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القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���رر جيش االحتالل اإلس���رائيلي البدء بحملة 
لمكافحة عمليات التس���لل من الضفة الغربية 
المحتل���ة إلى داخ���ل فلس���طين المحتلة عام 

.1948
وقال الناطق بلسان جيش االحتالل إنه سيبدأ 
هذا األس���بوع بحملة »الدرع الفاصل« لمكافحة 

عملي���ات التس���لل آلالف الفلس���طينيين من 
الضفة الغربية باتج���اه الخط األخضر عبر عدة 

فتحات في السياج الفاصل.
في حين، س���يجري إش���راك ق���وات معززة من 
الش���رطة وبالتع���اون م���ع الش���اباك للحد من 
عمليات التس���لل المتكررة وبخاصة قبالة مدن 

قلقيلية وطولكرم.

جيش االحتالل يقرر شن حملة 
ضد عمليات التسلل بالضفة

الضفة الغربية- غزة / االستقالل:  
اقتحم عشرات المس���توطنين أمس األحد باحات 
المس���جد األقص���ى، ونف���ذوا جوالت اس���تفزازية 
تحت حماية جنود االحتالل،  كما طرحت "س���لطة 

التخطي���ط واألراضي" اإلس���رائيلية عطاءات لبناء 
1257 وحدة اس���تيطانية جديدة في مس���توطنة 
"جيڤعات هاماتوس"، جنوب القدس المحتلة، في 
الوقت ذاته، قصفت ق���وات االحتالل الصهيوني، 

عب���ر طيرانها الحربي ومدفعيته���ا، ، ثالثة مواقع 
ف���ي قطاع غزة وزعم االحتالل أن ذلك جاء ردرًا على 

إطالق صاروخين من غزة، تجاه مدينة 
المحتل���ة. وجدد عش���رات  أس���دود 

قصف »إسرائيلي« يستهدف 3 مواقع بغزة
عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى واالحتالل يطرح 

عطاءات لبناء مئات الوحدات االستيطانية بالقدس
رام الله- غزة/ االستقالل: 

أعلنت وزارة الصحة، أمس األحد، عن تسجيل 7 وفيات و976 إصابة بكورونا، 
و585 حالة تعاٍف من الفي����روس في الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين وقطاع غزة؛ خالل ال�24 ساعة الماضية، بعد فحص 

الجهاد اإلسالمي وسرايا القدس 
تنعيان المجاهد وائل البيطار

غزة/ االستقالل: 
أكد المتحدث باس���م حركة حم���اس عبد اللطيف القانوع ام���س االحد أن وفد 

حماس الذي غادر غزة امس االحد سيعقد لقاء مهم مع وفد حركة 
فت���ح اليوم االثنين في القاهرة. وأض���اف القانوع": اتصاالتنا مع 

7 وفيات و976 إصابة بكورونا
 في الضفة وغزة خالل 24 ساعة

القانوع: لقاء هام بين وفدي 
حماس وفتح بالقاهرة اليوم

غزة/ االستقالل:
نعت حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين وجناحها العس����كري »سرايا 

القدس« يوم أمس، الشهيد المجاهد وائل محمود البيطار )49 
عامًا( أحد مجاهديها بلواء غزة. وقالت حركة الجهاد اإلس����المي 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت قن����اة )كان( اإلس����رائيلية، بأن وزير الخارجي����ة البحريني، عبد 

اللطيف بن راش����د الزياني، س����يصل إلى دولة االحتالل 
يوم األربعاء المقبل في زيارة هي األولى من نوعها. يأتي 

وزير الخارجية البحريني 
يصل »إسرائيل« يوم األربعاء

بكيرات: االحتالل ُيخطط لتقسيم 
األقصى زمانيًا وتهويده بالكامل

االتحاد األوروبي يجدد موقفه بعدم شرعية 
المستوطنات باعتبارها غير قانونية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال نائ����ب مدير عام دائرة األوقاف اإلس����المية في الق����دس المحتلة 
الشيخ ناجح بكيرات، يوم أمس، إن االحتالل اإلسرائيلي ُيخطط لتهويد 
المسجد األقصى المبارك بشكل كامل، وفرض وقائع جديدة فيه، محذًرا 

بروكسل/ االستقالل: 
جدد االتحاد األوروبي، امس األحد، موقفه الثابت بعدم شرعية المستوطنات 
باعتباره����ا غير قانونية بموجب القانون الدول����ي. وأعرب االتحاد األوروبي، 

القيادي عدنان: األسير معتصم رداد بحالة مرضية صعبة

رام الله/ االستقالل: 
أفاد مكتب إعالم األس���رى بأن توترًا شديدًا يسود 
س���جن ش���طة عقب اقتحام قوات المتسادا لغرف 

األس���رى وس���حب األجه���زة الكهربائية. وأش���ار 
إعالم األس���رى في بيان له وصلت نسخة عنه 
"االس���تقالل" أمس األحد، إلى أن إدارة سجون 

االحتالل أغلقت الس���جن ال���ذي يعتقل فيه 
مئات األس���رى. وس���بق أن كشف 
عن إصابة عدد من األسرى في سجن 

توتر في سجن شطة بعد اقتحام قوات القمع لغرف األسرى

»كورونا« و »الشتاء«.. ناقوس 
خطر يضاعف مخاوف المواطنين 

غزة/سماح المبحوح: 
مع تزايد المؤش���رات والتوقعات بارتفاع عدد االصاب���ات بفيروس كورونا خالل 

فصل الش���تاء يعيش المواطنون في قطاع غزة حالة من الخوف 
06والقلق الكبيرين، خشية من انتقال العدوى إليهم، خاصوصًا من  02 02

البزم: اإلغالق الشامل يبقى 
أحد الخيارات لمواجهة كورونا

امل�صتوطنون يوا�صلون اقتحاماتهم لباحات امل�صجد الأق�صى 
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رام الله- غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة، أمس األحد، عن تس����جيل 7 وفيات 
و976 إصابة بكورونا، و585 حالة تعاٍف من الفيروس في 
الضفة الغربية والق����دس المحتلتين وقطاع غزة؛ خالل 

ال�24 ساعة الماضية، بعد فحص 4476 عينة.
وأوضحت وزيرة الصحة م����ي الكيلة، خالل تقرير يومي 
للحالة الوبائية لفيروس كورونا، وصل "االستقالل"، أنه 
)مواطنة  تم تس����جل 5 حاالت وفاة في الضفة الغربية ل�
72 عام����ًا من كفر راعي بمحافظة جنين، مواطن 64 عامًا 
م����ن بيت دجن بمحافظ����ة نابلس، مواط����ن 80 عامًا من 
مدين����ة رام الل����ه، مواطنة 46 عامًا م����ن ارتاح بمحافظة 
طولكرم، مواطن 83 عاما م����ن بيت أمر(، إضافة إلى وفاة 

مواطنين 69 عاما و78 عامًا من قطاع غزة.
وأضاف����ت أن اإلصاب����ات الجديدة توزع����ت في محافظة 
الخليل )54(، محافظة نابلس )144(، محافظة بيت لحم 
)26(، محافظة قلقيلي����ة )27(، محافظة رام الله والبيرة 
)78(، جني����ن )45(، أريح����ا واألغوار )18(، س����لفيت )8(، 
طولك����رم )37(، طوباس )8(، قطاع غ����زة )406(، ضواحي 

القدس )13(، مدينة القدس )112(.
ولفتت وزي����رة الصحة إلى وج����ود 39 مريضًا في غرف 
العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس 

االصطناعي.
وبش����أن حاالت التعافي، س����جل التقرير 262 حالة في 
الضف����ة الغربية )الخلي����ل 49، جني����ن 39، نابلس 35، 
طولك����رم 22، قلقيلي����ة 18، س����لفيت 9، طوب����اس 12، 
ضواحي القدس 78(، و293 في قطاع غزة، و30 بمدينة 

القدس.
وأش����ارت وزيرة الصحة مي الكيلة أن نسبة التعافي من 
عدوى الفيروس في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت 
نسبة اإلصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات %0.9 

من مجمل اإلصابات.
وبإم����كان المواطني����ن الذي����ن أج����روا فح����ص كورونا 
االستعالم عن نتيجة فحوصاتهم من خالل زيارة الموقع 
رق����م  وإدخ����ال   ،https://result.moh.ps اإللكترون����ي
الهوية، ثم الضغط على مربع )بحث(، بعدها س����تظهر 

نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص

غزة/ االستقالل:
نعت حرك����ة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين 
وجناحها العسكري "س����رايا القدس" يوم أمس، 
الشهيد المجاهد وائل محمود البيطار )49 عامًا( 

أحد مجاهديها بلواء غزة.
وقالت حركة الجهاد اإلس����المي ف����ي بيان نعي:" 
بقل����وب مؤمنة بقض����اء الله وق����دره، تنعى حركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين وجناحها العسكري 
"س����رايا القدس ، ابنها الب����ار األخ المجاهد/ وائل 
محمود البيطار "أبو محم����د" )48 عاما( الذي توفي 

فجر يوم أمس إثر جلطة قلبية حادة. "
وأوضحت الحرك����ة، أن المجاه����د البيطار انتمى 
لحركة الجهاد اإلسالمي في سن مبكرة من حياته 
، وش����ارك في العديد من المس����ؤوليات وكان من 

أكثر الشباب نشاطا في منطقة التفاح شرق غزة.
وأضافت الحركة، أن البيطار كان أحد أعمدة العمل 
الفني على مس����توى قطاع غزة، إضافة لمشاركته 
في لجان إعمار المس����اجد، ول����م يمنعه عمله في 
الجانبين الفني والتنظيمي ونش����اطه العام، من 
القي����ام بواجب����ه الجه����ادي فق����د كان رحمه الله 

عضوا فاعال ومجاهدا في "س����رايا القدس" الجناح 
العسكري للحركة.

وأكدت الحركة، أن البيطار عمل رحمه الله بإخالص 
ش����ديد وقضى حياته طائعا لل����ه تعالى ، مخلصًا 
مقب����اًل على العبادة والجه����اد، مثابرًا في عمله بارًا 
بوالديه مربيًا ألبنائه ، وحسن السيرة والسلوك، وال 

نزكي على الله أحدا.

وتقدمت الحرك����ة بأحر التعازي والمواس����اة، من 
عموم عائلة البيطار المجاهدة الكريمة ومن إخوانه 
وأبنائه وزوجته، س����ائلين الله تب����ارك وتعالى أن 
يتغمده بواس����ع رحمته وأن يس����كنه الفردوس 
األعل����ى وأن يجازيه خير الجزاء عّما قدم من أعمال 
بر وخير في حياته، وأن يعوضنا عنه خير العوض. 
كم����ا نعت س����رايا الق����دس، بكل آي����ات الجهاد 
واالنتص����ار، "وائل محمود إبراهي����م البيطار" " 49 

عامًا" أحد مجاهديها بلواء غزة.
وقالت سرايا القدس:" إن البيطار ارتقى إلى العال 
يوم أم����س، إثر جلطة قلبية مفاجئة، ليمضي إلى 
ربه بع����د حياٍة حافلٍة بالعطاء والجهاد والتضحية 

والرباط في سبيل الله.
وأضافت سرايا القدس: ""إننا في سرايا القدس إذ 
نعزي أنفس����نا وعائلة المجاهد البيطار نسأل الله 
أن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، ونعاهد 
شهيدنا المجاهد أن دماء الشهداء ستبقى سراجًا 
مني����رًا للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى 
المضي قدمًا في نهج المقاومة حتى تحرير كامل 

فلسطين الحبيبة.

الجهاد اإلسالمي وسرايا القدس تنعيان المجاهد وائل البيطار

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت قن����اة )كان( اإلس����رائيلية، بأن وزير الخارجي����ة البحريني، عبد 
اللطيف بن راش����د الزياني، س����يصل إلى دولة االحت����الل يوم األربعاء 

المقبل في زيارة هي األولى من نوعها.
يأتي ذلك في الوقت الذي صادق فيه مجلس الوزراء اإلسرائيلي، امس، 
على اإلعالن عن إقامة العالقات الدبلوماس����ية والسلمية والودية بين 

"إسرائيل" ومملكة البحرين.
وقال رئيس حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو في مس����تهل جلسة 
الحكومة األس����بوعية: إن إقام����ة العالقات الس����لمية والتطبيعية مع 

البحرين واإلمارات والسودان تشكل إنجازا هائال ل�"إسرائيل".
وأضاف: هذه هي نتيجة جهود متواصلة بذلناها على مدار س����نوات 
سعت إلى توسيع دائرة السالم وتحقيق سالم حقيقي وسالم مقابل 

سالم، وفق زعمه.

