيا قويا وفاعال وسريعا 
على جريمة اغتيال الش���هيد بهاء أبو العطا 
وزوجته ومحاول���ة اغتي���ال األخ القائد أكرم 
العج���وري، قدم���ت خالله���ا س���رايا القدس 
تضحيات كبيرة ثمنا لتثبيت قواعد االشتباك 
مع الع���دو وحماية الحق ف���ي المقاومة والرد 

على جرائم االحتالل.
وأوضحت أن الش���هيد بهاء أب���و العطا مّثل 
نموذج���ا فريدا ف���ي فعله الجه���ادي وكان 

ج���ل اهتمامه وتركيزه ينص���ّب على تطوير 
القدرات القتالية لس���رايا القدس وللمقاومة 
الفلسطينية وتميز بنظرته الوحدوية وعمل 
على تنس���يق جهود األذرع العسكرية وفتح 
آفاق���ا لتوحي���د الجهد العس���كري لمختلف 

األجنحة العسكرية للمقاومة.
وأضاف���ت:" لقد كان���ت الج���رأة واإلقدام 
صفات مالزمة للش���هيد القائ���د بهاء أبو 
العطا الذي س���يبقى اس���ما وعلما وقدوة 

للمقاومين واالحرار."

وأك���دت على أن الش���هيد به���اء كان يمثل 
هاجسا و كابوسا لالحتالل وقاد معارك مهمة 
ض���د العدو ، ولذلك من الطبيعي أال ينس���ى 
االحتالل رجال بحجم الشهيد أبو العطا، خاصة 
وأن التجارب الفلسطينية كلها تدلل على أن 

المقاومة ال تنتهي باستشهاد قادتها.
وبين���ت الحركة، أن مح���اوالت االغتيال التي 
سبقت استش���هاد القائد بهاء كانت دافعا 
له لالس���تعداد للش���هادة ، وجعلت���ه أكثر 
حرصا على إعداد الق���ادة ، ولذلك كان يجهز 

من يخلفه م���ن الجند القي���ادة وكان يعبئ 
المجاهدين الستمرار الجهاد والمقاومة.

وش���ددت عل���ى أن ارتقاء القائ���د بهاء، منح 
المقاوم���ة ق���وة واتس���اعا وحض���ورا أكبر ، 
فالمقاومة لن تتزعزع ولن تتأثر على مستوى 
اإلع���داد والتجهي���ز والق���درات القتالي���ة، 
والصراع مع االحتالل يقوم على ركائز اإلعداد 
وتعزيز القوة واس���تمرار المواجهة ومراكمة 
اإلنجازات وتثبيت معادالت االشتباك ، وهو 

صراع مفتوح مرتبط ببقاء االحتالل.

وجددت تأكيدها على أن رد س���رايا القدس 
على اغتيال الشهيد بهاء في معركة صيحة 
الفج���ر وارتق���اء عدد من خي���رة أبنائها، كان 
رسالة واضحة دللت على أن المقاومة ال تؤخر 

ردها وال تؤجله مهما كان الثمن .
وأردف���ت الحركة:"س���يبقى الع���دو مرعوبا و 
مذع���ورا أم���ام كل جرائمة الت���ي ارتكبها ، 
وه���ذا الذعر هو  انع���كاس لألزمة الوجودية 
التي يعيش���ها االحتالل ولخوفه الدائم من 
المقاومة ومعرفته بش���خصية الشهيد  قوة 
به���اء أبو العطا وحجم تأثيره، وإن رعب و ذعر 
االحتالل نابع من خوفه، وهذه عادة المجرمين 

أاّل يشعروا باألمن واالستقرار."
وش���ددت على أن مكانة الش���هداء في حياة 
الش���عب الفلس���طيني كبيرة وله���م قيمة 
سامية في وجدانه وتاريخه، والمقاومة فعل 
وثقاف���ة ونه���ج متأصل ومتج���ذر وقناعات 
راس���خة و وعي وموق���ف ثابت، وه���ي حالة 

مستمرة ودائمة العطاء طالما بقي االحتالل.
وزادت :"نترحم على ش���هداء معركة صيحة 
الفجر التي جس���دت قوة اإلرادة الفلسطينية 
وكان���ت ملحمة وطنية كبي���رة ضرب خاللها 

المقاتلون أروع صفحات العز والفداء ."
وأردفت :"ستبقى س���رايا القدس والمقاومة 
حاض���رة ومس���تعدة لل���رد عل���ى أي عدوان 
صهيون���ي ، وس���تبقى متيقظ���ة وفي حالة 
جهوزية عالية ولن تم���ر أي جريمة عدوانية 

دون رد."
األبطال  الش���هداء  لعوائل  التحية،  ووجهت 
وفي مقدمتهم عائلة الش���هيد القائد بهاء 
س���ليم أبو العطا وعائلة المجاهد معاذ أكرم 
العجوري ولكل والد وأم ش���هيد، كل باسمه 
ومكانه، فهم رايات خفاقة في صفحات العز 
الجهادي وفي حياة الش���عب الفلس���طيني 

وحياة األمة.

غزة/ االستقالل: 
قالت س����رايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين، 
ام����س الخمي����س، إن المقاومة أفقدت 
المزعوم  نص����ره  اإلس����رائيلي  االحتالل 
باغتيال القيادي فيه����ا بهاء أبو العطا 

قبل عام.
وأضاف المتحدث باس����م الس����رايا "أبو 
حم����زة" في بيان وصل "االس����تقالل" أن 
"المقاومة استطاعت على مدار عام بعد 
ارتقاء ش����هيدنا الكبير أبو سليم )بهاء 
أبو العطا(، أن تفقد العدو نصره المزعوم 
وتدحض عبر س����الحها المشرع أكذوبة 
إنه����اء أو وقف العمل الجهادي في غزة 

كنتاج لالغتيال الجبان".
وتابعت "إننا باستش����هاد القادة نزداد 
صالب����ة وحضوًرا في مي����دان الدفاع عن 

شعبنا، ونعاهد شهيدنا الكبير بهاء أبو 
العطا أن نحفظ أمانة السالح الذي تركه 
في أيدي المجاهدين حتى حرية األرض 

واإلنسان بإذن الله".
وذك����رت أن الش����هيد أبو العط����ا "كان 
مجاهًدا صلًبا عرف العدو صنيعه، ورمًزا 

وطنًيا جامًعا ترك أثره حتى اليوم".
وأش����ارت إلى "ارتقاء ثل����ة من مجاهدي 
س����رايا القدس وق����وى المقاومة الذين 
استبس����لوا ف����ي معركة صيح����ة الفجر 
وقصف����وا العمق الصهيون����ي ردًا على 

العدوان الذي استهدف غزة ودمشق".
وق���ال "أبو حمزة": "نحي���ي الذكرى وما 
زال جنود ورفاق ش���هيدنا الكبير أبي 
س���ليم على العهد والوع���د قابضين 
على الس���الح وعيونهم نحو فلسطين 
المح���ررة الت���ي نعاهد الل���ه أن نبذل 

ألجلها كل غاٍل ونفيس".
واغت����ال جي����ش االحتالل اإلس����رائيلي 
ف����ي 12 نوفمبر/ تش����رين ثاني 2019 
القيادي البارز في س����رايا القدس بهاء 
أبو العطا داخل منزله في حي الشجاعية 
ش����رقي مدينة غزة، واستشهدت معه 

زوجته.
وفي نفس الوقت، حاول جيش االحتالل 
اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد أكرم العجوري بعد قصف منزله 
في العاصمة السورية دمشق، لكنه نجا 

واستشهد نجله.
وردت سرايا القدس وفصائل المقاومة 
بقصف مس����توطنات ومدن إسرائيلية- 
أبرزها ت����ل أبيب- بعش����رات الصواريخ 
المعركة  عل����ى  وأطلق����ت  والقذائ����ف، 

"صيحة الفجر".

غزة/ االستقالل: 
د القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي أحمد المدلل أن المقاومة الفلس���طينية  أكَّ
 أي مغامرة أو حماقة لن تمر 

َّ
عل���ى أتم الجاهزية للرد على أي عدوان صهيوني، وأن

مرور الكرام.
وق���ال المدلل في لقاء مع قناة الميادين: "نحن في المقاومة الفلس���طينية ال نأمن 
جانب االحتالل اإلسرائيلي، والمقاومة متيقظة ألي حماقة من قبلِه، وأي حماقة لن 

تمر مرور الكرام".
وعن وصية األمين العام لحزب الله حس���ن نصرالله لمحور المقاومة بالحذر من أي 
غدٍر إسرائيلي أو أمريكي، قال المدلل: "حديث السيد نصرالله واقعي وواضح ونأخذ 
تلك الوصايا بعين االعتبار، ومطلوب منا أن نكون على حذر خاصة خالل الشهرين 

المقبلين، ومطلوب من المقاومة أن تكون متيقظة ألي جريمة إسرائيلية".
وعن رفض االحتالل تس���ليم جثمان الشهيد األس���ير كمال أبو وعر، قال: "عدونا ال 
يعرف لإلنس���انية معنى، وال يفهم لغة المفاوض���ات، وال المعايير الدولية، عدونا 
ال يتورع عن ارتكاب أي جريمة تجاه اس���رانا، وال يمكن لش���عبنا أْن يقف مكتوف 

األيدي حيال ممارسات االحتالل بحق األسرى".
وذكر أن "س���رايا الق���دس تعمل جاهدة م���ع المقاومة الفلس���طينية لإلفراج عن 

االسرى، ضمن خطٍط مدروسٍة وصفقات تبادٍل مشرفٍة".

الجهاد: ارتقاء »أبو العطا« منح المقاومة قوة »وسرايا القدس« ستبقى حاضرة ومتيقظة
غزة/ اال�ستقالل: 

اأكدت حركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني اأم�س اخلمي�س ، اأن 
ارتق��اء القائد اجلهادي الكبري بهاء اأب��و العطا، منح املقاومة 
ق��وًة وات�س��اعًا وح�س��ورًا اأك��ر، م�س��ددًة عل��ى اأن املقاومة لن 
تتزعزع ولن تتاأثر على م�ستوى االإعداد والتجهيز والقدرات 

حا�س��رة  واملقاوم��ة  القد���س«  »�س��رايا  و�س��تبقى  القتالي��ة، 
وم�ستع��دة لل��رد عل��ى اأَي ع��دوان �سهي��وين، ومتيقظ��ًة ويف 
حال��ة جهوزية عالية ولن متر اأي جرمية عدوانية دون رد.« 
و�س��ددت حركة اجلهاد يف بيان �سحف��ي يف الذكرى ال�سنوية 
االأوىل لرحي��ل القائ��د اأب��ي �سلي��م وارتق��اء �سه��داء معركة 

�سيح��ة الفج��ر عل��ى اأن القائ��د اأبو العط��ا َمَث��ل اأمنوذجًا يف 
�سريته وم�سريته اجلهادية املباركة، وكان حمل احرتام �سعبي 
وا�س��ع وتقدير من قب��ل ف�سائل املقاوم��ة واأذرعها الع�سكرية 
كون��ه كان حري�س��ًا عل��ى تو�سي��ع قاع��دة االجم��اع الوطن��ي 

للمقاومة و تعزيز االلتفاف اجلماهريي حولها.

سرايا القدس: المقاومة أفقدت العدو 
نصره المزعوم باغتيال »أبو العطا«

القيادي المدلل: المقاومة سترد 
على أية حماقة »إسرائيلية«
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رام الله/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي)446( 
الفلس���طينية  األرض  م���ن  فلس���طينينًا 
المحتلة خالل ش���هر أكتوبر الماضي، من 

بينهم )63( طفاًل، و)16( من السيدات.
وجددت مؤسس���ات األسرى دعوتها لكافة 
بالضغط  الدولية،  الحقوقية  المؤسس���ات 
الجدي على االحتالل، الس���يما في الظرف 
الراه���ن وم���ع اس���تمرار انتش���ار فيروس 
"كورون���ا"، من أج���ل اإلفراج عن األس���رى 

المرضى وكبار الّسن.
كما طالبت بالس���ماح بوج���ود لجنة طبية 
محاي���دة لمتابعة األس���رى صحيًا، وتوفير 
وسيلة اتصال لهم للتواصل مع عائالتهم، 
والضغط عل���ى االحتالل لوق���ف عمليات 

االعتقال اليومية.
وحقوق  األس���رى  مؤسس���ات  وأوضح���ت 
اإلنسان، ضمن ورقة حقائق أمس الخميس 
نس���خة عنها أن سلطات االحتالل اعتقلت 
)200( مواطنًا م���ن القدس المحتلة، و)34( 
مواطنًا من رام الله والبيرة، و)70( مواطنًا من 
الخليل، و)34( مواطنًا من جنين، ومن بيت 

لحم )37( مواطنًا.
كما اعتقل���ت )27( مواطنًا من نابلس، ومن 
طولك���رم )10( مواطني���ن، و)17( مواطن���ًا 
من قلقيلي���ة، ومواطنين م���ن أريحا، و)8( 
مواطني���ن م���ن طوب���اس، ومواطنين من 
س���لفيت، باإلضافة إل���ى )5( مواطنين من 

قطاع غزة.
والمعتقلي���ن  األس���رى  ع���دد  وبل���غ 
الفلسطينيين في س���جون االحتالل خالل 
ش���هر أكتوب���ر الماض���ي، قراب���ة )4500( 
أس���ير/ ة، منهم )40( أسيرة، فيما بلغ عدد 
المعتقلي���ن األطفال قراب���ة )170( طفاًل، 
والمعتقلين اإلداريين لم���ا يقارب )370(، 

ف���ي حين بلغ عدد أوام���ر االعتقال اإلداري 
الصادرة )68( أمر اعتقال إداري، من بينها 

)38( أمرًا جديدًا، و)30( تمديد.
وتضمن التقرير الصادر عن المؤسس���ات 
رصد ألهم سياسات االحتالل التي نفذها 
بح���ق األس���رى والمعتقلين خالل ش���هر 
أكتوبر، أبرزها سياس���ة الع���زل االنفرادي، 
واس���تمرار عمليات االعتق���ال الممنهجة 
الس���يما في الق���دس المحتل���ة، وحرمان 
المئات من األس���رى من الزيارة، وال سيمات 

أسرى قطاع غزة
ورصدت الورقة استمرار باإلبقاء على قرابة 
)4500( أس���ير وأس���يرة داخل الس���جون، 
واس���تخدام سياس���ة الع���زل االنف���رادي 

الممنه���ج بح���ق مجموع���ة من األس���رى، 
وحرمانهم م���ن التواصل م���ع غيرهم من 
األسرى داخل السجن، وفصلهم عن العالم 

الخارجي بحرمان عائالتهم من زيارتهم.
الجاغ���وب لمحامي  ونقل األس���ير وائ���ل 
مؤسس���ة الضمير تفاصيل عزله في سجن 
"مج���ّدو"، إذ يعي���ش الجاغوب 22 س���اعة 
في زنزانة 2*3 متر، تحتوي حمامًا وتلفازًا، 
ويخرُج للفورة من ساعة إلى ساعتين يوميًا، 
وال ُيس���مح لعائلته بزيارت���ه أو مهاتفته 

لالطمئنان عليه.
واألسير الجاغوب )41 عامًا( محكوم بالّسجن 
المؤب���د، اُعتقل ع���ام 2001م، وبتاريخ 28 
يونيو 2020، نقلته إدارة س���جون االحتالل 

من س���جن "جلبوع" إلى عزل "مجّدو"، وبقي 
فيه )20( يومًا في ظروف قاس���ية، ثم ُنقل 
لمرك���ز تحقيق "الجلمة" مك���ث فيه )24( 
يومًا، وبقرار من جهاز المخابرات اإلسرائيلي 
"الشاباك"، أُعيد بعدها إلى العزل االنفرادّي 

في أواخر شهر أغسطس الماضي.
كما تواص���ل إدارة س���جون االحتالل عزل 
األس���ير عماد البطران )44 عامًا( في سجن 
"مجدو"، وذلك منذ تاريخ 3مارس الماضي.

