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غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في غزة، مساء 
السبت، عن إعادة فتح 19 مسجًدا في محافظات غزة 

وخانيونس والشمال، فيما أغلقت مسجًدا آخر في غزة.
وأوضحت الوزارة، في تصريح مقتضب، أنها أعادت 

فتح مسجدي الرحاب وبني سهيال في محافظة 
خانيونس، ومسجدي الرمال الشمالي واليرموك 

في محافظة غزة. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 17 
مسجًدا في محافظة الشمال وهي )البركة بيت الهيا- 

الياسين- حيفا – الشورى- البشير – الشيخ عيد – ريا- 
عمر بن الخطاب – تل الزعتر- المصطفى- الشافعي 

– أبو حنيفة – مالك- البخاري – عوض الصيفي – عمر 
شعشاعة – الحساينة- أحباب الرحمن آل الجمل(.

كما أغلقت وزارة األوقاف مسجد حطين بالرمال 
الشمالي في محافظة غزة لمدة 48 ساعة تبدأ اعتبارا 

من صالة فجر غد األحد 15 نوفمبر. وبينت الوزارة 
أن االغالق يأتي بسبب إصابة بعض رواد المسجد 

المذكور بفيروس كورونا.

 »األوقاف« تعيد فتح 19 مسجدًا وتغلق آخرًا في غزة

محافظات/ االستقالل:
أخطرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، السبت، 
عائالت عدة باألغوار الشمالية، باإلخالء إلجراء 
تدريبات عس���كرية. وقال الناش���ط الحقوقي 

عارف دراغمة، إن االحتالل أخطر بإخالء العديد 
م���ن العائالت ف���ي منطقتي الب���رج والميتة، 
إلجراء تدريبات عس���كرية األس���بوع المقبل. 
يذكر أن سلطات االحتالل أخطرت العديد من 

العائالت في مناطق مختلفة من األغوار إلخالء 
مساكنهم خالل الفترة الماضية، حيث تجري 

تدريبات واسعة في المنطقة.
 وف���ي الس���ياق، أجب���رت قوات 

االحتالل يخطر بإخالء عائالت في األغوار ويجبر 
مزارعين على مغادرة أرضهم في الخليل

غزة / محمد أبو هويدي:
يبدو أن المش���هد الميداني في قط���اع غزة ذاهب 
إل���ى جولة جديدة من التصعيد الس���كري مع كيان 
االحت���الل »اإلس���رائيلي«، وذلك بحس���ب مراقبين 

ومحللين فلسطينيين مختصين في المجال األمني، 
استندوا في تحليالتهم إلى ما يصدر عن المصادر 

األمنية »اإلسرائيلية«، وتحركات جيش 
االحتالل الميدانية في محيط وس���ماء 

هل غزة على أعتاب تصعيد 
عسكري مع االحتالل؟

»الجهاد«: رد المقاومة على اغتيال 
الجعبري شكل نموذًجا في إدارة المعركة

غزة/ االستقالل:
قالت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، الس���بت، إن المقاومة 

الفلسطينية حققت في العدوان »اإلسرائيلي« عام 2012 
إنجازات كبيرة وقلب���ت الطاولة على رؤوس قادة االحتالل 

غزة/ االستقالل:  
ال زال���ت أزمة رواتب موظفي »أون���روا« تلقي بظاللها 
على الس���احة الفلسطينية، ال سيما في ظل األوضاع 
االقتصادي���ة والصحي���ة الصعبة التي يعيش���ها 

الفلسطينيون بسبب الحصار وتفشي »كورونا«، مع ما 
يحمله ذلك من تداعيات إنسانية ومعيشية خطيرة.

واعتبر مختصان في ش���ؤون الالجئين 
الفلس���طينيين أن األزمة المالية التي 

األزمة المالية لـ »أونروا«.. »سابقة 
خطيرة« وتهديد بخطوات تصعيدية

مخطط »إسرائيلي« لتهويد اسم 
شارع صالح الدين بالقدس

غزة/ االستقالل:
حذر عضو لجنة األس���رى للقوى الوطنية واإلس���المية ياس���ر مزهر، من تردي 

الوض���ع الصحي الصعب لألس���ير معتص���م رداد، الذي تنتهج 
إدارة مصلحة الس���جون سياسة إجرامية بحقه، قائاًل: »إن قوات 

مزهر يحذر من خطورة الوضع 
الصحي لألسير معتصم رداد

القدس المحتلة/ االستقالل:
تخطط حكومة االحتالل لتحويل شارع صالح الدين في مدينة القدس 

إلى ش���ارع مخصص للمش���اة فقط دون إيج���اد أي بديل 
للس���كان.  وبحسب مختصون في الش���أن المقدسي فإن 

عزام: الشهيد الجعبري ساهم 
في تعزيز مشروع المقاومة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الس����بت، تس����جيل 10  وفيات و653 
إصابة جديدة بفيروس »كورونا« و424 حالة تعاٍف خالل ال�24 س����اعة 

الماضية. وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية 
للفيروس في فلس����طين أمس، أن حاالت الوفاة س����جلت 

10 وفيات و653 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين 

الشيخ نافذ عزام، السبت، أن الشهيد أحمد الجعبري كان 
له دور كبير في تعزيز مش���روع الجهاد على هذه األرض 

مركز: االحتالل يشن حرًبا 
نفسية واقتصادية ضد األسرى

غزة / االستقالل:
قال مركز فلسطين لدراسات األسرى، السبت، إن االحتالل اإلسرائيلي يشن 

حرًبا نفسية واقتصادية ضد األسرى وعائالتهم؛ عبر سياسة 
هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، وهو »يعد جريمة 
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غزة/ االستقالل:
أكد عض���و المكت���ب السياس���ي لحركة 
الجهاد اإلس���المي في فلس���طين الشيخ 
ناف���ذ عزام، الس���بت، أن الش���هيد أحمد 
الجعب���ري كان ل���ه دور كبير ف���ي تعزيز 
مشروع الجهاد على هذه األرض المباركة، 
وس���اهم مس���اهمًة كبيرة في اإلفراج عن 
مئ���ات األس���رى  األبط���ال ف���ي الصفقة 
الشهيرة التي أدخلت البهجة إلى كل بيت 

في فلسطين، وأكدت أن هذا الشعب ال ينسى أبطاله ورموز عزه.
وبين الش���يخ عزام في تصريح له بمناس���بة الذكرى الثامنة الستش���هاد 
القيادي الجعبري، أن الشهيد كان من أبرز الساعين لوحدة شعبنا وتماسك 
جبهته الداخلية، وكان )رحمه الله( في كل المناسبات حريصًا على مصلحة 

هذا الشعب، ومتمسكًا بحقوقه.

عزام: الشهيد الجعبري ساهم 
في تعزيز مشروع المقاومة

غزة / االستقالل:
أكدت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
»أونروا« الس���بت، أنه ال يوج���د أي موعد محدد لعودة 
طلبة المرحلة االبتدائية لمقاعد الدراسة في مدارس 

الوكالة بقطاع غزة.
وق���ال رئيس برنامج التعليم بالوكالة فريد أبو عاذرة 
في تصريح له يوم أمس، »ال قرار حتى اللحظة بشأن 
اس���تئناف الدراس���ة لطلبة المرحلة االبتدائية من 

الصف األول حتى السادس«.
وأوض���ح أن الظ���روف الصحي���ة وانتش���ار فيروس 
»كورونا« في القطاع ال تس���مح بعودة هؤالء الطلبة، 
الفًتا إلى اس���تمرار التعليم عن ُبعد، وأن األمور بهذا 

الشأن تسير في تحسن.
وكان نح���و 100 ألف من طلبة المرحلة اإلعدادية من 
الصف الس���ابع وحتى التاسع في قطاع غزة توجهوا 
في 2 نوفمبر الجاري، إلى مدارس���هم التابعة لوكالة 

»أونروا«، بعد عودة نظرائهم في المدارس الحكومية، 
وبعد فترة انقطاع دامت ألكثر من شهرين.

وتج���ري العملي���ة التعليمي���ة بالنظ���ام الوجاهي 
بدوام جزئ���ي للطالب، بحيث يتم تقس���يمهم إلى 
مجموعتي���ن ب���دوام ثالثة أي���ام من األس���بوع لكل 
مجموعة، واستكمال باقي األيام بالتعليم اإللكتروني 

عن ُبعد.
وكانت وزارة التربية والتعليم بغزة استأنفت األسبوع 

الماضي، العملية التعليمية لطلبة المرحلة األساسية 
من الصف األول حتى السادس بشكل تدريجي في 

المدارس الحكومية بالقطاع.
وق���ال مدير العالق���ات العامة والدولية ف���ي الوزارة 
معتصم المين���اوي حينه���ا، إن المناطق المصنفة 
حمراء، حس���ب وزارة الصحة، ستبقى المدارس فيها 
مغلقة بشكل كامل، أّما المناطق الخضراء ستستأنف 

فيها العملية التعليمية.

»أونروا«: ال قرار بعودة طلبة المرحلة االبتدائية لمقاعد الدراسة بغزة

سلفيت / االستقالل:
أطل���ق مزارع���ون ونش���طاء من س���لفيت الس���بت، 
مناش���دة ألصحاب األراضي في خلة حسان بالتوجه 
بجراراتهم لعمارة أرضهم، وحمايتها من التهديد 

االستيطاني.
وأكد المزارع أحمد عمر أن العمل بالجرارات الزراعية 
مت���اح في أراضي خلة حس���ان ولي���س ممنوعًا كما 

يشاع.
وأش���ار عمر إلى أنه تمكن مع عائلت���ه من الوصول 
إلى أرضه في خلة حس���ان وحرثها، موضحًا أن قوات 
االحتالل حضرت إلى الم���كان لكنها لم تتمكن من 
منعهم من الزراعة والحراثة بعد اإلصرار على البقاء 

وإبراز أوراق ملكية األرض.

ونب���ه، إل���ى أن االحت���الل يركز على من���ع البناء في 
المنطقة، وإدخال اإلسمنت والحجارة.

ب���دروه أكد الناش���ط ف���ي الدف���اع ع���ن األراضي، 
عب���د الحكي���م إبراهي���م أن الحل إلبع���اد تهديد 
المس���توطنين ومحاوالتهم الس���يطرة على الخلة 
هو عودة الن���اس لالهتمام بأرضها والوجود الدائم 

فيها.
 وس���بق أن نجح المواطنون في إفش���ال تس���ريب 

وتزوير 118 دونما في خلة حسان.
 ويلوم ع���دد من الناش���طين والمهتمين بمقاومة 
االس���تيطان والدفاع عن األراضي، بش���دة أصحاب 
األراضي لعدو وجودهم الدائم أو ش���به الدائم في 
أراضيه���م واالعتناء بها أكثر، وه���ي الخطوة التي 

تردع محاوالت المستوطنين.
 وتتمت���ع خلة خس���ان بموقع إس���تراتيجي مطل 
على األغوار التي يهددها مش���روع الضم )السلب( 

والتوسع االستيطاني.
 ومنذ عام 1983 تعّد نقطة س���اخنة في مش���هد 
محاوالت التوس���ع االس���تيطاني في شمال الضفة 
الغربي���ة، وف���ي أكث���ر المحافظ���ات ض���ررا وتأثرا 

باالستيطان، وهما سلفيت وقلقيلية.
 وكان االحتالل يخطط إلنش���اء مدينة استيطانية 
على أراضي خلة حسان، وربط كتلة »معاليه شمرون« 
مع »الكناة، وبركان، وارئيل«، وبالتالي فصل محافظة 
قلقيلية عن محافظة سلفيت، حيث أعلن في العام 

2016 رسميا عن إنشاء المدينة االستيطانية. 

دعوات إلعمار األراضي المهددة باالستيطان في خلة حسان

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، السبت، بأن سلطات االحتالل 
»اإلس���رائيلي«، ال تزال ترفض تس���ليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر، 
الذي استش���هد الثالث���اء الماضي، نتيجة لسياس���ة اإلهمال الطبي 

المتعمد.
وقال المستش���ار االعالمي للهيئة حسن عبد ربه للوكالة الرسمية، إن 
سلطات االحتالل رفضت الطلب الذي تقدم به طاقم الهيئة القانوني 
نهاية األس���بوع الماضي، وتس���تمر في احتجاز جثمان���ه، األمر الذي 
يعتبر إمعانا في الجريمة، ليس فقط من خالل استشهاده، وإنما في 

االحتجاز.
ولفت الى أن الش���هيد أبو وعر هو ثامن أس���ير يرتقي داخل سجون 
االحتالل ويتم احتجاز جثمانه، واألس���رى ه���م أقدمهم أنيس دولة، 
وعزيز عويسات، وبسام السائح، وفارس بارود، وسعد الغرابلي، وداوود 
الخطيب، ونصار طقاطقة، وكمال أبو وعر، وجميعهم رفضت سلطات 

االحتالل تسليم جثامينهم.
والثالثاء الماضي أعلن عن استشهاد األسير كمال أبو وعر بمستشفى 
»أساف هروفيه«، بعد معاناته مع مرض سرطان الحنجرة والحلق نهاية 
العام الماضي، وقد خضع لعالج إشعاعي بعد إهمال طبي متعمد من 
قبل إدارة السجون، ومن ثم تدهورت حالته بشكل سريع، فتم تحويله 

إلجراء عملية زرع أنبوب بالستيكي لمساعدته على التنفس.
وفي اليوم التالي، نقلت إدارة س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، جثمان 
الشهيد أبو وعر إلى معهد الطب العدلي في »أبو كبير«، إلجراء معاينة 

خارجية، وفحص ظاهري للجثمان، واجراء صورة مقطعية له.

االحتالل يرفض تسليم 
رام الله/ االستقالل:جثمان الشهيد كمال أبو وعر

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الس����بت، تسجيل 
10  وفيات و653 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« 

و424 حالة تعاٍف خالل ال�24 ساعة الماضية.
وقالت الكيلة في التقري����ر اليومي للحالة الوبائية 
للفيروس في فلس����طين أمس، أن ح����االت الوفاة 
س����جلت لمواطنة )72 عاما( من زعترة ومواطنة )24 
عاما( م����ن العبيدية بمحافظة بي����ت لحم، مواطنة 
)66 عام����ا( من حزما بضواحي القدس، مواطنة )66 
عاما( من الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة، مواطن 
)84 عاما( من بيت أم����ر بمحافظة الخليل، مواطنة 

)91 عاما( ومواط����ن )82 عاما( من مخيم عين بيت 
الماء بمحافظة نابلس، مواطنة )89 عاما( من برقين 
ومواط����ن )74 عام����ا( من تعن����ك بمحافظة جنين، 

ومواطنة )67 عاما( من قطاع غزة.
وأضاف����ت أن اإلصاب����ات الجدي����دة توزع����ت ف����ي 
المحافظات حس����ب التالي: الخلي����ل )25(، نابلس 
)95(، بيت لحم )32(، قلقيلية )33(، رام الله والبيرة 
)72(، جني����ن )27(، أريح����ا واألغوار )9(، س����لفيت 
)17(، طولكرم )19(، طوباس )4(، قطاع غزة )310(، 
ضواحي القدس )10(، مش����يرة إل����ى أنه تم إجراء 

3922 فحصا.

وذكرت أن حاالت التعافي سجلت في المحافظات 
حس����ب التالي الخليل )47(، جني����ن )20(، نابلس 
)27(، طولك����رم )24(، س����لفيت )10(، طوباس )1(، 

قطاع غزة )295(.
وأوضح����ت الكيلة أن نس����بة التعافي من فيروس 
كورونا في فلس����طين بلغ����ت 87.9%، فيما بلغت 
نسبة اإلصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 

0.9% من مجمل اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضا في غرف 
العناي����ة المكثفة، بينهم 9 مرض����ى على أجهزة 

التنفس االصطناعي.

10 وفيات و653 إصابة جديدة بـ »كورونا« في الضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بش���دة، مساء 
السبت، محاوالت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي 
تمدي���د الفترة الزمني���ة التي فرضته���ا بالقوة 

للمستوطنين مقتحمي المسجد األقصى.
وع���ّدت ال���وزارة، في تصري���ح صحف���ي، القرار 
»تصعي���ًدا خطي���ًرا ف���ي العدوان اإلس���رائيلي 
الرس���مي الهادف إلى تهويد القدس، وتقسيم 

الحرم الشريف زمانًيا ومكانًيا«.
وح���ّذرت من تداعيات الق���رار ومخاطره، باعتباره 
دعوة إس���رائيلية رس���مية لتصعي���د العدوان 
على الحرم القدس���ي الش���ريف، ودعوة للتطرف 

والعنف.
وحّمل���ت ال���وزارة حكوم���ة االحتالل ورئيس���ها 

بنيامي���ن نتنياهو المس���ؤولية الكاملة عن هذا 
التصعيد الخطير في اس���تهداف المقدس���ات 
اإلسالمية والمس���يحية وفي مقدمتها المسجد 

األقصى المبارك.
وأش���ارت إل���ى مواصلتها تنس���يق الجهود مع 
المملكة األردنية الهاش���مية م���ن خالل وزارتي 
خارجية البلدي���ن؛ لمواجهة هذا »الخرق الفاضح 
للوضع القائم في المس���جد األقص���ى من دولة 

االحتالل، في انتهاك واضح للقانون الدولي«.
 صمت المجتمع الدولي على تلك 

َّ
ورأت الوزارة أن

االنتهاكات يش���جع االحتالل على االستمرار في 
جرائمه وانتهاكاته.

وطالب���ت المجتمع الدول���ي والمنظمات األممية 
المعني���ة، خاصة اليونس���كو ومجل���س األديان 

العالمي ومجل���س حقوق االنس���ان وغيرها من 
المؤسس���ات بالتح���رك العاج���ل لوق���ف هذه 

االنتهاكات وعدم االكتفاء بإدانتها.
ودع���ت ال���وزارة العالمي���ن العربي واإلس���المي 
إلى تحمل مس���ؤولياتهم ف���ي حماية األقصى 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، 
التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي رسمي يومي.

وطالبت بتنس���يق الجهود والتحرك المش���ترك 
م���ع المجتم���ع الدول���ي ومنظمات���ه المختصة، 
لتوفير الحماية الدولية للمقدس���ات المسيحية 
واإلس���المية، وفي مقدمتها األقص���ى المبارك، 
واتخ���اذ اإلجراءات الدولية الكفيلة بضمان حرية 
العب���ادة ووص���ل المصلين بحري���ة للصالة في 

المسجد األقصى المبارك.