غزة/ االستقالل: 
أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع 
امس االحد أن وفد حم���اس الذي غادر غزة امس االحد 
سيعقد لقاء مهم مع وفد حركة فتح اليوم االثنين في 

القاهرة.
وأضاف القانوع": اتصاالتن���ا مع حركة فتح لم تنقطع 

ومصرون على نجاح مسار المصالحة".
وأش���ار إل���ى أن المصالح���ة ملف داخلي فلس���طيني 
ولم تتأثر بالمتغيرات اإلقليمي���ة والدولية، ورغم كل 
العراقيل س���نصل إلى الش���راكة وال بديل عن الوحدة 

الوطنية.
وقال���ت مصادر فلس���طينية، امس األح���د، إن وفدين 
م���ن حركتي "حماس" و"فتح"، س���يصالن إلى القاهرة، 

الستكمال جهود المصالحة الفلسطينية.
وأضافت المصادر : "إن الفدين برئاسة صالح العاروري 
نائ���ب رئي���س المكتب السياس���ي لحرك���ة حماس، 
وجبريل الرجوب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، 
سيعقدان لقاءات ثنائية باإلضافة إلى اجتماعهما مع 

المسؤولين المصريين في القاهرة.
وأش���ارت إلى مغادرة وفدي الحركة في غزة، برئاس���ة 
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، 
وأحمد حل���س عضو اللجن���ة المركزي���ة لحركة "فتح" 
ومف���وض التنظيم في غزة، غادرا القطاع عبر معبر رفح 

إلى القاهرة.
وأوض���ح المص���در، أنه م���ن المقرر أن يص���ل الرجوب 
والعاروري إلى القاهرة  بالتزامن مع وصول الحية وحلس، 
وذلك لعقد سلس���لة اجتماعات ثنائي���ة ومع القيادة 
المصرية لبحث آخر المستجدات السياسية واستكمال 

مباحثات المصالحة الوطنية وسبل تحقيقها.
وخالل شهر أيلول/س���بتمبر الماضي، أجرى وفدان من 
حركتي "فت���ح" و"حماس" لقاًء في مدينة اس���طنبول، 
اتفقا خالله على "رؤية"، س���تقدم لحوار وطني شامل، 

بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.
وفي 3 أيلول/س���بتمبر الماضي، عق���د األمناء العامون 
للفصائل الفلس���طينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، 

توافقوا خالله على إجراء انتخابات عامة.

وزير الخارجية البحريني 
يصــل »إسرائيــل« 

يــوم األربعــاء

7 وفيات و976 إصابة بكورونا
 في الضفة وغزة خالل 24 ساعة

القانوع: لقاء هام بين وفدي 
حماس وفتح بالقاهرة اليوم

رام الله / االستقالل: 
قال���ت وزارة الخارجية والمغتربين، أمس 
األح���د، إن االحتالل اإلس���رائيلي بإعالنه 
االس���تيطاني األخير، يهدف إلى تدمير 

حل الدولتين.
وأدانت الوزارة بأش���د العبارات، في بيان 
له���ا، ق���رار دول���ة االحتالل اإلع���الن عن 
مناقصة لبناء 1257 وحدة اس���تيطانية 
جديدة جنوب ش���رق الق���دس المحتلة، 
بهدف توسيع المس���توطنات في تلك 
المنطق���ة، وربطه���ا مع بع���ض، وكذلك 
ربطها بالعمق اإلسرائيلي، بما يؤدي إلى 
فصل القدس عن محيطها الفلسطيني 

خاصة من جهة جن���وب الضفة الغربية 
المحتل���ة، األمر الذي ي���ؤدي إلى توجيه 
ضربة قاضية لمبدأ حل الدولتين وفرص 
تنفيذه، وإغالق الب���اب أمام فرصة إقامة 
دولة فلس���طينية قابلة للحياة ومتصلة 

جغرافيا وذات سيادة.
وأضاف���ت أنه من الواض���ح تماما أن دولة 
الزمن في اس���تغالل  االحتالل تس���ابق 
الفت���رة االنتقالي���ة المتبقية م���ن إدارة 
الرئي���س ترم���ب لتنفي���ذ مش���اريعها 
االستعمارية التوسعية، والتي من شأنها 
تقوي���ض ف���رص تحقيق الس���الم على 
أساس مرجعيات الس���الم الدولية، وفي 

مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
وبين���ت أن هذه الق���رارات وما س���بقها 
م���ن ق���رارات تؤك���د أن دول���ة االحتالل 
ل���م تتوق���ف لحظة واحدة عن سياس���ة 
الضم واالس���تيطان ونقل المستوطنين 
وإحاللهم على األرض الفلسطينية، وأنها 
ماضية في سياستها القديمة الجديدة 
بزحف متواصل وت���آكل متكامل لألرض 
الفلسطينية المخصصة لدولة فلسطين.

وقال���ت: ننتظر ليس فقط بيانات اإلدانة 
التقليدي���ة الت���ي لم تعد تج���دي نفعا 
أو تش���كل رادع���ا لمنع دول���ة االحتالل 
من اس���تكمال مخططاته���ا في منع حل 

الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على 
حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة 
له���ا، ويجب عل���ى دول العال���م االرتقاء 
بمواقفها على مستوى الحدث والتعامل 
مع ه���ذه اإلعالنات والمخططات حس���ب 
خطورتها، واالنتقال إلى مساءلة ومحاسبة 
دولة االحتالل عل���ى كامل جرائمها التي 
ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وحقه 

بدولته المستقلة ذات السيادة.
وأك���دت وزارة الخارجية والمغتربين، في 
بيانها، أنها لن تتوقف عن مواصلة حماية 
الحق الفلسطيني والمطالبة به، وفي حث 
دول العال���م عل���ى تحمل مس���ؤولياتها 

السياس���ية والقانونية واألخالقية حيال 
جرائ���م االحتالل المس���تمرة والمتكررة، 
والمخالفات للقانون الدولي وقرارات األمم 
المتحدة ذات الصلة، وفي الوقت نفس���ه 
ستنقل هذه الجرائم إلى األمم المتحدة 
عب���ر مجلس األمن في جلس���ته المقبلة، 
والدولية  اإلقليمي���ة  المحاف���ل  وبقي���ة 
ذات العالقة، وستس���تمر في مساعيها 
حتى إنه���اء االحتالل وتجس���يد الدولة 
الفلس���طينية المس���تقلة ذات السيادة 
والتواص���ل الجغراف���ي والقابل���ة للحياة 
على ح���دود عام 67 والقدس الش���رقية 

عاصمتها األبدية.

»الخارجية«: االحتالل يهدف بإعالنه االستيطاني األخير إلى تدمير حل الدولتين
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بروكسل/ االستقالل: 
جدد االتحاد األوروبي، امس األحد، موقفه الثابت 
باعتبارها غير  المس����توطنات  بع����دم ش����رعية 

قانونية بموجب القانون الدولي.
وأع����رب االتح����اد األوروب����ي، على لس����ان ممثله 
الخارجية والسياس����ة األمنية  األعلى للش����ؤون 
جوزيب بوريل، عن قلقه البالغ إزاء قرار س����لطات 
االحتالل اإلسرائيلي طرح عطاءات لبناء وحدات 
اس����تيطانية جدي����دة بي����ن مدينت����ي القدس 

المحتلة وبيت لحم.
وقال بوريل، في بيان صحفي، أمس األحد، "إنني 

قلق للغاية من قرار الس����لطات اإلسرائيلية فتح 
ب����اب تقديم العط����اءات لبناء وحدات س����كنية 
لمستوطنة جديدة بالكامل...، هذا موقع رئيسي 
بين الق����دس وبيت لح����م في الضف����ة الغربية 
المحتلة، وأن أي بناء للمس����توطنات سيتسبب 
في إلحاق ضرر جس����يم باحتم����االت قيام دولة 
فلس����طينية قابلة للحي����اة ومتصل����ة جغرافيا، 
وعلى نطاق أوس����ع، بإمكاني����ة التوصل إلى حل 
الدولتي����ن المتف����اوض عليه بما يتماش����ى مع 
المعايير المتفق عليها دوليا وبأن تكون القدس 

العاصمة المستقبلية للدولتين".

وأضاف أن االتحاد األوروبي دعا "إسرائيل" مرارا 
وتكرارا إلى إنهاء جميع األنش����طة االستيطانية 

وتفكيك البؤر االستيطانية.
وتاب����ع أن "النش����اط االس����تيطاني المعلن عنه 
سيؤدي إلى استمرار إضعاف الجهود المبذولة 
إلع����ادة بناء الثقة بين الطرفين، وهو أمر ضروري 
الس����تئناف مفاوض����ات هادف����ة ف����ي نهاي����ة 

المطاف".
وقال: "بدال من ذلك، ينبغي على حكومة إسرائيل 
إظهار الرؤية والمس����ؤولية وإلغاء هذه القرارات 

السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس".

رام الله / االستقالل:
طالب مرك���ز حماية لحقوق اإلنس���ان، يوم أمس، المجتم���ع الدولي بالتدخل 
العاجل لوضع حد لالنتهاكات اإلس���رائيلية بحق المس���جد األقصى المبارك 

واستمرار اقتحام المستوطنون له. 
وأدان المركز في بيان له،  اقتحامات المس���توطنين لباحات المسجد األقصى 
وصم���ت المجتمع الدولي إزاء تلك الجرائم، مج���ددًا مطالبته بالتدخل العاجل 

لوضع حد لهذه االنتهاكات. 
ووفق���ًا  لمتابعة المركز  اقتحم عش���رات المس���توطنين ي���وم أمس، باحات 
المس���جد األقصى، ونفذوا جوالت استفزازية وأدوا بعض الطقوس التلمودية 

تحت حماية جنود االحتالل.  
الجدي���ر بالذكر أن س���لطات االحتالل االس���رائيلي  منحت األس���بوع الماضي 
المس���توطنين نصف س���اعة إضافية في اقتحامات الفترة المس���ائية، وجاء 
هذا القرار كاس���تجابة لمطالبة جماعة الهيكل بتش���ديد قبضتها والتصدي 
للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس ، ودعم  جهودها في المشاريع 

التهويدية.  
وأك���د المركز، أن ه���ذه االقتحامات تش���كل مخالفة لقواع���د القانون الدولي 
اإلنس���اني وألح���كام اتفاقية جني���ف الرابع���ة والمتعلقة بحماي���ة األماكن 
المقدس���ة ودور العبادة، كما يؤكد أن اس���تمرار صمت المجتمع الدولي على 
جرائم المستوطنين في األراضي المحتلة شجعهم على ارتكاب مزيدًا منها.

وطالب يطال���ب المجتمع الدولي ومنظمة اليونس���كو بالتحرك الفوري لوقف 
هذه االقتحامات المتكررة بحق األماكن المقدسة ودور العبادة، وضمان تمتع 
الفلس���طينيين وكافة المصلين المس���لمين بحقوقهم في المسجد األقصى 

واألماكن المقدسة.
 كما طالب المركز، الدول الس���امية والمتعاقدة عل���ى اتفاقية جنيف الرابعة 
بإدانة ه���ذه االنتهاكات التي يقوم بها المس���توطنون تح���ت حماية جنود 
االحت���الل والعمل على محاس���بة دولة االحتالل عل���ى مخالفتها  ألحكام هذه 

االتفاقية.  

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق����ال نائ����ب مدير ع����ام دائ����رة األوقاف 
اإلس����المية في القدس المحتلة الش����يخ 
ناجح بكي����رات، يوم أم����س، إن االحتالل 
اإلس����رائيلي ُيخط����ط لتهويد المس����جد 
األقص����ى المبارك بش����كل كامل، وفرض 
وقائ����ع جديدة في����ه، محذًرا م����ن خطورة 

المرحلة المقبلة على المسجد.
ووص����ف بكيرات ف����ي تصريح ل����ه، قرار 
ش����رطة االحت����الل تمديد فت����رة اقتحام 
المستوطنين لألقصى 45 دقيقة إضافية 
بأن����ه خطي����ر للغاية، وُيمه����د إلى فرض 

التقسيم الزماني للمسجد.
االحت����الل  أن  تماًم����ا  "واض����ح  وأض����اف 
يس����عى إلى تغيي����ر الوض����ع التاريخي 
القائم باألقصى، وف����رض وقائع جديدة، 
مس����تهدًفا بذلك اإلنس����ان والزمان، من 
خالل طرد الوجود الفلسطيني تحت حجج 
عنه،  وموظفيه  وإبع����اد حراس����ه  واهية، 
وتضييق الخناق على الناس ومنعهم من 

أداء صالة الجمعة بالمسجد".
يس����مح  "بالمقاب����ل  أن����ه  إل����ى  وأش����ار 
للمس����توطنين باقتحام����ه وإطال����ة فترة 
تواجدهم فيه، فهو يريد أن ُيغير الزمان".