األس���ير البطران من الخليل معتقل إدارّي، 
اُعتقل بتاريخ 27 يناير الماضي، وهو أسير 
سابق قضى في األسر قرابة ال�10 سنوات 
ونص���ف، منه���م 9 س���نوات ونصف في 
االعتقال اإلدارّي، ونف���ذ عام 2013 إضرابًا 

فرديًا عن الطعام استمر لمدة )105( أيام، 
وإضراب آخر عام 2016 واستمر لمدة )35( 

يومًا، وذلك رفضًا العتقاله اإلداري.
ويعاني البطران من مش���اكل في المعدة، 
ودهنّيات في ال���دم، وأكياس دهنية في 
الجل���د منذ )5( أش���هر، لّكن إدارة س���جون 
االحت���الل تماط���ل في إج���راء الفحوصات 

الطبّية له حتى اليوم.
وُيعاني أسرى آخرون في العزل كما يعاني 
الجاغ���وب والبطران من الظروف الس���يئة 
والنفس���ّية التي تفرضها إدارة الس���جون، 
عدا عن أن الطعام الُمقّدم سيء كمًا ونوعًا، 
واالس���تمرار في تنفي���ذ عمليات تفتيش 

متكررة ألسرى عزل في زنازين انفرادية.
وفي زم���ن "الوباء" تحول الع���زل االنفرادي 
إلى عزٍل مضاعف، جّراء عدم انتظام زيارات 
المحامين لهم وصعوبتها، وهي الوسيلة 
الوحيدة التي من خاللها يمكنهم التواصل 

مع عائالتهم.
القدس تواصل مواجهة االعتقال والتنكيل

ورصدت الورقة تصعيد س���لطات االحتالل 
لحمل���ة االعتق���االت في مدين���ة القدس 
المحتلة خالل ش���هر أكتوبر، حيث ُسجلت 
)200( حال���ة اعتقال ف���ي مدينة القدس، 

بينهم )45( قاصرًا، و )15( سيدة.
وترك���زت عملي���ات االعتق���ال ف���ي قرية 
العيس���وية بحوال���ي )90( حال���ة اعتقال، 
حيث تتواصل حملة "االعتداءات والعقاب 
الجماع���ي" من���ذ أكثر م���ن ع���ام، وكذلك 
االعتقاالت  وتنفيذ  اليومي���ة،  المداهمات 
وتس���ليم االس���تدعاءات ألهال���ي البلدة"، 
ليص���ل بذلك ع���دد ح���االت االعتقال في 
العيس���وية ألكثر م���ن 1100 حالة اعتقال 
منذ ش���هر حزي���ران 2019 حت���ى نهاية 

أكتوبر.

مؤسسات األسرى: االحتالل يستغل جائحة »كورونا« للتنكيل باألسرى

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء 

لدى حمكمة اال�ستئناف بغزة املوقرة
يف اال�ستئناف احلقوقي رقم 2014/354

 يف الطلب رقم 2020/262 ) ن�سر م�ستبدل(
المس���تدعية ) المستأنفة ( : نائله حسن اليمني زويد من سكان / غزة الدرج 
الس���درة بوكالتها عن شقيقها / رياض حس���ن اليمني زويد بموجب وكالة 
خاصة رقم )152/م و خ / 2005( بتاريخ 2005/9/17م صادرة عن كاتب العدل 
بسفارة دولة فلس���طين وموقعة من سفير دولة فلسطين بالمملكة العربية 
الس���عودية بصفته  الش���خصية وبوكالته عن ورثة والده المرحوم / حس���ن 
اليمين محمد زويد – من سكان / غزة – شارع الوحدة مقابل مطعم الجرجاوي .

  وكيلها المحامي / محمد السوسي 
المس���تدعى ضدهم ) المس���تأنف ضدهم ( :-  فوزي اليمني محمد زويد 

من سكان / غزة السدرة بجوار مسجد حمزة  ) مجهول محل االقامة ( .
رائد فوزي اليمني زويد من سكان / غزة السدرة بجوار مسجد حمزة  ) مجهول محل االقامة ( .

تاريخ االيداع 2014/5/4   جلسة يوم الخميس 2019/12/12م 
   مذكرة تبليغ حكم 

الحكم    باسم الشعب العربي الفلسطيني حكمت المحكمة بقبول االستئناف 
شكال وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء عقدي االتفاق علي 
بيع أرض موضوع الدعوى المؤرخين في 1992/2/18م المبرز )م/5( 2005/8/30م 
المبرز )م/3( والزام المدعى عليهم ) المستأنف ضدهم ( بالرسوم والمصاريف 

وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
حكما صدر وافهم علنا في 2019/12/12م 

عضو : عالء الغندور         عضو : توفيق ابو جبر            رئيس المحكمة  : هشام كلخ
نبلغك���م أيها المس���تأنف ضدهم أنه وبتاري���خ 2019/12/12م قد صدر 
بحقكم الحك���م المذكور وعليه نبلغكم صورة عنه حس���ب األصول حتى 
يتس���نى لكم اتخاد المقتضى القانوني حسب األصول قبل ان يصار الى 

تنفيذه حسب األصول .تحريرا في 2020/11/10م

 رئي�س قلم حمكمة اال�ستئناف بغزة 
  اال�ستاذة / هناء ما�سي 

طوباس / االستقالل:
ش���ارك عش���رات المواطنين، بينهم أسرى 
محررون، امس الخمي���س، في وقفة غضب 
الستشهاد األسير كمال أبو وعر، الذي ارتقى 
نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد في سجون 

االحتالل اإلسرائيلي.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها 
هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، ونادي 
األسير، وفصائل العمل الوطني في طوباس، 
اليافطات التي تطالب بالتدخل إلنقاذ حياة 

األسرى المرضى في سجون االحتالل.
وف���ي كلمة فصائ���ل العم���ل الوطني في 
طوب���اس ق���ال باس���ل منص���ور: إن جموع 

المواطني���ن خرجوا في محافظ���ة طوباس، 
ليصرخ���وا بصوت عاٍل، أن���ه كفانا االنتظار 
لعد مزيد من الشهداء في سجون االحتالل، 
مش���يرا إلى أن ال���رد الحقيق���ي يكمن في 
الوح���دة الوطني���ة، وتصعي���د المقاوم���ة 

الشعبية في كل المناطق.
في كلمة الهيئة ونادي األس���ير قال أحمد أبو 
الحس���ن: »اجتمعنا اليوم في حضرة الشهيد 
كم���ال أبو وعر، ال���ذي دفع حياته في س���بيل 
القضية الفلس���طينية«، مؤكدا أن األسرى من 
ضحوا بحياتهم خلف القضبان ألجل فلسطين.

الحل���م  ح���راس  ه���م  »األس���رى  وتاب���ع: 
الفلس���طيني، وحراس األرض«، مشيرا إلى 

أن األسير الشهيد أبو وعر قدم حياته فداء 
لقضيتنا الفلس���طينية العادلة، وهو حالة، 
تنطبق على كل األسرى المرضى في سجون 

االحتالل.
وناشد أبو الحس���ن، المؤسسات الحقوقية 
بضرورة التدخل إلنقاذ حياة األسرى المرضى 
منهم، حتى ال يتكرر س���يناريو الشهيد أبو 

وعر مرة أخرى.
يش���ار إلى أن الش���هيد كمال أبو وعر )46 
عاما(، كان مريضا بالس���رطان، واستش���هد 
في العاشر من الش���هر الجاري في سجون 
االحتالل، نتيجة لسياس���ة اإلهمال الطبي 

المتعمد.

وقفة غضب في طوباس الستشهاد األسير كمال أبو وعر 

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة ش����ؤون األسرى والمحررين أن الوضع 
الصح����ي للمعتقل المصاب علي عمرو من مدينة 

الخليل صعب.
وبينت الهيئة في بي����ان لها، امس الخميس، أن 

المصاب عمرو يقبع حاليًا بمستش����فى "سوروكا" 
اإلس����رائيلي، وال ي����زال تح����ت أجه����زة التنفس 

والتخدير.
وأضافت أن محكم����ة "عوفر" العس����كرية كانت 
عقدت جلسة امس، وقررت تمديد توقيف الجريح 

عمرو لخمسة أيام بذريعة استكمال التحقيق.
وكان جي����ش االحت����الل أطل����ق الرص����اص على 
المعتقل عمرو ي����وم األحد الماضي، حيث أصيب 
ببطنه وقدمه، وجرى نقله للمستش����فى، وهناك 

أجريت له عملية جراحية

هيئة األسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب 
علي عمرو لـ 5 أيام وحالته الصحية صعبة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية
 املو�شوع : تبليغات �شرعية 

الى المدعى عليه :- محمد محمود رش���اد الفرا من خانيونس وس���كانها 
سابقا والموجود حاليا في جمهورية مصر العربية ومجهول محل االقامة 
فيه���ا حاليا يقتضى حضورك الى هذه المحكم���ة يوم الثالثاء الموافق 
2020/12/15م الساعة الثامنة صباحا للنظر في القضية المرفوعة ضدك 
م���ن قبل زوجتك المدعية :- ديمه حس���ن فهمي الس���قا من خانيونس 
وسكانها وكيلها المحامي شحدة شراب وموضوعها نفقة زوجة وتحمل 
اس���اس رقم 2020/798م وان لم تحضر ف���ي الوقت المعين يجر بحقك 

المقتضى الشرعي والقانوني لذلك وجب تبليغك حسب اأًلصول .
وحرر في 25 ربيع االول لسنة 1442 ه� الموافق 2020/11/11م

   قا�سي خانيون�س ال�سرعي
  ال�سيخ / عبادة الرقب 

رام الله- غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، 
تس���جيل  عن  الخميس،  أمس 
5 ح���االت وف���اة و823 إصاب���ة 
بكورون���ا و657 حالة تعاٍف من 
بع���د فحص 4593  الفيروس، 
الغربية  الضف���ة  ف���ي  عين���ة 
والق���دس المحتلتي���ن وقطاع 

غزة، خالل ال�24 ساعة األخيرة.
التقرير  الكيلة ف���ي  وأوضحت 
اليومي للحالة الوبائية لفيروس 
امس  فلس���طين  ف���ي  كورونا 
الخميس، أن نسبة التعافي من 
فيروس كورونا في فلس���طين 
بلغت  فيم���ا  بلغ���ت %88.3، 
النش���طة  اإلصاب���ات  نس���بة 
الوفي���ات  ونس���بة   ،%10.9

0.8% من مجمل اإلصابات.
وأضاف���ت أن���ه تم تس���جل 3 
حاالت وفاة في الضفة الغربية 
مواطنة 81 عامًا من بيت فوريك 
بمحافظة نابل���س، مواطنة 47 
عام���ًا م���ن مخيم نور ش���مس 
بمحافظة طولك���رم، مواطن 86 
عامًا من إذنا بمحافظة الخليل، 
إل���ى وف���اة مواطن 59  إضافة 
عامًا من قط���اع غزة، وحالة وفاة 

ف���ي بلدة بيت حنين���ا بمدينة 
القدس.

وفيما يخ���ص حاالت التعافي، 
فق���د س���جلت 353 حال���ة في 
الضف���ة الغربي���ة الخليل 48، 
جنين 36، نابلس 134، طولكرم 
21، س���لفيت 6، قلقيلي���ة 9، 
رام الل���ه والبيرة 95، طوباس 4، 
قطاع غزة 282، مدينة القدس 

.22
وأضافت أن اإلصابات الجديدة 

توزعت حسب التالي: محافظة 
الخلي���ل 42، محافظ���ة نابلس 
125، محافظ���ة بي���ت لحم 88، 
محافظة قلقيلية 21، محافظة 
رام الل���ه والبيرة 57، جنين 20، 
أريحا واألغوار 13، س���لفيت 4، 
طولك���رم 17، طوباس 1، قطاع 

غزة 311، ضواحي القدس 20
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 
العناية  40 مريضًا في غ���رف 
المكثفة، بينهم 11 مرضى على 

أجهزة التنفس االصطناعي.
بإمكان المواطنين الذين أجروا 
االس���تعالم  كورون���ا  فح���ص 
فحوصاته���م  نتيج���ة  ع���ن 
الموق���ع  زي���ارة  خ���الل  م���ن 
https://result. اإللكترون���ي

moh.ps، وإدخال رقم الهوية، 
ث���م الضغط على مرب���ع بحث، 
بعدها ستظهر نتيجة الفحص 
بع���د 8- 24 س���اعة م���ن إجراء 

الفحص.

الكيلة: 5 وفيات و823 إصابة بكورونا خالل 24 ساعة

القدس المحتلة /االستقالل:
 أكد الباحث في شؤون القدس، 
امس  عواد، مساء  الس���الم  عبد 
الخميس، أن المس���جد األقصى 
الخطر  ف���ي دائرة  بات  المبارك 
الحقيق���ي، في ظ���ل الخطوات 
اإلس���رائيلية المتك���ررة بح���ق 
القدس واألقصى من اقتحامات 
وقال  تهويد.  وعمليات  متكررة 
ع���واد في حديث م���ع فضائية 
اعتاب  "عل���ى  إنن���ا  "النج���اح": 
بالنس���بة  أكثر خطورة  خطوات 
للمس���جد األقص���ى والق���دس 
جميعًا  وعلين���ا  والمقدس���ات، 
ان نك���ون أكث���ر وعي���ًا له���ذه 
المخططات اإلس���رائيلية حتى 
ال نصب���ح ننظ���ر إلى المس���جد 
االقصى وقد بات المستوطنون 
ليل نهار في���ه ويبنون الكنس 

ويقومون صلواتهم".
أنه ليس بالجديد على  وأضاف 
س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، 
االقتحام���ات المتك���ررة بح���ق 
طالما  التي  األقصى،  المس���جد 
المدينة  ف���ي تهوي���د  أمعنت 
والمسجد  عام  المقدسة بشكل 
األقصى بش���كل خ���اص"، الفتًا 
االحت���الل  س���لطات  أن  إل���ى 
تس���تغل ه���ذه الفت���رة "قبل 
للبيت األبيض"،  باي���دن  دخول 
خوفًا من ع���دم موافقتها على 
أو  اإلس���رائيلية  التصرف���ات 

تأجيل مخططاتهم.
وأش���ار ع���واد إل���ى أن حكومة 

اآلن  الزم���ن  تس���ابق  االحتالل 
وتعطي  بالمقدسات،  للمساس 
للمس���توطنين  االخضر  الضوء 
القتحام المسجد األقصى، حتى 
يرى العالم جميعًا أن الش���كل 
االقص���ى  للمس���جد  البص���ري 
يصب���ح مألوفًا للمس���توطنين، 
معرب���ًا ع���ن أس���فه ب���ان هذه 
القرارات والخطوات االسرائيلية 
إذا لم تجد وقوفًا بشأن المسجد 
األقصى على المستوى الشعبي 
الس���لطة  من خالل  والرس���مي 
فإن  االسالمي،  المستوى  وعلى 
االحت���الل س���يتمادى في هذه 

االجراءات، وفق تعبيره.

وش���دد عل���ى أن مث���ل ه���ذه 
التصرف���ات ربم���ا تصب���ح أمرا 
اليومية  كاالقتحام���ات  واقع���ًا 
والمكاني  الزماني  والتقس���يم 
للق���دس واالقص���ى، موضح���ًا 
اقتحام���ات  م���ن  اله���دف  أن 
المس���توطنين لألقصى ايصال 
والعرب  للفلس���طينيين  رسالة 
أننا نحن من يق���رر على االرض 
بمنط���ق القوة، وف���رض وقائع 

جديدة على االقصى والقدس.
واستدرك: " لكن اصحاب الحق 
واالرض لن يرض���وا بمثل هذه 
الممارس���ات ضد مقدس���اتهم 

وضد أقصاهم".