بهدف التهويد والتقسيم
»الخارجية«: االحتالل يصعد ضد األقصى خالل فترة ترامب االنتقالية
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كما رب����ط المحلل����ون تل����ك التوقعات، بق����رب نفاد 
المهلة التي أعطتها فصائل المقاومة الفلسطينية 
لاحت����ال؛ لتنفي����ذ تفاهمات التهدئ����ة  المرتبطة 
بتخفيف الحصار عن القطاع، حيث لم يلتزم االحتال 
باإليف����اء بتل����ك التعهدات حتى اللحظ����ة، في وقت 
تش����تد فيه الظروف االنسانية المعيشية والصحية 
ا ال س����يما في ظل تفشي فايروس »كورونا« في  سوًء
المجتمع بشكل متسارع في األيام األخيرة الماضية، 
حيث تتراوح اإلصابات في القطاع يوميا ما بين -250 

أكثر من 300 إصابة، باإلضافة إلى بعض الوفيات.
فه����ل قطاع غزة بالفع����ل على أعت����اب موجة جدية 
من التصعيد م����ع االحتال، وما عاق����ة ذلك بنتائج 

االنتخابات األمريكية األخيرة؟
ا�ستغالل التوقيت

المختص في الشؤون اإلس����رائيلية حسن الفي أكد 
أن االحتال »اإلس����رائيلي« يح����اول تحقيق  أهداف 
سياسية وعس����كرية باتجاه قطاع غزة، وأيضا باتجاه 
الجبه����ة الش����مالية، معتق����ًدا )االحت����ال(  أنه بات 
مس����تعدا أكثر من الس����ابق لمثل هذه الجولة، حيث 

وضع ثاثة خطط  منذ 2012.
ولفت الفي في حديث ل�«االستقال« إلى أن االحتال 
أنهى المش����اريع االس����تراتيجية العس����كرية التي 
تختص بالدفاع عن الجبهة الداخلية سواء بتعزيزها 
بالقب����ة الحديدية أو ف����ي بناء الج����دار األمني تحت 

األرض وغيرها من الوسائل  الدفاعية«.
وش����دد على أن االحتال يحاول اس����تغال التوقيت 
والفت����رة االنتقالية للحك����م  بالفترة م����ا بين خروج 
الرئيس األمريكي دونال����د ترامب من البيت األبيض 
ودخول الرئيس األمريك����ي الجديد جو بايدن؛ لذلك 
ال نجد ضغوطات حقيقية على االحتال من المجتمع 

الدولي.
وقال إن  ما يفكر به قادة االحتال العس����كريين هو 
تغيير قواعد اللعبة أو قواعد االش����تباك مع الجبهات 
تعنيها س����واء الجبهة الجنوبية أو الشمالية أو حتى 
في س����وريا، لذلك االحتال يس����عى لزي����ادة قدرته 
العسكرية واألمنية على المناورة وردة الفعل بقسوة 

على أي حادث قد يحصل.
وبين المختص في الش����ؤون اإلس����رائيلية، أن قادة 
االحتال العس����كريون يحاولون رس����م صورة معينة 
لمش����هد معين وأنهم ل����ن يس����محوا باالختراقات 
السابقة أو باس����تمرار قواعد االشتباك السابقة مثل 
الجبه����ة الجنوبي����ة المتمثلة بقطاع غ����زة ، فهم ال 
يريدون معادلة المقاومة التي فرضتها على االحتال 
والمتمثلة »القص����ف بالقصف والدم بالدم« وهذا ما 
صرح به وزير الحرب اإلس����رائيلي بيني غانتس قبل 

يومين.
وقال غانتس: »إن الرد لن يكون ردا طبيعيا كالمعتاد 
على الصواريخ التي تطل����ق من غزة« وهذا معناه أنه 
يريد تكثيف زيادة القوة اإلس����رائيلية باتجاه نوعية 
الرد أو الع����ودة على بعض الردود التي اس����تطاعت 
المقاومة منع دولة االحتال منها ال سيما بعد عدوان 

.2014
وأش����ار الفي، إلى أن قادة جيش االحتال يعتقدون 
أنهم ق����ادرون على فرض واقع جدي����د يفاجئ  فيه 
الجميع وتجبر المقاومة الفلس����طينية على ذلك لكن 

في إط����ار عدم تدحرج األمور إلى ح����رب مفتوحة مع 
المقاومة س����واء في غزة أو في الجبهة الش����مالية مع 
حزب الله وسوريا، في هذا اإلطار ممكن إدراك وفهم 
أو قراءة لهذا الس����لوك العس����كري الكبير والمتزايد 
والمصحوب ألول مرة بتصريحات إعامية عس����كرية 
لم نعهدها في اإلعام اإلس����رائيلي بشكل كبير كما 
كان في الس����ابق عادة الخطوات العسكرية ال يعلن 

عنها.
ولفت إلى أن تصريحات قادة االحتال تحاول إيصال 
رس����الة لآلخرين بأنهم ذاهبون إل����ى زيادة قوة الرد، 
ولكن دون الذهاب إلى ح����رب مفتوحة مع المقاومة، 
مبيًنا خطورة ه����ذه االس����تراتيجية التي تنتهجها 
دولة االحتال ألنها غي����ر مضمونة ألنها مبنية على 

توقع ردة فعل المقاومة.
االحتالل قلق من كورونا

بدوره، قال المختص في الش����ؤون األمنية محمد أبو 
هربيد: » إن����ه مع حلول الذكرى األولى الستش����هاد 
الش����هيد بهاء أبو العطا رفع جي����ش االحتال حالة 
التأهب واالس����تنفار قبل ش����هر وزاد ه����ذا التأهب 

م����ع الأيام الماضي���ة  من خال اس���تمرار التحليق 
المكثف لطائرات االس���تطاع خاصة في المناطق 
الش���رقية لغزة وش���مال القطاع رغ���م أن االحتال 
لم يعد يتح���دث عن أجواء متوت���رة ولكنها بقيت 
موضوعه الشاغل عن تهديدات ذات عاقة بالحرب 

النفسية«.
وأوض���ح أب���و هربيد ل���� »االس���تقال«، أن االحتال 
اإلس���رائيلي يرد أن يوصل رس���الة إل���ى المقاومة 
بغزة أن في أفضل حالته العس���كرية من خال رفع 
درجة الحيطة واليقظ���ة وأنه جاهز ألي رد محتمل، 
فقطاع غزة يخوض حربا أمنية مع االحتال على مدار 
الس���اعة، مبينًا أن ما يش���غل االحتال اإلسرائيلي 
اآلن هو اتس���اع رقعة انتشار فيروس »كورونا« في 
القطاع واتس���اع  رقعة االصابات به���ذا الفيروس 

يمكن أن يضع حدا لحالة الهدوء الموجودة.
وتابع المخت���ص األمني، أن االحت���ال يراقب عدد 
الحاالت المصابة وعدد الوفيات مش���يرًا إلى أنه إذا 
تدهور الوضع الصحي في غزة فس���تكون للمقاومة 
كلمتها، وأنها لن تسمح بتدهور األوضاع الصحية 
وخاص���ة مع إبق���اء الحص���ار كما هو عل���ى القطاع 
ومنع دخول المس���تلزمات الطبية الازمة لمواجهة 
فيروس فالمقاومة س���تعمل بكل ما وسعها إلنقاذ 

أرواح المواطنين بغزة. 
وأشار أبو هربيد، إلى أن العدو »اإلسرائيلي«  يراقب 
الوضع الصحي بش���كل دقيق في غزة، ويبحث حول 
دقة عدد اإلصابات بتع���اون الجهات المعنية فهو 
يس���خر عماءه ليتأكد م���ن كل صغيرة وكبيرة في 
موضوع في���روس كورونا، وهذا يعك���س في حالة 

الخوف التي تسيطر على العدو الصهيوني.
المقاوم���ة  أن  إل���ى  األمن���ي،  المخت���ص  ولف���ت 
الفلس���طينية بغزة أرسلت رسائلها ألكثر من جهة 
وللوس���طاء بوجه خ���اص أنها لن تس���مح بانهيار 
المنظوم���ة الصحية ف���ي قطاع غزة، وأن اس���تمرار 
الحصار وعدم رفعه إل���ى اآلن قد يدخلنا في دائرة 
العس���كرية حت���ى نحقق  والمواجهة  التصعي���د 

أهدافنا المشروعة.

غزة / حممد اأبو هويدي:
يب��دو اأن امل�سهد امليداين يف قط��اع غزة ذاهب 
اإىل جول��ة جديدة من الت�سعي��د ال�سكري مع 
كي��ان االحتالل »االإ�سرائيل��ي«، وذلك بح�سب 

مراقب��ني وحملل��ني فل�سطيني��ني خمت�سني يف 
املج��ال االأمن��ي، ا�ستن��دوا يف حتليالته��م اإىل 
ما ي�سدر عن امل�س��ادر االأمنية »االإ�سرائيلية«، 
يف  امليداني��ة  االحت��الل  جي���ش  وحت��ركات 

حمي��ط و�سم��اء قط��اع غ��زة، حي��ث تن�س��ط 
حركة االآليات الع�سكرية على حدود القطاع، 
ة الت��ي ال تف��ارق �سم��اءه  والطائ��رات امل�س��ررّ

للحظة واحدة منذ فرتة.

مع اقتراب نفاد مهلة المقاومة لتنفيذ تفاهمات التهدئة

هل غزة على أعتاب تصعيد عسكري مع االحتالل؟

غزة/ االستقال:
قالت حركة الجهاد اإلسامي في 
فلسطين، الس���بت، إن المقاومة 
الفلسطينية حققت في العدوان 
»اإلسرائيلي« عام 2012 إنجازات 
كبيرة وقلبت الطاولة على رؤوس 
اإلس���رائيلي،  االحت���ال  ق���ادة 
مشددة على أن الرد على اغتيال 
القائد أحم���د الجعبري في حينه 
شّكل نموذًجا في إدارة المعركة.

وأضاف���ت »الجه���اد« ف���ي بيان 
الثامن���ة  الذك���رى  لمناس���بة 
بكتائ���ب  القائ���د  الستش���هاد 

القسام أحمد الجعبري أمس، »أن 
جريمة االحت���ال باغتيال القائد 
الوطن���ي الكبير ال���ذي كان ركنا 
الفلسطينية،  للمقاومة  ش���امخًا 
جاءت كرد فع���ل انتقامي حاقد 
م���ن االحتال، ووصفه���ا قادته 
بأنها تصفية حس���اب مع القائد 
الجعبري الذي ق���اد صفقة وفاء 

األحرار«.
ورأت أن رد المقاومة الفلسطينية 
فت���ح صفحة حس���اب طويلة مع 
االحتال المتغط���رس وجاء الرد 
أن  إلى  الجريمة، مش���يرة  بحجم 

المقاومة أخذت قرارًا بقصف »تل 
أبي���ب«، األمر الذي ش���كل ضربة 

قوية هزت االحتال وقادته.
كما قال���ت »لقد حقق���ت قيادة 
المقاوم���ة ف���ي تل���ك المعركة 
إنج���ازات كبيرة وقلب���ت الطاولة 
الكيان، ومثلت  قادة  على رؤوس 
تح���واًل كبيًرا ف���ي أداء المقاومة 
وفعلها في الميدان والسياسة«.

عل���ى جريمة  الرد  أن  واعتب���رت 
اغتيال الجعبري ش���ّكل نموذجًا 
ووح���دة  المعرك���ة  إدارة  ف���ي 
حظي  ال���ذي  الوطني  الموق���ف 

بإس���ناد رس���مي عربي وإسامي 
غير مسبوق. 

الجهاد  بي���ان  ف���ي  كم���ا ج���اء 
والمقاومة  الق���دس  »أن س���رايا 
الفلس���طينية أبلت ب���اًء عظيمًا 
في تلك المعرك���ة– كما في كل 
المع���ارك وج���والت التصعيد-، 
وتع���رض القائد الش���هيد بهاء 
أب���و العط���ا وع���دد م���ن رفاقه 
الق���ادة لمحاول���ة اغتي���ال أدت 
الستش���هاد رامز حرب الذي كان 
نموذًج���ا للعطاء والعمل الدؤوب 

والتضحية«.

بعملي���ة تفجير  واستش���هدت 
الب���اص في قل���ب »ت���ل أبيب«، 
لتش���كل نقطة تح���ول في تلك 
المعركة، دفع���ت قادة االحتال 
الس���تجداء التهدئة ف���ي اليوم 
بيان  المعرك���ة، وفق  الثامن من 

الحركة.
اإلع���ام  أن  اعتب���رت  كم���ا 
الفلسطيني كان سندًا للمقاومة 
وقدم  المواجه���ة  ف���ي  وجندًيا 
تضحي���ات كبيرة ثمنًا لرس���الة 
الح���ق الت���ي يمثله���ا اإلع���ام 

الوطني المقاوم.

»الجهاد«: رد المقاومة على اغتيال الجعبري شكل نموذًجا في إدارة المعركة
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعل����ن وزارة الصح����ة – دائ����رة المش����تريات عن طرح عطاء تبعًا للش����روط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
من أصحاب االختصاص المس����جلين رس����ميًا مراجع����ة وزارة الصحة – دائرة 
المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ����ر موع����د لقبول الع����روض بالظ����رف المختوم ي����وم االثني����ن الموافق 
2020/11/23 الس����اعة 11:00 صباحًا وسيتم فتح المظاريف في نفس الزمان 

والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بن���ك البريد أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. ارفاق ش���هادة خل���و ضريبي أو صوره عنها أو ش���هادة خصم ضريبي 

صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

رق���م2829774–  هات���ف  عل���ى  التواص���ل  يرج���ى  لالستفس���ار   .8
www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

اسم العطاءم

توفير لوحة تحكم لجهاز تعقيم 
قس���م العملي���ات الكب���رى في 

مستشفى شهداء االقصى 

ساعة فتح رقم العطاء
المظاريف

 11:00
صباحًا 2020/105 1

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة �سلح رفح
املو�شوع / ن�شر امر بيع )�شقة( باملزاد العلني وقائمة �شروط البيع 
 بناءا للقرار الصادر بتاريخ 2020/11/2 على ذمة القضية التنفيذية رقم 2015/3050 
المتكونة بين طالب التنفيذ / ايمان زكي حسني البيومي وكيلتها العدلية / معزوزة 

عبد العزيز يوسف كالب 
والمنفذ ضده / رائد احمد سالمة بدوي 

والقاضي بنشر قائمة شروط البيع على صفحات القضية المرقومة أعاله وموضوعها 
و  بتاري����خ 2014/2/10  والمس����تحقتين  المحررتي����ن 2013/12/10  الكمبيالتي����ن 
2014/4/10 على التوالي وذلك بال����زام المنفذ ضده المذكور بدفع مبلغ 7000 دينار 
اردني باإلضافة لمبلغ 20000دوالر والرس����وم والمصاري����ف واتعاب محاماة . لصالح 
طالبة التنفيذ وقد تبلغ المنفذ ضده بإخطار تنفيذ بتاريخ 2015/12/5 وثم صدر قرار 
بإيقاع الحجز التنفيذي على الشقة المملوكة المنفذ ضده الواقعة الجهة اليسرى من 
الطابق الثاني من المنزل الواقع برفح تل السلطان قرب صالة كندا بتاريخ 2019/9/22 

وهي عبارة عن غرفتين فقط . 
وقد تم تحرير محضر بالحجر التنفيذي على الشقة المذكورة بتاريخ 2019/9/29 وقد 
تبلغ المنفذ ضده باجراءات الحجز حسب االصول وتم اشعاره حسب نص المادة 112 
من قانون التنفيذ بتاريخ 2019/10/31 بس����داد مبلغ القضية خالل ش����هر من تاريخ 
تسليمه لالشعار بالسداد وقد صدر قرار بتاريخ 2019/11/18 بوضع يد مأمور التنفيذ 
على قطعة االرض المذكورة وقد تم تنفيذ هذا القرار بتاريخ 2020/11/25 وحس����ب 
تقرير المثمن المعد بتاريخ 2019/11/25 للش����قة المذكورة وللعلم فان ثمن الشقة 

حسب تقرير المثمن قدره 8000 دينار فقط .
فقد تحدد جلس����ة يوم 2020/12/6 لنظر االعتراضات ح����ول امر البيع على ان تكون 

جلسة البيع بالمزاد العلني 2021/1/6
لذا على من يرغب بالدخول بالمزايدة مراجعة دائرة التنفيذ خالل الدوام اليومي قبل 

موعد البيع على ان يدفع المشترك تأمينا قدره 10% من قيمة التثمين .

ماأم�ر تنفيذ حمكمة �سلح رفح 
اأ.ابراهيم اأب� ريدة 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

بلدية الن�سريات
 اإعالن بيع اآليات

تعلن بلدية النصي���رات عن رغبتها ببيع ع���دد )4( آليات بطريق الظرف 
المختوم، والتي تحمل المواصفات التالية:

- فعلى من يرغب، يمكنه الحصول على كراس���ة العطاء من خالل الدائرة 
المالية في بلدية النصيرات,  مقابل مبلغ مالي 100 شيقل غير مستردة.

- علما ان أجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
- يمكن الحصول على كراسة العطاء ابتداء من يوم االثنين 2020/11/16م. 
- علما انه س���يتم فتح المظاريف يوم السبت 2020/11/21م، الساعة 12 

ظهرا في مقر البلدية.

بلدية الن�سريات

نوع المركبة

 سافانا شيفروليت

 جاك

  مرسيدس

 ريكستون
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إعالن 
فقد 
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أعلن أنا المواطن / فادي مصطفى سالم ابو حمد   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )405933748( فعلى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

وأعلن����ت وكالة غوث وتش����غيل الالجئين الفلس����طينيين »االونروا« 
بش����كل مفاجئ عدم توفر أموال لديها لسداد رواتب موظفيها في 
أنحاء الشرق األوسط لشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون 
األول، وذلك بعد عامين من وقف التمويل األميركي وتمويالت بعض 

المانحين اآلخرين.
وقال����ت الوكالة االثني����ن الماضي، إنها بحاجة إل����ى 70 مليون دوالر 
بنهاية الشهر لسداد كامل أجور الموظفين، ووجهت الوكالة األممية 

أيضا مناشدة عاجلة للتبرع لتجنب تعليق الخدمات األساسية.
وقال المف����وض العام لألونروا فيليب الزارين����ي في بيان إن »نقص 
التموي����ل يؤثر على 28 ألف موظف منتش����رين ف����ي األردن ولبنان 
والضفة الغربية المحتلة والقدس وغزة« يعملون في الرعاية الصحية 

والصحة البيئية والتعليم.
ي�م غ�سب

ويري رئيس اتحاد الموظفين في »أونروا« أمير المس����حال، أن تلويح 
إدارة الوكال����ة بع����دم دفع روات����ب الموظفين عن ش����هري نوفمبر 
وديس����مبر بش����كل كامل، س����ابقة تاريخية خطيرة، مبينًا أن القرار 
ال يم����س الموظفين وحده����م بل يطال أس����رهم والبنوك المحيطة 

والخدمات المقدمة لمجتمع الالجئين الفلسطينيين.  
وأكد المسحال خالل حديثه ل�«االستقالل«، أن االتحاد سيقوم بأولى 
الخطوات التصعيدية ضد الوكالة األممية رفضًا لقرارها الذي وصفه 
ب�«الظالم«، في السابع عشر من نوفمبر الجاري، والذي سيشهد »يوم 
غضب« وس����ُتعّلق فيه كافة الخدمات المقدمة لالجئين في مناطق 

عملياتها الخمس )لبنان، وسوريا، واألردن، وغزة، والضفة الغربية(.
وأش����ار إل����ى أن تعليق الدوام س����يبدأ بكاف����ة مؤسس����ات »أونروا« 
الخدماتية الس����اعة الثانية عش����ر ظهرًا، أما بالنس����بة للمؤسسات 
التعليمية فس����يكون التعليق في آخر حصتين بالفترة الصباحية، 

وفي الحصة األولى والثانية من الفترة المسائية. 
وأوض����ح أن جميع الخطوات االحتجاجية س����تكون موحدة في كافة 
المناط����ق ضد إدارة »أونروا«، الفتًا إل����ى أن »الجميع يعمل بيد وكلمة 

واحدة بأنه لن يتم القبول بتحويل الرواتب للموظفين إال كاملة«.