وتاب����ع "لكن نقول لالحتالل إن المس����جد 
األقصى ال يقبل القس����مة على اثنين، وال 
يمكن أن يخضع ألي تقس����يم زماني وال 
مكاني، وأنه سيبقى للمسلمين وحدهم".

ولفت إل����ى أن س����لطات االحتالل مددت 
قبل حوالي ثالث س����نوات، فترة االقتحام 
لنص����ف س����اعة إضافي����ة خ����الل الفترة 
الصباحية، واليوم زادتها مدة 45 دقيقة 

في الفترة المسائية، بحجة السياحة.

وبي����ن أن "االحت����الل س����يزيد ف����ي هذا 
الزمان وسيخصصه فقط للمستوطنين"، 
مؤكًدا أن هناك خطة إسرائيلية مبرمجة 
زمانًيا  األقص����ى  لتقس����يم  وممنهج����ة 

ومكانًيا، ولتهويده وهدمه.
وأض����اف بكي����رات "نح����ن ننظ����ر بعين 
الخط����ورة لقرار االحت����الل، ونحمله كامل 
المس����ؤولية عن إجراءاته ضد المس����جد 

األقصى".
وش����دد عل����ى أن "الق����رار غي����ر مقبول ال 
رس����مًيا وال ش����عبًيا وال دينًيا، وأنه يأتي 

ضمن الحملة التي يقودها رئيس الوزراء 
لتنفيذ  نتنياه����و  بنيامين  اإلس����رائيلي 
مشروع "الدولة اليهودية"، وجعل مدينة 

القدس عاصمة يهودية بحتة".
واك����د أن لهذا القرار اإلس����رائيلي مخاطر 
كبي����رة عل����ى المس����جد األقص����ى، فهو 
"يمه����د للتقس����يم الزمان����ي والمكاني، 
وجعل المدينة المقدس����ة مستباحة من 
المتطرفين اليهود، في مقابل قلع جذورنا 

الفلسطينية العربية من المسجد".
وأش����ار بكيرات إلى أن المسجد األقصى 

يتعرض منذ انتش����ار في����روس "كورونا" 
تصاعدت  خطيرة  إسرائيلية  النتهاكات 

بشكل كبير.
وأوضح أن االحتالل اس����تغل الكثير من 
القدس،  ف����ي مدينة  لفرضها  اإلجراءات 
ما أدى لزيادة نس����بة الهدم إلى ما يزيد 
ع����ن 22 % عن الع����ام الماضي، وتدهور 
 ،85% بنس����بة  المقدس����ي  االقتص����اد 

وتدمير التعليم بنسبة 70%.
وبي����ن أن االحت����الل يس����تغل "كورونا" 
بشكل واضح ومناسب لتمرير مخططاته 

باألقص����ى، وباتت الفرص����ة اليوم مواتية 
لتنفي����ذ ذل����ك، مؤك����ًدا أن أي تغيير في 
الوضع القائم بالمس����جد ه����و أمر خطير 

ومرفوض.
وشدد على أن مواجهة إجراءات االحتالل 
تتطل����ب منا جميًعا تكثيف ش����د الرحال 
والرباط باألقصى بشكل دائم وعدم تركه 
مس����تباًحا من المس����توطنين، مع مراعاة 

إجراءات السالمة والوقاية من "كورونا".
وطالب بكيرات منظمة التعاون اإلسالمي 
وال����دول العربي����ة واإلس����المية بالقي����ام 
بمس����ؤولياتهم والتح����رك العاجل للجم 
االحت����الل واعتداءات����ه بح����ق األقص����ى، 

وتقديم قادته للمحاكمة.
والخمي����س الماض����ي، ق����ررت س����لطات 
اقتح����ام  فت����رة  تمدي����د  االحت����الل 
المستوطنين للمس����جد األقصى مدة 45 
دقيق����ة إضافية لم تك����ن قائمة منذ عام 
1967، بحس����ب وزارة األوقاف والش����ؤون 
الدينية الفلس����طينية، ف����ي المقابل لم 

تعلق أي جهة إسرائيلية على ذلك.
ولق����ي القرار تنديًدا ورفًضا فلس����طينًيا، 
معتبري����ن أنه يمث����ل تصعي����ًدا خطيًرا 
يهدف إل����ى تقس����يم المس����جد زمانًيا 
ومكانًيا، ويمس بالوض����ع القائم الديني 

والقانوني والتاريخي فيه.
ويقتحم المس����توطنون باحات األقصى 
يومًيا )عدا الجمعة والسبت( على فترتين 
صباحية تبدأ من الساعة 7:00 بالتوقيت 
المحل����ي، وتنتهي عند ال� 10:30 صباًحا، 
ومس����ائية من الس����اعة 12:30 وتنتهي 
عند الس����اعة 14:00، بعد إضافة الوقت 

الجديد.

رام الله / االستقالل:
قالت الرئاس����ة الفلس����طينية، ي����وم أمس، 
إن إع����الن وزي����ر الخارجي����ة األميركية مايك 
بومبي����و عزمه زيارة مس����توطنات في الضفة 
الغربية المحتلة "خطوة اس����تفزازية للشعب 

الفلسطيني وقيادته".
وأفاد الناطق باس����م الرئاسة نبيل أبو ردينة، 
ف����ي تصريح صحف����ي ، بأن "الزيارة س����ابقة 
خطيرة تؤكد تح����دي ه����ذه اإلدارة لقرارات 
الش����رعية الدولية، وفي مقدمتها القرار رقم 
2334 الذي دان االس����تيطان بموافقة االدارة 

االميركية السابقة".
في الس����ياق، أدان الناطق باس����م الرئاس����ة 

طرح حكومة االحتالل لعط����اءات بناء 1257 
وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس 

المحتلة.
وأضاف أبو ردينة أن "هذا القرار االستيطاني 
الجديد، ه����و اس����تمرار لمح����اوالت حكومة 
االحتالل التنكر لكل قرارات الشرعية الدولية 
التي أكدت مرارا أن االس����تيطان جميعه غير 

شرعي".
وأكد "ان اس����تمرار حكومة االحتالل في طرح 
العطاءات أو إقام����ة وحدات جديدة لن تغير 
من حقيقة أن كل االس����تيطان إلى زوال، وأن 
هذه المستوطنات غير شرعية ومخالفة لكل 

القرارات والقوانين الدولية".

وتاب����ع أب����و ردين����ة أن "هذا اإلع����الن يعني 
أن ه����ذه اإلدارة األميركية أصبحت ش����ريكا 
أساس����يا في احتالل األراضي الفلسطينية"، 
مؤكًدا أنه "ال يمك����ن لهذه الزيارة أو أي دعم 
أميركي لالستيطان اإلسرائيلي في األراضي 
الفلس����طينية أن يعطيه شرعية أو يغير من 

حقيقة أنه إلى زوال".
ولف����ت أبو ردين����ة إلى أن "إس����رائيل تحاول 
االس����تفادة من الدعم الالمح����دود من اإلدارة 
االميركي����ة الحالي����ة الت����ي قدم����ت لها كل 
دعم ممكن من أجل التوس����ع االس����تيطاني 
األراض����ي  م����ن  مزي����د  عل����ى  واالس����تيالء 

الفلسطينية".

بكيرات: االحتالل ُيخطط لتقسيم األقصى زمانيًا وتهويده بالكامل

»حماية« يطالب بوضع حد النتهاكات 
االحتالل في المسجد األقصى

االتحاد األوروبي يجدد موقفه بعدم شرعية المستوطنات باعتبارها غير قانونية 

أبو ردينة: إعالن بومبيو عزمه زيارة مستوطنات الضفة سابقة خطيرة
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

بلدية الن�سريات

نوع اآللية

جيب هونداي توسان

سيارة جيب تويوتا 2*4

العدد

�إعالن �شر�ء �آليات
تعل���ن بلدية النصي���رات عن رغبتها بش���راء )3( آلي���ات بطريق الظرف 

المختوم، وتحمل المواصفات التالية:~

فعلى م���ن يرغب يمكنه الحصول على كراس���ة العطاء من خالل الدائرة 
المالية في بلدية النصيرات

مالحظات:-
- يمكن الحصول على كراسة العطاء ابتداء من يوم االثنين الموافق 2020/11/16م.

- موعد فت���ح المظاريف يوم الخميس الموافق 2020/11/19م الس���اعة 
11ص في مقر البلدية. 

- مطلوب احضار فاتورة ضريبية.
- مطلوب احضار استقطاعات ضريبية وخلو طرف.

- البلدية غير ملزمة بأي جمارك أو ضريبة مقيدة على اآللية.
- المناقصة قابلة للتجزئة.

- اآلليات قابلة إلجراءات التسجيل والتنازل.
- البلدية غير ملزمة بأقل األسعار.

- رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

بلدية الن�سريات

دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�شعـار/ ب�شائع
بلديـة رفح

)MDPIII-CII( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
ا�سم امل�سروع الفرعي: توريد مواد لزوم �سيانة �سبكات الإنارة 

1. حصل���ت منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية -صندوق تطوي���ر وإقراض الهيئ���ات المحلية -على منحة 
م�ن مجموعة من الش���ركاء والممولين )باإلضافة الى مس���اهمة الس���لطة 
الوطنية الفلسطينية بنسبة %10 من تكلفة في برنامج تطوير البلديات 
المرحل���ة الثالثة / ال���دورة الثانية وق���د حصلت بلدية رف���ح على منحة 
فرعي���ة من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( 
لتنفيذ مش���روع توريد مواد لزوم صيانة شبكات اإلنارة وتنوي استعمال 
ج���زء من أموال ه���ذه المنحة الفرعية في عمل دفع���ات تحت العقد رقم 

MDPIIICII-1421117-20 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. تدعو بلدية رفح الموردين للتقدم الس���تدراج عروض أس���عار مشروع 

توريد مواد لزوم صيانة شبكات اإلنارة.
3. الم���وردون المعنيون يمكنهم الحصول عل���ى المعلومات الالزمة من 
بلدية رفح، الطابق الثاني، الدائرة المالية/مدير الدائرة المالية، الس���يد/ 
محمد محمود زعرب، جوال رق���م: 0599815396، هاتف: 2145242-08 
فاك���س:08-2145921 وذل���ك ابتداًء من الس���اعة 08:00 صباحًا وحتى 

12:30 ظهرًا، من تاريخ 16.11.2020 وحتى تاريخ 25.11.2020.
4. ع���روض األس���عار يجب أن تقدم عل���ى العنوان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2020/11/25 الساعة 12:30 ظهرًا وهو موعد فتح المظاريف. 
5. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة

  العنوان المش���ار اليه أعاله: بلدية رف���ح، الدائرة المالية، الطابق الثاني، 
الدائرة المالية

بلديـة رفح

الضفة الغربية/ االستقالل: 
دخل امس االحد ، سبعة أسرى أعوامًا جديدة في 

سجون االحتالل وهم :
األسير قاس����م معروف سليم سليمان )50 عاًما(، 
من س����كان محافظة نابلس، دخ����ل عامه 21 على 
التوالي في س����جون االحتالل، وذلك منذ اعتقاله 
بتاريخ 2000/11/15م، وهو محكوم بالس����جن 30 

عاًما.
األس����ير عبد العظيم عبد الحق موسى حسن )50 
عاًما(، من س����كان محافظة نابلس، دخل عامه 21 
وذلك منذ اعتقاله بتاري����خ 2000/11/15م، وهو 

محكوم بالسجن 33 عاًما.
األس����ير قتيبة محمد صالح مسلم )50 عاًما(، من 
سكان محافظة نابلس، دخل عامه 21 على التوالي 
في س����جون االحتالل، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 

2000/11/15م، وهو محكوم بالسجن 37 عاًما.
األس����ير خالد فخري خالد دراغم����ة )45 عاًما(، من 
س����كان محافظة طوباس،دخل عامه التاسع عشر، 
وذلك منذ اعتقاله بتاري����خ 2002/11/15م، وهو 

محكوم بالسجن 21 عاًما.
األس����ير يحيى محمد علي زه����ران )34 عاًما(، من 
سكان محافظة نابلس،دخل عامه السابع عشر على 

التوالي وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 2004/11/15م، 
وهو محكوم بالسجن 22 عاًما.