واكد الباحث في شؤون القدس 
أن حكومة االحتالل االسرائيلي 
تستغل الواقع العربي المتردي 
ف���ي ظ���ل اللهاث م���ن بعض 
تطبع  الت���ي  العربية  االنظم���ة 
م���ع االحت���الل، منوه���ًا إلى أن 
الخط���وات التطبيعية تش���جع 
االحت���الل ف���ي خطوات���ه ضد 

االقصى.
الجدير بالذكر، ان  المستوطنين 
يقتحم���ون باح���ات المس���جد 
األقصى المبارك يوميًا، بش���كل 
اس���تفزازي بحماي���ة س���لطات 
االحت���الل التي تؤمن لهم هذه 

االقتحامات

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس الخميس، حملة اعتقاالت موسعة 
ف���ي الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومن بين المعتقلين أس���يران 
مح���رران من طولكرم. فف���ي مدينة بيت لحم اقتحم���ت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي حارة الفواغرة وسط بيت لحم واعتقلت أسيران محرران بعدما 

داهمت منزلي ذويهما وعاثت فيهما فساًدا.
وأوضح���ت مصادر أمني���ة أن المعتقلين هما األس���ير المحرر عماد علي 

الهريمي )19 عاًما( واألسير المحرر جبريل خليل كوازبة )25 عاًما(.
وفي مدينة طولكرم اقتحمت قوات االحتالل مخيم نور شمس شرق 
مدين���ة طولكرم بالضفة الغربية المحتل���ة واعتقلت المواطن محمد 
سامر محمود جابر )21 عاًما( بعد أن قامت بمداهمة منزله وتفتيشه 

بشكل همجي.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
واسعة في الضفة والقدس

القدس المحتلة / االستقالل :
تترقب "إسرائيل " زيارة وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو التي ستبدأ 
اليوم الجمعة تقوده إلى س����بع دول حليفة للواليات المتحدة هي فرنس����ا، 
تركيا، جورجيا، إس����رائيل، الس����عودية، االمارات وقط����ر، تزامنا مع تصريح 
مص����ادر مقربة من الجاس����وس األميركي الس����ابق جوناثان ب����والرد، امس 
الخمي����س، ان وزارة الع����دل األميركية لم تخبر بوالرد الذي منح الجنس����ية 
اإلس����رائيلية عام 1995 وال محاميه ما إذا كانت ش����روط اإلفراج المش����روط 
الصارمة الخاصة به س����تخفف في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، عندما يكمل 

عامه الخامس من اإلفراج المشروط.
وس����يبحث بومبيو خالل الجول����ة "الجهود التاريخية" الت����ي يبذلها ترامب 
والرامية إلى "إرساء السالم والتعاون في الشرق األوسط"، ويتوقع أن يبحث 
بومبيو في جولته تش����ديد الضغوط على إيران خالل الشهرين المتبقيين 
م����ن عمر إدارة ترامب الذي انس����حب في العام 2018 م����ن االتفاق النووي 

التاريخي المبرم مع الجمهورية اإلسالمية.
وأطلق س���راح الجاس���وس األميركي جوناثان بوالرد في تشرين الثاني/

نوفمبر ع���ام 2015 بعد قضائه حكما بالس���جن لم���دة 30 عاما لتمريره 
معلومات أمنية حساسة الى اسرائيل أثناء عمله كمحلل لدى استخبارات 
البحرية، وبموجب ش���روط إطالق سراحه ال يمكن لبوالرد مغادرة الواليات 
المتحدة لمدة خمس س���نوات، ونتيجة ذل���ك منعه من االنتقال للعيش 

في اسرائيل.
ووفق وثائق وكالة االس����تخبارات المركزية "سي آي ايه" التي رفعت عنها 
الس����رية عام 2012، ف����ان الغارة االس����رائيلية على مقر منظم����ة التحرير 
الفلس����طينية في تونس عام 1985 التي أدت الى مقتل 60 شخصا قد تم 

التخطيط لها باالستناد الى معلومات من بوالرد.

»إسرائيل« تترقب زيارة بومبيو وتأمل عدم 
تمديد اإلفراج المشروط عن جوناثان بوالرد

االحتالل يسابق الزمن للمساس به..

عواد: نحن على أعتاب خطوات »إسرائيلية« أكثر خطورة بالنسبة لألقصى
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )508/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد نايف عثمان شراب من سكان خانيونس هوية رقم 900821232 

بصفته وكيال عن: محمد سليم سالمه أبو حطب 
بموجب وكالة رقم:2020/4911  الصادرة عن خانيونس 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
القطعة 21  القسيمة 5  المدينة رفح 

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

على سلطة األراضي. التاريخ: 11/12 / 2020م

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

غزة/ االستقالل: 
أكد رئي���س المكت���ب اإلعالمي 
الحكومي بغزة س���المة معروف، 
أن زيادة تسجيل عدد اإلصابات 
بفي���روس كورون���ا ف���ي القطاع 
يشكل مرحلة خطيرة جًدا تزامنًا 

مع االستعداد لفصل الشتاء"
وأوض���ح مع���روف ف���ي تصريح 
اذاعية أم���س الخميس، أن وزارة 
الصحة أمام تحدي كبير مع وجود 
العناية  حاالت خطي���رة داخ���ل 
المكثفة لم تكن تعاني مس���بًقا 

من أي أمراض مزمنة.
وأشار إلى أن الحكومة لن تتردد 
في التراجع عن أي قرار يؤثر سلبًا 
على حي���اة األهالي فيما يتعلق 
بتفشي الفيروس، مؤكًدا أن خيار 
اإلغالق الش���امل ُمكلف للمواطن 
وللحكوم���ة ونتمن���ى أن ال نصل 
لهذا الخيار, أو العودة لإلجراءات 

المشددة.
ُيش���ار إل���ى أن وزارة الصحة في 
القطاع س���جلت امس الخميس 
حالة وف���اة و311 اصابة جديدة 
أعلى  وه���و  كورون���ا  بفي���روس 
رقم يتم تس���جيله منذ تفشي 
الفيروس في شهر مارس 2020.

وقال مع���روف: "هناك 23 مربًعا 
المناطق  س���كنًيا مصنًفا ضمن 
الحم���راء ف���ي قطاع غ���زة, ويتم 
التعام���ل معها بش���كل حثيث 

وس���ط مس���اٍع من وزارة الصحة 
للس���يطرة عل���ى ب���ؤر انتش���ار 

العدوى.
التحذي���رات  "إن  وأض���اف: 
المتواصل���ة كان���ت من���ذ بداية 
جائح���ة كورون���ا, وازدادت م���ع 
ازدياد اإلصابات داخل المجتمع, 
مؤكًدا أن وعي المواطن والتزامه 
بكل إجراءات الوقاية والس���المة 
يش���كل العامل الفارق والضمان 
الجه���ود  كل  إلنج���اح  األكي���د 

الحكومية.
وناشد معروف المواطن لاللتزام 

بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد 
االجتماع���ي والمحافظ���ة عل���ى 
التعقي���م فهي تش���كل عالمة 
فارقة في إنجاح ما هو مطلوب من 

المواطن.
المخالف���ات  تس���جيل  وح���ول 
للمخالفين باإلج���راءات الوقائية 
والس���المة قال مع���روف: "يوميًا 
يتم اتخاذ إج���راء مخالفات بحق 
األش���خاص والمؤسسات التي ال 
تلتزم بإجراءات السالمة والوقاية 
بما فيها المؤسسات الحكومية".

وش���دد على أن الت���زام المواطن 

بإجراءات الس���المة والوقاية هو 
العام���ل األس���اس إلنج���اح كل 
الجهود الحكومية لتقليل محاولة 
انتش���ار العدوى، الفًت���ا إلى أن 
المواطن ق���رأ إجراءات التخفيف 
بشكل خاطئ، وهي جاءت بشكل 
اضطراري لتسيير الحياة اليومية 

لألهالي.
وحول طبيعة تسجيل االصابات 
ق���ال مع���روف: "إن أكث���ر م���ن 
60% م���ن ح���االت اإلصابات من 
المخالطين, نتيجة الس���لوكيات 

الخاطئة داخل المجتمع".

غزة/ االستقالل: 
طالبت ثالث منظمات حقوقية في رس����الة 
عاجلة لوزير الجيش اإلسرائيلي والمستشار 
القضائي للحكومة والنائب العام العسكري 
بوقف تدمير وتجريف األراضي الزراعية في 

قطاع غزة.
ج����اء ذلك في بيان مش����ترك أص����دره مركز 
المي����زان لحقوق اإلنس����ان، ومرك����ز عدالة 
)المرك����ز القانوني لحماية حق����وق األقلية 
العربية في إس����رائيل(، وجمعية "جيشاه � 

مسلك" اإلسرائيلية.
وأش����ار البيان أن توغل الجرافات العسكرية 
اإلس����رائيلية، ي����وم 13.10.2020 إلى نحو 
300 متر من الس����ياج الفاصل داخل قطاع 
غزة، ودمرت وتسببت في أضرار للمحاصيل 
الزراعية وشبكات الري في عشرات الدونمات 
التابع����ة للمزارعي����ن الفلس����طينيين بعد 

تجريفها.
وبحس����ب مركز الميزان، كانت ه����ذه المرة 
األكث����ر ض����رًرا منذ ع����ام 2014، وأن����ه وفًقا 
ل����وزارة الزراعة في غزة، تضرر مصدر رزق 10 
مزارعين على األقل بش����كل كبير، وأن حجم 

الضرر بلغ 32 ألف دوالر على األقل.
ودعت المنظمات، "إسرائيل" إلى "التحقيق 
في التوغ����ل األخير وتعوي����ض المزارعين 
بسبب األضرار الفادحة التي سببتها قوات 

االحتالل.

وأش����ارت إلى أنه طوال الس����نوات الماضية 
انتهجت قوات االحتالل سياس����ة تجريف 
األراضي، وبحس����ب معطيات أوردتها األمم 
المتح����دة، توغلت القوات اإلس����رائيلية 42 
مرة في األراضي الزراعية في قطاع غزة بين 

كانون الثاني 2020 وحتى 10 تشرين أول 
الماضي.

وأوضحت أن سلطات االحتالل تقوم منذ عام 
2014، برش المحاصيل الزراعية بالمبيدات 
م����ن الجو م����ن أج����ل "الكش����ف"، ويعيش 

المزارعون الفلسطينيون طوال هذه األعوام 
خوًفا دائًما بسبب تدمير مصدر رزقهم.

ورغ����م جائحة "كورون����ا" واألزم����ة الصحية 
العالمي����ة، تواص����ل "إس����رائيل" ممارس����ة 
سياس����ات التدمير وتمس باألمن الغذائي 
ومصادر رزق الس����كان ف����ي المناطق التي 
تحتلها، مخالفة بذلك القانون الدولي الذي 
يلزمها بحماية حقوق اإلنسان في المناطق 

التي تسيطر عليها.
بدورها، أك����دت المحامية من����ى حداد، في 
الرس����الة التي أرسلتها باس����م المؤسسات 
الثالث، أن����ه "ال يمكن تبرير تدمير األراضي 
الزراعية في غزة، هذا عمل عدائي ومخالف 
للقان����ون اإلس����رائيلي والدول����ي، وال يملك 
الجي����ش أي صالحي����ة التخ����اذ مث����ل هذه 

اإلجراءات".
وأضافت أن "هذه العمليات تش����كل خطًرا 
على حياة المزارعين وس����المتهم الجسدية 
وسالمة ممتلكاتهم ومصدر رزقهم، وتمس 
في حقوقهم األساس����ية، ومن بينها الحق 
ف����ي الكرامة، العمل والتملك بش����كل كبير 

وخطير".

منظمات حقوقية تطالب االحتالل بوقف تجريف األراضي الزراعية بغزة

خان يونس / االستقالل: 
عقد رئي���س بلدية خان يونس م. عالء الدين البط���ة، مع عضو المجلس األعلى 
للشباب والرياضة عبد الس���الم هنية اجتماًعا لمناقشة خطة تطوير المنشآت 

الرياضية بخان يونس ودعم احتياجات القطاع الرياضي.  
وخ���الل اللقاء ثمن البط���ة جهود هني���ة والمجلس األعلى للش���باب في دعم 
القطاع الرياضي بما يجود من طبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية 

وانعكاساتها االيجابية على كافة األندية الفلسطينية.  
وتطرق البطة إلى مناقش���ة أهمية تنفيذ مشروع إنشاء المدرج الشرقي 
في ملعب خان يونس البلدي غرب المدينة، وكذلك مشروع تطوير ملعب 
المدينة الرياضية الواقع ش���رق المدينة وخاصة ما يتعلق باس���تبدال 
العشب الطبيعي بالعشب الصناعي ألرضية الملعب والذي تم تقديمه 
سابًقا إلى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ضمن الخطة التي 
تم رفعها للصن���دوق لتطوير مالعب خان يونس، إلى جانب مناقش���ة 
احتياجات التطوير المرحلية للمنش���آت الرياضية باإلضافة إلى إنش���اء 

مرافق جديدة.

لقاء لبحث استراتيجية تطوير 
المنشآت الرياضية بخان يونس 

معروف: ارتفاع إصابات كورونا يشكل مرحلة خطيرة وتحديًا كبيرًا للجميع

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي، امس 
الخميس، عن العث���ور على جثة الجندي 
»س���اغي بن دافي���د« الذي فق���دت آثاره 
قرب مدينة القدس المحتلة منذ يومين، 

وعليها آثار طلق ناري.

وذكر المتحدث باس���م جي���ش االحتالل،  أن 
قواته عثرت على الجثة على مقربة من حاجز 

حزما بغالف القدس.
أشار إلى أن الشرطة العسكرية تحقق 
في ظروف الوفاة، ويجري التحقيق في 

جميع االتجاهات.

وُفق����دت آث����ار الجندي بع����د خروجه 
من قاعدته العس����كرية ظهر الثالثاء 
في منطق����ة عناتا ش����مالي القدس، 
وأج����رى جيش االحتالل عمليات بحث 
وتمشيط مكثفة في المنطقة للعثور 

عليه.

العثور على جثة جندي »إسرائيلي« مفقود قرب القدس
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كعادت���ه دائما اضمر االحتال الصهيوني المجرم نية الغدر بحق قادة الجهاد االس���امي الذين 
ارعب���وا االحتال الصهيوني بصواريخهم وادائهم  العس���كري المقاوم, فدفع���وا رئيس الوزراء 
الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو الى الهروب من حفل انتخابي كان يقيمه في منطقة الغاف 
الحدودي جنوب فلس���طين المحتلة والنزول الى الماجئ فرارا من صواريخ س���رايا القدس الجناح 
العس���كري لحركة الجهاد االسامي في فلس���طين, نزول نتنياهو الى الماجئ فرارا من صواريخ 
السرايا هز صورته تماما لدى االسرائيليين خاصة سكان منطقة ما تسمى بالغاف الحدودي الذين 
يتعرضون لرشقات صاروخية مس���تمرة من فصائل المقاومة الفلسطينية, وهو ما دفع نتنياهو 
ان يبيت الغدر لقادة الس���رايا ويقوم بعمليته الجبانة باستهداف الشهيد القائد بهاء ابو العطا 
في بيته مما ادى الستش���هاده وزوجته, ولم يتوقف او ينقطع خيط الدم في غزة, انما امتد الغدر 
الى دمش���ق العروبة في محاولة للنيل من القائد المجاهد اكرم العجوري عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد االسامي في فلسطين والذي نجاه الله من غدر االشرار الصهاينة فاستشهد ابنه 
معاذ, واحد مرافقيه وكأن الدم النازف يربط بين حدود الوطن الكبير ليدل على شمولية المخطط 
الصهيوني للنيل من ه���ذه االمة والنيل من عروبتنا على امتداد جغرافيا الوطن الكبير, انه الغدر 

الصهيوني الذي يتصف به اليهود على مر العصور وهو اسلوب حياتهم. 
هنا يرقد الش���هداء, هذا في غزة, وذاك في الضف���ة, وثالث في حيفا وعكا واخر في بيروت واخر 
في دمش���ق وذاك في العراق وثلة من الش���هداء في مصر واخرين في عمان وشهداء في تونس 
واخري���ن حملهم القدر ليغتال���وا في دبي ومالطا وبلغاريا وباري���س وكل العواصم تصنع تابوتا 
للفلسطيني يحمله حيث يرتحل, لكنه الموت الذي يزيدنا قوة ويعلي من عزائمنا وارادتنا ويدلل 
على صحة مس���ارنا, هناك في المسيلمة بمالطا كانت دماء الش���هيد القائد المؤسس الدكتور 
فتحي الش���قاقي, وفي خانيونس سالت دماء الش���هيد القائد هاني عابد, وفي بيت ليد سالت 
دماء صاح ش���اكر وانور س���كر, وفي حيفا ارتقت االستش���هادية هنادي جرادات, وفي القدس 
س���الت دماء مهند الحلبي بعد ان قبل جبين والد الش���هيد ضياء تاحم���ة ثم انتقم من قاتليه 
المجرمين الصهاينة واغرقهم في دمائهم, هؤالء كلهم استش���هدوا واستشهد عشرات االف 
الفلس���طينيين وهو يدافعون عن ارضهم وظن االحتال مع كل قط���رة دم يريقها ان المقاومة 
انتهت وضعفت ولم تعد قائمة, لكن في كل مرة كانت تثبت المقاومة قدرتها على الرد, وتزداد 
قوة وصابة وتتمدد وتنمو وتكبر, فدماء بهاء ابو العطا فجرت معركة » صيحة الفجر« التي اربكت 
االحتال وجعلته يعيد حساباته ويعمل الف حساب ألي عدوان جديد ينوي ارتكابه بحق شعبنا 

ألن المقاومة تستطيع ان ترد على أي عدوان, وتوقع خسائر في صفوف االحتال الصهيوني. 
يعيش االحتال حالة من القلق والتوتر خوفا من رد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
االسامي في فلسطين على جريمة اغتيال الشهيد بهاء ابو العطا والشهيد معاذ اكرم العجوري 
وشهداء معركة صيحة الفجر االبطال, االحتال اعلن االستنفار ونشر وحداته القتالية على حدود 
القطاع ونشر القبة الحديدية خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية, الشهيد ابو سليم يرعب 
االحتال وهو في مرقده, فقدر االحتال ان يبقى يعيش حالة الرعب من المقاومين االبطال سواء 
كان���وا احياء او اموات, والحالة هذه التي يعيش���ها االحتال الصهيوني س���تبقى تازمة ما دام 
محتا ألي جزء من ارضنا ومقدساتنا, ان دماء الشهداء ستفجر براكين الغضب في وجه االحتال 
وستشعل الثورات والمعارك, وتزيد من اصرار شعبنا على التمسك بالمقاومة العسكرية المسلحة 
كخيار استراتيجي النتزاع حقوقنا من هذا االحتال البغيض, فالثورة ال تموت وال تنتهي بموت 
الق���ادة الكبار, لكنها تتغذي من بطوالتهم وتضحياتهم وتنم���و وتكبر حتى تكون قادرة على 
انتزاع حقوقها المسلوبة, في ذكرى استشهاد القائد الكبير  بهاء ابو العطا ومعاذ اكرم العجوري 
وثلة من الش���هداء االحرار. في معركة صيحة الفجر يجدد ش���عبنا الفلس���طيني العظيم العهد 
والبيعة مع الله عز وجل ان يبقى الوفاء لدماء هؤالء الش���هداء االبطال عنوان لش���عبنا, والس���ير 
على نهجهم طريقا لنا, والجهاد في سبيل الله نهجا نسلكه حتى نسترد حقوقنا المغتصبة.    