وأضاف:« نحن لس����نا متس����رعين ألن نتقاضى رواتبنا ب�25 الشهر 
كالعادة، فنحن على جاهزية بأن ننتظر لليوم ال�30 من الشهر، فكل 
يوم تحدث متغيرات بالمؤسس����ة وكل ي����وم هناك مواقف متغيرة 
اتجاه االونروا، وبالتالي أعطينا الوكالة فرصة لتأمين رواتب الموظفين 

كاملًة حتى آخر الشهر الحالي كحد أقصى«.
ونّوه إلى أنه في حال اتخذت إدارة »أونروا« قرارًا رسميًا بدفع أنصاف 
الرواتب، س����يكون هناك تقييم لالتحاد وإع����الن برنامج للمزيد من 
الخطوات التصعيدية إلسقاط القرار، مشدًدا على أن القرار سيكون 
بداية لسلس����لة تقليصات جديدة باألونروا، السيما بعد اإلعالن عن 
إغالق باب التوظيف للخريجين وإنهاء العقود محدودة األجل وغيرها. 
وشدد على ضرورة أن تأخذ الدول المضيفة والكل الفلسطيني دوره 
في مواجهة وإس����قاط قرار »أونروا« األخير، باعتباره مساًسا بالخدمة 

المقدمة لمجتمع الالجئين الفلسطينيين بالمناطق الخمسة والذي 
يبلغ نحو 5.7 مليون الجئ، وليس بالموظف بنفس����ه، مشيرًا إلى أن 
ع����دد موظفي  »أونروا« يصل إلى 30 أل����ف موظف، 40% منهم في 

قطاع غزة. 
نهج خطري

وبدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
رئيس دائرة ش����ؤون الالجئين احمد أبو هولي، أن قرار الوكالة بدفع 
أنصاف الرواتب للموظفين بس����بب االزمة المالية التي تعاني منها، 
»نهج خطير يؤسس لسياسة جديدة في تعاطي »االونروا« مع أزمتها 

المالية«.
وأك����د أن حل األزمة المالية لن يتم على حس����اب الخدمات المقدمة 

لالجئين أو تجزئة رواتب الموظفين. 

وأوض����ح أبو هولي خالل حديثه ل�«االس����تقالل«، أن األونروا على مدار 
الس����نوات الخم����س األخيرة، اتخ����ذت إجراءات تدبيري����ة من خالل 
تقليص خدماتها وبرامجها ب� 500 مليون دوالر كان آخرها في العام 
الحالي، حيث قّلصت األونروا 97 مليون دوالر من موازنتها االعتيادية 
التي تقدر 806 مليون دوالر، منوهًا الى أن اإلجراءات التدبيرية باتت 

سياسة ثابتة لألونروا كأحد الحلول للخروج من أزمتها المالية. 
وعّبر عن خش����يته بأاّل يكون قرار »أونروا« بصرف نس����بة معينة من 
روات����ب موظفيها مؤقتًا، وأن يمتد هذا القرار ليصبح نهًجا ثابًتا في 

سياسية األونروا لمعالجة أزمتها المالية مستقباًل.
وأضاف أبو هولي: »نحن نتفهم األزمة المالية التي تمر بها األونروا، 
وانعكاس����اتها على عمل برامجها، إال أن مب����ررات األونروا لمعالجتها 
من خالل المس����اس برواتب الموظفين أو تقليص الخدمات مرفوض 

جملة وتفصيال«.
وطال����ب المفوض الع����ام لألون����روا بالتراجع عن الق����رار والبحث عن 
بدائ����ل للحصول على تمويل إضافي من الدول المانحة التي صوتت 
بتجديد التفويض للوكالة لثالث س����نوات، وأن يتم البحث عن حل 
األزم����ة المالية بالتوجه إلى األمين العام لألمم المتحدة لرفع نس����بة 
مساهمتها في موازنة »اونروا« من 3% إلى 10%، وهي نسبة كفيلة 
ف����ي تمكين األخيرة من صرف روات����ب موظفيها كاملة حتى نهاية 
2020، وتغطية العجز المالي في موازنتها االعتيادية التي تخصص 
81 % منها لرواتب لموظفيها الذين يزيدون عن  28 ألف موظف. 

وحّذر من خطورة تمريد القرار الذي س����يكون له انعكاس����ات سلبية 
خطيرة عل����ى مجتم����ع الالجئين وس����تدفع باتجاه تده����ور الحياة 
المعيش����ية وارتفاع معدالت الفقر وس����يؤثر ف����ي الوقت ذاته على 

الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين. 
وكش����ف أبو هول����ي عن عقد اجتماع في ال� 21  من الش����هر الجاري، 
بين مفوضية اللجنة االستشارية لالجئين والدول المضيفة والدول 
المانح����ة وجامعة الدول العربية والمفوض العام لألونروا، لبحث أزمة 
صرف رواتب الموظفين في المناطق الخمس والتلويح بصرف نص 

راتب للموظفين. 

دعوات لتجنيب الموظفين تداعياتها
األزمة المالية لـ »أونروا«.. »سابقة خطيرة« وتهديد بخطوات تصعيدية

غزة/ ال�ستقالل:  
ل زالت اأزمة رواتب م�ظفي »اأونروا« تلقي بظاللها 
على ال�ساحة الفل�سطينية، ل �سيما يف ظل الأو�ساع 
يعي�سه��ا  الت��ي  ال�سعب��ة  وال�سحي��ة  القت�سادي��ة 

الفل�سطيني���ن ب�سب��ب احل�س��ار وتف�س��ي »ك�رونا«، 
مع ما يحمله ذلك م��ن تداعيات اإن�سانية ومعي�سية 
خط��رية. واعت��ر خمت�س��ان يف �س���ؤون الالجئ��ني 
تع�س��ف  الت��ي  املالي��ة  الأزم��ة  اأن  الفل�سطيني��ني 

ب�«اأون��روا«  ت�سّكل �سابقة خطرية يف تاريخ ال�كالة 
الأممي��ة، مهددي��ن بخط���ات ت�سعيدي��ة يف ق��ادم 
الأيام، داع��ني يف ذات ال�قت اإىل جتنيب امل�ظفني 

تداعيات تلك الأزمة.
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أعل���ن أنا المواط���ن / اكرام محمود احم���د المزين عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)409111390( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواط���ن / عمر حم���د محمد ش���قليه عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801849381( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عبد الرحيم محمد س���الم االس���طل 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)928340264( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / اس���ماء عزمي س���ليم ابو عمرة عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)402957104( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن/  س���هي جبر موس���ى مزهر عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801120411( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة/ االستقالل:
تخطط حكوم����ة االحتالل لتحويل ش����ارع صالح 
الدين ف����ي مدينة القدس إلى ش����ارع مخصص 

للمشاة فقط دون إيجاد أي بديل للسكان.
 وبحس����ب مختصون في الش����أن المقدسي فإن 
النواي����ا الحقيقية لالحتالل تخف����ي من ورائها 

مشاريع استيطانية، ورسائل سياسية.
وي����رى مهن����د جب����ارة المحامي المقدس����ي بأن 
استهداف شارع صالح الدين يأتي ضمن مشروع 
كبير يهدف إلى تفريغ القدس من أهلها والحد 
من التكاثر الديموغرافي في المدينة المقدسة.

 بدوره، أشار رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة 
التهجي����ر ناصر الهدمي، إلى أن االحتالل قد عّبر 
في أكثر من مناس����بة عن نيته وخططه لتغيير 
مالم����ح مدينة القدس ومرافقه����ا لتصبح معبرة 
عن حضارته وثقافته الغربي����ة بعيدا عن تاريخ 

وجذور مدينة القدس اإلسالمية.
 أما الكاتب والصحفي المقدسي راسم عبيدات، 
فأكد أن استهداف حكومة االحتالل وبلديته في 
القدس لشارع صالح الدين يحمل مغزى ومعنى 
سياس����ي يتمث����ل بطمس اس����م ص����الح الدين 
األيوبي الذي كان سببا في تحرير مدينة القدس.

ويقول عبي����دات إن االحتالل يريد أن يطلق على 
شارع صالح الدين اسم ش����ارع ترامب كمكافئة 
لتطرف����ه المتمث����ل بدعم دولة االحت����الل ونقل 

سفارة الواليات المتحدة لمدينة القدس.
وللشارع المستهدف مكانة اقتصادية فهو من 
أه����م الطرق الحيوية التي تح����وي على جنبتاها 

العش����رات من المحال التج����اري التي تحارب من 
قب����ل بلدية الق����دس من خالل ف����رض الضرائب 
الباهظة بحق أصحابه����ا إلرغامهم على إغالقها 

وبالتالي بيعها للمستوطنين.
وكان ش���ارع ص���الح الدين الش���ريان الحيوي 
التجاري ف���ي مدينة القدس لكن���ه تحّول إلى 
سوق شعبي بسبب ابتزاز س���لطات الضرائب 
اإلسرائيلية بفرض ضريبة تصل إلى %60 من 

مجمل مبيعات التاجر.
وكأحد أش���كال التضييق على أهالي القدس 
القاطنين في ه���ذا الش���ارع أو يملكون محال 
تجاري���ة في���ه فان���ه وبموجب ق���رارات بلدية 

االحتالل ومن ورائها الحكومة االحتاللية يمنع 
تجديد البناء وإعادة تأهيل المحال هناك.

ويقع ش���ارع صالح الدين في الجزء الش���رقي 
م���ن مدينة الق���دس، ويمتد قراب���ة 760 مترا 
ابتداء من التقائه مع ش���ارع السلطان سليمان 
المحاذي لألس���وار الش���مالية للبلدة القديمة 
عند باب الس���اهرة وينتهي بالتقائه مع طريق 

نابلس.
ويعود سبب تس���مية هذا الشارع باسم صالح 
الدين نس���بة إلى القائد اإلسالمي صلح الدين 
األيوبي الذي س���لكه أثناء توجهه لفتح مدينة 

القدس وتحريرها من الصليبيين.

مخطط »إسرائيلي« لتهويد اسم شارع صالح الدين بالقدس

رام الله /االستقالل:
قال المكت����ب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة 
االحت����الل  حكوم����ة  إن  الس����بت،  االس����تيطان 
اإلسرائيلي تستغل نتائج انتخابات الرئاسة في 
الواليات المتحدة والتغيي����ر المتوقع في اإلدارة 
األمريكية ف����ي 20 كانون اآلِخر/يناير المقبل في 
تنفيذ خطوات على األرض تكرس الضم الفعلي 
لمس����احات واس����عة من أراضي الضف����ة الغربية 

المحتلة.
وأشار المكتب في تقرير أسبوعي يوم أمس، إلى 
أن إدارة الرئي����س األمريكي دونالد ترمب تواصل 
دعمه����ا المطلق لحكومة االحتالل بسلس����لة من 

الخطوات في هذا االتجاه.
وأوض����ح أن من هذه الخطوات الزي����ارة المنتظرة 
لوزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، األس����بوع 
المقب����ل، لهضب����ة الج����والن المحت����ل، وعدد من 
مس����توطنات الضفة، وهي أول زي����ارة من نوعها 

لوزير خارجية أمريكي.
وأض����اف: »يب����دو أن الرئي����س المنتهية واليته 
ترمب س����يدفع إس����رائيل نحو ضم جزئي ألراض 
في الضف����ة الغربية لبث الخالف بين إس����رائيل 

وإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن«.
وبين أن وزير حرب االحتالل بيني غانتس يسعى 
لتبييض وشرعنة وجود 1700 وحدة استيطانية 
ف����ي الضف����ة، ف����ي محاولة م����ن زعي����م كاحول 

الف����ان لكس����ب ود المس����توطنين، وهي وحدات 
اس����تيطانية بنيت على األراضي الفلس����طينية، 
خالفا حتى لقواني����ن االحتالل، الذي كان يعدها 

غير قانونية.
وأش����ار إلى أن ما يس����مى »لوبي أرض إسرائيل« 
داخ����ل الكنيس����ت بدأ حمل����ة جدي����دة لمطالبة 
الحكومة بشرعنة البؤر االستيطانية قبيل دخول 
ج����و بايدن إلى البيت األبيض في العش����رين من 

يناير المقبل.
وفي هذا الصدد، قدم العشرات من أعضاء اللوبي 
استفس����ارات إل����ى وزارة الح����رب ومكتب رئيس 
الوزراء اإلس����رائيلي بش����أن هذه الب����ؤر، وطالبوا 
بش����رعنتها قبيل وصول بايدن لسدة الحكم في 

الواليات المتحدة.
وذكر التقرير أن وزيرة المواصالت ميري ريغيف 
عرضت -األس����بوع الماضي- خّط����ة بعيدة المدى 
لشبكة مواصالت جديدة تربط بين المستوطنات 
في الضفة الغربّية، تتضّمن مخّططات للعشرين 
عاًما المقبلة، وتشمل شوارع التفافية تصل بين 

المستوطنات.
ولف����ت إل����ى أن المس����توطنين أقاموا األس����بوع 
الماضي بؤرة استيطانية في منطقة راس التين 
بقرية كفر مالك ش����رقي مدينة رام الله، ومنعوا 
رع����اة األغنام واألهالي من االقت����راب من المكان، 
علًما أن مس����توطنين أقاموا في مرات سابقة بؤرة 

استيطانية، إال أن األهالي تصدوا لهم، ومنعوهم 
من إقامتها.

وأفاد بأن المس����توطنين يحاولون بحماية قوات 
االحتالل هدم المدرس����ة في منطقة راس التين، 
التي أنش����ئت بتمويل من دول أوروبية؛ تمهيًدا 

لطرد السكان البدو من المكان.
وف����ي مدينة الق����دس المحتلة، وافق����ت »بلدية 
موشيه ليئون« على بناء 108 وحدات استيطانية 
جدي����دة فيما يعرف بحي »رمات ش����لومو«، وهذا 
المخط����ط ُأوقف ف����ي الماضي بس����بب أزمة بين 
الرئيس األميركي  وإدارة  الحكومة اإلس����رائيلية 

األسبق باراك أوباما.
وستعمل »لجنة التخطيط والبناء المحلية« قريًبا 
على بناء مزيد من الوحدات االستيطانية في هذا 
الحي، وسط توقعات بأن يكون ذلك قبل تنصيب 

الرئيس بايدن.
وأشار المكتب الوطني إلى أن قرار الموافقة على 
ا، حيث إن  الوحدات الجديدة ليس قراًرا سياس����ّيً

األعمال في الحي مستمرة منذ مّدة طويلة.
وأوض����ح أن بلدي����ة االحتالل ف����ي القدس تعمل 
على دفع إج����راءات للتصديق على مخططات بناء 
في مس����توطنات بالمدينة، قبل دخول بايدن إلى 
البيت األبي����ض، ومخططات البناء هذه س����تنفذ 
في مستوطنات »هار حوما« و«غفعات همتوس« 

و«عطاروت«.

تقرير: »إسرائيل« تستغل المدة االنتقالية 
بأمريكا لتوسيع االستيطان

غزة/ االستقالل:
حذر عضو لجنة األس���رى للقوى الوطنية واإلس���المية ياس���ر مزهر، م���ن تردي الوضع 
الصحي الصعب لألس���ير معتصم رداد، الذي تنتهج إدارة مصلحة الس���جون سياسة 
إجرامية بحقه، قائاًل: »إن قوات االحتالل تريد قتل كل أس���ير أوجعها خارج الس���جون، 
وهذا ما حصل مع األسير الشهيد كمال أبو وعر، ويحصل اآلن مع األسير معتصم رداد«.

وبين مزهر خالل تصريح له، أن إدارة مصلحة السجون تتعمد زيادة أوجاع األسير رداد 
الذي يعاني من س���رطان في األمعاء منذ أكثر من 9 س���نوات، من خالل االهمال الطبي 

المتعمد بحقه، ونقله المستمر في البوسطة التي تمثل رحلة عذاب بالنسبة له.
وأش���ار مزهر إلى أن أوضاع األس���رى المصابين بفايروس كورنا صعب���ة جدًا، مبينًا أن 
س���لطات االحتالل تحاول نش���ر الفايروس داخل الس���جون خاصة بع���د نقل عدد من 
األس���رى المصابين إلى سجن الدامون، إضافة إلى س���حب كل اجراءات الوقاية الالزمة 

من السجن.
ودعا مزهر منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة إرس���ال وفد طبي إلى الس���جون بأسرع 

وقت ممكن وذلك لالطالع على أوضاع األسرى واجراء فحوصات طبية الزمة لهم.
يش���ار إلى أن االحتالل ال يعير صحة األس���ير أي اهتمام، ويتعامل معه كأي أسير آخر 
ال يعاني من أي مرض، حتى إنه ينقله إلى المستش���فى بس���يارة البوسطة الحديدية 
ما يؤثر س���لبًا على وضعه الصحي، نظرًا لظروف النقل الس���يئة في هذه السيارة التي 
ال تصلح للبش���ر، وترفض توفير سيارة إسعاف أو س���يارة عادية له وصحته في تراجع 

مستمر.
كما أن األسير المريض »رداد« يعاني إضافة إلى سرطان األمعاء، مجموعة من األمراض 
الصعبة وأبرزها: نزيف حاد في األمعاء، وهزال عام في الجسم، وصداع مستمر، وارتفاع 
ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وعدم انتظام في نبضات القلب، ومن 
ضيق في التنفس، وحساس���ية في األنف، والتهاب في المفاصل، ما يجعله من أخطر 

الحاالت في السجون.

مزهر يحذر من خطورة الوضع 
الصحي لألسير معتصم رداد

رام الله/ االستقالل:
ق���ال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: إن زي���ارة وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيو المرتقبة إلى مستوطنة »بساغوت« االستعمارية المقامة على أراضي المواطنين 
في مدينة البيرة، وزيارة الجوالن الس���وري المحتل، تؤكد م���ن جديد أن إدارة الرئيس 

األميركي دونالد ترمب شريكة لالحتالل، وليس منحازة له.
وأشار العالول، أن الزيارة ليست مستغربة وتأتي ضمن االجراءات األميركية من شرعنة 
لالس���تيطان، واعتراف بالقدس عاصمة إلس���رائيل، وخطة ترم���ب- نتنياهو الهادفة 

لتصفية القضية الفلسطينية .
وأضاف في حديث إلذاعة صوت فلس���طين أن ش���عبنا وقيادته يواجهون خطة ترمب 
وإجراءات االحتالل بالصمود حتى افش���الها وتجس���يد االس���تقالل الوطني على أرض 

فلسطين.
ون���وه العالول إلى أن إعالن االس���تقالل قبل اثنين وثالثين عامًا كان ايذانًا باس���تمرار 
النضال حتى تحقيق االس���تقالل وتجس���يده، مؤكدًا أن إرادة ش���عبنا بالحرية وتقرير 

مصيره هي األساس لنيله االستقالل.