األس����ير حكيم باجس عطا الله ع����رار )35 عاًما(، 
من س����كان محافظة رام الله،دخل عامه الخامس 
عش����ر على التوالي في س����جون االحتالل، وذلك 
من����ذ اعتقاله بتاريخ 2006/11/15م، وهو محكوم 
بالس����جن 21 عاًما، كما دخل األس����ير إس����ماعيل 
موس����ى محمد الحدي����دي )44 عاًما(، من س����كان 
محافظ����ة رام الل����ه، عامه الس����ادس ، وذلك منذ 
اعتقال����ه بتاري����خ 2015/11/15م، وه����و محكوم 

بالسجن 20 عاًما.

جنين/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، 
الش���يخ خضر عدنان، إن األس���ير المريض 
معتصم رداد يعتبر أصعب حالة مرضية في 
سجون االحتالل الصهيوني بعد استشهاد 
األس���ير البطل كمال أبو وعر شهيد الحركة 

الوطنية األسيرة.
جاء ذلك خالل زيارة وفد من حركة الجهاد 
اإلس���المي لمنزل األس���ير المحرر س���امر 
درويش في بلدة سبس���طية في محافظة 
نابلس ش���مال الصفة المحتلة، لتهنئته 

بالحرية.

ونقل الش���يخ عدنان تهاني حركة الجهاد 
اإلسالمي واألسرى المحررين لألسير المحرر 
س���امر درويش باإلف���راج عنه من س���جون 

االحتالل بعد أن أمضى تسعة عشر عامًا.
وأبرق عدنان بالتحية لروح الش���هيد القائد 
أحمد الجعبري )محرر األس���رى( والش���هيد 
القائ���د بهاء أب���و العطا على ش���رف ذكرى 
الماضيين،  اليومين  استش���هادهما خالل 
مرساًل التحية للمقاومة الفلسطينية في غزة 
ولكافة أجنحتها، وكذلك لبلدة سبس���طية 
التي تتعرض لهمجي���ة وهجمات المحتل 

الصهيوني ومستوطنيه بشكل يومي.

رام الله/ االستقالل: 
طالب رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو 
بكر، أمس األحد، مؤسسات المجتمع الدولي بالضغط 
على حكومة االحتالل اإلس���رائيلي لإلفراج عن األسير 

المهندس محمد الحلبي )42 عاًما( من قطاع غزة.
وقال أبو بكر، في بيان وصل "االستقالل"، إن األسير 
الحلبي صاح���ب أطول محاكمة ف���ي تاريخ الحركة 

األس���يرة، واجه أكثر من 140 جلسة محاكمة خالل 
ثالث سنوات ونصف، وما يزال يعاني أمام ما يسمى 
بالقضاء االس���رائيلي الذي لم يس���تطع إدانته بأي 

تهمٍة تذكر منذ اعتقاله في يونيو/حزيران 2016.
وأض���اف "اعتق���ل الحلبي وه���و المدير الس���ابق 
لمؤسس���ة الرؤية العالمية في غزة المتخصصة في 
مجال اإلغاثة والمس���اعدات اإلنسانية، أثناء عودته 

من مدين���ة القدس عبر معبر بي���ت حانون/إيرز مع 
القطاع بعد اجتماع دوري للمؤسس���ة، بزعم تحويله 

أمواال ألحد التنظيمات في غزة".
وش���دد أبو بكر على أن هذه الته���م لم تثبت بحق 
الحلبي "بأي ش���كل من األش���كال"، رغ���م تعرضه 
للتعذيب والتنكيل؛ ما يتوجب إطالق س���راحه فورًا 

دون قيد أو شرط.

رام الله / االستقالل:
قال رئيس هيئة شؤون األس���رى والمحررين قدري أبو بكر، يوم األحد، إنه جرت 
السيطرة على دائرة تفشي فيروس كورونا في سجون االحتالل اإلسرائيلي، في 

ظل ثبوت أعداد األسرى المصابين عند 100.
وأوضح أبو بكر، في تصريح له، أن أعداد اإلصابات النهائية بين األس���رى توزعت 

بين10 إصابات في سجن "ريمون"، و90 إصابة في سجن "جلبوع".
وأضاف "يمكن أن نقول إنه تمت الس���يطرة على دائرة انتشار الفيروس، ونأمل 

أال تكون هناك أي إصابات جديدة بين األسرى".
وأشار إلى أن إدارة سجون االحتالل أجرت فحوصات لعدد من األسرى المصابين؛ 

للتأكد من تعافيهم.
ولفت إلى أن األس���رى المصابين بكورونا تتم متابعته���م من الصليب األحمر 

ومحامي الهيئة، وال يوجد إصابات احتاجت نقاًل إلى المشفى حتى اآلن.
وذكر أبو بكر أن الهيئة والصلي���ب األحمر طالبوا بإجراء فحوصات طبية لجميع 
األس���رى في سجن جلبوع واألقس���ام المخالطة للمصابين، لكن لم يأت رد حتى 

اليوم من إدارة السجون.
وق���ال إن الصليب األحم���ر أبدى اس���تعداده إلجراء فحوصات لبقية األس���رى 

المخالطين، وتوفير المعقمات في حال رفضت إدارة السجن القيام بذلك.
وأشار إلى أن إدارة السجن وفرت الكمامات في "كنتينا" السجن )الحصول عليها 

مقابل مبلغ مالي(، بعد الخطوات االحتجاجية التي نفذتها الحركة األسيرة. 

هيئة األسرى: السيطرة على 
انتشار كورونا بالسجون بعد 

إصابة 100 أسير

القيادي عدنان: األسير معتصم رداد بحالة مرضية صعبة

رام الله/ االستقالل: 
أفاد مكتب إعالم األسرى بأن توترًا شديدًا يسود سجن شطة عقب اقتحام قوات 

المتسادا لغرف األسرى وسحب األجهزة الكهربائية.
وأشار إعالم األس���رى في بيان له وصلت نسخة عنه "االستقالل" أمس 
األحد، إلى أن إدارة س���جون االحتالل أغلقت الس���جن الذي يعتقل فيه 

مئات األسرى.
وسبق أن كشف عن إصابة عدد من األسرى في سجن شطة بفيروس كورونا.

ويعتبر سجن ش���طة من أخطر سجون االحتالل ويخضع لحراسة أمنية مشددة 
حيث يضم مئات األسرى الفلسطينيين الى جانب سجناء جنائيين.

ويحيط بالسجن العديد من األسوار العالية التي يتجاوز ارتفاعها سبعة أمتار، 
إضافة الى أسالك شائكة وأبراج للمراقبة.

ويتعرض األس���رى في سجن ش���طة النتهاكات عديدة كالضرب والحرمان من 
الحقوق واالكتظاظ.

وُسمي هذا السجن باسم القرية الفلسطينية شطة، ويقع في غور بيسان جنوبي 
بحيرة طبرية.

توتر في سجن شطة بعد اقتحام 
قوات القمع لغرف األسرى

هيئة األسرى تطالب بالضغط على االحتالل لإلفراج عن »الحلبي«

7 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون االحتالل

غزة / االستقالل:
جددت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، يوم أمس، تأكيدها بدء س���ريان 
قرار إغالق المنشآت والمحال التجارية اعتباًرا من الساعة الخامسة وحتى إشعار 
آخر. وأفاد المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان مقتضب، بأن "الوزارة تؤكد 
ا من  على س���ريان قرار إغالق كافة المنش���آت والمرافق والمح���ال التجارية، بدًء

الساعة 5:00 مساء يوميًا.
ا من الساعة 8:00  وأش���ار إلى اس���تمرار العمل بقرار حظر التجوال المسائي بدًء
مس���اء. والخميس الماضي أصدت وزارة الداخلية بغزة القرار الجديد معللًة ذلك 

بارتفاع أعداد اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا.

الداخلية بغزة تؤكد بدء 
قرار اإلغالق عند الخامسة
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 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة رفح ال�سرعية البتدائية

يف الق�ضية التنفيذية )236/ 2020( )237 / 2020(
املو�سوع / اخطار تنفيذ حكم الن�سر) امل�ستبدل(

 دائرة التنفيذ بمحكمة رفح الشرعية
الى المنفذ ضده / محمد صبري القططي وعنوانه : رفح – تل الس���لطان – 
مسجد بالل س���ابقا والموجود خارج قطاع غزة طبقا للحكم الصادر ضدك 
من محكمة رفح الش���رعية لصالح طالبة التنفيذ : اسراء اياد عبد الحميد 
عقل نبلغك بأن عليك تنفذ أمر طالبة التنفيذ المذكورة الصادر ضدك .

قيم���ة نفق���ة زوجة قدره���ا )55( دينارا اردنيا ش���هريا ب���دءا من تاريخ 
2020/2/6م في القضية اساس تنفيذي 2020/236

قيم���ة تابع مه���ر معجل قدره���ا )4000( دين���ارا اردنيا, ف���ي القضية 
التنفيذية اساس تنفيذي 2020/237

قيمة رسوم ومصروفات قانونية
وذلك خالل أربعة عشر يوما من نشر هذا االخطار وبعكسه تجرى بحقك 

االجراءات القانونية
وحرر في 2020/11/12م

  وتف�سلوا فائق الحرتام والتقدير
 ماأمور تنفيذ حمكمة رفح ال�سرعية 

اإعالن �ضادر عن اجلمعية
 املحلية للخدامات املجتمعية 

يعلن رئيس إدارة الجمعية المحلية للخدمات المجتمعية عن عقد االجتماع 
العادي للجمعي���ة العمومية للع���ام )2020( وذلك ي���وم االثنين الموافق 
2020/11/23 الس���اعة 12:00 في مقر الجمعي���ة الكائن في المغازي خلف 

المسجد الكبير وذلك لمناقشة التقرير المالي واالداري لعام 2019م
وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :

اس���تمرار فتح باب االنتساب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية 
لعام )2020( وذلك حتى تاريخ 2020/11/17 

فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة وذل���ك لمدة يومين ايام من 
تاريخ 2020/11/18 الى تاريخ 2020/11/19

فتح باب االنسحاب واالعتراض لعضوية مجلس االدارة والجمعية العمومية وذلك 
لمدة يومين ايام من تاريخ 2020/11/21 حتى تاريخ 2020/11/22م

   ومع فائق الحرتام والتقدير ,,,
  جمل�س اإدارة اجلمعية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش����فت وس����ائل إعالم "إس����رائيلية" يوم أمس، أن قي����ادة جيش االحتالل 
ستجري تحقيقًا في أداء منظومة القبة الحديدية، التي لم تتصَد للقذائف 
الصاروخي����ة التي أطلقت من قطاع غزة، رغم إعالنه����ا جهوزية نظام الدفاع 

الجوي.
وكان���ت مصادر عبرية، زعم���ت أن عدة صواريخ أطلقت م���ن قطاع غزة، باتجاه 
مغتصبات "عس���قالن وأس���دود وبالماخيم وريشون ليتس���يون وغوش دان" 

جنوب "تل أبيب".
وبحس���ب قناة 13 العبرية، فإن صفارات اإلن���ذار دوت في تلك المناطق، فيما 
تح���دث عدد من المس���توطنين عن س���ماع دوي انفجارات بع���د رصد إطالق 

صواريخ من غزة.
وأكد مراس���ل قناة 13 العبرية أن س���تة صواريخ أطلقت من قطاع غزة س���قط 

بعضها في عسقالن واسدود  جنوب تل أبيب .
وقال يؤاف زيتون المراس���ل العس���كري ل� يديعوت أحرونوت:"إن االنفجارات 
سمعت أيضًا في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب، حيث أن 6 صواريخ أطلقت 
من غزة ، 2 منهما س���قطا في عس���قالن، و صاروخ واحد في اس���دود، و2 في 

غوش دان."
ووصف يوسي يهوشع الحادثة ب�"الخطيرة وغير عادية".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أك���د موق���ع "0404" العب���ري، أن جيش 
االحتالل اإلس���رائيلي لم ُيعلن حتى اآلن 
ما إذا كان إطالق الصواريخ من قطاع غزة 
الليلة قبل الماضية تجاه المس���توطنات 
اإلس���رائيلية، متعمدًا أم بسبب صواعق 

البرد.
وحس���ب الموقع العبري، ف���إن تقديرات 
كبار المس���ؤولين اإلس���رائيليين ُتشير 
إلى أن إطالق الصواريخ لم يكن مقصودًا 

وناجم عن صواعق البرق.
 وعل���ق الموق���ع عل���ى ذلك بالق���ول: إن 
"حجة البرق مزعجة كثيرًا.. هذه الحقيقة 
الصواريخ  أن  ف���ي  المتمثلة  المجنون���ة 
الساعة  "إسرائيل" على مدار  تستهدف 
طيلة أيام األسبوع دون أن يوضع لها حد، 

هي حقيقة ال يمكن تصورها".
 وأضاف، أنه في المرة السابقة تم تدمير 
منزل في مدينة بئر السبع بسبب صاروخ 
أصابه بش���كل مباشر أطلق من قطاع غزة 

بفعل البرق.