            

خيط الدم الممتد في كل العواصم 
رأي

غزا األوروبيون الس���احل الش���رقي للعالم الجديد 
مطلع القرن الس���ادس عش���ر الميادي، وبعد قرن 
بدأوا باالندفاع غربًا الس���تيطان الغرب األمريكي، 
وصاحب هذا االندفاع الس���كاني ظاهرة رعاة البقر 
المعروفة باإلنجليزية )الكاوبوي(، وهم رجال أشداء 
ومحارب���ون ُقدامى، يمتط���ون أحصنتهم القوية 
للدفاع  السريعة، وُمسّلحون بمسدس���ات وبنادق 
عن القطيع وأنفس���هم، ومع م���رور الزمن تجاوزت 
مهنتهم كرع���اة بقر إطارها الوظيف���ي، إلى إطار 
رم���زي يدل على الغرب األمريكي الجامح، والبطولة 
األمريكي���ة الخارق���ة، فذاعت س���معتهم كرجال 
أشداء وفرس���ان أقوياء، وش���اعت عنهم حكايات 
عجيبة وأحداث ُمثيرة، تراكمت في العقل الجمعي 
والوجدان الشعبي، لتصبح نبعًا ال يجف ومعينًا ال 
ينضب، نهل منه ُكّتاب القصص ومؤلفو الروايات، 
تحّول الكثير منها إلى أفام سينمائية في القرن 
العش���رين أنتجتها هوليود، وُعرفت باس���م أفام 
الكاوبوي، شكّلت بدورها نموذجًا للحياة األمريكية 
النمطي���ة، القائمة على فكرة االنطاق الجس���دي 
والفكري، نحو المغامرة والمجهول، بحثًا عن الثروة 
والخي���ال، وطلبًا للقوة والمال، وقّدمت صورة ُمكّبرة 
للرجولة الخارقة والبطولة األس���طورية، ورس���مت 
صورة مقلوبة للحقيقة ُيرى فيها األشرار من الغزاة 
األوروبيين أخيارًا، واألخيار من الس���كان األصليين 

الضحايا أشرارًا.
أف���ام رع���اة البق���ر )الكاوب���وي( رس���مت مامح 
الشخصية األمريكية الفردية والجمعية، فصّورت 
هويته���ا الفعلي���ة والُمتخّيلة، وأه���م مامحها: 
الطبيعة الفردية النفعية، والنزعة االس���تعمارية 
االس���تعائية، والروح الحربي���ة الدموية، وهيمنة 
ُعق���دة التف���ّوق العرق���ي والثقاف���ي العنصرية، 
واالعتق���اد بأفضلي���ة حضارة األنجلو ساكس���ون 
البروتس���تانتية، وسيطرة فكرة التفويض اإللهي 
إلنق���اذ البش���رية، وامتاك ح���ق التضحية باآلخر 
لصالح اإلنس���انية، واحتكار دور الُمخّلص للعالم، 
التوراتي���ة،  الميع���اد  أرض  بعقي���دة  واإليم���ان 
واس���تحواذ ُحلم امتاك القوة والم���ال والجمال... 
فكانت هذه المامح عصير فكر عنصري، وخاصة 
تاريخ دموي، ثمارها الُمّرة إبادة مايين الس���كان 
األصليين، أو ما س���ّموهم تلفيقًا )الهنود الحمر(، 
واس���تعباد مايين الزن���وج األفارقة، م���ن الذين 
اصطادوهم وجلبوهم قسرًا من بادهم األفريقية، 
وإزه���اق أرواح مايي���ن آخري���ن ف���ي الصراعات 
الداخلية للغزاة األوربيي���ن... وكانت هذه المامح 

نتاج سلسلة أكاذيب بدأت بأكذوبة ُكبرى اسمها: 
اكتش���اف العال���م الجديد، الذي ل���م يكن جديدًا 
إاّل عل���ى األوربيي���ن، فقد اكتش���فه اآلس���يويون 
واس���توطنوه منذ آالف السنين بالمايين، وأقاموا 
فيه حضارات إنس���انية مس���تقرة ومزدهرة قبل 
أن ُيدّمرها الغزاة الُجدد، ويس���موها زورًا )أمريكا( 
نس���بة إلى الَبّحار الدموي )أمريكو(، واُعتبرت كذبًا 
أنه���ا )أرض ب���ا ش���عب(، لتكون أساس���ًا للفكرة 
الصهيونية المؤسس���ة للكي���ان الصهيوني في 

استنساخ مشّوه للتجربة األمريكية.
لم تك����ن أفام الكاوب����وي صورة للواق����ع التاريخي 
األمريكي فقط، أو خاصة لروح أمريكا المتّوحش����ة 
فحسب. بل كانت مؤشرًا لمامح السياسة األمريكية 
الخارجي����ة تج����اه اآلخ����ر )الُمتخّلف(، خ����ارج نطاق 
حض����ارة الرج����ل األبي����ض )الُمتق����دم(، وبالتحديد 
بعد خ����روج أمريكا من عزلتها، ال س����يما أثناء وبعد 
الحرب العالمية الثانية، التي كان لراعي البقر األول 
فيه����ا هاري تروم����ان- الرئي����س الديمقراطي- دوٌر 
مركزي في حس����م نهاية الحرب بحرك����ة الكاوبوي 
في إطاق الن����ار الخاطفة الصاعقة بإلقاء القنبلتين 
الذريتين عل����ى اليابان إلجبارها على االستس����ام. 
ورّس����خ هذه السياس����ة الكاوبوي الديمقراطي جون 
كيندي، ُمس����تحضرًا الصورة النمطية ألبطال أفام 
الكاوبوي، الذين ُيغيرون عل����ى القرى بدعوى إنقاذ 
أهله����ا المظلومين م����ن )الهنود الحم����ر الهمج( أو 
م����ن )المكس����يكيين األش����رار(، فأمر جيش����ه بغزو 
فيتنام إلنقاذها من )الثوار الش����يوعيين األش����رار(. 
حت����ى تّولى الرئاس����ة الجمه����وري رونال����د ريغان، 
لينقل أفام الكاوبوي من الس����ينما عندما كان أحد 
أبطاله����ا في منتصف القرن العش����رين، إلى الواقع 
السياس����ي عندما مارسها في عقد الثمانينيات من 
القرن العش����رين، فضرب ليبيا جوًا، وغ����زا لبنان برًا. 
وبعد ضرب البرجين في نيوي����ورك، أظهر الرئيس 
الجمه����وري ج����ورج بوش االب����ن ال����روح العدوانية 
المتوحشة لرعاة البقر في غزو أفغانستان والعراق، 
وقّسم العالم إلى محورين للخير والشر، في معادلة 
مركزها أمري����كا، ومضمونها )من لي����س معنا فهو 
ضدن����ا(، ليأتي آخر رعاة البقر المتوحش����ين دونالد 
ترامب لُيِدخل تعديًا عمليًا على المعادلة الشريرة 
مركزها )إسرائيل(، ليصبح مضمونها )من ليس مع 

إسرائيل فهو ضدنا(.
المتمح���ورة ح���ول  المعادل���ة الش���ريرة  به���ذه 
)إس���رائيل(، وبعقلية الكاوبوي المتوحشة، كانت 
القضية الفلس���طينية أولى ضحايا ترامب، فطرح 

)صفقة الق���رن( لتصفية  القضية الفلس���طينية 
وإنهاء الصراع لصالح الكيان الصهيوني، ُمنطلقًا 
الُمتطرف���ة، وأطماعه  م���ن عقيدت���ه اإلنجيلي���ة 
االقتصادية الجش���عة، ُمس���تغًا عنص���ري القوة 
والزمن لفرض األمر الواقع اإلسرائيلي، فكانت كل 
سياس���ته في المنطقة محوره���ا دعم وجود وأمن 
وازدهار الكيان الصهيوني، ونهب ثروات العرب، 
ابتداء من إلغ���اء االتفاق النووي مع إيران واغتيال 
الشهيد قاسم سليماني، وانتهاء بفرض التطبيع 
على حكام العرب، مرورًا بمواصلة الحرب والحصار 
على س���وريا، مدفوعًا بروح الكاوبوي الشريرة التي 

تسكنه.
وبهذه الروح الشريرة التي استعادها ترامب بفتح 
غط���اء قمقم مارد الكاوب���وي المدفون داخله، حاول 
بالقانون  األمريكية(، فاستهان  )العظمة  استعادة 
الدولي، وخرق االتفاقيات اأُلممية، وس���عى لتدمير 
بع���ض المؤسس���ات العالمية، فانس���حب منها أو 
هاجمه���ا أو ابتزه���ا بحجج واهية،  وه���ي معاداة 
الس���امية، كلمة السر لنقد سياس���ة )إسرائيل(، أو 
أنه���ا مناقض���ة للمصلحة األمريكية تحت ش���عار 
)أمريكا أواًل(. ووجه إهانات لحكام العديد من الدول 
الذي���ن رفضوا الدخول في بي���ت الطاعة األمريكي، 
فردوا اإلهانة له، بخاف بعض حكام العرب الذين 
دخلوا بي���ت الطاعة األمريكي طوعًا، ورضوا باإلهانة 
جبرًا، ثم دفعوا المال )خاوة( لس���يد البيت األبيض 
كبي���ر الرعاة المتوحش���ين، مقاب���ل حمايتهم من 
ش���عوبهم أو )الُبعُب���ع( الذي صنعه له���م، فرضْوا 

بالعبودية الطوعية، ولم يعانقهم شوق الحياة.
إذا كان ترام���ب آخ���ر رع���اة البقر المتوحش���ين، 
 غياب���ه ال يعني نهاية السياس���ة األمريكية 

َّ
فإن

 ذلك مرتبط 
َّ

المتّوحشة تجاه الشعوب األخرى، ألن
بتلك الشعوب ذاتها، وليس بسيد البيت األبيض 
ولعل أهم ما يجب أن يميز الشعوب الحّرة: امتاك 
إرادة الحياة خارج بيت الطاعة األمريكي، وإش���عال 
روح التح���دي لمواجهة طغيان الق���وة األمريكية، 
وتنّف���س عزيم���ة النص���ر للصمود أم���ام أعاصير 
الهزيمة الشمالية الغربية... هكذا فعلت شعوب 
صغي���رة بإمكانياتها المادي���ة، ولكنها كبيرة بما 
لديه���ا م���ن إرادة الحياة، وروح التح���دي، وعزيمة 
النصر، هك���ذا فعلت وال زالت كوبا وفيتنام وإيران 
وبوليفيا وكوريا الش���مالية واليمن الُحرة وغيرها، 
هذا هو طريق الخاص للدول التي تحب شعوبها 
وحكامه���ا صعود الجبال وروعة الجمال، وتس���تلذ 

ركوب الخطر، وتكره العيش بين الُحفر.

ترامب.. آخر رعاة البقر المتوحشين
كتب د. وليد القططي:

يرح����ل عن الحياة الدنيا ُأناس كثي����رة كل لحظة يلقون حتفهم؛ منهم 
م����ن يبقى له أثر أو ذكرى أو موقف، يستش����هد الناس ب����ه، وقليٌل من 
ا ينطق باس����مهم ويقود  ا وحضارّيً الناس من يرح����ل وُيخلف إرًثا فكرّيً
وا في����ه قبل رحيلهم،  الش����عوب من بعدهم عل����ى ذات الدرب الذي بدُء
ويُخط طريق س����ير ال يختلف عليه عاقان، الشهداء الراحلون بشهادة 
في سبيل الله والوطن، فكانوا في حياتهم خير القادة وخير القدوة لمن 
بقي خلفهم، فالش����هداء ال يموتون ألنهم أحياء عند ربهم يرزقون، هم 
 أرواحهم خالدة في جنان 

َّ
 كّل من عليها فان، لكن

َّ
يموتون أجس����اًدا ألن

الخلد والرضوان
هنا سأسقط الفكرة على ش����هيد تصدر اسمه في »إسرائيل«، وخاصة 
بين األوس����اط القيادية في جيش االحتال »اإلس����رائيلي«، ودائًما كان 
يتم تحميله مس����ؤولية إطاق الصواريخ تجاه المدن المحتلة، إنه »بهاء 
أبو العطا«، قائد المنطقة الش����مالية لسرايا القدس في قطاع غزة، وأحد 
أبرز أعضاء مجلس����ها العسكري، والذي اغتالته »إسرائيل«، فجر الثاثاء 
)12 نوفمبر 2019م(، في غارة استهدفت منزله في حي الشجاعية شرق 

مدينة غزة، مما أدى الستشهاده وزوجته وإصابة أبنائه.
َوَعَدت »إس����رائيل« أبو العطا بأنه من أكثر الشخصيات خطًرا عليها، إلى 

جانب األمين العام ل� »حزب الله« حس����ن نصر الل����ه، وتصفه أنه »صانع 
المش����كات الذي ال يخضع ألحد«، وبأنه »كثي����ر الحركة وال يمكن توقع 
ما يريد«، وبرز اس����مه الذي أرعب االحتال وأربك حس����اباته وظل كابوًسا 
يطارد القادة العسكريين »اإلسرائيليين« على مدار سنوات طوال حتى 
صنفته دولة االحتال بالمطلوب رقم واحد على مستوى اإلقليم بأكمله، 

وليس على نطاق القطاع الساحلي.
فيما قالت صحيفة »جيروزاليم بوس����ت«، إن أبو العطا نجا في الس����ابق 
من عدة محاوالت اغتيال »إس����رائيلية س����ابقة، م����ن بينها حرب »عمود 
الس����حاب« في عام 2012، أما الصحفي »اإلسرائيلي« جال بيرغر، مراسل 
هيئة البث »اإلس����رائيلية« للش����ؤون الفلس����طينية، يقول »المس����ؤول 
العسكري للجهاد اإلسامي شمال قطاع غزة أبو العطا، هو المسؤول عن 
اختراق تفاهمات التهدئة على حدود قطاع غزة، خال الشهور األخيرة، 

بما فيها محاولة قنص عدد من الجنود.
 وم����ع حلول الذكرى الس����نوية األولى الستش����هاد القائد »أبو س����ليم«، 
رفع الجيش »اإلس����رائيلي« حالة التأهب، وقام بتعزي����ز بطاريات القبة 
الحديدية في غاف غزة وتل الربيع المحتلة أو ما تسمى لدي االحتال« 
تل أبيب«، تحس����با لوقوع عمليات انتقامية، حس����ب ما ذكرت القناة ال� 

12 العبرية »هناك تخوفات بالجيش »اإلسرائيلي«، من قيام عناصر من 
الجهاد اإلس����امي، بتنفيذ عمليات أمنية، أو إطاق صواريخ، في ذكرى 

اغتيال قائدهم.
تزامًنا مع تأهب االحتال، بث جهاز اإلعام الحربي التابع لسرايا القدس 
الذراع العس����كري لحركة الجهاد اإلسامي، يوم اإلثنين الماضي، مقطع 
فيديو للشهيد بهاء أبو العطا »أبو سليم«، ويظهر مقطع القائد أبو العطا 
وهو يقول »حافظوا على س����احكم، هذا الس����اح، هو الذي سينفعكم 

في المعركة وينفع الدين واإلسام، هذا الساح دونه أرواحنا وأموالنا«.
فلم����اذا يتخّوُف االحتال من االنتقام؟ رغم أن الش����هيد أبو العطا تحت 
الثرى، وروحه في السماء!، وما هي الرسالة التي أرادت أن توصلها حركة 
الجهاد اإلس����امي لاحتال بنشرها مقطع الفيديو؟، َنجيٌب على األخير 
باختصار المقاومة الفلسطينية كما عهدنا هي التي ُتحدد اللحظة التي 
تثأر فيها لدماء الش����هداء وآلية ووقت الرد المناسب على جرائمه، فهو 
َخَبر المقاومة جيًدا والتي تثبت دوًما أن حساباتها المتوازنة لألمور فهي 
ليست عشوائية أو عبثية، وتعتبر المقاومة أن المعركة مستمرة ما دام 
االحتال موجود على أرض فلس����طين؛ فمعركته����ا طويلة وممتدة ولن 

تنتهي إال بتحرير القدس.