العالول: زيارة بومبيو للمستوطنات 
تؤكد أن إدارة  ترمب شريكة لالحتالل
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غزة / االستقالل:
قال مركز فلس���طين لدراس���ات األس���رى، السبت، إن 
االحتالل اإلسرائيلي يش���ن حرًبا نفسية واقتصادية 
ضد األس���رى وعائالتهم؛ عبر سياس���ة هدم المنازل 
وتش���ريد العش���رات من س���كانها، وهو »يعد جريمة 

حرب«.
وذك���ر المركز، في تصريح  صحفي أمس، أن »االحتالل 
���رع سياس���ة  نظام اس���تعماري عنصري بغيض ُيشَّ
العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيس���ت والسلطة 
القضائية لديه، ضد الفلسطينيين بشكل عام وبحق 
األس���رى بش���كل خ���اص، وأكثرها إجحافا سياس���ته 
الممنهج���ة بهدم منازل عائالته���م، لفرض مزيد من 

الخسائر«.
وأش���ار مدير المركز رياض األشقر إلى أن »هدم منازل 
أهالي األسرى يمثل انتهاكا خطيرا لألعراف والقوانين 
الدولية وخرًق���ا لألحكام الواردة ف���ي اتفاقية جنيف 
الرابعة، ألنها تعتبر عقوبة بحق أش���خاص مدنيين لم 
تتم إدانتهم بالفعل في أي عمل مقاوم، حيث يعاقب 
االحتالل األسير باالعتقال واألحكام القاسية ويحارب 

ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم«.
وأوضح األشقر أن سلطات االحتالل صّعدت منذ بداية 
العام الجاري سياس���ة العقاب الجماعي بحق عائالت 
األس���رى بهدم منازلهم، إذ رصد 6 عمليات هدم منذ 
بداي���ة 2020، بهدف فرض مزيد من الخس���ائر ورفع 
فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق 

سياسة الردع.
وبّين أن األسرى الستة الذين هدمت منازل عائالتهم 
هم: وليد حناتش���ة، ويزن مغامس، وقسام البرغوثي، 
وثالثتهم م���ن مدينة رام الل���ه، ويتهمهم االحتالل 
بالمشاركة في عملية تفجير أدت الى مقتل مستوطنة 

وإصابة آخرين.
كما هدم االحتالل منزل األس���ير أحمد جمال قنبع من 
جنين، مرتين، ع���ام 2018 وبداية هذا العام، واتهمه 
االحتالل بالمشاركة في العملية التي نفذها الشهيد 

أحمد جرار، وأدت لمقتل حاخام يهودي.
وأغلقت قوات االحتالل غرفة في منزل األسير نظمي أبو 
بكر من بل���دة يعبد جنوب غرب جنين، والمتهم بقتل 
أحد جنود االحتالل بإلقاء حجر على رأسه من على سطح 

منزله في مايو الماضي.
كذلك هدمت قبل 10 أيام منزل األسير خليل دويكات 
من قرية روجيب شرقي نابلس، والبالغة مساحته 180 
متر مربع والمؤلف من طابقين، بعد أن وجهت له تهمة 
تنفيذ عملية مقتل ُقتل فيها أحد الحاخامات قرب تل 

أبيب قبل نحو شهرين.
ولفت األش���قر إلى أن »أجهزة االحتالل األمنية تمارس 
حرًبا نفس���ية واقتصادية ضد االسرى وعائالتهم، في 
الفلس���طيني، وُتصّعد  الوجود  محاولة الس���تهداف 
من أدواتها التنكيلية واالنتقامية، وتش���رع سياس���ة 
العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيس���ت والسلطة 

القضائية«.
وطالب األشقر المؤسس���ات الدولية كافة بالخروج عن 
صمتها الذى يش���جع االحتالل على ممارسة مزيد من 
الجرائ���م، والتدخ���ل العاجل لوقف سياس���ة العقاب 
الجماع���ي ضد أهالي االس���رى، ووقف ه���دم المنازل 
الذى ُيعد »جريم���ة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس 
لهم عالقة بالقضية التي يبنى عليها االحتالل سبب 

الهدم«.

عبر سياسة هدم منازلهم
مركز: االحتالل يشن حرًبا نفسية واقتصادية ضد األسرى

غزة/ االستقالل:
أكد البروفيس���ور ف���ي علم األمراض الفلس���طيني 
عبد المنعم لبد الس���بت، إنه إذا اس���تمر استهتار 
المواطني���ن، والفتح الكامل في قطاع غزة، فإن ذلك 
قد يؤدي إلى كارثة صحية وتفشي الوباء في القطاع، 
خاصة مع تزايد أعداد اإلصابات اليومية،  في الوقت 
ال���ذي يتجه فيه العالم نحو اإلغالق الش���امل خالل 

فصل الشتاء الذي تنشط فيه الفايروسات.
ودع���ا لبد في تصريح له أم���س، الجهات المختصة 
التخاذ قرارات صارمة وتشديد في إجراءات مواجهة 

كورونا في فصل الشتاء، مطالبًا المواطنين بالتحلي 
بالصب���ر وتحمل اإلجراءات وأي ق���رار يراعي الصحة 

العامة.
واش���ار البروفيس���ور لبد إلى أن فئة صغار الس���ن 
ال يراه���ن على وعيها ف���ي التعايش م���ع كورونا، 
وهي األقل عرضة لإلصاب���ة بالفايروس، ولكن هذا 
ال يدفعن���ا إل���ى االنفت���اح العام، ناصح���ًا الجهات 
المختصة بالسماح بعودة طالب الجامعات والثانوية 

العامة فقط وضمن ضوابط وإجراءات محددة.
وبّي���ن لبد أن وزارة الصحة بغ���زة اتخذت قرار العزل 

المنزل���ي للمصابين األقل أعراض���ًا والغير مصابين 
بأم���راض الجهاز التنفس���ي، ولكن وف���ق ضوابط 
ومعايير وشروط خاصة أبرزها االلتزام بغرفة واحدة 

بالمنزل، وابتاع االرشادات الطبية.
ودع���ا المحجورين منزليًا بأخ���ذ أقصى االحتياطات 
وشرب السوائل الدافئة باستمرار، ويستخدم أدوات 
خاصة وال يتواصل بشكل مباش���ر مع أفراد أسرته، 
مش���يرًا  إل���ى أن وزارة الصح���ة قررت ارس���ال فرق 
طبية مختصة لمتابعة المحجورين منزليًا وتقديم 

االرشادات الطبية العاجلة.

على الجهات المختصة اتخاذ قرارات صارمة
بروفيسور غزي يحذر: كارثة صحية تنتظر القطاع

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، يوم أمس، 
من خطورة قرار االحتالل اإلس���رائيلي تمديد فترة اقتحام المستوطنين 

للمسجد األقصى 45 دقيقة إضافية.
وأكد حس���ين، في تصريح له، أن القرار »يم���س بالوضع القائم الديني 

والقانوني والتاريخي في األقصى«.
وشدد على أن »المستوطنين والمعتدين على األقصى ال يخفون نواياهم 
تجاهه، بل ويدعون بش���كل واضح لرفع ي���د مجلس األوقاف ومنعه من 

إدارة شؤون األقصى«.
وأش���ار إلى أن الخطوة تندرج ضمن مخطط االحتالل بالتقسيم المكاني 

والزماني للمسجد األقصى.
ودعا حس���ين للتحرك ف���ي االتجاهات كافة وعلى جميع المس���تويات 
السياسية والقانونية والجماهيرية ضد القرار، وشد الرحال إلى المسجد 

وتكثيف التواجد فيه.

المفتي يحذر من قرار 
االحتالل تمديد فترة 

اقتحام األقصى

غزة / االستقالل:
قالت حركة األحرار الفلس���طينية إن اغتيال االحتالل االس���رائيلي لقادة 
المقاومة لن يضعفها ولن يثنيها عن مواصلة مس���يرتها، بل سيزيدها 

قوة وصالبة ودعما والتفاف شعبنا حولها.
وأضافت الحركة في بيان لها يوم أمس، بمناسبة ذكرى استشهاد القائد 
في كتائب القسام أحمد الجعبري ، أن الجعبري »رسم بدمه خيوط النصر 
وكان مجاهًدا ومهندًسا لصفقة وفاء األحرار حتى اغتاله االحتالل ليكون 

اغتياله الشرارة لمعركة حجارة السجيل«.
لت صدمة لالحتالل أربكت حساباته،  وأكدت أن معركة حجارة السجيل شكَّ
ومّثلت بدء مرحلة جديدة في مسيرة الجهاد والمقاومة، وفرضت المقاومة 
فيها معادلة جديدة كسرت كل الحواجز، وأثبتت أنه ال أمن لالحتالل على 

أي شبر من أرضنا.
وش���ددت على أن معركة »حجارة الس���جيل« أظهرت هشاشة االحتالل، 
وأك���دت أن غزة لن تقبل الذل والخضوع وهذا ما برهنته واقعًا في معركة 

العصف المأكول وما تالها.
وقال���ت أيًضا »إن المقاومة س���تبقى ه���ي الخيار اإلس���تراتيجي األمثل 
لمواجهة االحتالل ولجم عدوانه وإفش���ال مخططاته واس���تعادة حقوق 

شعبنا«.
كم���ا أكدت رفضها لكل المؤامرات التصفوية التي تس���تهدف تصفية 
القضية الفلس���طينية وحقوق الشعب الوطنية، مشددة على أن الشعب 
الفلسطيني بصموده ووحدته ومقاومته قادر على مواجهتها وإسقاطها.

»األحرار«: اغتيال قادة 
المقاومة يزيدها صالبة

غزة/ االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلس����المية »حم����اس«، »إن المقاومة 
الت����ي دّكت »تل أبي����ب« بقوة قبل 8 س����نوات، قد راكمت 
مزيًدا من القوة، وباتت أكثر استعداًدا وإصراًرا على مواصلة 
مسيرة التحرير، و«لن تتراجع قيد أنملة عن هدف التحرير 

ودحر المحتل عن كامل أرضنا«.
وأضافت الحركة في بيان، يوم أمس، في الذكرى السنوية 
الثامن����ة لمعركة حجارة الس����جيل، واغتي����ال القائد أحمد 
الجعبري، أحد أبرز قادتها العسكريين في قصف سيارته 
وس����ط مدينة غزة: »المقاومة وبكل أش����كالها درٌب أصيل، 
وخي����ار ال رجعة عنه مهما بلغ����ت التضحيات حتى يندحر 
االحتالل عن أرضنا ومقدساتنا، وكل محاوالت قلب وتزوير 

الحقائق وشيطنتها بائسة، ولن يكتب لها النجاح«.
ت »حماس« أن يوم 14 تش����رين اآلِخر/ نوفمبر 2012؛  وعدَّ
»مًثل أحد آخر فصول العنجهية الصهيونية ونظرها بازدراء 

للمقاومة واس����تخفافها بالفعل العس����كري الفلسطيني 
والمقاوم؛ حيث س����جل ف����ي التاريخ أّنه ي����وم فارق، فبعد 
هذا اليوم الذي اغتال في����ه االحتالل قائد أركان المقاومة 
الفلسطينية الشهيد أحمد الجعبري، بات االحتالل يحسب 

الحسابات الكبيرة قبل أن ُيقدم على جرم وفعٍل مشابه«.
وأضافت: »لقد نجحت المقاومة في ذلك اليوم بانتزاع إقراٍر 
فعلي من االحتالل، بأن ثمة قواعد لالش����تباك جديدة تم 
ترس����يمها وترس����يخها في وعيه؛ أن الدم الفلسطيني لم 
يعد رخيًصا مس����تباًحا، وأن المقاومة الفلسطينية الباسلة 
تق����ف له بالمرصاد، ولم تتردد للحظة واحدة، فقصفت تل 

أبيب عقر داره ورمز سيادته المزعومة«.
 عملية اغتيال الجعبري لم تكن س����وى 

َّ
وعدت حم����اس أن

إش����باع االحتالل لرغبة االنتقام مم����ن أذل طغيانه، وفضح 
 الجعبري أقسم لحظة اإلفراج 

َّ
هشاشة بنيانه، مشيرا إلى أن

عنه من س����جون االحتالل أاّل يغمض له جفن راحٍة قبل أن 

يرى األس����رى أحراًرا، وقد بّر بقسمه أيما بّر، وذلك من خالل 
صفقة وفاء األحرار الت����ي َتحّرر فيها ثّلة كريمة من أبطال 
الشعب الفلس����طيني، وهي إلى جانب ذلك مّثلت انتصاًرا 
ا ترك في االحت����الل أثًرا عميًقا  ا ومعنوّيً ا واس����تخبارّيً أمنّيً

وصدمة يتردد صداها حتى اليوم.
وقال����ت الحركة: »معركة حجارة الس����جيل رس����خت الثقة 
في نفوس الش����عب الفلس����طيني من خالل أداء المقاومة 
وإدارتها للمعركة والوس����ائل القتالية التي استخدمتها، 
حي����ث فاجأت الجميع بالعدة والعدي����د، بالقدرة على إدارة 
المعركة والس����يطرة على أوارها بما يخدم أهدافها ويجبر 
االحتالل عل����ى التصرف وفق إرادتها في ظل عمق وتأييد 

وإسناد عربي«.
وبينت حماس أن الوحدة الوطنية خيار إس����تراتيجي، ولن 
يه����دأ لها بال حت����ى تعيد اللحمة وت����رص الصفوف في 

معركة التحرير، على مختلف الجبهات.

»حماس«: المقاومة راكمت مزيدًا من القوة

غزة / االستقالل:
قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن معركة الثمانية 
أي���ام الت���ي افتتحها االحت���الل اإلس���رائيلي باغتيال 
الش���هيد القائد أحمد الجعبري عام 2012، كانت نقطة 
تحول فاجأت االحتالل بإبداعات وإنجازات المقاومة التي 
أربكت حس���اباته، وأحدثت انقالًبا في قواعد االشتباك 

لصالحها.
وأوضح مسؤول الدائرة اإلعالمية بالحركة مؤمن عزيز في 

تصريح له أمس، أن الشهيد القائد الجعبري هو نموذج 
للمجاهد العني���د والقائد الوحدوي الف���ذ الذي أمضى 

حياته رخيصة في سبيل ربه وحرية وكرامة شعبه.
وأك���د أن المقاوم���ة في رده���ا القوي على استش���هاد 
الجعب���ري أحدثت ت���وازن الرع���ب، وأوصلت رس���التها 
الواضحة للعدو بأنها ال يمكن أن تنهزم بارتقاء الشهداء 

العظام بل تزداد قوة وصالبة.
وأض���اف »ظ���ن العدو أن���ه باغتي���ال الش���هداء القادة 

س���يضعف المقاومة فه���و واهم، فدرب الش���هداء هو 
درب األحرار، وس���يبقى ش���عبنا الفلس���طيني بعزيمته 
وقوته يثبت دائًما أنه ال ينكس���ر حتى زوال االحتالل عن 

أراضينا«.
واعتبر أن الفصائل الفلس���طينية الموحدة في الميدان 
أثبت���ت أنها ق���ادرة على تس���ديد ضرباتها بق���وة، وأن 
المقاوم���ة ه���ي الخيار ال���ذي يراه���ن عليه الش���عب 
الفلسطيني كخيار استراتيجي لتحرير األراضي المحتلة.

»المجاهدين«: المقاومة أحدثت توازن الرعب وأربكت حسابات االحتالل

سلفيت/ االستقالل:
شرعت قوات االحتالل »اإلس����رائيلي« يوم أمس، بإقامة بوابة حديدية على 
جدار الفصل العنصري وش����ق طري����ق إليها في اراضي بل����دة الزاوية غرب 

مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.
عض����و بلدية الزاوية عزام ش����قير قال: »إن المنطقة المس����تهدفة هي خلة 
الرميل����ة في الجهة الجنوبية، وذلك لتس����هيل عبور الدوريات العس����كرية 

إليها«.
وأش����ار إلى أن االحتالل منع مؤخًرا البلدية من شق الطريق وتسويته وتمت 

مصادرة جرافة البلدية لمنع االستمرار في تسوية الطريق.
وتصل مساحة أراضي الزاوية الواقعة خلف الجدار قرابة ثمانية آالف دونم.

االحتالل يقيم بوابة حديدية على 
جدار الفصل العنصري غرب سلفيت
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الذكريات تزاحم علينا اوقاتنا ، فلم نعد نستطيع اللحاق بركبها كي نحتفل 
او نستعد للمراسيم او نغرد كحمام السالم ....

ال ندري ننعى كبير المفاوضين او أن  نستذكر خطى قائد أركان المجاهدين 
، ال ندري هل نزف شهيد األسر ام نستذكر شهيد الُسم الزؤام....

ايامنا لم تعد تتسع لحد سيف جديد يحمي ثغور فلسطين كل فلسطين 
فأصبح للسيف حد ...

حركتنا أصبحت أسيرة ودقات قلوبنا لم تعد تقوى ، عذرا أسيرة...
اإلغالق مرهون بالتجارة وروتين الشهيد ، الِحداد فيه أصبح خسارة ...

الذكريات تزاحم آالم اليوم ، واالهات ألهلها مؤلمة والبقية تتغنى باللوم  
،حضارة ..

اليوم نس���تذكر وغدا« نس���تقُل »..حافلة األمس .. ال فيها خيل وال معمعة 
وال قدس ...

عذرا ألبطال األمس نس���تحضركم كي نستأنس بماضيكم ، نحن أصبحنا 
مآسيكم ال روم وال ُفرس ..

....
ال خيِل للِه ُتركُب يا كمال

ْل بطاقَة مسافر احمْل جرَحَك بيديِك وسجِّ
 المنابر

ُّ
فلم َيُعْد في كفي خنجٌر وسقطْت كل

عْش بالخلوِد تحيا وانُفْض عن كاهليِك ُمقامر 
 الحناجِر هَوْت إال أنَت رغَم السرطاِن ُتقاتل

ُّ
كل

ال تجرْح صوَتَك بالنداِء فال معتصَم َيسمُع وال صالَح وال مغامر
حكُموا عليِك بالمؤبِد جهرًا وبالموِت حقدًا فال تغادر

َسجُن يوُسَف وصبُر أيوَب وجائحُة الموِت تحاول
ْل بطاقَة مسافر احمْل جرَحَك بيديِك وسجِّ

ال تَدْعُهم ُيقنعوَك لتحيا فحياُتُهم موٌت ليَس بعابر 
ع���ْش بالخلوِد تحيا وانُفْض عن كاهليِك ُمقام���ر اكتْب وصيًة ال ُتصالْح، ال 

ُهْم عابر ُتصالْح كلُّ
اكتْب بُحنَجرِتِك المسلوبِة عهَد ثائر

واكتْب بالملِح كْم عانيِت صابر
نا ُنحافل ارحْل إلى الخلِد إلى الشهداِء واترْكنا في َغيِّ

ال تجرْح صوَتَك بالنداِء فال معتصَم َيسمُع وال صالَح وال مغامر
كماُل، ال خيَل للِه فينا ُتركب 

فاحمْل ِجراَحَك إلى الُخلِد وسافر 
واحمْل وصيًة من ضعِفنا وكتب

ُر حاَلنا أو َيطِمُسنا فنذهب   اللَه يغيِّ
َّ

لعل
ْل بطاقَة مسافر احمْل جرَحَك بيديِك وسجِّ

فما خيِل للِه يا كماُل من أجِلَك ُترَكب

ذكريات تشرين الثاني 
جو بايدن هو الرئيس السادس واألربعون للواليات المتحدة 
األمريكي���ة، لكن وعلى الرغم م���ن كل التوقعات التي رافقت 
مس���ار االنتخابات األمريكية، إال أن أزمات الشرق األوسط من 
سوريا إلى اليمن والعراق ولبنان، ربما لن ترى النور بالطريقة 
الت���ي ُبنيت عليها اآلمال، لجهة ح���دوث تهدئة تطال دول 
المنطقة. هذه المقاربة تنطل���ق من حقيقة أنه ال ُيمكن ألي 
رئيس أمريكي أن ُيحقق تقدما أو يطلق مبادرة، من ش���أنها 

تحقيق تقدما ملموسا في حلحلة قضايا المنطقة العالقة.
ما س���بق ُبني على ُمعطيين: األول- ال تهديد مباشر على أمن 
الواليات المتحدة وك���ذا ال ُيمكن ألي دولة من دول المنطقة 
شن هجمات ضد اسرائيل، وتحديدا بعد مسار التطبيع الذي 
وبش���كل عملي، وضع الصراع العربي االس���رائيلي في بوتقة 

الهدوء.
الثان���ي- بعد أن وصلت الواليات المتحدة إلى مرحلة االكتفاء 
الذاتي نفطيا، فال ُيعتقد أن تقوم اإلدارة األمريكية الجديدة 
بقيادة جو باي���دن، بأي جهود تنعكس واقع���ا ايجابيا على 
عموم دول المنطقة، وهذا يعني في جانب ثان أن واش���نطن 
لم تعد تنظر إلى الشرق األوسط ك� ملعب جيو- استراتيجي 