وأوض���ح الموقع العبري، أن "إس���رائيل ال 
تس���تطيع أن تع���رض مواطنيها للخطر 
كل شتاء بسبب البرق.. سواء كان إطالق 

الصواريخ متعمدًا أم بسبب البرق".
ودعا إل���ى القضاء على البني���ة التحتية 
للصواري���خ في غزة على الف���ور وإحداث 
دمار كبير، موضحًا "أنه في وقت الحق من 
هذا الش���تاء وفي فصول الشتاء التالية 

أرواحهم نتيجة  سيدفع اإلس���رائيليون 
هذه الصواريخ"، وفق تعبيره.

الجي���ش  إن قص���ف  الموق���ع  واعتب���ر 
اإلس���رائيلي لمواق���ع المقاومة بغزة بعد 
الليلة قب���ل الماضية  إطالق الصواري���خ 
"مزحة واستخفاف بحياة اإلسرائيليين".

وكان���ت وس���ائل إعالم عبري���ة، قالت إن 
صاروخين ُأطلقا من قطاع غزة، األول تجاه 

منطقة الس���احل والثاني تجاه أس���دود، 
وس���قطا في مناطق مفتوحة، دون وقوع 

إصابات.
وق���ال المتحدث باس���م جيش االحتالل، 
امس األحد، "إن طائرات ودبابات الجيش 
اإلس���رائيلي، هاجمت بنية تحت األرض، 
ونقاط عس���كرية لحماس بقطاع غزة رًدا 

على إطالق الصواريخ".

موقع عبري: اإلسرائيليون سيدفعون أرواحهم نتيجة صواريخ الشتاء بغزة االحتالل يجري تحقيقًا في إخفاق 
»القبة الحديدية« للتصدي للصواريخ

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدد وزير مالية االحتالل "يسرائيل كاتس"  بأن حكومته 
س���ترد على أي عملية إطالق نار من قطاع غزة، ولن تسمح 

باستمرار إطالق الصواريخ.
وق���ال كاتس في حديث إلذاعة الجيش اإلس���رائيلي "إن 
حكومته ال يمكن أن تقبل أي أعذار ، في معرض رده على 
س���ؤال فيما إذا كان إطالق الصواريخ تم بسبب البرق كما 

جرى العام الماضي.
وأض���اف "ل���ن نس���مح بأي إط���الق ن���ار عل���ى األراضي 
اإلس���رائيلية"، محم���ال حركة حماس المس���ؤولية عن أي 

إطالق نار من غزة.
وكان���ت مصادر عبرية، زعمت، أن عدة صواريخ أطلقت من 
قطاع غزة، باتجاه مغتصبات عسقالن وأسدود وبالماخيم 

وريشون ليتسيون وغوش دان جنوب تل أبيب.
وبحس���ب قناة 13 العبرية، فإن صفارات اإلنذار دوت في 

تلك المناط���ق، فيما تحدث عدد من المس���توطنين عن 
سماع دوي انفجارات بعد رصد إطالق صواريخ من غزة.

وأكد مراس���ل قناة 13 العبرية أن س���تة صواريخ أطلقت 
من قطاع غزة سقط بعضها في عسقالن و اسدود جنوب 

تل أبيب .
وقال ي���ؤاف زيتون المراس���ل العس���كري ل���� يديعوت 
أحرون���وت، إن االنفج���ارات س���معت أيضًا في ريش���ون 

لتسيون جنوب تل أبيب.
وش���نت طائرات االحتالل "اإلس���رائيلي" فجر يوم أمس، 
سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقصفت 
نقطة للضبط الميداني بصاروخين في حي النهضة، كما 
قصفت الطائرات أرضًا زراعية ش���رق رفح، واس���تهدفت 
نقطتي رصد تابعة للضبط الميداني شرقي حي الزيتون 
ش���رقي مدينة غزة، والثانية في بلدة بيت الهيا ش���مال 

القطاع.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زع����م رون ب����ن يش����اي كبي����ر المراس����لين 
صحيف����ة  ف����ي  العس����كريين  والمحللي����ن 
"يديعوت احرونوت" العبرية امس االحد أن: 
"حماس أبلغت "إسرائيل" عبر مصر وقطر أن 
الصواريخ أطلقت فجر االحد عن طريق الخطأ.

وأض����اف يش����اي أن حركة حم����اس أبلغت 
المصريين أن "س����بب اطالق الصورايخ من 
غزة هو إما بسبب األمطار أو لخلل فني خارج 
ع����ن إرادتها ولكن����ه لم يك����ن حدثا بفعل 

فاعل".
وأشار أن :"مصر أكدت "إلسرائيل" كما نقلت 
عن حركة حم����اس أن الصواريخ أطلقت من 

نقاط تحت األرض تتبع لها".
هذا وكشف  موقع األخبار العبري )0404(، 

م����ن جي����ش االحتالل،النقاب، عن  المقرب 
احتمالية أن يكون إطالق الصواريخ من قطاع 
غزة، فج����ر األحد، باتجاه موقع إس����رائيلية، 

بسبب حالة الطقس، وليس بفعل بشري.
وأوضح الموقع، أن "جيش االحتالل يفحص 
الوض����ع، بن����اء على أش����رطة فيديو أظهرت 
انطالق أحد الصواريخ، تزامنا مع عاصفة من 

البرق، ضربت قطاع غزة".
من جهت����ه ادعى الجيش اإلس����رائيلي أن 
صاروخين أطلقا من قطاع غزة، سقطا داخل 

األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وكانت طائرات االحتالل اإلسرائيلي شنت، 
فجر األحد، سلس����لة غ����ارات على قطاع غزة، 
كما قصفت نقاط رص����د للمقاومة، دون أن 

يسجل وقوع إصابات.

محلل »إسرائيلي«: حماس أبلغت الوسيط 
المصري أن الصواريخ أطلقت بالخطأ

وزير »اسرائيلي« يهدد: سنرد على أي 
عملية إطالق نار من غزة ولن نقبل عذر البرق

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال أوفي���ر جندلمان، المتحدث باس���م رئي���س حكومة االحت���الل بنيامين 
نتنياهو: إن ش���ركة "أجركسكو" ستقيم مزارع في اإلمارات، وستزود بتقنيات 

إسرائيلية متطورة.
والش���ركة المذكورة هي ش���ركة خاص���ة متخصصة في تصدي���ر المنتجات 

الزراعية المنتجة لدى االحتالل.
وبدأت الخضروات والفواكه اإلس���رائيلية بالتدفق في األسواق اإلماراتية قبل 

عدة أيام.
وع���رض أوفير جندلمان في حس���ابه عل���ى "تويتر"، صورًا ألحد األس���واق في 

اإلمارات تعرض فيه منتجات زراعية إسرائيلية.
وأض���اف: "أفضل وأفخ���ر الفواكه والخضروات اإلس���رائيلية، تب���اع حاليا في 
المتاجر واألس���واق اإلماراتية، بعد أن تم التوقيع على اتفاقية تمّكن مزارعين 

إسرائيليين من تصدير محاصيلهم إلى اإلمارات".
والفواك���ه والخض���روات الت���ي يصدرها االحت���الل لإلم���ارات، تنتجها مزارع 

المستوطنات بالضفة الغربية ومرتفعات الجوالن السوري المحتل.
ووقعت اإلمارات والبحرين، في 15 س���بتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع 
كامل للعالقات مع االحتالل، في خطوة عّدها الفلسطينيون "طعنة في الظهر 

وخيانة للقضية الفلسطينية".

شركة »إسرائيلية« تستعد 
إلقامة مزارع في اإلمارات
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و س���جلت وزارة الصح���ة في القطاع ، أمس األح���د، أعلى حصيلة 
)406( إصابة ووفاة مواطنين بفيروس كورونا  يومية لإلصابات، ب�
ف���ي قطاع غزة، في أكبر حصيله من االصابات منذ بداية انتش���ار 

الفيروس في القطاع في 24 أغسطس الماضي.
وأف���اد موجز التقري���ر اليومي لفيروس كورونا ف���ي قطاع غزة، أن 
اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 10532 اصابة، 
منها حاالت نش���طة حالي���ا 3223 حالة، متعافي���ن 7261 حالة ، 

وفيات 48.
�شتاء خمتلف 

المواطن أسامة مقبل رغم حبه لفصل الشتاء وتساقط األمطار لما 
في���ه خير وبركة تعم على المواطنين بقطاع غزة، إال أن قدوم هذا 
الفصل بات ممزوجا بالخوف والقلق بخالف األعوام الماضية التي 

سبقت انتشار فيروس كورونا.
وقال مقبل ل�"االس���تقالل" : " على الرغم  من حبي الشديد لفصل 
الشتاء، إال أن الشتاء الحالي مختلف عن أي شتاء سابق، فهو جاء 

مع وجود فيروس كورونا ، وارتفاع عدد المواطنين فيه بالقطاع". 
وأضاف : " في حال اصابتي بإنفلونزا عادية فأنا كأي مواطن مش 
حق���در أفرق بينها وبين أعراض فيروس كورونا، و بهيك حعيش 

حالة خوف و حسبب قلق لعيلتي". 
وأش���ار إلى أن فصل الشتاء موسم خير وبركة، النتشار أنواع عدة 
من الخضروات والفواكه ، إال أن هذا الش���تاء ، س���يكون األصعب 
علي���ه وعلى المواطنين، لخوفهم من التنقل والذهاب لألس���واق 

وشراء ما يشتيه بأي وقت.
ولفت إل���ى أن الخروج من المنزل بفصل الش���تاء ووجود فيروس 

كورونا له ثمن كبير، فال أحد يعلم من أين تأتيه العدوى، وال يدرك 
بأي نوع اصيب من الفيروسات. 

خوف م�شاعف
ولم تختلف المواطنة سامية مهنا عن سابقها، فهي أم لخمسة 
أطفال باتت تعيش بحالة من الخوف المضاعف مع دخول فصل 
الش���تاء ، جراء انتش���ار فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين 

بالقطاع.

وأوضحت أن أطفالها الخمسة في مراحل دراسية مختلفة، بدءا من 
رياض األطفال حتى الثانوية ، ومع الحديث عن انتظام المس���يرة 
التعليم���ة و عودة الط���الب للمدارس ، باتت تخش���ى من انتقال 
العدوى ألطفالها، داخل المدارس من طالب مخالطين ألقراب لهم. 
وبينت أنها حريصة على اتباع اجراءات السالمة والوقاية داخل 
منزلها وأثن����اء خروجها مع أطفالها، مش����يرا إلى أنها تتعمد 
بشكل دائم على توفير كافة األدوات الالزمة لوقاية أطفالها ، 

وتحرص على تذكيرها بها. 
ارتفاع اأعداد اال�شابات 

مدير دائرة "مكافحة العدوى" بوزارة الصحة بغزة،  رامي العبادلة، 
توق���ع ارتفاع أع���داد المصابين باإلنفلونزا الموس���مية وفيروس 
كورون���ا خ���الل فصل الش���تاء، نتيجة انتش���ار أن���واع أخرى من 
الفيروس���ات  بالهواء، تؤثر على جهازهم التنفسي ، الفتا إلى أن 
أعراض اإلنفلونزا العادية تتش���ابه مع أعراض فيروس كورونا مع 

اختالف بسيط بينهم.
وأوضح العبادلة ل�"االستقالل" أن االصابة بفيروس كورونا تتسبب 
بفقدان حاس���تي الش���م والتذوق واسهال ش���ديد، على عكس 
اإلنفلونزا العادية التي ال تتواجد بها تلك العوارض، إنما يحدث 

سيالن باألنف.
وبي���ن أن ارتفاع ع���دد االصاب���ات بفيروس كورونا خ���الل األيام 
القليل���ة الماضي���ة، نتيجة لعدم الت���زام المواطني���ن بإجراءات 
السالمة والوقاية، واس���تهتارهم الكبير الذي أبدوه بالتعامل مع 

المختصين من رجال األمن واألطباء. 
وأش���ار إلى أن األف���راح وبيوت العزاء أكثر األماكن التي تس���ببت 
بارتفاع عدد االصابات بقطاع غزة، على خالف المساجد والمدارس.