أم����ا مخاوُف االحتال م����ن االنتقام، يأتي بعد تأكيد س����رايا القدس أن 
حسابها مع االحتال مفتوح، وأنها لن تسمح للعدو الصهيوني بالتغول 
على ش����عبنا الفلسطيني؛ فإذا أقدم على شّن أّي عدوان أو تصعيد، فمن 
حق المقاومة أّن تدافع عن ش����عبها، فاغتيال ش����خصية عسكرية بارزة 
في س����رايا القدس ك� »أبو س����ليم«، يؤكد على نهجه الصحيح المتمثل 
بمقاومة المحتل، وعلى روحه حاضرة في وجدان طاب مدرس����ة »البهاء« 
الذي يثبتون أنهم سيبقون على الوفاء والعهد له وسائرون على نهجه، 
خاصة موعد الساعة التاس����عة التي كان يدك فيها مدن ومستوطنات 
غ����اف غزة، وال����ذي أحرج قصفه رئي����س الوزراء »اإلس����رائيلي بنيامين 
نتنياهو« المنطقة التي زارها في س����ديروت وهروبه عن  المنصة التي 

وضعته في موقف صعب أمام خصومه، مما دفعه لانتقام منه.
م ما عليه تجاهنا قبل الرحيل، وترك أثًرا طيًبا  الش����هيد »أبو س����ليم« قدَّ
نفتخ����ر ونعتز به، وترك باقًة من المبادئ والقيم كي تكّوَن التراَث الذي 
ال يبه����ُت بريُق����ه، وال ينضُب إش����عاُعه، فوقيت التاس����عة جعل العدو 
الصهيون����ي في حالة خ����وف حين اقتراب عقارب الس����اعة من توقيت 
البهاء، س����يدي الش����هيد، نقدم لك التحية على الرع����ب الذي بثته في 
نفوس العدو، فا دام له استرخاء وال نعم باستقرار فوق أرضنا فلسطين.

بقلم/ أحمد زقوتأبو العطا رحل جسدًا وبقي دربه وتوقيته يربك االحتالل
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غزة/ االستقالل: 
ق���ال الجه���از المركزي لإلحص���اء الفلس���طيني، إن الرقم 
القياس���ي ألسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعًا 
نس���بته 0.52% خالل شهر تشرين أول 2020 مقارنة مع 
ش���هر أيلول 2020، بواقع 1.04% في قطاع غزة، وبنسبة 

0.38% في الضفة، وبنسبة 0.34% في  القدس.
وأوض���ح اإلحصاء في بي���ان صحفي أم���س الخميس، أن 
الس���بب الرئيس���ي الرتفاع األس���عار في فلسطين، يرجع 
بشكل أساس���ي الرتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 
20.11%، والخضروات المجففة بنسبة 13.02%، والبيض 
بنسبة 6.65%، والزيوت النباتية بنسبة 2.44%، والبطاطا 
بنس���بة 1.65%، رغ���م انخفاض أس���عار الدج���اج الطازج 
بمقدار 2.79%، وأس���عار األس���ماك الحي���ة والطازجة أو 
المبردة أو المجمدة بمقدار 2.72%، والمحروقات الس���ائلة 
المستخدمة كوقود للس���يارات "الديزل" بمقدار %1.49، 

والفواكه الطازجة بمقدار %0.87.
وأش���ار إلى أن س���عر البن���دورة عناقيد حبة كبي���رة ارتفع 
ليصل بالمتوس���ط الى 7 ش���يقل/1كغم، والبصل ليصل 
الى 4 ش���يقل/1كغم، وزيت الزيت���ون المحلي ليصل الى 
31 ش���يقل/1كغم، كما ارتفع سعر البيض ليصل الى 15 
ش���يقل/2كغم، في حين انخفض س���عر الدج���اج الطازج 

ليصل بالمتوسط الى 14 شيقل/1كغم.
وعند مقارنة األس���عار خالل شهر تش���رين أول 2020 مع 
شهر تش���رين أول 2019، تش���ير البيانات إلى انخفاض 
الرقم القياسي ألس���عار المستهلك في فلسطين بمقدار 
0.71%، بواقع 1.05% في الضفة، في حين س���جل الرقم 
القياسي ارتفاعًا نس���بته 0.84% في قطاع غزة، وبنسبة 

0.34% في القدس.

وسجل الرقم القياسي ألس���عار المستهلك في قطاع غزة 
ارتفاعًا نس���بته 1.04% خالل ش���هر تش���رين أول 2020 
مقارنة مع ش���هر أيلول 2020، وذلك نتيجة الرتفاع أسعار 
الخضروات الطازجة بنسبة 31.29%، والخضروات المجففة 
بنسبة 15.47%، والبيض بنسبة 3.33%، والبطاطا بنسبة 
1.36%، والغاز بنس���بة 1.29%، والدجاج الطازج بنس���بة 
0.99%، رغم انخفاض أس���عار األس���ماك الحية والطازجة 
أو المب���ردة أو المجم���دة بمق���دار 5.04%، والمحروق���ات 
الس���ائلة المستخدمة كوقود للس���يارات "الديزل" بمقدار 

1.23%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار %0.74.

وسجلت أس���عار البندورة عناقيد حبة كبيرة ارتفاعًا ليصل 
بالمتوسط الى 6 ش���يقل/1كغم، وسعر البصل ليصل الى 
3 شيقل/1كغم، كما ارتفع سعر البيض ليصل بالمتوسط 

الى 11 شيقل/2كغم.
كما س���جل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الضفة 
ارتفاعًا نس���بته 0.38% خالل ش���هر تش���رين أول 2020 
مقارنة مع ش���هر أيل���ول 2020، نتج ه���ذا االرتفاع بصورة 
رئيس���ية عن ارتفاع أس���عار الخضروات الطازجة بنس���بة 
18.56%، والخضروات المجففة بنسبة 11.02%، والبيض 
بنسبة 8.73%، والزيوت النباتية بنسبة 3.42%، والبطاطا 

بنس���بة 1.21%، رغم انخفاض أس���عار الدج���اج الطازج 
بمقدار 4.60%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة 
كوقود للس���يارات "الدي���زل" بمق���دار 1.64%، والفواكه 

الطازجة بمقدار %0.91.
وبين اإلحصاء أن س���عر البندورة عناقيد حبة كبيرة ارتفع 
ليصل بالمتوس���ط الى 7 ش���يقل/1كغم، وسعر البصل 
ليصل الى 4 شيقل/1كغم، كما ارتفع سعر البيض ليصل 
الى 17 شيقل/2كغم، وسعر زيت الزيتون المحلي ليصل 
الى 31 شيقل/1كغم، رغم انخفاض سعر الدجاج الطازج 

ليصل بالمتوسط الى 13 شيقل/1كغم.
وبين أن الرقم القياس���ي ألسعار المستهلك في القدس 
س���جل ارتفاعًا نسبته 0.34% خالل ش���هر تشرين أول 
2020 مقارنة مع شهر أيلول 2020، نتيجة الرتفاع أسعار 
البطاطا بنس���بة 10.06%، والخضروات المجففة بنسبة 
8.71%، والخضروات الطازجة بنس���بة 5.85%، والبيض 
بنس���بة 3.15%، والمحروق���ات الس���ائلة المس���تخدمة 
كوقود للس���يارات "البنزين" بنس���بة 2.36%، واألرز حبة 
قصيرة بنسبة 1.85%، والزيوت النباتية بنسبة %1.69، 
والمحروق���ات الس���ائلة المس���تخدمة كوقود للس���يارات 
"الديزل" بنسبة 1.51%، رغم انخفاض أسعار الغاز بمقدار 
4.00%، وأس���عار األس���ماك الحية والطازجة أو المبردة أو 
المجمدة بمقدار 1.83%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 

.%0.92
وارتفع سعر البندورة عناقيد حبة كبيرة ليصل بالمتوسط 
ال���ى 9 ش���يقل/1كغم، وس���عر البص���ل ليص���ل ال���ى 4 
ش���يقل/1كغم، وسعر زيت الزيتون المحلي ليصل الى 35 
ش���يقل/1كغم، وس���عر البيض ليصل بالمتوسط الى 24 

شيقل/2كغم.

اإلحصاء: الخضار تقفز بمؤشر أسعار المستهلك 0.52 % الشهر الماضي

غزة/ االستقالل: 
قال وكيل وزارة األش����غال العامة واإلسكان م. 
ناجي يوسف س����رحان، إن الوزارة تعمل على 
مدار الس����اعة في التواصل مع كافة الجهات 
والدول المانحة بهدف تأمين مش����اريع إعمار 

وإسكان.
وأضاف سرحان خالل لقاء نائب مدير عمليات 
وكالة الغوث الدولية الس����يد ديفيد بولد، أن 

هن����اك العديد من الوعود ولكن لم يصلنا أية 
مبالغ للبدء بمشاريع اعمار جديدة .

وبح����ث س����رحان، مع بول����د تعزي����ز التعاون 
المشترك بين الطرفين، بحضور ممثلين عن 

المتضررين.
واس����تعرض الجانبان جهود وزارة األش����غال 
العامة واإلس����كان والوكالة ف����ي عملية إعادة 
اعمار قطاع غزة، والوحدات السكنية المهدمة 

كليا التي بحاجة إلعادة االعمار.
وثمن سرحان جهود وكالة الغوث الدولية في 
إعادة اعمار غزة، مش����ددًا على أنها شريك مع 

الوزارة في مشاريع االعمار .
ولفت إلى، أنه تم االنتهاء من إعادة اعمار نسبة 
كبيرة من الوحدات الس����كنية التي تعرضت 
للتدمير الكلي خالل العدوان اإلسرائيلي على 

القطاع عام 2014م.

األشغال في غزة: وعودات من الدول المانحة بتوفير تمويل لمشاريع إعمار جديدة

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة المالية الفلس���طينية في غزة، أمس الخميس، أنه تم صرف حقوق 

غير الشق المدني، عند الساعة الحادية عشرة امس الخميس.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن حقوق الشق العسكري، سيتم صرفها يوم 
االثنين 16 تش���رين الثاني/ نوفمبر 2020. ولفتت إلى أن عملية الصرف، سواء في 

الشق غير المدني أو العسكري، سيكون حسب ترتيبات الصرف في بنك البريد.

مالية غزة تعلن موعد صرف حقوق 
الغير »الشق المدني والعسكري«

غزة/ االستقالل: 
أعلن ل���ؤي المدهون مدير مكتب وزير التنمية 
االجتماعية في غزة، امس الخميس، عن تسليم 
م���ن جائح���ة كورونا  المتضررين  كش���وفات 
بالقطاع إلى الحكومة في رام الله، مش���يرًا إلى 
أنه سيتم صرف مساعدات مالية لها األسبوع 

المقبل.
وأوضح المدهون خالل تصريحات صحفية، أنه 
تم إرسال أسماء األس���ر المستفيدة من قطاع 
غزة من المس���اعدات المالية لمتضرري جائحة 
كورون���ا، إلى الوزارة برام الله لتس���هيل عملية 

صرفها.
وبحسب المدهون، ستستفيد 8000 أسرة في 
قطاع غزة من المساعدات المالية المقدمة بدعم 
من البنك الدولي، مشيرًا إلى أنه يتم التدقيق 
بجميع أسماء األس���ر المستفيدة للبدء بعدها 

بصرف المساعدات لها.

غزة/ االستقالل: 
واصل���ت دائرة مباح���ث كورونا بالمباح���ث العامة بجهاز 
الشرطة بقطاع غزة، متابعاتها اليومية اللتزام المواطنين 
وأصح���اب المنش���آت والمح���ال والقطاع���ات المختلفة، 
بإجراءات الس���المة العام���ة المقّرة للوقاي���ة من فيروس 

كورونا.
وأوضحت "مباحث كورونا" أمس الخميس في بيان تلقت 
"االس���تقالل" نس���خة عنه أنها أغلقت خالل 24 س���اعة 

الماضية، 93 محاًل ومنشأًة تجارية مخالفة لإلجراءات.
ولف���ت البيان إلى دائرة المباح���ث أوقفت 62 من أصحاب 
المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات 

بعدم تكرار مخالفة اإلجراءات.
كما أوقف���ت 53 مواطن���ًا خالفوا قرار حظ���ر التجوال في 
ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 28 تجمعًا 

مخالفًا لمواطنين.
وأش���ارت المباحث إل���ى أنه يتم إحالة تل���ك القضايا إلى 
الجهات المختصة بالش���رطة والنيابة العامة حسب كل 

قضية، واتخاذ اإلجراءات القانونية.

»مباحث كورونا« تغلق 
93 محال ومنشأة في 

محافظات غزة

اإلعالن عن تسليم كشوفات 
المتضررين من كورونا بغزة 

إلى الحكومة برام الله غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت وكال���ة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين )أونروا( أم���س الخميس عن 
موعد إطالق الدورة الرابعة لتوزيع مساعداتها 

الغذائية على الالجئين في قطاع غزة.
وتوقع���ت" أون���روا" ف���ي بي���ان له���ا تلقت 
"االستقالل" نسخة عنه امس الخميس أن تبدأ 

في األسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2020.
ولفتت إلى أنها نجحت في االنتهاء من عملية 
توزيع المس���اعدات الغذائية على الالجئين 
لل���دورة الثالثة من العام 2020 قبل أس���بوع 
من الموع���د المحدد النتهائها على الرغم من 
التحديات التي واجهته���ا خالل هذه الدورة 
بس���بب تفشي جائحة كورونا في أواخر شهر 

أغسطس 2020.
وأوضحت أن نح���و 231,400 عائلة )ما ُيقارب 
1,135,000 شخصا( تسلمت مساعدات أونروا 

الغذائية خالل الدورة الثالثة لهذا العام.

وبينت أونروا أنها واصل���ت خالل هذه الدورة 
جهودها من أجل توس���يع وتس���ريع عملية 
توزيع المساعدات الغذائية، بعد استئنافها 

في 10 سبتمبر 2020.
وقامت أون���روا في 27 س���بتمبر 2020 بفتح 
11 مركز توزيع ثابت فيما يس���مى بالمناطق 
الخض���راء )أي تلك التي ت���م تخفيف القيود 
عل���ى الحرك���ة فيها( بع���د أن أنه���ت عمل 
المراكز المتنقلة فيها والتي تم تخصيصها 
س���ابقا لتوزيع المساعدات الغذائية في تلك 

المناطق.
كم���ا أون���روا ف���ي 18 أكتوب���ر 2020، بالبدء 
بعملية توزيع المساعدات الغذائية للعائالت 
المصنف���ة بالفقر المطلق والت���ي بلغ عددها 
حوال���ي 92000 عائلة من خالل مراكز التوزيع 
الثابتة و21 مدرس���ة من مدارسها والتي تم 
اس���تخدامها حينها كمراكز توزيع في جميع 

المحافظات.

»أونروا« تعلن موعد إطالق الدورة 
الرابعة لتوزيع مساعداتها بقطاع غزة



الجمعة 27 ربيع األول 1442 هــ 13 نوفمبر 2020 م

االستقالل/ وكاالت: 
أظهرت بيانات مجمع����ة أن إجمالي 
"كورونا"  بفي����روس  اإلصاب����ات  عدد 
المستجد في أنحاء العالم تجاوز 52 

مليوًنا حتى صباح امس الخميس.
المتوفرة  البيان����ات  أحدث  وأظهرت 
على موقع جامع����ة “جونز هوبكنز” 
األمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت 
غرينتش، أن إجمالي اإلصابات وصل 

إلى 52 مليوًنا و69 ألف حالة.
وأوضحت البيانات أن عدد المتعافين 
يقترب من 34 مليوًن����ا، بينما تجاوز 
عدد الوفي����ات الملي����ون و283 ألف 

حالة.
وتتص����در الوالي����ات المتح����دة دول 
العال����م من حي����ث ع����دد اإلصابات، 
تليها الهن����د ثم البرازيل وفرنس����ا 
واألرجنتي����ن  وإس����بانيا  وروس����يا 
والمملكة المتحدة وكولومبيا وإيطاليا 
والمكس����يك وبيرو وجن����وب أفريقيا 

وألمانيا وإيران.
كما تتصدر الوالي����ات المتحدة دول 
العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها 
البرازيل والهند والمكسيك والمملكة 

المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
وتواصل "كورونا" تفشيها في 216 
دولة وإقليًما ومنطق����ة حول العالم، 
وش����هدت دول العالم أمس األربعاء، 
قف����زة ملحوظ����ة إضافية ف����ي عدد 
الوفيات واالصابات الجديدة، وسجلت 
جدي����دة  إصاب����ة  و741  ألًف����ا   613
مكتش����فة، أوقعت خالل ال�24 ساعة 

األخيرة 10,184 حالة وفاة.