لها.
 لكن وعلى الرغم من تلك المعطيات، تبقى الواليات المتحدة 
حاضرة وبقوة في الش���رق األوسط، وتبقى تأثيراتها حاضرة 
على دول المنطق���ة، إذ ال ينحصر التأثير األمريكي على دول 
الش���رق األوس���ط، وفق األهمية السياس���ية أو الدبلوماسية 
والعس���كرية، لكن ب���ات التأثير األمريكي مؤث���را في النمط 
السياس���ي لدول عدي���دة، وامتدت هذه التأثي���رات لتطال 

الجوانب الثقافية واإلعالمية وحتى المجتمعية.
ه���ذه المقاربة للقول بأن���ه ال فرق بين جو باي���دن أو دونالد 
ترامب لجهة مسار التطورات في المنطقة، لكن بالعموم فإن 
جوهر االس���تراتيجية األمريكية سيبقى ثابتا إلى الحد الذي 
ُتحقق بموجبه مصالح واشنطن، وكذا ما ُتريده مصالح الدولة 
العميقة في الواليات المتحدة. وفق نظرة منطقية تستشف 
سياس���ية بايدن ُتج���اه دول المنطقة، ُيمك���ن بناء تصورات 
للقادم من األيام، وتحديدا فيما يتعلق بالسياسة األمريكية 
الجديدة ُتجاه الس���عودية وكذا ُتجاه فلس���طين، وصوال إلى 

ايران وعناوين االتفاق النووي معها.
في الس���عودية ُينس���ب إلى ترام���ب صع���ود األمير محمد 
بن س���لمان إل���ى منصب ولي العه���د، والحاك���م التنفيذي 
للمملك���ة. فق���د قام محمد بن س���لمان وبرعاية مباش���رة من 

ترامب، بهندس���ة الهجوم االرهابي على اليمن، وُعقب مقتل 
الصحفي جمال خاش���قجي، لم يوجه ترامب سوى انتقادات 
صامت���ة لمحمد بن س���لمان، األم���ر الذي زاد من ش���راهة بن 
سلمان في قضايا متعددة تطال المنطقة، في المقابل وفي 
ندوة لمجلس العالق���ات الخارجية األمريكي، انتقد بايدن ما 
وصفه بأنه “ش���يك على بياض خطير” من ترامب للمملكة، 
ووعد بأنه “س���يأمر بإعادة تقييم العالقات” مع السعودية. 
كما وعد باي���دن بإنهاء الدعم األمريكي للحملة التي تقودها 
الس���عودية في اليمن، والتي أودت بحياة عش���رات اآلالف، 

وأدت إلى تفشي األمراض والمجاعات.
لكن التعهد بش���أن حرب اليمن يتعارض مع تاريخ بايدن، إذ 
باعت إدارة الرئيس الس���ابق باراك أوباما، حيث شغل بايدن 
منصب نائب الرئيس، أسلحة بمليارات الدوالرات للسعودية، 
حتى عندما قصفت اليمن. وكما هو الحال اآلن، لم يقم البيت 
األبيض ف���ي عهد أوباما بمح���اوالت ج���ادة لتهدئة النظام 
الملكي بالس���عودية، رغم االعتقاد بأن محمد بن س���لمان قد 

تسبب في زيادة االنتهاكات الحقوقية في المملكة.
في فلس���طين، عندما أعلن ترامب عن صفق���ات تطبيع بين 
إس���رائيل و3 دول عربية، ربما كان ذلك أحد أهم النقاط في 
رئاس���ته. وقادت اإلمارات العربية المتحدة مس���ار التطبيع 
مع اس���رائيل، حيث كانت أول اتفاقية تطبيع بين إسرائيل 
ودولة عربية مس���لمة منذ أكثر من عقدين. واعتبرت القيادة 
الفلسطينية، التي كانت ُمهمش���ة من المفاوضات، أن هذه 
الصفقات “خيان���ة.” ووجهت االتفاق���ات ضربة ألحالمهم 

بإقامة دولة فلسطينية.
وزادت االتفاق���ات الطين بلة بعد س���نوات جراء سياس���ات 
ترامب أحادية الجانب، مثل إعالن القدس عاصمة إلسرائيل، 
وإضف���اء الش���رعية على المس���توطنات اإلس���رائيلية التي 
تعتبر غي���ر قانونية بموجب القانون الدول���ي، التي قوضت 
موقفهم )الفلس���طينيين( في المفاوض���ات المحتضرة اآلن 

مع اإلسرائيليين.
م���ن جانبه، رحب باي���دن باتفاقيات التطبي���ع األخيرة، وقال 
إنه س���يدفع المزيد من دول المنطقة التخاذ خطوات لتنفيذ 
صفق���ات مماثلة، لكنه قال إنه يعارض السياس���ة األحادية 
التي حددت نهج ترامب تجاه إس���رائيل والفلس���طينيين. 
كما تعهد باي���دن بالتراجع عن انس���حاب ترامب من الدعم 
االقتصادي واإلنس���اني للفلس���طينيين، وإع���ادة فتح بعثة 
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وكذلك القنصلية 

األمريكية في القدس المس���ؤولة عن الشؤون الفلسطينية. 
لكن ترامب س���اعد بالفعل رئيس ال���وزراء بنيامين نتنياهو 
في إرس���اء حقائق جديدة على األرض، مما عزز بش���كل كبير 
الموقف اإلس���رائيلي. وبهذا يتوقع أن يجد بايدن نفسه في 
مس���ار تصادمي مع بعض مؤيدي إس���رائيل في واش���نطن. 
وتجدر اإلش���ارة إلى أن بايدن اعترض على أس���اليب ترامب 
تجاه القضية اإلسرائيلية الفلسطينية، ولكن ليس نتائجه.

أما فيما يتعلق االتفاق اإليراني، فقد قال بايدن إنه سيعيد 
االتف���اق النووي اإليران���ي من عهد أوباما، المعروف رس���مًيا 
باس���م خطة العم���ل الش���املة المش���تركة )JCPOA(، التي 
انس���حب منها ترامب في مايو/ أيار 2018. ومنذ ذلك الحين، 
خضعت إي���ران تحت وطأة عقوبات تعتبر أش���د ما واجهته 
على اإلطالق. وبعد عام من انسحاب ترامب، استأنفت طهران 
أجزاء من البرنامج النووي الذي فككته خطة العمل المشتركة 

الشاملة.
وقال باي���دن لمجلس العالقات الخارجي���ة: “إذا عادت إيران 
إلى االمتثال اللتزاماتها النووية، فسأعاود الدخول في خطة 
العمل الش���املة المش���تركة كنقطة انطالق للعمل جنًبا إلى 
جنب مع حلفائنا ف���ي أوروبا والقوى العالمية األخرى لتمديد 
القيود النووية لالتفاق”. وأضاف أن “القيام بذلك من شأنه 
أن يوفر دفعة أولى مهمة إلعادة ترسيخ مصداقية الواليات 
المتحدة، مم���ا يوحي للعال���م أن كلمة أمري���كا والتزاماتها 
الدولية تعني ش���يًئا ما مرة أخرى”. وعليه، ُيعتقد على نطاق 
واس���ع أن وعد بايدن بالعودة إلى االتفاق النووي هو السبب 
وراء رف���ض إيران الع���ودة إلى طاولة المفاوض���ات مع البيت 
األبيض، في تحٍد لحملة تعجيزية س���عت إلى الحصول على 
مزيد من التن���ازالت من طهران. وقال وزير الخارجية اإليراني 
جواد ظريف، الذي لعب دوًرا رئيس���ًيا في إبرام اتفاق 2015، 

مراًرا وتكراًرا إن إيران لن تتفاوض على اتفاق آخر.
في المحصلة، بات واضح ضمن ما س���بق، أن سياس���ة بايدن 
قد ال تختلف بالمطلق عن سياس���ة ترامب، فسياسة الحزب 
الديمقراطي يغلب عليها طابع السياسة الناعمة، إذ ال ُيعتقد 
أن تشهد دول المنطقة أي تطورات ايجابية أقله خالل سنة 
من تولي جو بايدن مقاليد رئاس���ة الواليات المتحدة، وحتى 
هذا الوقت، يبدو أن المنطقة وفي المشهد العام، ُمقبلة على 
نمط جديد من التحالفات الغير تقليدية، وبمعنى أخر ستتم 
هندس���ة تهدئة طويلة األمد، إن لم تقم اس���رائيل بخرقها 

سواء ُتجاه إيران أو لبنان أو سوريا.

جو بايدن ودونالد ترامب.. أسماء متعددة وسياسات واحدة
الدكتور حسن مرهج

يحيي الفلسطينيون ذكرى إعالن االس���تقالل في الخامس عشر من 
تش���رين الثاني/ نوفمبر من كل عام، والذي تصادف ذكراه هذا العام 
يوم غد األحد، واختزلت الذكرى بإجازة تمنحها السلطة الفلسطينية 
للموظفي���ن العموميي���ن وباق���ي الموظفي���ن في جميع مؤسس���ات 

المجتمع المدني وأونروا وغيرها.
وتصادف في الش���هر ذاته ذكرى استش���هاد الراحل ياسر عرفات، 
والتي مرت بإصدار البيانات والخطابات واس���تحضار ذكراه بشعارات 
نسمعها منذ 16 عاما. شهر نوفمير كباقي شهور السنة يغص بأيام 
الذكرى للش���هداء واألحداث األليمة التي عاني وال يزال يعاني منها 
الفلسطينيين جراء الممارسات والجرائم اإلسرائيلية، التي ارتكبتها 

وال تزال منذ أكثر من سبع عقود.
اإلدانة واالس���تنكار مصطلحات والزمة في السياس���ة الفلسطينية، 
وهي التعبيرات األكثر استعمااًل من قبل المسؤولين الفلسطينيين 
بكافة توجهاتهم، والحقيقة أن اإلدانات ال تخلق سياس���ية، بل هي 
فع���ل العاجز لحركة وطنية المفروض أنه���ا حركة تحرر وطني، وهذا 
دليل على حالة التيه الوطني، وغياب السياس���ة والتوجهات العامة 

الفلسطينية في إدارة مشروعهم الوطني ومواجهة االحتالل.
وف���ي هذه األيام العصيبة التي يمر بها الفلس���طينيون من مأس���ي 
وأحزان وتيه وعجز وعدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية 
بإتمام الوح���دة الوطني���ة، وتتعلق بقضيتهم الوطنية ومس���تقبل 
مش���روعهم الوطني، ال تزال القيادة الفلس���طينية تنتظر اس���تالم 
الرئيس األمريكي الجديد منصبه في كانون الثاني يناير 2021، على 

أمل أن تتغير األحوال مع قدومه.

األخب���ار تقول أن وزير الخارجية األمريك���ي، مايك بومبيو، ينوي زيارة 
مستوطنة »بس���غوت« في منطقة رام الله هذا األسبوع، وقوبلت هذه 
األخبار بإصدار بيانات االدانة والشجب واالستنكار ونوعًا من البلطجة 
والتمرد على القوانين الدولية، وسابقة خطيرة تخرق القانون الدولي، 

والقرارات األممية.
أمريكا سواء بوجود ترامب أو بايدن لن تغير وجهها وحقيقة تعاملها 
مع القضية الفلس���طينية، وكذلك إس���رائيل لن تتنازل عن طابعها 
وس���ياقها االستعماري االس���تيطاني، بل بالعكس ستعزز اسرائيل 
االستيطان وتوسعه وهي مستمرة به، وقد تكون زيارة بومبيو تجمل 
مفاجئة من مفاجأت ترامب  خالل س���نوات حكم���ه المنقضية وربما 
محاولة إلدخال خطوة في الدقيقة التسعين باتخاذ قرار الضم والذي 
لم يتوقف ولن يتوقف والفلس���طينيون لم يتخذوا خطوات حقيقية 

لمواجهنه سوى بالشعارات واالنتظار.
والرك���ون عل���ى وعود باي���دن، ودول اوروب���ا الغربية الت���ي امتهنت 
سياس���ة االدانة والتحذي���ر وإطالق التصريحات المن���ددة والمحذرة 
من االس���تيطان، وهي تعمل يوميا بشكل وثيق مع إسرائيل، وتوثق 
روابط الصداقة والتجارة والس���الح مع اسرائيل دون أي خطوة حقيقة 
تردع اس���رائيل وتجبرها عن التوقف وعدم االس���تمرار في بقاء وضع 

الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه.
اذا كانت اس���رائيل تتعامل بهذا االس���تخفاف مع االدانات الدولية 
والتحذيرات االوربية الديمقراطية والتزامها بمعايير حقوق االنسان، 
فهل ستس���تمر القيادة الفلس���طينية بإصدار البيانات والش���جب 
واالدانة واالس���تنكار وانتظار بايدن؟ اس���رائيل ال تنفذ ضم رس���مي 

بالمعن���ى الذي أعلن عنه نتنياهو وتراجع الحقًا، ولكن في كل دقيقه 
اسرائيل تنفذ المزيد من خطوات الضم الفعلي، ومنذ سنوات.

الضم الرس���مي تم إيقافه، بس���بب اعتبارات داخلي���ة امريكية أكثر 
منه بس���بب التنديد الدولي ومواجهة الفلسطينيين الشعاراتية له 
وحقوقه���م، الضم الفعلي التدريجي اجزاء من���ه تتم بصورة صامته 

وخفية واجزاء تتم بصورة علنية ويسيران معًا، تجري دون توقف.

وسكان الضفة الغربية والقيادة تدرك ذلك، ويعلمون أنه لم يعد من 
الصعب التمييز متى وأين تنتهي المس���توطنات، واسرائيل تفرض 
سيادتها بشكل صامت وإن لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي، والكتل 
االستيطانية والشوارع التي تقس���م وتخترق االراضي الفلسطينية 
في الضفة تكبر وتتوس���ع وش���اهدة  على الس���يطرة االس���رائيلية 
اليهودي���ة على الفضاء والحيز الفلس���طيني ال���ذي يضيق ويصغر، 

وأصبح جيوب ومناطق معزولة ومحاصرة.
وفي الوقت الذي ينش���عل فيه جزء كبير من الفلسطينيين، مفكرين 
ومثقفين وكتاب وغيرهم من وضع التصورات المستقبلية، وخيارات 
الفلس���طينيين وإصالح مؤسس���اتهم بأجراء االنتخاب���ات فيها على 
أس���س الوح���دة الوطنية، إلع���ادة االعتبار للقضية الفلس���طينية، ال 
تزال القيادة الفلس���طينية والفصائل ترهن معاناة الفلس���طينيين 
ومس���تقبل مش���روعهم الوطني. ومواجهة خطة الضم واالستيطان 
ومصادرة االراضي بتحركات دبلوماسية لم تنجح في تغيير أي شيء، 
بم���ا في ذلك التطبيع االماراتي الذي مر م���ن تحت أعين القيادة ولم 
تس���تطع التخفيف من آثاره الكارثية، فكيف س���تواجه االستيطان 

والضم بالدبلوماسية ومساعدة أوروبا وانتظار بايدن؟
الفلسطينيون جميعهم يعيشوا رهائن لسياسة االنتظار للمخلص 
بايدن، وهل من الحكمة االس���تمرار في انتظ���ار المخلص، وكل هذا 
العب���ث والمعاناة وتغول إس���رائيل وسياس���تها العنصرية بحاجة 
لالنتظار؟ المحزن هي حالة اإلحباط الوطني وتحكم القيادة والفصائل 
بخيارات الفلس���طينيين حتى الش���خصية، وامته���ان التصريحات 
الجوف���اء وكأنها إلثبات الوجود، على ش���اكلة بي���ان القيادة الموحدة 
واالنتفاضة الش���عبية والتي تم تهش���يمها بل تجريفها، وبدون أي 

فعل وطني حقيقي على األرض.
إال تستحق زيارة بومبيو واس���تمرار االستيطان بالتعبير عن الغضب 
والخش���ية م���ن قرار الضم وخالل س���نوات ت���م احياء أي���ام الذكرى 
الفلس���طينية بأفع���ال حقيقية على االرض ومقاومة ش���عبية والتي 
أصبحت بحاجة إلى قرار واش���ك انها تستطع أن تحرك كل الجماهير، 
فالفعل الوطني ليس بحاجة لق���رار بقدر ما هو بحاجة إلرادة وتغيير 
الطريق واالدوات ومس���ار من الفشل، واعادة الثقة واالعتبار للمشروع 

الوطني.
الموق���ف االمريك���ي لن يتغير بش���كل دراماتيك���ي، وكذلك موقف 
القي���ادة الفلس���طينية وقرارتها لم تتغير، فه���ي تفضل البقاء في 
مس���اراتها وتجربتها الس���ابقة، وتعيش وهم االنتظار والركون على 
ما سيمنحه بايدن من مساعدات ودعم مالي، واستئناف المفاوضات 
ودعم���ه ح���ل الدولتي���ن، كل ذلك مقاي���ل اس���تحقاقات يجب على 
الفلسطينيين دفعها وأولها عدم اتمام الوحدة الفلسطينية، وعودة 

التنسيق األمني، هذا إن كان قد توقف!