ودع���ا مدير دائ���رة "مكافحة العدوى" جمي���ع المواطنين لتحمل 
المس���ؤولية أمام الله والوطن كونهم جزء من المجتمع، وااللتزام 
بإجراءات الوقاية والسالمة، كالتباعد االجتماعي وارتداء الكمامة 
أثن���اء الخروج من منازلهم، مش���ددا عل���ى أن وزارة الصحة تتبع 
البروتوكوالت العالمية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، وتعمل 

على تطبيق التعليمات الجديدة كافة .

في ظل ارتفاع أعداد اإلصابات 

»كورونا« و »الشتاء«.. ناقوس خطر يضاعف مخاوف المواطنين 
غزة/�شماح املبحوح: 

م��ع تزاي��د املوؤ�ش��رات والتوقع��ات بارتف��اع ع��دد 
اال�شاب��ات بفريو���س كورون��ا خ��ال ف�ش��ل ال�شتاء 
يعي���س املواطن��ون يف قطاع غزة حال��ة من اخلوف 

والقل��ق الكبريين، خ�شية من انتقال العدوى اإليهم، 
خا�شو�ش��ًا م��ن ت�شاعد منحنى اال�شاب��ات اليومي، 
وانت�ش��ار اأع��داد اأخ��رى م��ن الفريو�ش��ات يف اجلو .  
وتاأث��رت فل�شط��ن من��ذ االأم���س ، مبنخف�س جوي 

م�شحوبًا بكتلة هوائي��ة باردة، ي�شتمر حتى اليوم 
االثن��ن ، لذا يك��ون اجلو غائًما جزئًي��ا اإىل غائم 
وب��ارًدا ن�شبًيا اإىل بارد، مع ت�شاقط زخات متفرقة 

من االأمطار. 

غزة / االستقالل:
أعلنت "اللجن���ة الوطنية لموظفي األجهزة األمنية تفريغات 
2005 فم���ا فوق" عن تقديم مقترح مبدئي عبر رس���الة إلى 
الرئيس محمود عباس؛ لحل أزمتهم المستمرة منذ 15 عاًما.

وطالبت اللجنة خالل المقترح، باالعتراف بموظفي "تفريغات 
2005" فما فوق كموظفين رس���ميين أس���وة بزمالئهم في 
الضفة الغربية، ورفع قيمة ما يتقاضونه شهرًيا إلى )2000 
شيكل( بداًل من )1500شيكل( بزيادة تكلف خزينة السلطة 

)12 مليون شيكل( فقط سنوًيا.
ودعت اللجنة السلطة للبدء باستخراج بطاقة التأمين الصحي 
بشقيه العس���كري والمدني الشخصي والعائلي لجميع من 
حرم���وا منه ألكثر من )13 عاًما(، لكنه���ا وافقت على تأجيل 

صرف مستحقاتهم اإلدارية والمالية لما بعد األزمة المالية.
وطالبت بإعادة روات���ب الموظفين المقطوعة منذ عام 2007 

حتى اليوم ب�"تقارير كيدية".
وقال المتحدث باس���م "تفريغات 2005" رامي أبو كرش ، إن 
المقترح جاء في ظل عدم التقدم في ملف األزمة المالية التي 
تعاني منها السلطة نتيجة اس���تيالء االحتالل اإلسرائيلي 

على أموال المقاصة.
وأض���اف "هذا المقت���رح ال يكلف خزينة الس���لطة أي أموال 
وال عالقة له بأم���وال المقاصة، وهو مقترح وحل مبدئي يبدأ 
باألمان الوظيفي لتفريغات 2005، خاصة بعد 15 عاًما، وهو 

حل عملي ومقترح وسط إلنهاء حالة المعاناة".
وتابع "جلس���نا مع المحافظين في قطاع غزة، وتحدثنا بهذا 
األمر، ولمسنا ترحيبا بالمقترح، وتم تسليمهم المقترح على 

أمل أن يتم تسليمه للرئيس أبو مازن، وننتظر الرد".

وأوضح أبو كرش أن المقترح "رس���الة م���ن أصحاب القضية 
أنهم غير معنيين بطرح مشكلة، وإنما طرح حلول مناسبة".

ويشتكي أصحاب " تفريغات 2005" من عدم حصولهم على 
أي نوع من التأمين الصح���ي لهم ولعائالتهم منذ 15 عاما، 

أسوة بنظرائهم موظفي السلطة.
وأشار المتحدث باس���م "تفريغات 2005" إلى وجود مقترح 
س���ابق من المحافظين بالتوجه إلى الرئيس بصفته الوحيد 
صاحب القرار بهذا الش���أن، الفتا إلى أنه تم مناقش���ة األمر 
وم���ا يعاني���ه موظف���ي 2005، والتوافق عل���ى تقديم هذه 

المقترحات كمخرج مبدئي لهذه المعاناة.
وقال أبو كرش: ""نأمل أن يحل هذا الموضوع ونتجاوز سياسة 
إدارة الظه���ر بإمضاء صغير وجرة قل���م من الرئيس صاحب 

القرار".
وفي عام 2005، وقبيل إجراء االنتخابات التش���ريعية، عّينت 
الس���لطة الفلس���طينية اآلالف من كوادر حركة فتح، ضمن 
األجهزة األمنية، فيما س���ّمي آنذاك ب� "تفريغات "2005، ثم 

ُأضيف عدد آخر عام 2007.
ورغ���م مرور عقد ونصف على مل���ف "تفريغات "2005 إال أن 
الملف بق���ي كصندوق أس���ود مقفل من الناحي���ة المالية 
واإلدارية، فيما يقول بعض المس���ؤولين عن���ه إن القضية 

برمتها "ُجّمدت بقرار سياسي من الرئيس".
وُأدرج أكث���ر من 11 أل���ف من هذه التفريغ���ات في موازنة 
الطوارئ التابعة لوزارة الش���ؤون االجتماعية، على أن يصرف 
لهم )750 ش���يكل( ش���هرًيا، وتم رفعها مؤخرا إلى )1500 
ش���يكل مقطوعة(، وهو ما عّده أبو كرش مدخاًل للتهرب من 

االستحقاقات المدنية والمالية الخاصة بهم.

غزة / االستقالل:
تراوح األزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلس����طينيين )أونروا( مكانها، في وقت تبذل فيه 
اللجنة االستش����ارية جهوًدا مكثفة لتوفير األموال 
الالزم����ة لدفع روات����ب موظفي الوكال����ة في مناطق 
عملياته����ا الخمس، ف����ي المقابل تس����تعد نقابة 
الموظفين لبدء خطوات تصعيدية يوم غٍد الثالثاء.

وق����ال المستش����ار اإلعالمي للوكالة ف����ي قطاع غزة 
عدنان أبو حسنة في تصريح له: "إن جهوًدا مكثفة 
ُتبذل لتجاوز األزمة الحالية التي لم تمّر على الوكالة 
منذ خمس����ة أع����وام، ونتمنى أن تنج����ح المحاوالت 
خاصة ونحن في خضم جهود كبيرة للحصول على 

األموال".
وأض����اف "الوكالة بحاجة ل�30 ملي����ون دوالر لصرف 
رواتب الموظفين لش����هر نوفمبر و40 مليون دوالر 
لرواتب الشهر القادم، ولألسف حتى اللحظة لم يتم 
تحوي����ل أي أموال كافية لدف����ع رواتب كاملة، لكننا 

نأمل أن تأتي الجهود بثمارها".
وتابع أبو حسنة "ال زال أمامنا أيام وقد تنجح الجهود 
وق����د ال تنجح، والقرار النهائي ل����م ُيتخذ بعد، لكن 
السيناريو الذي سيتم اتخاذه فيما إذا بقيت األمور 
على ما هي، وهو دفع جزء م����ن الراتب، والجزء األخر 

يتم إرجاؤه لحين ميسرة أو وصول األموال".
ولفت أبو حس����نة إلى أن اجتماًعا عقد يوم الخميس 

الماض����ي بين إدارة الوكال����ة ونقابة الموظفين، وتم 
إط����الع األخيرة على الوضع، والتي بدورها أعلنت عن 

خطواتها بتعليق الدوام لساعتين.
وفي هذا السياق قال نقيب موظفي "أونروا" في غزة 
أمير المسحال إن: "الوكالة أطلعتنا في االجتماع على 
توجه المفوض العام لدف����ع جزء من الراتب، وأبلغنا 

رفضنا له، كما رفضته االتحادات واللجان كافة".
وأضاف "لذلك سيكون لنا فعالية احتجاجية يوم غٍد 
الثالثاء باعتصام وتعليق للدوام الساعة ال�12 حتى 
نهاية الدوام، وهي رس����الة إلدارة الوكالة وللمجتمع 
الدولي إليص����ال صوتنا، ولدين����ا التفاف كامل من 
الدول المضيفة وغيرها من الجهات التي تقف إلى 

جانب مطالبنا".
وذكر أن "االتحاد س����يأخذ في عين االعتبار مصالح 
الجهات كافة من دول مضيفة وغيرها في خطواته 
االحتجاجية"، مؤكًدا وقوف الدول واللجان والفصائل 

وأولياء األمور إلى جانب االتحاد.
ولفت المسحال إلى أنه "سيتم تقييم الوضع مساء 
يوم غٍد الثالثاء واتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة 

القادمة بناًء عليه".
وأعلن����ت الوكالة مؤخًرا عن ع����دم قدرتها على دفع 
راتب كامل لموظفيها بس����بب األزم����ة المالية التي 
تواجهها، مش����يرة إلى أنها قد تضطر إلى دفع جزء 

من راتب الشهرين المقبلين.

مقترح جديد على مكتب الرئيس 
لحل أزمة »تفريغات 2005«

»جهود مكثفة« لتجاوز أزمة »أونروا« 
المالية.. واالتحاد يتجهز الحتجاجات
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حالة من الجدل تثار في اوس���اط االس���رائيليين بسبب سقوط عدة 
صواري���خ وصلت الى مغتصب���ات مجاورة »لتل ابي���ب«, فهناك من 
يق���ول ان هذه الصواري���خ انطلقت من قطاع غ���زة تجاه مغتصبات 
صهيوني���ة بفعل التغيرات المناخية الت���ي رافقتها اصوات الرعد 
والبرق والمطر والتي تس���ببت في انط���اق الصواريخ من مرابضها, 
بينما اعتبر اخرون ان الجهاد االس���امي الذي يحيى الذكرى االولى 
الستش���هاد قائد اركان المقاومة بهاء ابو العطا هو الذي يقف وراء 
اطاق هذه الصواريخ والتي جاءت متزامنة مع ذكرى معركة السماء 
الزرقاء واستش���هاد القائد في كتائب القس���ام الجناح العس���كري 
لحركة حماس احمد الجعبري, وفي كا الحالتين هي رس���الة س���واء 
ارس���لتها الطبيعية واالقدار االلهية لاحتال, الهدف الرئيس���ي 
منها ان يدرك ان المقاومة الفلسطينية يدها على الزناد, وان جرائم 
االحتال لن تم���ر مرور الكرام, وان الصواري���خ الرابضة في مخابئها 
على اتم الجهوزي���ة لانطاق تجاه المغتصب���ات الصهيونية في 
اي���ة لحظة طالما ان هناك انتهاكات ترتكب بحق الفلس���طينيين, 
واغتيال لقادتهم وتعدي على حقوق االسرى داخل سجون االحتال, 
وانتهاك لحرمة المقدس���ات, وجرأة على اراقة الدم الفلس���طيني, 
واستمرار للتوس���ع االستيطاني ومخططات الضم االستعماري, كل 
هذه الجرائم التي يرتكبها االحتال سيدفع ثمنها ان عاجا او اجا, 
فالمقاومة الفلس���طينية لن تصمت على تجاوزات االحتال بعد ان 
ارست قواعد القصف بالقصف, والدم بالدم, وعلى االحتال ان يدرك 
ان هذه ليس���ت شعارات ترفع لمجرد التلويح بها في وجه االحتال, 
انما هي حقيقة س���تطبق فعليا عل���ى االرض مهما كانت عواقبها, 