ال����دول  أن  اإلحص����اءات  وبين����ت 
الخمس التي س����جلت األربعاء، أعلى 
حصيلة وفيات خ����الل يوم واحد في 
العال����م، كانت على التوال����ي، أميركا 
)1,478 وف����اة(، وإيطاليا )623 وفاة(، 
وبريطانيا  وفاة(،   617( والمكس����يك 

)595 وفاة(، والبرازيل )564 وفاة(.
وأش����ارت إل����ى أن أمري����كا س����جلت 
االربعاء أعلى حصيلة إصابات جديدة 

خالل يوم واحد، بمع����دل )142,808 
إصابات(، والهن����د )48,285 اصابة(، 
والبرازيل )47,724 إصابة(، وفرنس����ا 
)35,879 إصاب����ة(، وإيطاليا )32,961 

إصابة(.
تجدر اإلش����ارة إلى أن هناك عدًدا من 
الجهات التي توف����ر بيانات مجمعة 
إلصابات "كورونا" ح����ول العالم، وقد 

يكون بينها بعض االختالفات.

إصابات كورونا تتجاوز 52 مليونًا ومليون و283 ألف وفاة بالعالم

طرابلس/ االستقالل: 
قال مصدر في حكومة الوفاق الليبية للجزيرة امس الخميس إن اللجنة العسكرية 

المشتركة "5+5" اتفقت على خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس.
يأتي ذلك بعد ساعات من اتفاق الفرقاء الليبيين خالل المحادثات المنعقدة في 

تونس على وضع خريطة طريق تنتهي بانتخابات خالل 18 شهرا.
وأض���اف المصدر ذاته أن اللجنة العس���كرية المش���تركة وافق���ت على إخراج 
المرتزقة األجانب من األراضي الليبية، مع االتفاق على تش���كيل لجنة للمراقبة 
واإلش���راف على تنفيذ ذلك، كما تم التفاهم على تش���كيل قوة مشتركة بين 
الطرفي���ن لتأمين الطرق والمدن. وانطلق���ت اجتماعات اللجنة امس في مدينة 
سرت وسط ليبيا، حيث يلتقي ممثلون عن قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات 

اللواء المتقاعد خليفة حفتر بحضور بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتس���تمر اجتماعات اللجنة العسكرية حتى اليوم الجمعة، حيث ستناقش آليات 
تطبيق اتفاق وقف إطالق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف الشهر الماضي.

وتعمل اللجنة المشتركة على تشكيل لجان فرعية من أعضائها تمثل حكومة 
الوفاق وقوات حفتر، لإلشراف على تحديد جداول زمنية لفتح الطرق بين أقاليم 

ليبيا الثالثة )طرابلس وبرقة وفزان(، وسحب القوات األجنبية والمرتزقة.
ومساء األربعاء، أكدت القائمة بأعمال المبعوث األممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز 
اتفاق الفرقاء الليبيين خالل المحادثات المنعقدة في تونس على وضع خريطة 

طريق تنهي الفترة االنتقالية.
وقال���ت وليامز في مؤتمر صحفي بتونس إنه بموجب هذه الخريطة س���تنظم 

انتخابات برلمانية ورئاسية خالل فترة ال تتجاوز 18 شهرا.

ليبيا.. اللجنة العسكرية »5+5« تتفق 
في سرت على سحب المقاتلين 

االستقالل/ وكاالت: 
قال الكرملين امس الخميس إن قوات حفظ 
السالم التي سيتم نشرها في إقليم نارغوني 
قره باغ س����تكون روسية فقط، مشيرا إلى أن 
التنس����يق مع تركيا س����يكون عبر مركز في 
أذربيجان، فيما ح����ذر وزير الخارجية التركي 

أرمينيا من أي انتهاك التفاق قره باغ.
وأض����اف الكرملي����ن أنه ال يمكن لموس����كو 
وأنقرة بحث مس����ألة نشر قوات حفظ سالم 
تركية في قره باغ دون موافقة باكو ويريفان.

من جهت����ه، قال وزي����ر الخارجية الروس����ي 
س����يرغي الفروف إن مس����ؤولين أميركيين 
وفرنس����يين يبحثون ف����ي موس����كو قريبا 

الترتيبات المتعلقة بتنفيذ اتفاق قره باغ.

وتأتي هذه التطورات عقب 3 أيام من إعالن 
الرئيس الروس����ي فالديمي����ر بوتين توصل 
أذربيج����ان وأرمينيا إلى اتف����اق ينص على 
وقف إطالق النار في إقليم قره باغ المتنازع 
علي����ه، مع بقاء قوات البلدي����ن متمركزة في 

مناطق سيطرتها الحالية.
من جهته، أعلن الرئيس األذربيجاني إلهام 
علييف أن االتفاق بمثاب����ة نصر لبالده، وأن 
االنتص����ارات التي حققه����ا الجيش أجبرت 
رئيس الوزراء األرميني نيكول باشينيان على 

قبول االتفاق مكرها.
وبين علييف أن االتفاق ينص على استعادة 
أذربيجان الس����يطرة على 3 محافظات كانت 

تحت سيطرة أرمينيا.

بدوره، علق باشينيان على االتفاق بقوله إنه 
لم يكن لدي����ه خيار إال التوقيع، والقرار الذي 
اتخذته يس����تند إلى تقييم أشخاص على 

علم بالواقع العسكري على األرض.
وف����ي أحدث التطورات، نقل����ت وكالة األنباء 
األذرية تصريحات عن محرم علييف مساعد 
الرئيس األذربيجاني للش����ؤون العس����كرية 
قوله إن إقليم قره باغ سيكون مثل أي منطقة 

أذرية أخرى، ولن يتمتع بالحكم الذاتي.
األذريي����ن  م����ن  المهجري����ن  أن  وأض����اف 
س����يعودون إلى منازلهم في اإلقليم، مشيرا 
إلى أن العملة األذرية الرسمية ستكون هي 

المستخدمة في تلك المناطق.
وكانت السلطات األذرية قد ذكرت أن مليون 

شخص هجروا من منازلهم منذ تسعينيات 
القرن الماضي، فضال عن مقتل نحو 20 ألف 
شخص في العمليات العسكرية، فيما يقدر 
عدد المفقودين م����ن األذريين بنحو 4 آالف 

شخص.
احتجاجات واعتقاالت

وفي أرميني����ا، أوقفت الس����لطات في وقت 
سابق امس 10 من قادة المعارضة، لدورهم 
المفترض في احتجاج����ات عنيفة للتنديد 
بتوقيع اتفاق يكرس انتصار أذربيجان في 

نزاع ناغورني قره باغ.
واعُتقل المعارضون -وبينهم قادة في حزبي 
"أرمينيا المزدهرة" و"االتحاد الثوري األرمني" 
بروسبر والطاشناق حس����ب مكتب المدعي 

الع����ام- بتهم����ة "التنظيم غي����ر القانوني 
الضطرابات جماعية عنيفة".

وخ����الل لي����ل االثنين الثالث����اء تعرض مقر 
الحكومة والبرلمان لالقتحام والنهب جزئيا.

وخالل المظاه����رات الرافضة لالتفاق هتف 
المحتجون بشعارات ضد باشينيان واتهموه 
باالستس����الم وبخيانة بلده من خالل توقيع 
اتف����اق وقف المع����ارك في إقلي����م قره باغ، 
والقبول بتسليم أراض شاسعة لمن وصفوه 

بالعدو األذري.
وف���ي تطور متص���ل، أعلن���ت وزارة الدفاع 
األرميني���ة منطقة حظر ج���وي في أرمينيا 
وإقلي���م ق���ره ب���اغ باس���تثناء الطائ���رات 

العسكرية.

اتفاق قره باغ.. موسكو تؤكد أن قوات السالم ستكون روسية 

واشنطن/ االستقالل: 
أك���د الرئيس األمريك���ي المنتخب جو بايدن لق���ادة اليابان 
وكوريا الجنوبية التزامه بالتحالف مع الدولتين األس���يوتين 
في اتصاالت هاتفية أمس الخميس، ما يشير إلى أنه سوف 
ينتهج إستراتيجية مختلفة بشكل ملحوظ عن دونالد ترامب.

وأبلغ بايدن رئيس الوزراء الياباني يوشيدا سوجا أن االتفاقية 
األمنية بين الدولتين تشمل جزر بحر الصيني الشرقي التي 
تطال���ب الصين بأحقيتها فيها، بحس���ب م���ا ذكرته وكالة 

بلومبرج لألنباء.
تطارد السفن الحكومية الصينية واليابانية بعضها البعض 
باستمرار حول الجزر التي تعرف باسم سينكاكو في اليابان 

ودياويو في الصين.
وتعترف الوالي���ات المتحدة بالجزر المتن���ازع عليها على أن 

اليابان تديرها بدال من قول إنها جزء من البالد.
تجري طوكيو وس���ول محادثات مع الواليات المتحدة بش���أن 
ما يطل���ق عليه "دعم الدول المضيفة" حي���ث يدفعان أمواال 
نظير عش���رات اآلالف من الق���وات األمريكية المتمركزة على 

أراضيهما.
كان ترام���ب ضغط على الدولتين من أج���ل مزيد من األموال 
باستخدام تهديد خفض عدد القوات. وقال بايدن في مقال 
نش���رته له وكالة األنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" الشهر 

الماضي إنه لن "يبتز" سول.

وقال س���وجا للصحفيين إن بايدن أكد على اتفاقهما األمني 
وأنهم���ا اتفقا على اللقاء في أق���رب وقت ممكن والعمل معا 

بشأن عدد من القضايا بما في ذلك فيروس كورونا.
وف���ي اتصال هاتفي آخر اس���تمر 14 دقيق���ة، قال المكتب 
الرئاس���ي الكوري الجنوبي إن الرئيس "مون جاي إن" وبايدن 
اتفقا على العمل بصورة وثيقة للتوصل لحل للقضية النووية 

الكورية الشمالية.
ونقلت وكالة يونه����اب الكورية الجنوبية لألنباء عن كانج 
مين سيوك المتحدث باس����م مون أن بايدن وصف كوريا 
الجنوبية بأنها " ركيزة " األمن والرخاء في منطقة المحيط 

الهادي-الهندي.

امستردام/ االستقالل: 
أفادت السفارة السعودية في هولندا أن مقرها في مدينة 
اله���اي تعرض لحادث إط���الق نار فجر أم���س الخميس، 

حسبما قالت وكالة األنباء السعودية )واس(.
وأوضح���ت الوكال���ة ف���ي بي���ان أن "مق���ر الس���فارة ف���ي 
مدينة الهاي بمملكة هولندا تعرض لحادث إطالق نار جبان، 
وقد قام رجال أمن السفارة بإبالغ الجهات األمنية بالحادث فور 
وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغالق الطريق المؤدي للس���فارة، 
وتعزيز اإلجراءات األمنية وأخذ األدلة الجنائية". وأضافت أنه 

"لم يتعرض أي من منسوبي البعثة ألي إصابات".
وأعربت الس���فارة عن "إدانة حكومة المملكة لهذا االعتداء 
الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة 
تجاوبها لمباش���رة الحادث، متطلعة إلى كشف مالبساته 

ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة".
كما حث���ت المواطنين الس���عوديين في هولندا على رفع 

مستوى الحيطة والحذر.

القاهرة/ االستقالل: 
قال مصدر إسرائيلي إن مروحية تابعة لقوات حفظ السالم 
في سيناء في مصر تحطمت، امس الخميس، مما أسفر عن 

مقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة.
وأوضح���ت "فرانس برس" نق���ال عن المص���در الذي طلب 

عدم الكش���ف ع���ن اس���مه، إن القتلى ه���م 5 أميركيين 
وفرنس���ي وتش���يكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة 
الدولي���ة المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق الس���الم بين مصر 

و"أسرائيل" الموقع عام 1979.
أفاد ت مصادر اعالمية ظهر امس الخميس بسقوط الطائرة 

المروحية في جنوب س���يناء. وتنص مالحق اتفاق السالم 
على نزع الس���الح من س���يناء، حيث نش���رت بموجبها قوة 

مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981.
وتض���م هذه القوة حاليا ما يزيد قليال عن 1100 جندي من 

جنسيات مختلفة منتشرين في سيناء.

تعرض السفارة 
السعودية في هولندا 

لحادث إطالق نار

بايدن يؤكد لليابان وكوريا الجنوبية االلتزام بالتحالف معهما

مصر.. مقتل 7 جنود أجانب في تحطم مروحية بجنوب سيناء
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القاهرة/ االستقالل:
أعل���ن نادي بيرامي���دز المص���ري، تعاقده مع 
الفلس���طيني الدولي، محم���ود وادي، لمدة 4 
مواسم حتى صيف 2024، قادما من المصري 

البورسعيدي.
وبذلك، أصبح وادي رابع صفقة لبيراميدز، في 
فترة االنتق���االت الحالية، بعد كل من رمضان 

صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي.
وس���يتم قيد وادي كالعب محلي، في صفوف 
فريق���ه الجديد، بع���د حصوله في الموس���م 

الماضي على الجنسية المصرية.
وأعرب وادي، خالل المؤتمر الصحفي لتقديمه، 

عن س���عادته بالصفقة، مؤك���دا أن بيراميدز 
يلبي طموحه، كما اختاره بس���بب االحترافية 

التي تتعامل بها إدارة النادي.
وكشف أنه تلقى عرضين من الدوري المصري، 
وآخرين من الخليج، لكنه رغب في االنتقال إلى 

فريق كبير، ينافس على كل البطوالت.
وأكد أنه جاهز للتنافس مع مهاجمي الفريق 
اآلخرين، س���واء جون أنطوي أو دودو الجباس، 
مش���يرا إلى أنه يتمنى قدوم نجوم آخرين من 

فلسطين للدوري المصري الممتاز.
وبدوره، كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات 
بن���ادي بيراميدز، أن قيم���ة التعاقد مع وادي 

مرضية تماما ومناس���بة، موضًحا أن المصري 
سيحصل على القيمة المالية على عدة أقساط.

وقال هاني س���عيد المدي���ر الرياضي لنادي 
بيرامي���دز، إن وادي هّداف بالفطرة وقادر على 
تقديم أفضل ما لدي���ه. وأضاف: "وادي العب 
متميز وقدم موس���مين رائعين في المصري، 

هو مهاجم رائع وبإمكانه التطور".
من جانبه، أعرب ممدوح عيد الرئيس التنفيذي 
لبيراميدز عن سعادته بضم وادي موضًحا أنه 
أفض���ل مهاجم في الدوري م���ن وجهة نظره 
ومش���ددا على أنه إضافة قوي���ة لخط هجوم 

بيراميدز.

الضفة الغربية/ االستقالل:
اتفقت إدارة نادي شباب الخليل، مع المدير الفني الكابتن سعيد أبو الطاهر، لقيادة الفريق األول ابتداًء من 

لقاء الجولة الرابعة من دوري المحترفين ألندية الضفة الغربية.
وشهدت الساعات ال�24 األخيرة، في أعقاب استقالة المدرب بشير الطل وقبولها من قبل اإلدارة، بعد تعادل 

الفريق االيجابي امام طوباس )1-1(، تحركات سريعة أثمرت عن التعاقد مع المدرب أبو الطاهر.
وقاد أبو الطاهر المران األول للفريق، على ملعب الحس���ين بن علي بالخليل، بحضور رئيس وأعضاء الهيئة 

اإلدارية، واتفق الجميع على إغالق صفحة األسابيع الثالثة األولى من الدوري والتفكير فيما هو قادم.
ويملك أبو الطاهر رصيدا غنيا في دوري المحترفين، فقد ُتوج الموس���م الماضي بطال للدوري مع نادي مركز 
بالطة الذي استقال من صفوفه بعد أيام من انطالق مرحلة اإلعداد للموسم الجديد بسبب خالفات مع النادي، 

كما أنه سبق وتوج بلقب المحترفين مع نادي شباب الظاهرية قبل عدة مواسم.
ويخوض أول مباراة ألبو الطاهر مع الفريق الخليلي اليوم، على استاد دورا عندما يقابل نظيره شباب األمعري 

في األسبوع الرابع من بطولة دوري المحترفين.