بقلم: م�صطفى اإبراهيمبايدين لن يحدث تغيير دراماتيكي.. كذلك قيادة السلطة

بقلم: اكرم بني عودة
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رام الله / االستقالل:
نف����ذت وزارة االقتص����اد الوطني بالتع����اون مع اإلحصاء 
الفلس����طيني وبتمويل من البنك الدولي، مس����حًا حول 
أثر )كوفيد- 19(، على المؤسس����ات االقتصادية، حيث 
تش����ير نتائج العين����ة األولية )2600 مؤسس����ة( إلى أن 
جائحة فيروس )كورونا(، أدت الى تعرض المؤسس����ات 
االقتصادي����ة الى العديد من صدم����ات العرض والطلب 
والصدم����ات المالي����ة وأدى الى لجوء المؤسس����ات الى 
اج����راءات مالية وادارية وللحل����ول الرقمية لمواجهة اثار 

الجائحة.
وتأتي نتائج المسح ضمن سعي وزارة اإلقتصاد الوطني 
لتمكين القطاع الخاص في فلس����طين من خالل تبنيها 
لسياس����ات مختلفة في هذا القطاع، حيث بادرت الوزارة 
لتقييم أثر جائحة )كوفيد- 19(، على القطاع الخاص من 
خالل مش����روع دعم ابتكارات القطاع الخاص الممول من 
قبل البنك الدولي لصال����ح وزارة االقتصاد الوطني الذي 
تنفذه ش����ركة البدائل التطويري����ة )DAI( بالتعاون مع 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
وتكمن أهمية هذا المس����ح في التعرف على احتياجات 
المنش����آت االقتصادي����ة الناجمة عن تفش����ي الجائحة 
الصحية، مما سيساعد وزارة االقتصاد الوطني وبالتعاون 
مع الشركاء تصميم برامج مختلفة تستجيب لمتطلبات 
المنشآت االقتصادية المتضررة من جائحة )كوفيد- 19(، 
من أجل عودتهم إلى الس����وق أو االستمرار باألعمال، بناء 

على نتائج ومخرجات المسوحات.
وأش����ارت وزارة االقتصاد الوطني إلى الجهود الس����ابقة 
والمش����تركة مع وزارة المالية لدعم أكثر من 70 ش����ركة 
متضررة ضمن برنامج االستجابة السريعة الممول من قبل 
البنك الدولي والمنفذ من شركة )DAI( لصالح الوزارتين 

بقيمة تقدر ب� 800 الف دوالر.
وتعرض����ت أكثر م����ن ثلث����ي المؤسس����ات االقتصادية 
لإلغ����الق بمعدل يقارب الش����هر والنصف خ����الل الفترة 

)2020/3/5-2020/5/31(، تركز اإلغالق في قطاع الخدمات 
وبمحافظة بيت لحم، لتعاني 63% من المؤسس����ات من 
وقف اإلمدادات المتعلقة بمدخالت اإلنتاج من مواد خام 
ومس����تلزمات انتاج، وتراجع في مستوى اإلنتاج أو حجم 
المبيع����ات بحوال����ي النصف لتضطر حوال����ي 14% من 
المؤسسات الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها 

لمواجهة تلك األزمة.
 وتش����ير النتائج النهائية إلى أن 71% من المؤسسات 
)92% في الضفة الغربي����ة، 27% في قطاع غزة( أغلقت 
ابوابها لع����دد من االي����ام نتيجة االج����راءات الحكومية 
الموجبة بضرورة االغالق كإجراء احترازي لمكافحة انتشار 
فيروس )كورونا(، فقد بلغت نس����بة اي����ام االغالق خالل 
الفت����رة )2020/3/5 - 2020/5/31( حوالي )51%( تركزت 
في نش����اط الخدمات حيث وصلت نس����بة اي����ام االغالق 

لنشاط الخدمات )68%( ولنشاط الصناعة )54%(، بينما 
وصلت نسبة ايام االغالق ألنشطة النقل والتجارة )%56( 
و)42%( على التوالي، كما تركز اإلغالق األكبر في محافظة 

بيت لحم لفترة تزيد عن شهرين.
وأفادت معظم المؤسسات أن حجم المبيعات/ اإلنتاج قد 
انخفضت خالل األشهر الثالثة من اإلغالق بنسبة )%93(، 
مع انخفاض في متوسط المبيعات/اإلنتاج بنسبة )%50( 
مقارنة بالوضع الطبيعي، حيث سجلت المؤسسات التي 
تعمل في مجال االنش����اءات أعلى انخفاض في متوسط 
المبيعات/ اإلنتاج بنسبة )56%(، تلتها المؤسسات التي 

تعمل في مجال الخدمات بنسبة بلغت )%56(.
وبينت وزارة االقتصاد أن الس����بب الرئيس����ي لالنخفاض 
ف����ي اإلنتاج والمبيعات في المنش����آت يرتبط بانخفاض 
اإلستهالك بشكل عام، حيث انخفض اإلستهالك بنسبة 

تزيد عن 5% خالل هذه الفترة.
ويعتبر التراجع في إنتاج قطاع اإلنش����اءات يعود الى ان 
تشغيل القطاع����ات ذات األولوية لتأمين األمن الصحي 
والغذائ����ي للمواطنين في مواجه����ة الجائحة الصحية 
خالل فترة اإلغالق، وقد تم تشغيل الصناعات الغذائية، 
والدوائية بما يش����مل المس����تلزمات الوقائية، والطبية، 
ع����الوة على صناعات سلس����لة التوريد مث����ل الصناعات 
الورقية والبالس����تيكية، باإلضافة إلى ضمان انس����ياب 
حركة السلع التموينية وتسهيل حركة التجارة الداخلية 

والتصديرية.
كما انعكست هذه الجائحة على توقف تشغيل العديد 
من الصناعات وخاصة الس����ياحية والحرفية بشكل كلي، 
بينم����ا توقفت صناع����ات األحذية والجلدية، واأللبس����ة 

وغيرها عن التشغيل بشكل جزئي.
وأف����ادت 63% من المؤسس����ات بوج����ود صعوبات في 
توريد المدخ����الت، المواد الخام أو الس����لع التامة الصنع 
والمواد المش����تراة )69% في الضفة الغربية و49% في 
قطاع غزة(، حيث كانت األنش����طة االكث����ر تأثرا من هذه 
الصعوبات نش����اط اإلنشاءات بنس����بة )73%(، والتجارة 

)71%( والصناعة بنسبة )%69(.
وأش����ارت الوزارة الى أن إغالق األسواق العالمية وما نتج 
عنه من ارباك وتباطؤ في سلسلة التوريد على المستوى 
العالمي كان من أهم األس����باب الت����ي أدت الى صعوبة 
توفير مدخالت اإلنتاج م����ن المواد الخام، عالوة على عدم 
قدرة الدول على تصدير المواد األساسية نظرا لتعرضها 

لذات الجائحة وتأُثر اقتصاديات الدول.
ويواجه 89% من المؤسسات انخفاضًا في توفر التدفق 
النق����دي مما أثر على نس����بة الش����يكات المرتجعة التي 
شهدت ازديادا في نسبتها لتصل الى 36% )48% في 
الضفة الغربية و10% في قطاع غزة(، بينما أفادت %59 
من المؤسسات بوجود صعوبة في توفير الخدمات المالية 

المتاحة في الوضع الطبيعي.

االقتصاد الوطني واإلحصاء تنفذان مسحًا حول أثر »كورونا« على المؤسسات االقتصادية

غزة / االستقالل:
قال رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 
س���امي العمصي إن ش���ريحة العمال في قطاع 
غزة لم تستفد من منحة متضرري كورونا وال من 

صندوق وقفة عز.
 وأوض���ح العمصي في بيان تلقت االس���تقالل 
نس���خة منه، أن عدد المس���تفيدين من المنحة 
التي أعل���ن عنها وزير العمل برام الله نصري أبو 
جيش من غزة لم يتجاوز 5 آالف شخص صرفت 
المساعدات لهم وفق اعتبارات تنظيمية، فيما 
بلغ عدد المستفيدين منها في الضفة الغربية 
68 ألف عامل، بواقع 700 شيكل موزعة على سبع 

دفعات.
وبين أن وزارة العمل ال زالت تتعامل »بعنصرية« 
وتستثني غزة من المساعدات التي تأتي باسم 

العمال الفلسطينيين.
واس���تعرض العمصي واقع العمال في القطاع 
المحاصر بس���بب الجائحة، مبين���ا أن 140 ألف 
عامل تضرروا من كورونا، وبلغت قيمة خسائرهم 
للروات���ب أكثر من 40 ملي���ون دوالر، فيما تجاوز 
البطالة في صفوفهم 75%، وبلغت نسبة الفقر 

.%80
وأض���اف »أن وزارة العم���ل في رام الل���ه ال زالت 
تتنك���ر للواقع المرير في غزة، في ظل إغالق نحو 

1500 مصنع تعطل منها 12 ألف عامل بس���بب 
الجائحة، وتضرر 15 ألف س���ائق، و2800 عاملة 
م���ن رياض األطف���ال، و4 آالف عام���ل في قطاع 
السياحة، وعشرات اآلالف من عمال البناء والزراعة 

والصناعات المعدنية«.
وتابع »نس���تغرب من سياس���ة التجاهل وإدارة 
الظهر التي تمارس���ها حكومة اش���تية لقطاع 
غزة، وحرم���ان آالف العمال من االس���تفادة من 
المس���اعدات القادم���ة للمتضرري���ن«، مطالب���ا 
إياه���ا بالتراجع عن سياس���ة تهمي���ش عمال 
غزة، وتخصيص نس���بة »40% من المساعدات 

القادمة للعمال، وفق إقرار الحكومة نفسها.

رام الله/ االستقالل:
أك����د رئيس دائرة ش����ؤون الالجئين ف����ي »منظمة التحري����ر« أحمد أبو 
هول����ي يوم أمس،  ان اجتماعًا س����يعقد في ال� 21  من الش����هر الجاري 
بين مفوضية اللجنة االستشارية لالجئين والدول المضيفة والمفوض 
الع����ام لألونروا لبحث أزمة صرف رواتب الموظفين في المناطق الخمس 

والتلويح بصرف نص راتب للموظفين.
وأوض����ح أبو هولي، ف����ي تصريح له، أن هناك قرارًا م����ن المفوض العام 
لألونروا بتجزئة الراتب وتأجيل راتب ش����هري )11 و 12 – 2020( بسبب 

األزمة المالية التي تتحدث عنها األونروا.
وبين إلى أن األزمة المالية تص����ل إلى 70 مليون دوالر منها )30 مليون 
دوالر لشهر 11 و40 مليون دوالر لشهر 12( ، مشيرًا الى أن عدد موظفي  

األونروا يصل إلى 28 ألف موظف.
وطال����ب أبو هولي الدول المانحة بضرورة تقدي����م الدعم المالي لألونروا 
بشكل عاجل جًدا النهاء األزمة واالنتصار لقضية الالجئين الفلسطينيين.

وأوضح  أن مؤتمر المانحين القادم س����يعقد في ش����هر آذار من العام  
القادم 2021، معرب����ًا عن أمله من مفوض االونروا والدول المانحة انجاح 
المؤتمر الق����ادم كي ال تبقى االزمة المالية س����يفا مس����لطًا على رقاب 

الموظفين.
وناش����د أبو هولي االتحاد العام لموظفي األونروا بأن تكون االعتصامات 
واالضراب����ات المقرر تنظيمه����ا ردًا على قرار ن����ص الراتب  بعيدة عن 

الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشار الى ان االونروا هددت بصرف نص راتب لموظفيها بحجة تجاوز 
االزمة المالية ، وسط حالة من السخط والغضب من الموظفين والتهديد 
بتنظيم سلس����لة من الفعاليات التي قد تصل لإلضراب الشامل لوقف 

القرار .

العمصي: شريحة العمال بغزة لم تستفد من منحة متضرري كورونا

رام الله / االستقالل:
أوضح اصطيفان سالمة مستشار رئيس الوزراء 
الفلس����طيني للتخطيط، يوم أمس، تفاصيل 
توقيع الحكوم����ة الفلس����طينية اتفاقية مع 
االتحاد األوروبي بقيمة 300 مليون يورو لدعم 

قطاعات عدة أبرزها رواتب الموظفين.
وشدد اصطيفان، أن االتحاد االوروبي الشريك 
االساسي واألكبر لفلس����طين، موضًحا أنه تم 
االتف����اق على مج����االت تعاون ف����ي مواضيع 
التعليم والمنح الدراسية والتدريب وقطاعات 

أخرى بما فيها تعزيز التبادل التجاري.

وأك����د أن االتحاد األوروبي س����يدعم برنامجه 
الخاص في فلس����طين بحوال����ي 300 مليون 
يورو للع����ام 2021، منه����ا 150 مليون لدعم 
موزانة السلطة ودفع رواتب الموظفين واألسر 

الفقيرة.
وقال اصطيفان: »أن 80 مليون ستذهب لدعم 
وكالة الغوث األونروا ، والباقي لدعم المشاريع 
التش����غيلية والتطويرية مثل قط����اع المياه 
والصرف الصحي وتش����غيل الشباب والقطاع 

الخاص«.
وتابع: »هذه القطاعات ضمن أولويات الحكومة 

في ظل األزمة التي تمر بها، وال سيما الجائحة 
التي تعيشها االراضي الفلسطينية«.

وشدد اصطيفان على أن الحكومة تقوم بحشد 
التمويل بشكل أساس����ي لتشغيل الشباب، 
قائاًل: »تلقينا وعودات لالستثمار بهذا المجال، 
وأولوية الدعم ستكون لعدة مجاالت، المجال 
االول تدري����ب ورفع قدرات الش����باب، والثاني 
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ 
على موظفيها، والثالث دعم مشاريع جديدة 
من شأنها تش����غيل الش����باب الفلسطيني، 

والرابع ودعم االفكار الريادية للشباب«.

مستشار اشتية يوضح تفاصيل دعم االتحاد 
األوروبي للحكومة بـ 300 مليون يورو

أبو هولي: اجتماع هام لألونروا 
في 21 الشهر الجاري للنظر 

بأزمة رواتب الموظفين
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الرباط/ االستقالل:
أصدر رئي���س جبهة البوليس���اريو، يوم أمس، 
مرس���وما يعلن فيه نهاية اإللتزام بوقف إطالق 
الن���ار الموقع بين جبهة البوليس���اريو والمغرب 

عام 1991.
لجبه���ة  التابع���ة  األنب���اء  وكال���ة  وحس���ب 
»البوليس���اريو«، »أوكل المرس���وم لقيادة أركان 
جي���ش التحري���ر الش���عبي الصح���راوي إتخاذ 
بتنفيذ  المتعلقة  والتدابي���ر  اإلج���راءات  كافة 
مقتضيات هذا المرس���وم ضم���ن اإلختصاص 

المسند إليها«.
كما »كلف الهيئة الوطنية لألمن، برئاسة الوزير 
المتعلقة  والتدابي���ر  اإلج���راءات  بإتخاذ  األول، 
بتنفيذ مقتضي���ات حالة الح���رب فيما يخص 
تسيير وإدارة المؤسس���ات والهيئات الوطنية 

وضمان انتظام الخدمات«.
وكانت جبهة »البوليس���اريو« قالت ، إن »جيش 
التحري���ر الش���عبي الصح���راوي ش���ن هجمات 
مكثفة على قواعد للجيش المغربي في قطاعات 
المحبس وحوزة وأوسرد والفرسية، مما أسفر عن 

سقوط خسائر في األرواح«.
م���ن جانب���ه، أك���د وزي���ر اإلع���الم ف���ي جبهة 
»البوليس���اريو«، حم���ادة س���لمى، أن الته���ور 
المغربي في منطقة الكركرات أعاد المنطقة إلى 
المربع األول، مشددا على أن الشعب الصحراوي 
مصمم على إنتزاع حقه في تقرير المصير مهما 

كان الثمن.
 وق���ال حمادة س���لمى، في تصريح���ات له، أن 
»الش���عب الصحراوي فقد ثقته في قدرة االمم 

المتح���دة على إنصافه و إق���رار حقه غير القابل 
للتصرف في تنظيم استفتاء حر و نزيه، لتقرير 
المصير، و إنهاء آخر احتالل في القارة االفريقية, 

وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية«.
وأضاف، أن »الحرب التي فرضها علينا االحتالل 
المغرب���ي بدأت، و لن تع���ود األمور إلى ما كانت 
عليه دون أن يتم ردع النظام المغربي، المسؤول 
طيلة هذه الفترة على عرقلة الحل الس���لمي في 
المنطق���ة«، موضحا أن الق���وات المغربية قامت 
أمس األول, بفتح ثغرتين جديدتين الى جانب 
الثغرة األولى غير الشرعية في جدار الذل والعار 

في خرق صارخ, لوقف إطالق النار«.
وأعلن المغرب الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية 
في منطق���ة الكرك���رات العازلة ف���ي الصحراء 

الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليس���اريو، 
فيم���ا ردت جبه���ة »البوليس���اريو«، معتبرة أن 
العملية أنهت وقف إط���الق النار بين الجانبين 

المعمول به منذ 30 عاًما، وأن »الحرب بدأت«.
وقال���ت وزارة الخارجية المغربي���ة، في بيان، إن 
العملية تأتي بعد إقفال أعضاء من جبهة تحرير 
الس���اقية الحمراء ووادي الذهب )بوليس���اريو( 
من���ذ 21 أكتوبر، الطريق الذي تمّر منه خصوصا 
شاحنات نقل بضائع من المغرب نحو موريتانيا 

وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
 وأوضحت قي���ادة القوات المس���لحة المغربية 
في وق���ت الحق أنه���ا »أقامت حزام���ا أمنيا من 
أجل تأمين تدفق الس���لع واألفراد عبر المنطقة 

العازلة« في الكركرات.

رئيس البوليساريو يعلن انتهاء االلتزام بوقف إطالق النار مع المغرب

موسكو/ االستقالل:
قال قائد قوات حفظ الس����الم الروسية في ناغورنو قره باغ، اللفتنانت 
جنرال رس����تم مرادوف، إن اتفاق وقف إط����الق النار في قره باغ يجري 

تنفيذه، وال توجد أعمال عدائية.
وق����ال مرادوف »االتفاقات التي وقعها رؤس����اء ال����دول الثالث، والتي 
دخلت حي����ز التنفيذ يوم 10 نوفمبر، يتم تنفيذها بالكامل. الش����يء 
الرئيس����ي هو أنه تم وقف جميع أن����واع األعمال العدائية في منطقة 
االحتكاك، وال نس����مع أصوات طلق����ات نارية اليوم، والوضع يس����تقر 
ببطء«. ووزعت وزارة دفاع روس����يا االتحادية رس����الة الفيديو من قائد 

قوات حفظ السالم.
وفي وقت سابق، تبنى قادة روس����يا وأرمينيا وأذربيجان بيانا مشتركا 
بشأن وقف إطالق النار في كاراباخ. ووفقا للبيان الذي أدلى به الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين، يبدأ وقف إطالق النار الكامل في ناغورنو قره 
باغ في 10 نوفمبر، وتتوق����ف أذربيجان وأرمينيا عند المواقع المحتلة 

ويتعين عليها تبادل أسرى الحرب.
كما سيتم نشر قوات حفظ سالم روسية في قره باغ. هذا وأشار رئيس 
الوزراء األرميني نيكول باش����ينيان ف����ي بيانه على Facebook إلى أن 
هذه االتفاقية كانت صعبة للغاية بالنسبة له. في الوقت الذي وصف 
ب����ه رئيس أذربيجان إلهام علييف، التوقيع على الوثيقة باستس����الم 
أرمينيا. ووفقا له ، فإن االتفاقية هي األكثر فائدة لباكو ، واآلن اكتملت 

المرحلة العسكرية ويمكن االنتقال إلى القضايا السياسية.
ووفقا لوزارة الدفاع الروس����ية، تتمركز وحدة حفظ س����الم روسية في 
منطق����ة ن����زاع قره باغ:و تتكون م����ن 1960 عس����كريا، و 90 ناقلة جند 

مدرعة، و 380 وحدة من السيارات والمعدات الخاصة.

قوات حفظ السالم الروسية: 
اتفاق وقف إطالق النار في 

قره باغ يجري تنفيذه

القاهرة/ االستقالل:
أك����د الرئيس المصري عب����د الفتاح 
لحفظ  ثوابت مصر  السيس����ي على 
حقوقها المائية في أي اتفاق حول 
س����د النهضة، مش����يرا إلى س����عي 
ب����الده للتوصل إلى اتف����اق قانوني 
ملزم للجميع ويلبي طموحات الدول 

األخرى في التنمية.
ج����اء ذلك خالل اس����تقبال الرئيس 
المصري يوم أمس، الزعيم األفريقي 
ورئيس جمهورية ناميبيا األس����بق 

سام نيوما.
ووفقا لبيان الرئاس����ة المصرية، أكد 

السيس����ي اعتزاز مص����ر بالعالقات 
الثنائي����ة الت����ي تجمعه����ا بدول����ة 
ناميبيا الش����قيقة، ومهنئًا إياه على 
حصوله مؤخرًا على جائزة مؤسس����ة 
»كيمي����ت بط����رس غالي للس����الم« 
تقديرًا لجهوده وإنجازاته في مجال 
تس����وية النزاعات بالقارة األفريقية، 
وكذل����ك لنضاله الطوي����ل لتحقيق 

استقالل ناميبيا.
من جانبه، أش����اد نيوم����ا بدور مصر 
تح����ت قيادة السيس����ي ف����ي دعم 
جه����ود ص����ون الس����لم واألمن في 
أفريقي����ا والوف����اء بمبادرة إس����كات 

البنادق في القارة بحلول عام 2020، 
مؤكدًا أهمي����ة مصر وثقلها كفاعل 
رئيس����ي في إرس����اء دعائم العمل 
األفريقي المشترك، وإليجاد الحلول 
األفريقي����ة  للمش����اكل  األفريقي����ة 
ولمختل����ف قضاي����ا الس����لم واألمن 

بالقارة.
كم����ا ش����هد اللقاء تب����ادل وجهات 
النظر والرؤى بشأن عدد من القضايا 
اإلقليمي����ة األفريقي����ة، خاصة ملف 
س����د النهض����ة، حيث أك����د رئيس 
ناميبيا األس����بق عل����ى تأييد بالده 
لمساعي مصر من خالل المفاوضات 

لحل تلك القضي����ة على نحو يحقق 
مصالح الدول الثالث.