فغزة لن تكون الحلقة االضعف .    
»يوسي يهوشع« المحلل العس���كري بصحيفة يديعوت اليوم قال 
امس االحد ، ان »إس���رائيل« وحماس تريدان إنهاء الحادث الخطير 
الذي وقع الليلة الماضية بعد اطاق عدة صواريخ صوب »اس���رائيل« 
وص���ل إحداها الى البلدات المجاورة لتل ابيب ، باعتباره أنه بس���بب 
البرق, وهو ال يدرك ان المقاومة الفلس���طينية ال تحتاج الى مبررات 
عندم���ا تقصف مغتصبات االحتال الصهيون���ي, فطالما ان هناك 
اراضي محتلة, وعدو غاشم يقيم عليها, فان كافة المواثيق واالعراف 
الدولية تكفل لك ح���ق الدفاع عن ارضك, وممارس���ة كل الخيارات 
بم���ا فيها خيار الكفاح المس���لح,  وعلق ما يس���مى برئيس االركان 
الصهيوني السابق »موشي يعلون« على الصواريخ التي اطلقت من 
قطاع غزة بالقول » البرق؟! هذه مجرد كذبة .. الجهاد اإلس���امي هو 
من يقف خلف الصواريخ, والجهاد االس���امي عندما يقوم باي عمل 
عس���كري ضد االحتال الصهيوني ال يتواري او ينزوي عن المشهد 
انم���ا يقوم باإلعان عن قيامه بعمليات القصف,  المش���كلة تكمن 
لدى االسرائيليين الذين يتخبطون في مواقفهم وال يعرفون كيف 
يتعاملوا مع فصائل المقاومة الفلسطينية, التي تشكل شوكة في 
حلق االس���رائيليين, والتي تتزايد قوتها وقدراتها العسكرية رغم 

الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمسة عشر عاما, .
فمراس���ل قناة 13 العبرية زعم أن ستة صواريخ أطلقت من قطاع غزة 
سقط بعضها في عسقان و اسدود جنوب »تل أبيب« . وأن االنفجارات 
س���معت أيضًا في »ريشيون لتس���يون« جنوب »تل أبيب«, فاذا كان 
كل ه���ذا قد حدث الليلة قبل الماضية فاي���ن كانت القبة الحديدية, 
واين المض���ادات االرضية ومنظمة تكنولوجيا االحتال العس���كرية 
الت���ي تتباهى بها امام العال���م, اين كانت غائب���ة ام انها عاجزة عن 
مواجه���ة المنظوم���ة الصاروخية للمقاوم���ة والتي يت���م صناعتها 
محلي���ا وباقل االمكاني���ات, ان هذه هي اهم العوام���ل التي تؤثر في 
نفسية االس���رائيليين وتصيبهم باإلحباط, وهذا ما تدركه الحكومة 
الصهيونية جيدا, فتندفع بقصف عش���وائي لقطاع غزة كي توصل 
لإلسرائيليين انها ترد بقوة على فصائل المقاومة الفلسطينية , لذلك 
شنت طائرات االحتال »اإلس���رائيلي« سلسلة غارات على مدينة رفح 
جنوب قطاع غزة, وقصفت طائ���رات مروحية نقطة للضبط الميداني 
بصاروخين في حي النهضة ش���رق رفح. كم���ا قصفت الطائرات أرضًا 
زراعي���ة هناك, واس���تهدفت مدفعية االحت���ال نقطتي رصد تابعة 
للضبط الميداني ش���رقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، والثانية في 
بلدة بيت الهيا شمال القطاع, انه االفاس الصهيوني وبنك االهداف 
الوهمي, فمقاومتنا ستقاتل, والطبيعة وتغيرات المناخ ستقاتل معنا 
الن قضيتنا عادلة, يجب ان نبقى في حالة اشتباك دائم مع االحتال 

الصهيوني حتى نسترد حقوقنا المسلوبة.

التغيرات المناخية في 
خدمة الفلسطينيين 

رأي

يتداول الخبراء األميركيون المعنيون موضوع السياس���ة األميركية حيال الش���رق األوس���ط 
وتوقعاتها في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن. وكانت هناك أسئلة عدة، أهمها ثاثة 
هي: متى وكيف سيحدث التغيير األميركي بخصوص االتفاق النووي مع إيران؟ وهل هناك 
مش���روع تسوية للصراع الفلس���طيني اإلس���رائيلي؟ وما هو مصير اتفاقيات التطبيع؟ هذه 
األسئلة الثاثة، ال بد أنها راودت أذهان القادة السياسيين في العالم العربي، حيث ال يختلف 
اثنان على أهمية الس���ؤال: كيف سيتعاطى بايدن مع الشرق األوسط؟ نختار هنا، بالتظهير 
والتعلي���ق، األجوب���ة التي أدلى به���ا عدد من المختصي���ن األميركيين، ونش���رتها صحيفة 
“جيروزاليم بوس���ت”. وهم ديفيد ماكوفيسكي، مدير معهد واش���نطن لمشروع سياسات 
الشرق األدنى وعملية السام في الشرق األوسط، ومدير مشروع “كوريت” للعاقات العربية 
اإلسرائيلية في معهد واش���نطن، وقد شارك مع دينيس روس، في تأليف كتاب “األساطير 
واألوهام والس���ام”. كذلك شارك في اإلجابة عن أسئلة الشرق األوسط جوناثان شانزر، نائب 
رئيس المؤسس���ة األميركية للدفاع عن الديمقراطيات، ودينيس روس من معهد واشنطن، 
وهو المستش���ار والوس���يط األميركي المخضرم لعملية السام أثناء إدارتي كلينتون وجورج 
بوش األب. يقول ماكوفيس���كي “إن اإلدارة الجديدة س���تركز على كوفيد � 19 حتى بعد أن 
ظه���رت بوادر التوصل إلى لقاح. ذلك ألن اآلث���ار االقتصادية للجائحة مريعة جدا، وتفاقمها 
أكثر مش���كات أخرى كتغيرات المن���اخ والرعاية الصحية، ذلك باإلضافة إلى إش���كاالت في 
السياسة الخارجية، أبرزها كيفية التعامل مع الصين. لذا فإن على المعنيين بالشرق األوسط 

“معايرة” توقعاتهم جيدا، وأال يتفاءلوا بتحرك جوهري وشيك”!
جوناث���ان ش���انزر، أكد “إن  بايدن ي���رث الكثير من المصاعب المحلية التي من ش���أنها دفع 
الش���رق األوس���ط إلى أدنى قائمة األولويات. فهناك التعامل مع كوفيد – 19، إلى إعادة بناء 
االقتصاد، على النحو الذي يس���اعد على معالجة االنقس���ام السياسي في الداخل. وأعتقد أن 
طبيعة التفويض الذي عبرت عنه نتائج االنتخابات، تقضي بعدم التركيز على الخارج، وإبقاء 
األمور مركزة في الواليات المتحدة. إن األميركيين يأملون في أن تتولى الرئاس���ة اإلش���راف 
على توزيع اللقاح بش���كل جيد. وهناك تحديات داخلية أخرى تتطلب اهتمام الرئيس. لذلك 
أعتقد أن الشرق األوسط سيبدو أقل إلحاحا، على األقل في السنة األولى، أو ربما خال السنتين 
المقبلتي���ن”. ويؤكد دينيس روس، ما قاله زمياه، فيقول إن القضايا الداخلية س���تكون لها 
األولوية. مضيفا “ربما نش���هد طفرة للجائحة تصل إلى مئتي ألف إصابة يوميا بحلول شهر 

مايو. ال بد من التركيز على استباق الكارثة”.
ف���ي اإلجابة عن الس���ؤال المتعلق بالعودة إل���ى االتفاق النووي اإليراني، قال ماكوفيس���كي 
“الرئيس المنتخب، يرغب في تجديد خطة العمل المش���تركة مع األوروبيين، شرط أن تلتزم 

إيران بمح���ددات االتفاق. فاإليرانيون ل���م يمتثلوا. لذلك سيس���تغرق األمر بعض الوقت”. 
ويس���تطرد ماكوفيس���كي “إن العبارة األكث���ر أهمية في تصريحات باي���دن حول هذا األمر، 
هي قوله إن علينا التمحيص وعدم التعجل. ولعل هذا هو نقده الرئيس���ي إلس���رائيل، التي 

اعترضت على البند المتعلق بزمن انقضاء المهلة لوقف التخصيب”.
أما جوناثان شانزر فقال “إن القضية اإليرانية سُتطرح في وقت أقرب قياسا بغيرها. وال يزال 
هناك نقاش داخل مؤسس���ة السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي حول حكمة العودة إلى 
خطة العمل المشتركة. من بين المسائل المثيرة لاهتمام، تلك المتصلة بنوعية الموظفين 
الذين س���ينخرطون في تفصيات الملف النووي، هل هم مهندسون سابقون لخطة العمل، 
أم أش���خاص مختلفون؟ وهل ه���م مرتبطون بالجناح التقدمي للح���زب الديمقراطي أم أنهم 
يمثلون الوسطيين؟”. واستطرد “اإلس���رائيليون واإلماراتيون والبحرينيون قادرون اآلن على 
التحدث بصوت واحد. وأعتقد أن التحالف الجديد الذي نش���هده في الش���رق األوسط يمكن 
أن يكون له بعض التأثير على سياس���ة أميركا المستقبلية تجاه إيران. ففي المرات السابقة، 
كانت إسرائيل تتحدث وحدها، عندما أثارت اعتراضات. هذه المرة، ال أعتقد أن األمر كذلك”.

يرد دينيس روس على ش����انزر فيقول “من الصعب العودة إلى خطة العمل الش����املة 
المش����تركة. أنت تنظر في األمر على افتراض أن هناك مفاوضات ستس����تغرق بعض 
الوق����ت. لكنني أعتقد أن الموقف األول إلدارة باي����دن، هو عدم التواصل مع اإليرانيين. 
فهذه اإلدارة س����تكون معنية باستعادة موقف مش����ترك مع البريطانيين والفرنسيين 
واأللمان، لصياغة سياس����ة موحدة، ليس فقط بشأن القضية النووية، وإنما أيضا بشأن 

الصواريخ الباليستية وسلوك إيران في اإلقليم”.
وردا على الس���ؤال، ماذا س���يحدث التفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها بوس���اطة إدارة 
ترامب، وتلك المش���روعات الطبيعية التي في أطوارها الجنينية؟ أجاب ماكوفيسكي “أعتقد 
أن بايدن س���يبني على ما فعله ترامب بخصوص التطبيع. فه���ذه واحدة من القضايا القليلة 
الت���ي لم يعارض فيها اإلدارة الس���ابقة. بالعكس لقد رآها خط���وة عظيمة. وفي تقديري أن 
‘اتفاقيات إبراهيم’ يمكن أن تكون جس���را وليس طريقا التفافيا”. واستطرد “ومثلما أوقف 
االخت���راق اإلماراتي ضم الضفة الغربية، ربما يتك���رر الموقف، وفي كل خطوة تتخذها الدول 

العربية تجاه إسرائيل، تتخذ إسرائيل خطوة تجاه الفلسطينيين”.
ويجيب ش���انزر عن الس���ؤال قائا “أعتقد أن هناك إدراكا بين مستش���اري بايدن، أن هناك 
فرصا حقيقية لصنع الس���ام في أعقاب اتفاقات إبراهي���م. نحن نبحث في إمكانية انضمام 
س���لطنة ُعمان والمغرب والمملكة العربية الس���عودية وربما قطر. من ش���به المؤكد أن إدارة 
بايدن المس���تقبلية، س���وف تتطلع إلى االس���تفادة من تل���ك الفرص. الس���ؤال الوحيد هو 