رسميًا.. بيراميدز يتعاقد مع محمود وادي لمدة 4 مواسم

أبو الطاهر مديرًا فنيًا لشباب الخليل

الرباط/ االستقالل:
يدخل حكيم زياش، العب تشيلسي اإلنجليزي، 
معس���كر المنتخب المغرب���ي بطموحات كبيرة 
للمش���اركة مع األس���ود في مباراتي جمهورية 
أفريقيا الوس���طى، ضم���ن الجولتي���ن الثالثة 
والرابعة من التصفي���ات المؤهلة لكأس األمم 

اإلفريقية.
وس���يحاول زياش، محو الصورة الس���يئة التي 
الزمته رفقة المنتخب المغربي في آخر مبارياته، 
بابتعاده عن التس���جيل في مرمى منافس���يه 

وتجاوز مشاركته المخيبة لآلمال في أول بطولة 
أمم أفريقيا يخوضها بمصر 2019.

وأهدر زياش خالل النس���خة األخيرة من الكان، 
ركلة جزاء حاسمة أمام منتخب بنين المتواضع، 
تسببت في إقصاء المغرب من الدور ربع النهائي، 

في واحدة من أكبر مفاجآت تلك النسخة.
ويعول زياش على تألقه مؤخرا رفقة تشيلسي 
محليا وفي دوري أبطال أوروبا بتسجيل هدفين 
وتقدي���م 6 تمريرات حاس���مة لزمالئه، من أجل 

استعادة فعالية التهديف مع األسود.

وكانت آخر مرة يزور فيها زياش ش���باك خصوم 
المغرب، عندما سجل هدفين في مباراة رسمية 
ضد الكاميرون، خالل شهر نوفمبر/تشرين ثان 

2018 بالدار البيضاء أي قبل عامين.
وتذكر الجماهي���ر المغربية جيدا هذه الثنائية 
الت���ي أنه���ت عقدة الكامي���رون أمام األس���ود، 
والتي استغرقت أكثر من 3 عقود، كما كان آخر 
هدفين له في شهر يونيو/حزيران 2019، بعدما 
وقع ثنائية في مرمى زامبي���ا خالل مباراة ودية 

بمراكش.

زياش يسعى لمحو ذكرى سيئة مع جماهير المغرب

لشبونة/ االستقالل:
م���ا زال النج���م البرتغالي كريس���تيانو رونالدو يط���ارد األرقام 
القياس���ية العالمية، في كل مباراة يخوضها في المس���تطيل 

األخضر.
وس���جل رونالدو هدف���ه رقم 102 مع المنتخ���ب البرتغالي في 

المباراة التي فاز بها فريقه على منتخب أندورا وديا 0-7.
وأصب���ح رونالدو على بعد 8 أه���داف دولية فقط لينفرد بالرقم 
القياسي من حيث تسجيل أكبر عدد من األهداف الدولية، الذي 
يحمل���ه حاليا اإليراني علي دائي الذي س���جل 109 أهداف مع 

منتخب بالده.
وتخطى رونالدو حاج���ز 100 هدف مع المنتخب البرتغالي في 
المباراة التي فاز بها الفريق على الس���ويد في س���بتمبر/ أيلول 

الماضي بدوري أمم أوروبا بعدما سجل هدفين.
وس���جل رونالدو هدفا أمام منتخب أن���دورا في الدقيقة 85 من 
ضربة رأس من مسافة ليجعل النتيجة 6-0، لكنه أهدر العديد 

من الفرص قبل هذا الهدف.
ويظل رونالدو »35 عاما« العب يوفنتوس اإليطالي الذي تعافى 

مؤخرا من فيروس كورونا، هداف أوروبا على المستوى الدولي.
ويأت����ي خلفه أس����طورة المجر فيرينتس بوش����كاش الذي 
س����جل 84 هدفا مع المنتخب المجري وإسبانيا، فيما سجل 
المجري ساندور كوتشيس 75 هدفا، ويأتي خلفهم األلماني 
ميروس����الف كلوزه الذي سجل 71 هدفا ثم جيرد مولر الذي 

سجل 68 هدفا.

رونالدو يزحف نحو رقم دولي جديد 

روما/ االستقالل:
أف���اد تقرير صحفي إيطال���ي، بأن إنتر مي���الن يرغب في 

التعاقد مع العبين من نابولي، خالل المرحلة المقبلة.
وبحس���ب موقع "كالتش���يو ميركاتو" اإليطال���ي، فإن إنتر 
يستهدف ضم كاًل من المهاجم البولندي أركاديوز ميليك، 

والمدافع الصربي نيكوال ماكسيموفيتش.
وأوض���ح التقري���ر أن أنطوني���و كونت���ي، المدي���ر الفني 
للنيراتزوري، يرغب في إحضار مهاجم جديد بدياًل للثنائي 

الوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.
وأشار التقرير إلى أن بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي إلنتر، 

معجب بشكل كبير باستقدام ميليك، رغم وجود ترشيحات 
أخرى، مثل اإليفواري جيرفينيو والفرنسي أوليفييه جيرو.

ويعتقد ماروتا أن الحصول على خدمات ميليك في يناير/ 
كانون الثاني أسهل بش���كل كبير، خاصة بعد خروجه من 

قائمة فريقه المحلية واألوروبية.
وأوض���ح التقرير، أن إنتر ميالن مهتم كذلك بضم الصربي 
ماكس���يموفيتش، قلب دف���اع البارتينوب���ي، حيث دارت 
اتصاالت مع وكيل���ه، بناء على توصية م���ن كونتي، الذي 
يعتبره البديل األفضل لميالن س���كرينيار، حال بيعه في 

يناير/ كانون الثاني أو في الصيف.

ثنائي نابولي مطلوب في إنتر
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البن���اء في المس���توطنة قبي���ل تنصيب 
بايدن رئيًسا للواليات المتحدة في يناير/ 

كانون ثاني المقبل.
ف���ي حي���ن، كش���فت مص���ادر صحفية 
إسرائيلية النقاب عن سعي المستوطنين 
للقي���ام بأكبر ق���در ممكن م���ن عمليات 
المس���توطنات  البناء في  المصادقة على 
اس���تباًقا لتنصيب بايدن، والمخاوف من 
ممارس���ته ضغوًطا كبيرة على "إسرائيل" 

لتجميد البناء.
وفتح الرئيس األمريك���ي منتهي الوالية 
دونالد ترامب الباب واس���ًعا أمام حكومة 
البناء االستيطاني في  االحتالل لتكثيف 
الضفة الغربي���ة والقدس المحتلتين، في 
مخالفة إلجم���اع المجتمع الدولي الرافض 

لالستيطان في تلك المناطق.
وف���ي الس���ياق ذات���ه، اقتحم عش���رات 
الصباحية  الفت���رة  ف���ي  المس���توطنين، 
أمس الخميس، باحات المس���جد األقصى 
المب���ارك، وأدوا طقوس���ا تلمودي���ة تحت 

حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأف���ادت مص���ادر مقدس���ية أن ق���وات 

االحت���الل أغلق���ت ب���اب المغارب���ة أمام 
االقتحام���ات في الفت���رة الصباحية، بعد 
اقتح���ام 83 مس���توطنا باحات المس���جد 

األقصى.
الجماع���ات  أن  إل���ى  المص���ادر  ولفت���ت 
االستيطانية أدت طقوس���ا تلمودية في 

باحات المسجد األقصى المبارك. 
وفي تطور جديد، تجول عدد من مجموعات 
تلمودية  صل���وات  وأدوا  المس���توطنين، 
في المس���جد األقصى دون حراسة قوات 

االحتالل، التي ترافقهم دوما. 
وكان���ت ق���وات االحت���الل منح���ت أمس 
المستوطنين نصف س���اعة إضافية في 
اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين 
الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بداًل من 

الساعة 1:30. 
وكانت جماعات الهيكل قد طالبت قوات 
االحت���الل تش���ديد قبضته���ا والتصدي 
للمرابطي���ن ومعاقبته���م وإبعادهم عن 
القدس، الفتة إلى ضرورة استغالل الدعم 
والدفع  اإلس���رائيلية  للمواقف  األمريكي 
باتجاه العديد من المشاريع التهويدية. 

المس���لمين  لعموم  الدعوات  وتتواص���ل 
وأهالي  المحتل،  الفلسطيني  الداخل  في 
القدس ومن يس���تطيع الوصول لألقصى 
من س���كان الضفة الغربي���ة، إلى تكثيف 
شد الرحال نحو المسجد األقصى المبارك 
وإعم���اره بالمصلين والمرابطين، إفش���اال 

لمخططات المستوطنين.
بدورها؛ دعت الحركة اإلس���المية في بيت 
المقدس المواطني���ن في القدس وعموم 
فلس���طين إلى إعادة إطالق مبادرة الفجر 
العظيم إحياء لمساجدنا وسنة نبينا صلى 

الله عليه وسلم. 
كما ش���رعت قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
امس الخميس بعمليات هدم طالت منزاًل 
ا في  وعدًدا من السقائف وجداًرا استنادّيً

قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس ق���روي الولجة خضر 
األعرج، أن قوة من جيش االحتالل يرافقها 
جراف���ة كبي���رة، اقتحم���ت منطق���ة عين 
جويزة ش���مال شرق القرية، وهدمت منزاًل 
يعود للمواطن محمد أب���و الهيجا، وجداًرا 

ا، بدعوى عدم الترخيص. استنادّيً

وأضاف أن قوات االحتالل ش���رعت بهدم 
مجموعة من السقائف تم ترميمها سابًقا، 

تعود لعائلة أبو التين.
وأفادت مص���ادر محلية أن قوات االحتالل 
استهدفت للمرة الثالثة منزل المواطن أبو 

الهيجا بالهدم.
وتتعرض قرية الولجة لهجمة استيطانية 
من���ذ س���نوات، تتمث���ل بهدم عش���رات 
المنازل، وإخط���ارات أخرى بالهدم، ووقف 
البناء وتجريف أراض وأس���وار استنادية 

ألطماع استيطانية.
االحت���الل  ق���وات  جرف���ت  ذل���ك،  ال���ى 
اإلسرائيلي، امس الخميس، أراضي شرق 

قرية يانون جنوب شرق نابلس.
وق���ال مس���ؤول مل���ف االس���تيطان في 
ش���مال الضفة غس���ان دغلس، إن أعمال 
المس���توطنون  التي يقوم بها  التجريف 
وجن���ود االحت���الل، تهدف إلى توس���عة 

المستوطنات المحيطة بقرية يانون.
وأض����اف أن عمليات التجري����ف تتركز في 
محيط البؤرة االستيطانية التي تحمل رقم 
777 المقامة على جبل عبد الله شرق يانون.

وأش���ار إلى أن هذه االنتهاكات ستؤدي 
إل���ى حصار يانون من جمي���ع االتجاهات، 
عدا عن استفزاز المس���توطنيين ألهالي 

القرية.
  كما عتدى جنود االحتالل اإلس���رائيلي، 
امس الخميس، بالضرب على مس���ن أثناء 
قطف���ه ثم���ار الزيتون في بل���دة بيت أمر 
ش���مال الخليل جن���وب الضف���ة الغربية 

المحتلة.
وأف���اد الناش���ط اإلعالمي محم���د عوض، 
أن جن���ود االحتالل اعت���دوا بالضرب على 
المس���ن محمد عبد الحميد الصليبي )77 
عاما(، أثن���اء عمله في قطف ثمار الزيتون 
في أرض���ه القريبة من مس���توطنة "بيت 
عي���ن" المقام���ة على أراض���ي المواطنين 

جنوب غرب البلدة.
وأش���ار إلى أن جنود االحتالل حاولوا منع 
المس���ن الصليبي من العم���ل في أرضه، 
وبعد رفضه االنصياع لهم، وأكمل قطف 
ثمار زيتونه، انه���ال عليه جنود االحتالل 
بالضرب المب���رح بأعقاب البنادق، وأجبروه 
على مغادرة المكان تحت تهديد السالح.

رام الله / االستقالل:
دع���ا وزي���ر الخارجي���ة والمغتربي���ن رياض 
المالك���ي، المجتم���ع الدولي لض���رورة تحمل 
العاج���ل  الف���وري  والتح���رك  مس���ؤولياته، 
لمعالجة األزم���ة المالية الت���ي تعاني منها 
وكالة غوث وتش���غيل الالجئي���ن "االونروا". 
جاء ذلك عقب لقاء الوزير المالكي بالمفوض 
الع���ام ل�"األون���روا" فيلي���ب الزاريني، امس 

الخميس، بمقر الوزارة بمدينة رام الله.
وأكد المالكي موقف دولة فلس���طين الداعم 
لجهود "األون���روا"، وأهمية الحفاظ عليها من 
محاوالت تقويض عملها، وس���حب واليتها، 

في ظل االزمة المالية وانحسار الدعم المالي.
وأشار الى أهمية التنسيق المشترك والدائم 
من أج���ل حماية حقوق الالجئي���ن، والحفاظ 
على الخدمات الت���ي تقدمها وكالة "االونروا" 
لالجئين، داعيا لحش���د الدعم المالي العاجل 

والفوري لدعم موازنتها.
وش���دد المالكي على ض���رورة أن تفي الدول 
بالتزاماتها، بما فيها تجاه "االونروا" لتتمكن 
من تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين 

في مختلف أماكن تواجدهم.
وأوضح أن الح���ل الوحيد لحماي���ة الالجئين 
يكم���ن ف���ي تحقي���ق حقه���م غي���ر القابل 

للتصرف بالعودة الى ديارهم التي ش���ردوا 
منها، والحفاظ على بقاء "االونروا"، وإفش���ال 
كافة مح���اوالت تقويضها إلخف���اء أحد أكبر 
الش���هود على جريمة نكبة وتش���ريد شعبنا 

الفلسطيني.
وتط���رق المالكي إلى ما ح���رص على تأكيده 
الزارين���ي ف���ي اس���تمرار الجه���ود لتقديم 
والى  الفلس���طينيين،  لالجئي���ن  الخدم���ات 
الدول���ي  للمجتم���ع  المش���تركة  الرس���الة 
لدع���م "األون���روا" وواليتها حتى تس���تطيع 
االس���تمرار بالقيام بواجباتها تجاه الالجئين 

الفلسطينيين.

المالكي يدعو المجتمع الدولي لإليفاء بالتزاماته ودعم »األونروا«

بيت لحم/ االستقالل:
 اقترح وزي����ر الداخلية الصهيوني أرييه درع����ي في اجتماع مجلس 
الوزراء لكورونا تقصير فترة العزل إلى س����بعة أيام. وقال درعي وفق 
القن����اة 7 العبرية،"ال  يتع����اون الناس في التحقيق����ات الوبائية وأنا 
مقتنع تماما بأننا إذا قلصنا العزل بما في ذلك قبل وبعد الفحوصات، 
فسيش����جع ذلك التعاون الع����ام ويوفر أداة قوي����ة للغاية للحد من 

انتشار المرض". 
وأعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو موافقته على اقتراح الوزير 

ارييه درعي بتقصير العزلة إلى سبعة أيام.

»إسرائيل«  اقتراح لـ »كابينت كورونا« بــ
تقصير فترة العزل لـ7 أيام

القدس المحتلة / االستقالل:
وافقت إس����رائيل، أمس الخميس، على بناء نحو 
100 منزل جديد في حي في القدس الش����رقية، 
ضمن مش����روع كان يفت����رض أن ينفذ في العام 
2010 لكنه علق بس����بب معارضة نائب الرئيس 
األميرك����ي حينها ج����و بايدن، بحس����ب منظمة 

إسرائيلية غير حكومية.
المناهض����ة  اآلن"  "الس����الم  منظم����ة  وقال����ت 
لالس����تيطان إن "لجنة التخطي����ط التابعة لبلدية 
القدس، أعطت الثالثاء الض����وء األخضر لبناء 96 

وحدة اس����تيطانية في رامات شلومو في القدس 
الشرقية"، وكانت أعلنت إسرائيل في آذار/ مارس 
2010 عزمها بناء 1600 وحدة س����كنية في هذا 

الحي.
وأعلنت إسرائيل في حينه عن المخطط بالتزامن 
مع زيارة قام بها حو بايدن الى اس����رائيل، ما أثار 
معارضة أميركية شرس����ة في ذل����ك الوقت، كما 
تس����بب في توت����ر للعالقات م����ع البيت األبيض 
ألش����هر ع����دة. إال أن الرئيس األميرك����ي دونالد 
ترام����ب خالف السياس����ة األميركي����ة المنتقدة 

للبناء في القدس الشرقية والضفة الغربية التي 
استمرت لعقود.