وم����ن جانبه أكد السيس����ي في هذا 
الس����ياق عل����ى »ثواب����ت الموق����ف 
المصري الساعي للتوصل إلى اتفاق 
قانون����ي ملزم يحف����ظ حقوق مصر 
المائية وك����ذا يلبي طموحات الدول 

األخرى في التنمية«.
وبدوره قال سيلش����ي بيكيلي وزير 
المياه والري والطاق����ة اإلثيوبي إنه 
من الضروري إلغاء اإلرث االستعماري 

المستمر في استخدام مياه النيل.
وش����دد بيكيل����ي عل����ى ما أس����ماه 

ض����رورة وضع إطار قانون����ي لمبادرة 
ح����وض النيل، ف����ي محاولة لضمان 

االستخدام العادل لهذا النهر.
وجاءت تصريحات بيكيلي في ندوة 
عب����ر اإلنترن����ت لمجل����س وزراء نهر 
النيل الثامن والعش����رين والمجلس 
الوزاري الثالث والعش����رين لبحيرات 

النيل االستوائية.
وق����د حض����ر االجتم����اع وزراء المياه 
والري في كل من إثيوبيا وبوروندي 
الديمقراطية  الكونغ����و  وجمهورية 
والس����ودان ومصر وروان����دا وجنوب 

السودان وأوغندا وتنزانيا.

السيسي  يؤكد ثوابت مصر لحفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول سد النهضة

طهران/ االستقالل:
أعلنت الحكومة اإليراني����ة أن الحظر االميركي ضد 
إي����ران يمنعها من الحصول عل����ى لقاحات مرتقبة 
ضد فيروس كورونا في إط����ارة مبادرة »كوفاكس« 

لمنظمة الصحة العالمية.
وقال����ت المتحدثة باس����م وزارة الصح����ة اإليرانية، 
سيما س����ادات الري، إن اإلجراءات األميركية تمنع 
إيران من توفير دفعات مقدمة لمبادرة »كوفاكس« 
العالمية التي جرى إطالقه����ا لتزويد الدول األفقر 
بلقاح����ات للوقاية من فيروس كورونا المس����تجد، 
وذل����ك في وقت واصلت في����ه الوفيات من المرض 

في التزايد في أكثر دول الشرق األوسط تضررا من 
الجائحة.

لبالدن����ا  المس����بقة  »الدفع����ات  الري:  وأوضح����ت 
للمش����اركة في كوفاكس سارية لكن بسبب الحظر 
الجبان ال����ذي فرضه األميركيون والمش����كالت في 

تحويل العملة لم يحدث هذا بعد«.
وأف����ادت وزارة الصحة، ب����أن إيران، الت����ي تكافح، 
حسب السلطات الصحية، موجة ثالثة من فيروس 
كورونا، تبحث فرض إغالق تام لمدة أس����بوعين في 
العاصمة طهران، مع ارتفاع عدد الوفيات بس����بب 

المرض إلى 40582 حالة.

إيران: الحظر األمريكي يمنعنا من 
الحصول على لقاحات كورونا

الرياض/ االستقالل:
كشف سفيٌر أمريٌك عن رغبة السعوديين في االنفتاح 
لتطبيع العالق���ات مع »االحتالل اإلس���رائيلي« وذلك 

عقب تطبيع كل من االمارات والبحرين والسودان.
وق���ال الس���فير األميركي للحري���ات الدينية س���ام 
براونباك: إن السعوديين أعربوا في اجتماعات خاصة 
رغبتهم في االنفتاح مع »إسرائيل«، معرًبا عن أمله في 

أن تتحول تلك الحوارات إلى أفعال.
يش���ار إلى أن الرئي���س األميرك���ي المنتهية واليته 
دونالد ترامب أعلن في 3 أغسطس/آب الماضي تطبيع 
اإلمارات مع »إس���رائيل«، وألحقه بعد أقل من ش���هر 

بإعالن البحرين األمر نفسه، وبعد شهرين تقريًبا اعلن 
التطبيع بين السودان و«إسرائيل«.

وتوق���ع ترامب انضمام الس���عودية إلى االتفاق الذي 
أطلق عليه اس���م »أبراه���ام«، ويفضي إل���ى التطبيع 

الكامل للعالقات مع إسرائيل.
أما الس���عودية فأعلنت -وفق وزي���ر خارجيتها األمير 
فيصل ب���ن فرحان آل س���عود- أن التطبيع بين بالده 
و«إس���رائيل« م���ن المتص���ور حصوله ف���ي النهاية، 
قائاًل: »إن جلب الفلس���طينيين واإلس���رائيليين إلى 
طاول���ة المفاوضات يجب أن يكون أولوية في المرحلة 

الراهنة«.

مسؤولون سعوديون يعربون عن 
رغبتهم بتطبيع العالقات مع »إسرائيل«
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غزة/ االستقالل:
يفتقـــد فريقا خدمات وشـــباب رفـــح لــــ 3 العبين خالل 
ُمبارتهما في كأس الســـوبر, مساء اليوم األحد على ملعب 

الدرة وسط قطاع غزة.
وســـيغيب حارس الزعيم عبدالله شقفة عن اللقاء, بسبب 
تراكـــم البطاقـــات الصفراء مـــن الموســـم الماضي, فيما 
ســـيفتقد األخضر الرفحي لالعبيه ســـامي قعـــدان وبدر 

موسي, بعد سفرهما لجمهورية مصر العربية لالحتراف.
وسيحل مكان شقفة الحارس البديل عبدالله أبو غزة, فيما 
سيسعي مدرب الخدمات إسالم أبو عريضة إليجاد البديل 

المناسب لالعبين قعدان وموسي.
هذا وكشـــف عبد الســـالم هنية األمين العام المســـاعد 

للمجلس األعلى للشـــباب والرياضة, عن قيمة مكافأة بطل 
السوبر الغزي.

وقـــال هنية عبر صفحته على موقـــع التواصل االجتماعي 
»فيس بوك«, إن بطل الســـوبر ســـيحصل على مبلغ 3500 

شيكل .
فيما كشفت مصادر رسمية النقاب, عن أسماء طاقم ُحكام 

مباراة كأس السوبر بين شباب وخدمات رفح.
وعينـــت اللجنة الحكم محمود أبـــو مصطفى ليكون حكمًا 
للساحة, على أن ُيساعده الحكمين محمد السدودي ومحمد 

الغول, وخالد الشيخ خليل حكمًا رابعًا.
وســـتنطلق المباراة عند الســـاعة 2 ظهرًا بدون جماهير, 

بحضور عدد محدود من الشخصيات الرياضية االعتبارية.

غياب 3 العبين عن كأس السوبر الغزي

غزة/ االستقالل:
واصلـــت أندية الدرجة األولى, عقـــد المزيد من الصفقات 
في فترة االنتقاالت الصيفية, مع توقع باشتداد المنافسة 
فيها, مع تواجد عدد من األندية التاريخية فيها الموســـم 

القادم.
وأعلن نادي أهلي بيت حانون عن ضم الالعب حازم البيوك, 

لمدة موسم واحد, قادمًا من فريق نادي اتحاد خانيونس.
وُيعتبر البيوك » 31 » عامـــًا, من الالعبين أصحاب الخبرة, 
وُيجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع وخط الوســـط, وظهر 

بشكل الفت خالل مع االتحاد خالل المواسم الماضية.
مـــن جهة أخري, تعاقد نادي خدمـــات المغازي مع الالعب 
خميس موســـي, لتعزيز صفوفه في دوري الدرجة األولي 

الموسم المقبل.
واستعار نادي األقصى المدافع إبراهيم الهندي من نادي 

الهالل, لُيدافع عن ألوان الفريق, الموسم القادم.
هذا وكشف نادي الجالء الصاعد حديثا للدوري الممتاز، عن 
آخر صفقاته في االنتقاالت الصيفية, استعدادا للموسم 

الكروي الجديد 2021-2020.
وأكد الجالء ضمه المهاجم إبراهيم ســـالمة على ســـبيل 
اإلعارة مدة موســـم واحد, قادما من نظيره الهالل, للدفاع 

ألوانه في الموسم الجديد.
ويأمل الجالء أن يظهر ســـالمة بشـــكل جيد مع الفريق, ال 
سيما أنه عانى من إصابة على مستوى الرباط الصليبي قبل 

عدة سنوات.

آخر صفقات األندية الغزية استعدادًا للموسم الجديد

عمان/االستقالل:
أكد ليث أبو عبيد مدير نشـــاط كرة القدم في نادي الحسين إربد، 
أن المحترف الفلسطيني إسالم البطران بات جاهزا للمشاركة في 

المرحلة المقبلة من بطولة دوري المحترفين.
وقـــال أبو عبيد في تصريحات صحافيـــة, إن البطران أنهى فترة 
الحجر المنزلي التي امتدت ألسبوعين وشارك في أولى تدريبات 

الفريق.
ويعتبر البطران إضافة مهمة لفريق الحسين إربد لما يتمتع به من 
قدرات هجومية حيث سبق له أن خاض تجربة ناجحة مع الجزيرة.

ولفـــت أبو عبيد إلى أن فريق الحســـين إربد يتدرب بروح معنوية 
عالية اســـتعدادا للمواجهة المقبلة التي ســـتجمعه الخميس 

المقبل مع الصريح في الجولة 13 من بطولة دوري المحترفين.
ويستقر فريق الحســـين إربد بالمركز السادس برصيد 16 نقطة 

ويتأخر بفارق األهداف فقط عن السلط الخامس .

المحترف الفلسطيني »البطران« يلتحق بتدريبات فريقه األردني

لندن/االستقالل:
يخطط كارلو أنشـــيلوتي، مدرب إيفرتون، للتحرك من أجل ضم نجم جديد من 

ريال مدريد، إلى قلعة جوديسون بارك.
وبحســـب ما نقلته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فإن أنشيلوتي يرغب في 
التعاقد مع إيسكو في يناير/كانون ثان المقبل، في صورة مشابهة لتعاقده مع 

الكولومبي خاميس رودريجز.
وال يشارك إيسكو بصورة منتظمة مع ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الفرنسي 
زين الدين زيدان، األمر الذي أثار الشـــكوك حول مســـتقبل الالعب مع الفريق 

الملكي، وهو األمر الذي يسعى إيفرتون الستغالله.
ويرغب المدرب اإليطالي في التعاقد مع إيسكو على سبيل اإلعارة، قبل أن يؤمن 
انتقاله بصورة نهائية بنهاية الموســـم، خاصة أن عقد إيسكو مع ريال مدريد 

ينتهي عام 2022، أي أن الريال بحاجة إلى بيعه حتى ال يرحل بالمجان.
ومن المنتظر أن يطلب ريال مدريد نحو 20 مليون إسترليني، نظير بيع إيسكو، 

وهو ما يقارب رقم التعاقد معه في صيف 2013.
وينتظـــر أن يدخل ريال مدريد الميركاتو بقـــوة الصيف المقبل، بعد تفضيل 
عدم إبرام التعاقدات في فترة جائحة كورونا، على أن يستغل أموال بيع إيسكو 
وغيره، في تلك التعاقدات، والتي يأتي على رأسها الفرنسي كيليان مبابي، نجم 

باريس سان جيرمان.

أنشيلوتي يستهدف 
صفقة ثانية من ريال مدريد

مدريد/االستقالل:
كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيفا 

نجم باريس سان جيرمان، خالل الموسم المقبل.
وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان في صيف 2022، وبدأ النادي »الباريسي« مفاوضات 

التجديد مع الالعب البرازيلي.
ووفقا لصحيفة »ســـبورت« اإلســـبانية، فإن الالعب ال يزال يرفض محاوالت سان جيرمان 
لتجديـــد عقده، وهذا ســـيجبر النادي الفرنســـي على بيعه في الصيف المقبل بســـعر 

مخفض.
وأوضحت »ســـبورت«, أن 100 مليون يورو سيكون رقما مقنعا إلدارة باريس سان جيرمان، 
لتتخلى عن خدمات نيمار لمصلحة برشلونة، قبل عام واحد من انتهاء عقد راقص السامبا.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن نيمار يلعب دورا مهما في انتخابات برشلونة المقبلة، 
ويسعى المرشحون الستغالل صفقة نجم سان جيرمان كورقة انتخابية جاذبة ألصوات 

أعضاء »البرشا«.
يشـــار إلى أن نيمار انتقل من برشـــلونة إلى ســـان جيرمان في صيف 2017، نظير 222 

مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في آخر عقد لالعب البرازيلي مع النادي »الكتالوني«.

100 مليون يورو تفصل نيمار عن برشلونة
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رام الله/ االستقالل:
دع����ا القيادي في حركة »حماس« بالضفة الغربية 
عب����د الجبار جرار إلى تكوي����ن تجمع عالمي يكون 
لديه القدرة الستنهاض القوى الحية في العالم؛ 
لدع����م القضي����ة الفلس����طينية، ووق����ف التغول 
األمريكي والصهيوني على الحقوق الفلسطينية.

وش����دد جرار على ضرورة وجود خطة فلس����طينية 
مدروس����ة؛ لمواجهة صفقة القرن، ومخطط الضم 
)الس����لب(، ومحاوالت تهجير الفلس����طينيين من 

أرضهم.
وحذر من خطورة ما تمر به القضية الفلسطينية، 
ف����ي إطار الدع����م األمريك����ي لالحتالل ف����ي بناء 

الفلسطينيين  إخراج  والعمل على  المستوطنات، 
من أرضهم، ونقل السفارة األمريكية إلى القدس.

وطال����ب جرار الش����عب الفلس����طيني بتجاوز كل 
الخالفات والتماسك والوحدة؛ للوقوف سدًا منيعًا 

أمام محاوالت االحتالل سلب األرض والحقوق.
وأك����د القيادي ف����ي »حماس« أن وحدة الش����عب 
الفلس����طيني هي الق����وة الحقيقية التي تتحطم 
عليه����ا كل المؤام����رات والمخطط����ات االمريكية 

واإلسرائيلية، وفق تعبيره.
وق����ال ج����رار: »الخي����ارات مفتوحة أمام الش����عب 
الفلس����طيني بجمي����ع األش����كال دون اس����تثناء 
لحماية األرض واإلنس����ان، والوقوف أمام الطغيان 

األمريكي والعدوان الصهيوني سواء في المحافل 
الدولية أو سياسيًا أو عسكريًا«.

ويرى »جرار« أن التآم����ر العالمي والهرولة العربية 
نحو التطبيع شجع االحتالل للسيطرة على األرض، 
الفلس����طيني  الش����عب  واس����تدرك قائاًل: »لكن 
موج����ود، ول����ن يغير أحد ش����يئا م����ن الحقيقية، 
وفلس����طين س����تبقى فلس����طين من بحرها إلى 

نهرها«.
ويعتزم وزي����ر الخارجية األميرك����ي مايك بومبيو 
زيارة مس����توطنة إس����رائيلية مقام����ة على أراض 
فلس����طينية محتلة ليصب����ح أول وزي����ر خارجية 

أمريكي يقوم بهذه الخطوة.

قيادي بـ »حماس« يدعو لتكوين تجمع عالمي لوقف التغول األمريكي

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، مساء 
الس���بت، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة وتأمين 
البي���وت الخاضع���ة للحجر المنزل���ي، والتي تضم 

مخالطين ومصابين بفيروس كورونا.
وأوضح المتحدث باس���م ال���وزارة إي���اد البزم، في 
تصريح صحفي، أن اللجنة ُش���كِلت برئاس���ة قائد 
قوات األمن الوطني العميد جهاد محيسن، وتضم 
ممثلين عن جهاَزي الشرطة، والشرطة العسكرية.

وأش���ار البزم إلى أن »تشكيل اللجنة يأتي في إطار 
تش���ديد اإلج���راءات لمتابعة االلت���زام باإلجراءات 
المفروضة لمواجه���ة كورونا، في ظل ارتفاع أعداد 

اإلصابات مؤخًرا«.

ولفت إلى أن رئاس���ة اللجنة باشرت مهامها خالل 
األي���ام الماضي���ة، وعق���دت اجتماعات م���ع مدراء 
الش���رطة واألجه���زة المختصة ف���ي المحافظات؛ 

لمتابعة مهامها في تأمين البيوت المحجورة«.
وأوض���ح أن مهام هذه اللجنة تترك���ز في متابعة 
وتأمي���ن البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بس���بب 
وجود عدد من المصابين والمخالطين من أصحابها؛ 
من أجل ضم���ان التزامهم بالحج���ر المنزلي وعدم 

خروجهم ومخالطتهم لغيرهم.
أما رئي���س اللجنة العميد محيس���ن فقال إنه تم 
تخصيص ألف���ي عنصر على مس���توى قطاع غزة 
لتنفيذ المهام الموكلة للجنة، وهم من المنتسبين 
الج���دد الُمعّينين مؤخًرا في ق���وى األمن على بند 

التشغيل المؤقت.
وبّين محيس���ن أن اللجنة تتابع تأمين 1450 منزاًل 

وبناية سكنية في جميع محافظات القطاع.
وأعل���ن عن توقيف 31 مواطًنا مخالًطا خرقوا الحجر 
المنزلي االحت���رازي في جمي���ع المحافظات خالل 
األس���بوع الماضي، مش���يًرا إلى أنه تم نقلهم إلى 
مركز حجر خانيونس »أص���داء«، واتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم.
ودعا محيسن جميع المواطنين الخاضعين للحجر 
المنزل���ي من المخالطين والمصابي���ن، إلى االلتزام 
التام بهذا اإلجراء حرًصا على س���المتهم وس���المة 
المجتمع ولمواجهة تفش���ي الفيروس، خاصة بعد 

تسجيل ارتفاع في أعداد اإلصابات يومًيا.

بمشاركة ألفي عنصر
»داخلية غزة« تشكل لجنة لمتابعة البيوت المحجورة

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف مركز حقوق االنسان » بتسيلم« ، مس���اء السبت، النقاب عن أن 
»إسرائيل« وخالل س���عيها ضم المزيد من األراضي الفلسطينية دمرت 
بي���ن األع���وام 2015 - 2020 نح���و١٤ ألف دونم على ح���دود قطاع غزة 

المحاصر وتضّرر جّراء ذلك 1,402 مزارعًا .
ولف���ت المركز في تقرير له، إلى أن���ه :«بعد اندالع االنتفاضة الثانية في 
أيلول 2000 ش���رعت »إسرائيل« في تقليص الوجود الفلسطينّي داخل 
مناطق من قطاع غّزة متاخمة للشريط الحدودّي الذي يفصل بين القطاع 
و«إس���رائيل« بضمنها مساحات شاس���عة من األراضي الزراعّية. وضمن 
ذلك منعت إس���رائيل الفلس���طينّيين من فالحة هذه األراضي وفرضت 
قيودًا واس���عة تمنع الّدخول إليها. وعلى مّر السنين كان الجيش يجري 
تعديالت على هذه القيود تبعًا للمنطقة فحينًا كان الحظر يشمل أقرب 
500 متر من الش���ريط الحدودّي وأحيانًا كان ُعمق المس���احة المحظورة 
يص���ل إلى ألف متر وحت���ى 1,500 متر من���ه. إاّل أّن الجيش طوال هذه 
الس���نين اّتبع في هذا الشأن معايير مبهمة وتعّمد عدم تبليغ السّكان 

معلومات دقيقة.
وقال���ت المنظمة الحقوقية، إن إنف���اذ الحظر كان يتّم بطرق مختلفة من 
ضمنها إطالق الّنيران - الفّتاكة أحيانًا - نحو المزارعين أثناء انهماكهم 

في فالحة حقولهم ورّش المبيدات فوق األراضي المتاخمة للحدود. 
واكد »بتس���يلم« ان »إس���رائيل« دأبت بين األع���وام 2015 - 2020 على 
إت���الف المحاصي���ل الزراعّية في تل���ك األراضي وخاّصة بواس���طة رّش 
المبي���دات. وعن ذل���ك تفيد معطي���ات وزارة الزراعة الفلس���طينّية بأّن 
إس���رائيل دّمرت خالل األع���وام 2015 – 2020 نح���و 14,000 دونم من 
الحقول الّزراعّية وتضّرر ج���ّراء ذلك 1,402 مزارعًا. عالوة على ذلك تقوم 
إسرائيل بش���كل دائم داخل قطاع غّزة بأعمال تجريف لتمهيد األرض 

حتى مسافة 100 متر عن الشريط الحدودّي.