وقال وزير الخارجي����ة األميركي مايك بومبيو في 
تش����رين الثاني/نوفمب����ر 2019 ان بالده "لم تعد 
تعتبر المس����توطنات اإلس����رائيلية في األراضي 
الفلس����طينية غي����ر ش����رعية"، واض����اف بومبيو 
"بعد دراس����ة جمي����ع جوانب النق����اش القانوني 
بعناية، خلصت الواليات المتحدة إلى أن إنش����اء 
مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية 

ال يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

»إسرائيل« تعيد إطالق مشروعها السكني في 
القدس الشرقية بعد تجميد دام 10 سنوات

الخليل/االستقالل:
ش���رعت آليات االحتالل اإلس���رائيلي أمس الخميس، بشق طريق استيطانية 

شرقي بلدة يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور 
بأن جرافات االحتالل بدأت بش���ق طريق اس���تيطاني جديد شرقي بلدة يطا، 

يربط بين مستوطنة »آفيقال« وشارع 60 االلتفافي.
وأض���اف إن األراضي التي تم تجريفها تعود لعائلتي محمد والحمامدة، الفتًا 
إلى أن الطريق االس���تيطاني سيقام على 2000 دونمًا على أقل تقدير. وأوضح 
أن أصح���اب األراضي قدموا بالغًا لدى ش���رطة االحتالل، وفور حضورها للمكان 

انسحبت اآلليات إلى داخل المستوطنة. 

االحتالل يشق طريقًا 
استيطانيًا في الخليل 

نابلس/االستقالل:
أفرجت س���لطات االحتالل الصهيوني مس���اء أمس الخميس، عن األسير سامر يحيى 
درويش )46عاًما( من بلدة سبسطية شمال غربي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، 
بعد انقضاء مدة حكمه البالغة 19عاًما. وكان باس���تقبال المحرر درويش جمع كبير من 
المواطنين على حاجز الجلمة ش���مال جنين، وتوجه مباش���رة إلى بلدة قباطية لتقديم 

واجب العزاء لذوي الشهيد األسير كمال أبو وعر، قبل أن يتوجه إلى سبسطية.
وق���ال المحرر دروي���ش إن األوضاع في س���جون االحتالل مقلقة ج���دا، خاصة في ظل 

اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون لألسرى المرضى.

رام الله/ االستقالل: 
قال األمين العام لتجمع أس���ر الش���هداء محمد صبيحات، إن عدد الش���هداء المحتجزة 

جثامينهم في »مقابر األرقام« بلغ 304 شهداء، مّر على بعضها أكثر من 40 عاما.
وأش���ار في تصريح���ات اذعية امس الخميس، إلى أن س���لطات االحتالل لن تتوقف عن 
انتهاكاتها ألبناء ش���عبنا وممارس���تها العنصرية بحقهم، طالما أن المجتمع الدولي ال 
يمارس الضغط عليها للكف عن احتجاز جثامين الش���هداء، والذي لم يفعله أي احتالل 
ي وفعلي،  على مر التاريخ. وش���ّدد صبيحات على ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي جدِّ

من أجل اإلفراج عن المئات من جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات االحتالل.

االحتالل يفرج عن األسير سامر 
درويش بعد اعتقال 19عامًا

»إسرائيل« تحتجز جثامين 304 
شهداء بعضها منذ 40 عامًا

أب���و وعر الذي استش���هد في س���جون االحتالل بس���بب 
 

َّ
االهم���ال الطبي بعد إصابته بمرض الس���رطان ولم يتلق

العالج والرعاية الالزمة داخل السجون.
و عب���ر القائد النخال���ة عن بالغ العزاء والمواس���اة للعائلة 

الصابرة مشيدًا ببطوالت الشهيد وصموده.
وش���دد القائد النخالة عل���ى ضرورة العم���ل على تحرير 
األس���رى المرضى وكبار السن واألسرى القدامى، مؤكدا أن 

تحقيق هذا الهدف هو مسؤولية وأولوية وطنية عليا.
من جهتها عبرت عائلة الش���هيد األس���ير كمال أبو وعر 
عن ش���كرها وتقديره���ا للقائد النخال���ة ولحركة الجهاد 

االسالمي.

القائد النخالة ..

االحتالل ي�صادق..
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طوكيو/ االستقالل: 
صمم الفنان الياباني ياسوهيرو سوزوكي سفينًة عمالقة على شكل زمام )سّحاب( 
مالبس منزلق ش���وهدت تشق عباب نهر سوميدا في طوكيو، بحسب ما ذكر موقع 

»ما مودرن مت«، مرفقًا الخبر بفيديو للسفينة السّحاب منطلقًة في النهر. 
وش���ارك هذا التصميم الخارجي بعنوان »اختراق النهر« في مسابقة »ديزاين آرت 

طوكيو 2020«.
وترمز السفينة والمس���ار الذي تخلفه بعبورها النهر فصله بين جسري أزومباشي 
وساكوراباش���ي. واستوحى س���وزوكي المعروف بشغف االس���تلهام من األشياء 

اليومية، تصميم المشروع لدى النظر إلى خليج طوكيو من نافذة الطائرة. 
وقد خطر له عند مراقبة السفن تعبر المياه من تحته أنها أشبه بزمام سترة منزلق 

ينفتح. وطّور الفكرة باتجاه تصميم سفينة بطول تسعة أمتار على شكل سّحاب.
وتتميز الس���فينة بهيكلها الخارجي والجس���ر وكالبة الس���حب أي األجزاء الثالثة 

الرئيسية للزمام بلون الكروم.
ويش���ير بيان لمش���روع »س���ومي يامي« الفني إلى أنه مع إبحار السفينة السحابة 
تتجلى تعابير المياه المختلفة المحيطة بها. ويش���كل نهر سوميدا تقليديًا الحّد 
الفاصل بين إقليمي موساش���ي وشيموسا، لذا فإن السفينة تعتبر رمزًا يذّكر بقوة 

باالنقسام.

سفينة يابانية على 
شكل »سحاب« المالبس

) APA images (    جني ثمار الباباي يف خانيون�س جنوب قطاع غزة

الرياض/االستقالل: 
قرية س���عودية هجرها سكانها قبل حوالي 40 
عامًا، لتبقى ش���اهدة على أي���ام مضت، ويروى 
تاريخها عب���ر طيات جدرانها الت���ي تعود إلى 
بدايات العصر اإلسالمي، وفقًا ل� "cnn بالعربية".

هذه قرية العال األثرية التي تقع وسط محافظة 
الع���ال التابعة لمنطقة المدين���ة المنورة، حيث 
جذبت بتاريخها عدسة المصور السعودي، علي 
الس���حيمي، لكونها "إحدى ثالث مدن إسالمية 
بالعالم أجمع ما تزال باقية"، بحسب وكالة األنباء 

السعودية )واس(. 
م���ع  حديث���ه  أثن���اء  الس���حيمي،  ويق���ول 

القديم���ة  "المبان���ي  موقع CNN بالعربي���ة: 
المتالصق���ة تجعلك تعتقد للوهلة األولى أنها 

بناء واحد، وُقسمت لغرف صغيرة".
جدي���ر بالذكر أن القرية تش���تهر أيضًا بوجود 
الس���اعة الشمس���ية، التي تس���تخدم لمعرفة 
الفص���ول األربع���ة، وخاصة فصل الش���تاء، عن 
طريق حجر مغروس في األرض أمام بناء هرمي.

ووفقًا لوكالة األنباء السعودية "واس"، يصل ظل 
الساعة الشمسية إلى هذا الحجر في اليوم األول 
لدخول فصل الش���تاء. وال يمك���ن أن يصل ظل 
الساعة الشمس���ية إلى هذا الحجر مرة أخرى، إال 

في العام القادم وفي التاريخ نفسه. 

وما تزال تس���تخدم حتى اليوم، حيث يستمتع 
الكثير من الزوار والسياح بمشاهدة هذا الحدث، 

الذي ال يتكرر سوى مرة كل عام، وفقًا ل� "واس".
ويبقى هدف الس���حيمي من مقط���ع الفيديو 
واحدًا، وهو نقل الصورة الس���احرة لهذه القرية 
الممي���زة ببنائها إلى العالم، والتي نالت إعجاب 
العدي���د م���ن متابع���ي أعم���ال الفوتوغرافي 

السعودي.
واليوم، يس���عى الس���حيمي إل���ى رصد طبيعة 
التاريخية واألثرية وأس���رارها بعدسة  األماكن 
كاميرته، إذ يقول: "الكاميرا هي أنيستي، وأجد 

نفسي في التصوير".

قرية سعودية هجرها سكانها وتعود لبدايات العصر اإلسالمي

الرياض/ االستقالل: 
قالت تقارير إعالمية س���عودية أن شابا س���عوديا متوفي دماغيا جراء تعرضه 

لحادث سير أنقذ حياة 5 أشخاص، في المملكة بتبرعه باعضائه.
والش���اب  24عاما، كان متوفيا دماغيا في المستش���فى، عندم���ا قررت عائلته 
التبرع بجميع أعضائه من خالل إبالغ المركز الس���عودي لزراعة األعضاء، وقامت 
الفرق الجراحية والطبية بمستش���فى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث 
بالرياض، بإجراء 5 عمليات زراعة أعضاء متزامنة خالل 10 ساعات لخمسة مرضى، 
بينه���م طفل رضيع يبلغ من العمر 23 ش���هرا، يعانون من فش���ل في األعضاء 

الحيوية، وهي األمعاء الدقيقة والقلب والكبد والكلى.

سعودي متوفى دماغيًا 
ينقذ حياة 5 أشخاص

بكين/ االستقالل: 
اكتشف فريق من البناة مقبرتين نادرتين يعود تاريخهما إلى نحو 1800 عام أثناء حفر 

أساس موقع بناء في شرق الصين.
وبنيت الهياكل القديمة، الواقعة في مدينة ديتش���و الحديثة، من الطوب وبدت مطلية 

بجداريات معقدة، وفقا لوسائل اإلعالم الحكومية الصينية.
ويعتق���د علم���اء اآلثار أنه���م ينتمون إل���ى عائلة مؤث���رة كان أعضاؤها مس���ؤولين أو 

أرستقراطيين من أواخر عهد أسرة هان الشرقية )20-225 م(.
وصادف عمال البناء مواقع الدفن غير العادية في مايو أثناء عملهم في منطقة ديشنغ 
في ديتشو، وفقا لوكالة أنباء شينخوا، نقال عن صحيفة Qilu Evening News المحلية.

وقال الس���يد صن، المشرف على موقع البناء األس���بوع الماضي: "في ذلك الوقت، حفرنا 
بعض الطوب وكانت هناك لوحات ملونة على الطوب، شعرنا أننا ربما وجدنا قبرا قديما".

وأوقف العمال مش���روع البناء على الفور وأبلغوا المسؤولين المحليين بما عثروا عليه في 
الموقع. وقال التقرير إن معهد مقاطعة شاندونغ لآلثار الثقافية قام بتقييم الموقع في 
يونيو ووجد أن المنطقة تحتوي على مقبرتين. وأرس���لت الهيئة خبراء للقيام بمزيد من 
الحفريات في س���بتمبر. وتم العثور على أنماط مختلفة مرسومة على جدران من الطوب 

باللون األحمر واألسود واألبيض واألزرق.
وأخب���ر المرمم هان ينجكس���ون، أحد المراس���لين أن الطالء كان ُيس���تخرج من الموارد 

الطبيعية، مثل الزنجفر، وهو معدن مسحوق أنتج الصبغة الحمراء.
وأوضح ينجكس���ون أن الخطوط الهندسية للجداريات مصحوبة برسومات مستوحاة من 
األس���ماك والنباتات، وزخارف يعتقد أنها كانت دارجة في ذل���ك الوقت، منذ ما يقارب 

ألفي عام.
ويقال إن أحد القبور يبلغ طوله 20 مترا )65 قدما( وعرضه س���تة أمتار )20 قدما(، بينما 

يبلغ طول المقبرة الثانية 16 مترا )52 قدما( وعرضها أربعة أمتار )13 قدما(.
ويعتقد الباحثون أن المقابر تنتمي لنف���س العائلة ألنها بنيت جنبا إلى جنب وتواجه 

نفس االتجاه.

بكين/ االستقالل: 
عرض رجل في الصين ابن���ه حديث الوالدة للبيع مقابل 
18 ألف جنيه إسترليني  )حوالي 24 ألف دوالر أمريكي(  
لسيدة تعرف عليها عبر اإلنترنت بعد أن فقد وظيفته 
بسبب جائحة كورونا، وفًقا للتقارير. وواجه الرجل وهو أب 
لطفلين، ضغوًطا مالية "هائلة" بس���بب فقدان وظيفته، 
وقال أنه أقنع زوجته الحامل بالموافقة على الصفقة غير 
القانونية قبل بي���ع طفله البالغ من العمر 40 يوًما المرأة 

أخرى.
وكش���ف الموقع اإلخب���اري الصيني "آنه���وي نت" عن 

القضية االثنين الماضي نقال عن الشرطة المحلية.
وبحسب التقرير، انكشفت الصفقة غير القانونية بعد أن 
لفتت المش���ترية المتهمة، " شو"، انتباه الشرطة عندما 

استقلت القطار مع الرضيع في 30 أكتوبر.
و السيدة شو كانت مس���افرة من محافظة جيانغآن في 
مقاطعة سيتش���وان جنوب غرب الصين - حيث يعيش 

والدا الطفل���ة البيولوجيتان - إل���ى منزلها في محافظة 
هووشان بمقاطعة آنهوي شرقي الصين.

وُطل���ب منها الن���زول من القط���ار في مدين���ة "خفي" 
لالس���تجواب بع���د أن وجد ضباط الش���رطة س���لوكها 
مش���بوًها، كما لم تتمكن من إظهار بطاقة تثبت هوية 

الطفل.
وأخبرت الس���يدة ش���و الش���رطة في البداية أنها تبنت 
الطفل. ولكن بعد مزيد من االس���تجواب، اعترفت بأنها 

دفعت أمواال مقابل الحصول على الصبي.
وافتتح���ت الش���رطة على الف���ور تحقيًقا واس���تجوبت 

والدا الطفل البيولوجيين في 3 نوفمبر.
وعند التحقيق، اكتشفت الشرطة أن والد الطفل، السيد 
ليو ، ووالدته السيدة تشانغ ، كانا من العمال المهاجرين.

وللزوجين ولدان ، يبلغان من العمر سبعة أعوام وعامين،  
وزعمت تشانغ  أنها حملت بشكل غير متوقع في بداية 

هذا العام واضطرت إلى التوقف عن العمل.

وقالت الش���رطة إن السيد ليو لم يتمكن من العثور على 
عمل بس���بب جائحة فيروس كورونا  ووجد صعوبة في 

االستمرار في دفع رهنه العقاري وتكاليف سيارته.
وزعم األب أنه أراد تخفيف العبء المالي على األسرة 
عن طريق بيع طفله. وبعد إقناع زوجته الحامل، اتصل 
ليو بأول زبون، وهي أم لثالث فتيات رغبت في إنجاب 

ولد.
وفشلت الصفقة عندما تعذر على السيدة "شو" تقديم 
هوية الطفل لدى الشرطة ألنه لم يكن طفلها البيولوجي.

السيد ليو وزوجته السيدة تشانغ والمشترية المشتبه 
بها قيد االحتجاز حالًيا لدى الشرطة لالشتباه في االتجار 

باألطفال. والقضية قيد مزيد من التحقيق.
وبموجب القان���ون الصيني ، يمك���ن أن ُيحكم على أي 
شخص مذنب باالتجار باألطفال وبيعهم بالسجن لمدة 
تتراوح بين خمس وعش���ر س���نوات، وقد تصدر أحكامًا 

بالسجن مدى الحياة أو اإلعدام.

العثور على مقابر قديمة نادرة 
عمرها 1800 عام في الصين

خسر وظيفته بسبب كورونا فباع طفله الرضيع

دمشق/ االستقالل: 
لقي نزيل أح���د الفنادق األثرية ف���ي مدينة حلب 
الس���ورية، مصرعه على الفور جراء انهيار السقف 

عليه.
وذكرت وس���ائل إعالم محلية، أن أحد نزالء الفندق 
الواق���ع في منطق���ة باب الفرج وس���ط مدينة حلب 
توفي يوم الخميس الماضي نتيجة سقوط سقف 

الغرفة عليه، حيث توجهت فرق اإلسعاف إلى مكان 
الحادثة على الفور، وتم نقله إلى الطبابة الشرعية.

ونقل عن مس���ؤول محلي قوله إن االنهيار س���ببه 
األمطار التي تس���ربت داخل الس���قف القديم ذي 

النموذج الفرنسي والمهترئة مكوناته.
وأشار المس���ؤول إلى أن الفندق بناء أثري ال يشكل 
أي خطورة على الش���ارع الرئيس���ي ول���م تظهر أي 

حاالت تش���قق على واجهته الخارجية، مشيرًا إلى 
أنه لدى الكشف عليه من قبل لجنة السالمة العامة 
بالمحافظة تبين أن س���قفه مبني بطريقة الغمس 
المكونة من أتربة وحجارة وبيتون وال يحوي حديدًا 
مسلحًا وعليه حموالت كبيرة ويعاني من تشققات 
أدت لتس���رب مياه األمطار وح���دوث االنهيار على 

النزيل ووفاته.

سقــف فنــدق أثــري يقتــل أحــد النــزالء!