»بتسيلم«: »إسرائيل« 
تخنق قطاع غزة وتتجاهل 
القوانين والمواثيق الدولية

 أجبرت قوات االحت���الل أمس، المزارعين على مغ���ادرة أراضيهم في منطقة 
وادي أبو الريش في بلدة بيت أمر شمال الخليل تحت تهديد السالح.

وأفادت مصادر محلية و شهود عيان أن قوات االحتالل طردت المواطن عائلة 
المواط���ن محمد عبد الحمي���د جابر الصليبي من أرضها ف���ي منطقة وادي أبو 
الري���ش، المحاذية لمس���توطنة »بيت عين« المقامة عل���ى أراضي المواطنين 
ش���مال بيت أمر، إال أنها تصدت لالحتالل، ورفضت المغادرة، واس���تمرت في 

فالحتها وقطف ثمار الزيتون.
وأش���ارت المصادر، إلى أن جنود االحتالل هاجموا العائلة األس���بوع الماضي، 
وأجبروها تحت تهديد الس���الح على مغادرة أرضها، رغم أن المواطن الصليبي 

يمتلك قرارا من محكمة االحتالل العليا، للسماح له بالعمل في أرضه.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن 
مساء السبت، تسجيل 3 وفيات جديدة 
بفيروس كورونا ف���ي صفوف جالياتنا 
حول العالم، لترتف���ع حاالت الوفاة إلى 
298، وتس���جيل إصابة جديدة لترتفع 

اإلصابات إلى 6969.
وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع 
الجالية في الواليات المتحدة، بتسجيل 
حالة وف���اة جديدة بفيروس كورونا في 

لمواطنه س���بعينية،  الجالية   صفوف 
لترتفع عدد الوفيات الى 87 حالة، فيما 
لم تسجل اي اصابة جديدة هذا اليوم 

لتبقى عدد اإلصابات 4289.
لدى  وأعلنت س���فارة دولة فلس���طين 
الماني���ا تس���جيل أول حال���ة وفاة في 
صف���وف الجالي���ة بفي���روس كورون���ا 
للمواط���ن س���مير عبد الرحيم موس���ى 

)60عامًا(.
فلس���طين  دول���ة  س���فارة  وأف���ادت 

والقنصلية العامة لدى المملكة العربية 
السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة 
في صفوف الجالية، للمواطن س���لمان 
أحمد رضوان العك���ه )68 عامًا( لترتفع 

عدد حاالت الوفاة الى 101 حالة.
بولندا  ل���دى  اف���ادت س���فارتنا  كم���ا 
بفيروس  اصاب���ة جدي���دة  بتس���جيل 
كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد 
االصابات الى 7، فيما سجلت حالة وفاة 

سابقة.

الخارجية: 3 وفيات بـ »كورونا« في صفوف جالياتنا حول العالم

غزة/ االستقالل:
دع����ت الجبه����ة الديمقراطي����ة لتحرير 
الحاكم في  النظام  الس����بت،  فلسطين، 
االم����ارات إلى ع����دم االن����زالق أكثر في 
»مس����تنقع التبعي����ة المذلة لسياس����ة 
إدارة ترام����ب«، والتوقف ع����ن خطواته 
مصال����ح  تتج����اوز  الت����ي  التطبيعي����ة 
الشعوب العربية، والشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة ف����ي بيان صحفي أمس، 
إن هذا النظام »يش����كل ف����ي خطواته 
التطبيعي����ة انتهاكًا صريح����ًا وفاضحًا 
للش����رعية الدولية، من خالل اس����تقباله 
لوف����ود المس����توطنين اإلس����رائيليين، 
والتعاقد معهم على التعاون المشترك، 
بما في ذلك ش����راء إنتاج المستوطنات 

اإلس����رائيلية في الضفة الفلس����طينية 
وفي هضبة الجوالن المحتل«.

وأضافت الجبه����ة أن »الخطوة الجديدة 
لنظام دولة اإلم����ارات، تكذب االدعاءات 
المزيف����ة ب����أن التطبي����ع م����ع الكي����ان 
االسرائيلي من شأنه أن يدعم القضية 
الفلس����طينية وأن يعزز الدعوة للسالم 

في المنطقة«.
بش����رعية  »االعت����راف  أن  وذك����رت 
المستوطنات، وش����رعية المستوطنين، 
وعق����د اتفاقات التع����اون معهم، ما هو 
إال اش����تراك معلن في الحرب العدوانية 
لدول����ة االس����تعمار االس����تيطاني ضد 
ش����عبنا، وتش����جيع لها عل����ى مصادرة 
المزي����د م����ن األراض����ي الفلس����طينية، 

الفلس����طينيين  أصحابه����ا  وتهجي����ر 
وتشريدهم«.

ودع����ت الجبهة جامعة ال����دول العربية 
لتحدي����د موق����ف من سياس����ة تعاون 
المستوطنين، خاصة  اإلمارات مع  نظام 
وأنه����ا مخالفة صريحة لق����رارات القمم 
العربية، ومنها مقاطعة المس����توطنات 

ومنتجاتها.
وأكدت الجبهة أنه »من المعيب حقًا أن 
تلتزم دول االتح����اد األوروبي بمقاطعة 
المس����توطنات ومنتجاته����ا، في الوقت 
ال����ذي تندل����ق في����ه دول عربي����ة أكثر 
فأكثر وتنفتح ف����ي تعاون بال حدود مع 
أبوابها الستقبال  المستوطنات وتشرع 

وفود المستوطنين«.

»الديمقراطية« تدعو اإلمارات لعدم االنزالق أكثر بمستنقع التبعية المذلة

رام الله/ االستقالل:
يصادف اليوم األحد، الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني، الذكرى ال�32 
إلعالن االس���تقالل، حينما أعلن الرئيس الش���هيد ياسر عرفات، أمام المجلس 
الوطني الفلس���طيني، المنعقد في العاصمة الجزائرية عام 1988 اس���تقالل 

فلسطين.
وما زالت الكلمات التي رددها الش���هيد عرفات عند إعالن االس���تقالل حاضرة 
في أذهان أبناء ش���عبنا، والتي قال فيها: فإن المجلس الوطني يعلن، باس���م 
الله وباس���م الشعب العربي الفلس���طيني، قيام دولة فلس���طين فوق أرضنا 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
واس���تند هذا اإلعالن التاريخي الش���جاع، إل���ى الحق الطبيع���ي والتاريخي، 
والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين، وتضحيات أجياله 
المتعاقب���ة دفاعًا عن حرية وطنهم واس���تقالله، وانطالقًا م���ن قرارات القمم 
العربية، ومن قوة الش���رعية الدولية التي تجس���دها ق���رارات األمم المتحدة 
منذ 1947، ممارس���ة الش���عب العربي الفلس���طيني حقه في تقرير المصير، 

واالستقالل السياسي، والسيادة فوق أرضه.

اليوم.. الذكرى الـ32 
إلعالن االستقالل

االحتالل يخطر..
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االستقالل/ وكاالت:
ت����م مؤخرًا تتويج الحمام البلجيكي الجديد كيم، البالغ من العمر عامين 
، كأغلى حمامة في العالم بع����د أن قام جامع من جنوب إفريقيا بعرض 
ضخ����م يصل إل����ى 1.3 مليون ي����ورو )1.5 مليون دوالر( ف����ي مزاد على 

اإلنترنت.
طرحت Hok Van De Wouwer، مربي الحمام الش����هير في أنتويرب، 

بلجيكا مؤخًرا مجموعتها الكاملة من حمامات السباق للبيع هذا الشهر.
ويتمتع األب واالبن الثنائي غاستون وكورت فان دي ووير بسيرة ذاتية 
يحس����د عليها بين مربي الحمام، حيث ف����ازا بالعديد من ألقاب الحمام 
اآلس الوطنية والمركز األول على المس����توى الوطني، لذلك فال عجب أن 

يتم البحث عن طيورهم في المزاد المستمر عبر اإلنترنت. 
لكن مع ذلك، لم يتوقع أحد أن تحطم نجمة العرض، وهي أنثى تبلغ من 
العمر عامين تدعى New Kim ، الرقم القياسي العالمي ألغلى حمامة.

أغلى حمامة سباق في 
العالم تبلغ قيمتها

 1.5 مليون دوالر

 بدء دوام الأطفال يف ريا�س الأطفال بغزة وفق اإجراءات ال�سالمة والوقاية من فريو�س "كورونا"

االستقالل/ وكاالت:
زع���م العلم���اء أن قط���رات األن���ف المصنوعة 
باستخدام األجس���ام المضادة لفيروس كورونا 
المأخوذة م���ن بيض الدجاج يمك���ن أن تعطي 

.19-Covid �مناعة قصيرة األمد ل
وفقًا للديلي ميل، يصنع الدجاج أجسامًا مضادة 
للع���دوى تماًما كما يفعل اإلنس���ان، كما توجد 
المواد الكيميائي���ة المقاومة للعدوى بتركيزات 
عالية في بيضها، بحس���ب ما نش���رت صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية.
يستخدم الباحثون الطيور إلنتاج أجسام مضادة 
لفيروس كورونا س���ريًعا ويس���تخلصونها من 

صفارها على أمل أن تتمكن من مساعدة البشر، 
ويعتق���دون أنه إذا تم دمج األجس���ام المضادة 
للدجاج في رذاذ أو قطرات األنف، فيمكن أن توفر 

.19-Covid حماية قصيرة المدى من
يعتق���د الخب���راء أن قطرتين باألن���ف كل أربع 
س���اعات وتوفر مناعة مؤقتة في المواقف عالية 
الخطورة، كم���ا يتصورون أن اس���تخدام المواد 
الكيميائية المش���تقة من الدجاج عند الصعود 
إلى الطائرة أو دخول منطقة مزدحمة أو من قبل 
العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء العمل.

ال يوجد حالًيا أي دليل على أن األجسام المضادة 
للدجاج تقاوم فيروس كورونا لدى البش���ر حيث 

أن الدراسة مس���تمرة ، وتضم 48 مشارًكا، فيما 
يتميز استخدام بيض الدجاج كمصدر لألجسام 
المضادة بأنه سهل وغير مميت ورخيص الثمن.

كما يعتبر الحصول على األجس���ام المضادة من 
دم األنواع الحيوانية األخرى، بما في ذلك البشر 
، عملي���ة أكث���ر صعوبة، وقالت “داريا موش���لي 
روزي���ن” ، العالمة في جامعة س���تانفورد التي 
تق���ود المش���روع ، ل���� Science: “هناك فرصة 

كبيرة”.
ومع ذلك ، في حين أن األكاديميين الذين يقفون 
وراء المش���روع متفائلون بش���أن اس���تخداماته 

المحتملة ، فإن آخرين يشككون أكثر.

قطرات مضادة من بيض الدجاج تحمي من كورونا

كانبرا/ االستقالل:
ال ُتعتبر بذور المانجو صالحة لألكل نظرًا لهيئتها الّصلبة ويتم التخّلص منها في العديد 
من األحيان. لكّن الّش���اّبة األس���ترالية جيسيكا كولينز قّررت االس���تفادة من هذه البذور 
البتكار فستان غريب وطويٍل. وفي الّتفاصيل، فكانت جيسيكا تعمل في مزرعة للمانجو 
وأرادت اس���تخدام البذور اّلتي يتم تلفها، فاستفادت من فترة الحجر الّصّحي في المنزل 
وحصلت على فستاٍن يزن نحو خمسة كيلوغرامات استغرقها فترة أربعة أشهٍر لتحضيره. 

وم���ن جهتها، قالت كولينز: »جمعُت بادئ األم���ر 700 بذرة مانجو وقمُت بتنظيفها جّيدًا 
وتجفيفها ومن ثّم بدأُت عملية الخياطة والتصميم. كنُت أحب أن أدرس التمريض لكّن 
الموضة قد تكون خيارًا اآلن بخاصٍة وأنني أردُت من خالل هذه الخطوة أن أرفع مس���توى 
الوعي في المجتمع وتسليط الضوء على بعض بقايا الّطعام أو بعض المخّلفات اّلتي قد 

نستفيد منها بطريقة ذكّية«.

أسترالية تصنع فستانا 
من بذور المانجو

لندن/ االستقالل:
لقى أربع����ة أطفال مصرعهم حرقا في ش����قتهم، 

بسبب دخان السجائر.
وكش����فت الش����رطة البريطانية تفاصيل الحادث 
المروع الذي أس����فر ع����ن وفاة أربع����ة أطفال داخل 

شقتهم السكنية، بمدينة ستافورد.
وأفادت الش����رطة بأنها ألق����ت القبض على زوجين 
التهامهم����ا باإلهمال في رعاي����ة أبنائهم األربعة، 
وتركه����م يحترقون في المنزل وش����رب المخدرات 

التي أودت بحياة أوالدهم، بحسب صحيفة »ميرور« 
البريطانية.

وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى وفاة إيلي هولت، 
8 س����نوات، كيغان يونيت، 6 س����نوات، تيلي روز 
يونيت، 4 سنوات، وأولي يونيت 4 سنوات جميعا 

حرقا.
وأك����د التقرير الطبي أن الس����بب األساس����ي الذي 
تس����بب في حريق الشقة الس����كنية التي تسكن 
في تلك األس����رة هو دخان السجائر الذي ظن األب 

واألم أنه انطفأ، ولكن في الحقيقة كان هناك شرارة 
بسيطة لم تنطفأ كانت تصدر الدخان.

وقال����ت الش����رطة إن »األب واألم ل����م يلتفتا إلى أن 
األطفال يشاهدون التلفاز، وغادرا الغرفة، واشتعلت 
النيران في األطفال األربعة وهم نائمون واستيقظوا 

على تلك الكارثة«.
واتهمت الشرطة الزوجين باإلهمال لمسؤوليتهم 
الكامل����ة، ألن األب واألم كان����ا مدمني����ن ولم يقدما 

الرعاية الالزمة لألطفال.

وفاة 4 أطفال حرقًا بسبب دخان السجائر

القاهرة/ االستقالل:
لقي مس����ن مصرعه بعد االعت����داء عليه من قبل 
خطيب ابنته الس����ابق بواس����طة كرباج سوداني 
إثر خالفهما على رد الشبكة والهدايا التي سبق 

وأحضرها البنته أثناء فترة الخطوبة.
و تلق����ت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بورود بالغ 
لمأمور مركز ميت غمر بوفاة »عبد المقصود «، 55 
سنة، فرد امن بشركة، ومقيم في قرية دماص. اثر 
اصابته بنزيف حاد بالمخ إثر وصوله مستش����فى 

ميت غمر، وادعاء التعدى من آخرين.
وباالنتقال إلى مس����رح الجريمة اتهمت أس����رته 
»سمير ف«، 25 س����نة، نجار مسلح خطيب ابنته 
السابق، ومقيم بنفس القرية. نظرًا لوجود خالفات 

سابقة بينهما بعد فسخ الخطبة حول رد الشبكة 
والهدايا الت����ي أحضرها البنة المجنى عليه أثناء 

فترة الخطوبة.
وأفاد ش����هود عيان أن الجان����ي تربص بالضحية 
أثن����اء عودت����ه من عمل����ه واعتدى علي����ه بكرباج 
س����وداني من الخلف مس����ببًا له اصابات بظهره 

ورأسه من الخلف .
وتمكنت الس����لطات المختصة من إلقاء القبض 
عل����ى المتهم أثناء هروبه عن����د بعض أصدقائه 
وبمواجهته إعترف بإرت����كاب الواقعة وبرر ذلك 
برفض وال����د خطيبت����ه الس����ابقة المجني عليه 
تسليمه الهدايا التي أحضرها البنته أثناء فترة 

الخطوبة.

وقال: »ذهبت لمنزل خطيبتى السابقة وطلبت من 
والدها أن يعطين����ى كل الهدايا التي أحضرتها 
له����ا أثناء الخطوبة وذلك بعد فس����خ الخطبة ثم 
طردنى من منزل����ه، فتوجهت لمنطقة قريبة من 
مح����ل عمله وإنتظرت����ه أثناء عودت����ه من العمل 
وضربته بكرباج س����ودانى ع����دة مرات من الخلف 
انتقاما منه حتى س����قط غارقا في الدماء وتركته 
وهربت وعلمت بعد ذلك بوفاته في المستشفى.

وأض����اف: »أنا مكنتش عايز أقتل����ه أنا كنت بثأر 
لكرامت����ى وألنه ضح����ك على ورف����ض يعطيني 

الهدايا وطردنى من بيته«.
وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم 

للنيابة العامة للتحقيق.

شاب يقتل حماه ألنه رفض رد الهدايا

عشق أباد/ االستقالل:
كشفت تركمانستان مؤخرا عن تمثال ذهبي بطول 15 مترا، يجسد كلبا 
ينتمي إلى الساللة المفضلة لرئيس البالد قربان قولي بردي محمدوف.

وحضر الرئيس محمدوف والذي يحكم تركمانستان منذ العام 2007، 
مراس���م الكش���ف عن التمثال، وهو لس���اللة الكلب الراعي في آس���يا 

الوسطى.
وأقيم احتفال خاص بإسدال الستار عن التمثال الواقع بمنطقة حديثة 
ف���ي العاصمة عش���ق أباد، حيث وضع المجس���م عل���ى قاعدة تعرض 
فيديوهات لهذه الس���اللة من الكالب، علما أن التمثال صنع من البرونز 

إال أنه طلي بطبقة من الذهب عيار 24 قيراط.
ووصف بيان صادر عن حكومة تركمانس���تان التمثال بأنه يجّسد قيم 
»االحترام والشرف والشجاعة والقلب الودود لهذه الحيوانات الرائعة«، 

حسبما نقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وأضاف البيان أن التمثال »يس���لط الض���وء على دورها في مصير األمة 

والمكانة التي تحتلها في حياة التركمان«.
وتعد تركمانستان الموطن األصلي لهذه الساللة من الكالب، ويعتبرها 
الرئي���س محمدوف جزءا من الهوية الوطنية للبالد، وقد كّرس لها كتبا 
وقصائد، وس���بق له أن أهدى الرئيس الروس���ي فالديمير بوتن واحدا 

منها.
جدير بالذكر أن تمثال الكلب يعد أحدث نصب تذكاري تمت صناعته 
بطلب من الرئيس محمدوف، حيث س���بق له أن كشف في سنة 2015 

عن تمثال ذهبي له وهو يمتطي حصانا في العاصمة.

دولة آسيوية تكّرم 
كلبًا بتمثال ذهبي