حقيقة ما إذا كان س���ُينفق على الفلسطينيين نفس الوقت أو الجهد، لكي يتاءموا مع هذه 
العملية”. وأردف “ال يوجد سبب لتجاهل الفلسطينيين. يمكن للمرء متابعة هذه االتفاقيات 
الهامشية، وكل اتفاقيات التطبيع هذه، وفي الوقت نفسه يتعامل مع الفلسطينيين. أعتقد 
في الواقع أن هذا األمر سيعطي نفوذا لإلدارة. فعندما يرى الفلسطينيون أن دوال أخرى تسير 
على خطى اإلمارات والبحرين والس���ودان، س���يقتنعون بأن هذا سياق يشجع على التسوية. 
من الصعب تخيل أنهم قادرون على تجاهل هذا الس���ياق. حتى اآلن يبدو أن حدوث ذلك ال 
يزال صعبا جدا”. دينيس روس قال “أعتقد أن دوال أخرى س���تحذوا حذو اإلمارات والبحرين، 
لكنها س���تفعل ذلك بطريقة خطوة خطوة. يجب على الفلس���طينيين أيضا أن يدركوا أنهم 
تخلفوا عن الركب، وأن الدول العربية واضحة تماما في رفضها الس���ماح للفلس���طينيين بعد 
اآلن، بتحديد سياس���اتها حيال إس���رائيل وفق مصالحهم الخاصة”. ويتابع “هناك ش���يء 
أوسع يحدث اآلن. وهذا هو سبب استمرار عملية التطبيع هذه. لكن هذه العملية لن تستمر 
بالضرورة بنفس الطريقة التي تظهر فيها دولة عربية فجأة وتقول: حسنا، سنقوم بالتطبيع 
التام مع إس���رائيل. اعتقادي أننا س���نرى الدول العربية، وهي تقوم بخطوات أقل. لكنها على 
األرجح س���تقول لنفس���ها وللعالم العربي: انظروا، عندما نتخذ الخط���وة، فإننا ننتظر رؤية ما 
يفعله الطرف اآلخر لصالح الفلس���طينيين”. ويش���رح دينيس روس وجهة نظره قائا “في 
ذلك الس���ياق التدريجي، س���تقول الحكومات المتدرجة في اتج���اه التطبيع وكأنها تخاطب 

إسرائيل: نحن ال نعطي 100 في المئة وأيضا ال نطلب ِمنِك 100 في المئة”.
وحول احتماالت أن تتقدم إدارة بايدن بمبادرة س���ام بين الفلس���طينيين واإلسرائيليين، أجاب 
ماكوفيس���كي “أميل إلى االعتقاد بأن بايدن س���وف يتجه في المرحلة األولى، للعمل على إنهاء 
المقاطعة الفلسطينية. وأتوقع أن األمر سيكون أشبه باتخاذ خطوات رمزية في هذا الصدد، مثل 
إعادة فتح القنصلية األميركية في القدس الش���رقية، ومعرفة ما هو ممكن من خال اس���تئناف 
المساعدات اإلنس���انية للفلسطينيين. أعتقد أن الفلسطينيين س���يكونون أذكياء لجعل ذلك 
ممكنا من خال تغيير قوانينهم لكي يتحاش���وا اضطرار اإلدارة إلى االس���تمرار في العمل وفق 
قانون ‘تايلور فورس’ الذي أصدره الكونغرس لوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية )والقصد 

من هذا التنويه هو مسألة األعمال العسكرية ضد قوات االحتال، وما يسمونه التحريض(”.
أم���ا ديني���س روس فيعل���ق قائ���ا “ال أعتق���د بحدوث انف���راج كبي���ر بين اإلس���رائيليين 
والفلس���طينيين، وهذا ال يعني أن الدبلوماسية ستتوقف. فعندما ال توجد دبلوماسية، ينشأ 
الفراغ. وفي الحقيقة لم تجر محادثات سياس���ية مباش���رة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 
من���ذ ربيع عام 2014 ولن يكون صائبا إطاق بعض المب���ادرات الجديدة، الكبيرة والتلقائية، 

التي من المؤكد أنها ستفشل في هذه المرحلة”.

رحم الله الدكتور صائب عريقات طالما سمعت منه هذه الكلمات في حواراته 
السياس���ية ولقاءاته اإلعامية ، وهو يدافع عن وجود الس���لطة الفلسطينية 
الت���ي انبثقت عن اتفاقية أوس���لو عام 1٩٩3م  والتي جاءت - حس���ب قوله - 
لتنقل ش���عبنا من االحتال إلى االس���تقال ، ورحل صاحب هذا الشعار  ولم 
يشهد اللحظات المفرحة والتي ينتظرها مع الكل الفلسطيني التي سمعها 
منه كثيرًا بتحقيق االس���تقال، كما هي الوثيقة التي كتب كلماتها الشاعر 
الفلس���طيني محمود درويش وُس���ميت » وثيقة االستقال« ليتلوها ابو عمار 
رحم���ه الله أمام الحاضرين ف���ى دورة المجلس الوطن���ي ال1٩ الذى ُعقد في 
الجزائر يوم 1٥ نوفمبر عام 1٩٨٨ معلنًا » باس���م الله وباس���م الش���عب  قيام 
دولة فلس���طين على كامل ترابنا الوطني وعاصمتها القدس الشريف« ومنذ 
ذلك الوقت ونحن نحفر فى الصخر من أجل ترسيم دولة ولكن با جدوى ،  كما 
لم تش���هد القضية الفلسطينية منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا إال مزيدا من 
التراجع وضياع األمل باالستقال والدولة ، مات محمود درويش ورحل ابو عمار   
وش���عاره األبدي » لن يتحقق حلمى إال بك يا قدس » وعشرات آالف الشهداء 
قدمهم الشعب الفلسطيني وعش���رات آالف الجرحى وعشرات آالف األسرى 
قضوا زهرات ش���بابهم وأعمارهم داخل س���جون االحتال   من اجل تحقيق 
أهداف الش���عب  وطموحاته بالحرية واالس���تقال ولم يعدم شعبنا خياراته 
في المضي على طريق النضال بكافة أش���كاله وتقدي���م التضحيات ... وفى 
المقابل ال يزال العدو الصهيوني ماٍض في ممارساته وأطماعه  االستيطانية 
ف���ي الضفة الغربية وفرض وقائع جديدة عل���ى األرض كما انه يعمل جاهدًا 
على تغيير معالم مدينة القدس وتزييف تاريخها وتغيير اس���ماء شوارعها  
حتى تتحول الى مدينة يهودية خالصة ويعمل على تفريغها من س���كانها 
من خال التضييق عليهم بش���تى الس���بل بالطرد وس���حب الهويات الزرقاء 
وعمليات الهدم المس���تمرة لبيوتهم أمام مش���هد ومس���مع العالم كله وقد 
ُأعط���ى االحت���ال الصهيوني الض���وء االخضر من الرئي���س  األمريكي ال٤٥ 
للوالي���ات المتح���دة دونالد ترامب ال���ذى قدمها هدي���ة لنتنياهو على طبق 
م���ن ذهب  عاصمة أبدية وموحدة إلس���رائيل  ويتوح���ش العدو الصهيوني 
أكثر ف���ي جرائمه ضد أبناء ش���عبنا في الضفة والق���دس للتضييق عليهم 
ودفعهم للهجرة الى خارج فلس���طين، هذا كله جاء نتيجة الترهل في الوضع 
الفلس���طيني والتراجع الذى أصاب المسار السياسي الفلسطيني منذ توقيع 

اتفاقية اوس���لو مع دولة االحتال واالنقاب في الموقف الفلسطيني الرسمي 
ال���ذى مثلته منظم���ة التحرير الفلس���طينية والتي تم تأسيس���ها من اجل 
تحرير فلس���طين من البحر الى النهر مع اس���تمرار حالة الصراع حتى التحرير 
والعودة واذا بها تنحرف نحو االعتراف بدولة االحتال وتذويب مؤسس���اتها 
في مؤسس���ات السلطة الفلسطينية التي ُأنش���ئت بعد االعتراف بحق دولة 
الكيان في الوجود ما يعنى ) اس���تمرار االحت���ال( والحفاظ على أمنه ، مقابل 
أن يعترف العدو الصهيوني بمنظمة التحرير ممثا ش���رعيا ووحيدًا للشعب 
الفلس���طيني ولم يحصد الفلس���طينيون من ذلك إالاّ اندثار المشروع الوطني  
الفلس���طيني والذى ينادى البعض اليوم بإعادة تعريفه من جديد وإضعاف 
منظمة التحرير التي ليس لها أي تأثير على القرار السياس���ي الفلس���طيني 
وه���ى التي ل���م تعد تمثل ال���كل الفلس���طيني ، وفى ظل ه���ذه المتاهات 
السياس���ية التي تم���ر بها القضية الفلس���طينية  منذ ُط���رح الحل المرحلي 
عام 1٩٧٤م  الى اتفاقية اوس���لو إلى االنقس���ام الفلس���طيني إلى االنفصال 
السياس���ي والجغرافي بين غزة  والضفة لم تشهد القضية الفلسطينية أمًا 
بتحقيق االستقال  ، فيما غزة المنهكة  تتعرض لثاثة حروب اكلت األخضر 
واليابس وهى تؤكد تمسكها بس���اح المقاومة وترفض االعتراف بإسرائيل 
وتعي���ش حصارا ي���كاد يقتلها منذ ما يقارب  أربعة عش���ر عاما وعقوبات من 
إسرائيل ومن قيادة  السلطة الفلسطينية نفسها من أجل إغراقها فى أزمات 
إنس���انية ومعيشية واجتماعية والتي طالت أبناء حركة فتح أنفسهم ) حزب 
الس���لطة( حتى تعود غزة إلى بيت الطاعة ، وفى المقابل الضفة الغربية التي 
تجس���دت فيها مؤسسات السلطة التي أدلجت نفسها بأن الحياة مفاوضات 
دها العدو الصهيوني من كل مقومات الس���لطة والسيادة  والتي في ظلها جراّ
بمزيد من العربدة  واالس���تيطان والتهويد والقتل واالقتحامات واالعتقاالت 
بدون أي ردات فعل من قبل أجهزة السلطة والقائمين عليها ومحاولة تدجين 
الشعب الفلس���طيني هناك حتى ال يقاوم او يقوم بأي حراك في وجه جرائم 
االحتال ، وفى المقابل ما يحدث في دهاليز  الس���لطة من استقطابات وبروز 
مراك���ز قوى من أجل إثبات وجودها وأحقيتها في وراثة الرئيس الذى اقترب 
من سن التسعين والصراعات التي بدأت تطفو على السطح والصدامات داخل 
مخيم���ات الضفة والتخوف من مآالت األوضاع  ما بعد عباس وترتيب الخارطة 
الجغرافية فى الضفة الغربية بحس���ب خطة نتنياهو - ترامب وصفقة القرن 

مما سيجعلنا نؤكد جازمين بانه قد يكون الرئيس عباس هو البقية الباقية من 
تش���ظيات المشروع الوطني والذى ال يزال يحلم بدولة كيفما تكون ، خصوصا 
بعد موقفه الرافض لصفقة القرن  وعندما اكتش���ف ان أمريكا واسرائيل لن 
تعطياه ش���يئا وهناك تصميم أمريكي إسرائيلي بتنفيذ بنود صفقة القرن 
في ظل حكم ترامب حاول االحتماء بالمصالحة وعقد االجتماع القيادي لألمناء 
العامين على الفيديو كونفرنس ما بين رام الله وبيروت ، واستبشرنا جميعنا 
خيرا وهذا كان مطلب الكل الفلس���طيني ، ونتج عن هذا اللقاء ثاثة مخرجات 
مهمة وعلى رأسها تش���كيل القيادة الموحدة لقيادة المقاومة الشعبية في 
غضون خمسة اس���ابيع وفوجئنا بعدها وكأن اللقاء القيادي لم يكن وتوقف 
الحديث عن تنفيذ مخرجاته بعد أن تم القفز باتجاه موضوعة االنتخابات من 
جدي���د ، ودخلنا في أزمة قديمة جديدة تدور حول االنتخابات  ) التش���ريعي 
والوطني والرئاسي ، هل بالتزامن ، أم التشريعي قبل الوطني ، أم الوطني قبل 
التشريعي، ام تكون انتخابات التشريعي في غزة  والوطني في الخارج ويتم 
دمج التش���ريعي في الوطني مع زيادة بعض المقاعد من أجل إرضاء البعض 
ال���ذى ال يريد دخ���ول انتخابات التش���ريعي  وهل االنتخابات الرئاس���ية مع 
التشريعية ام بعد التشريعية  ... وانتظار المرسوم الرئاسي الذى لن يصدر ( 
وهكذا، واذا باألخبار تتوارد  ان الرئيس يعيش حالة انتظار نتائج االنتخابات 
األمريكية إن جاء دونالد ترامب يذهب باتجاه المصالحة التي يريدها وإن جاء 
جو بايدن الذى يختلف في ممارسته وسلوكه عن ترامب فإن الرئيس سيقلب 
ظهر المجن ويعود الى المفاوضات معتقدا أن بايدن س���يكبح جماع اسرائيل 
ويناوره���ا من أجل فرض حل الدولتين بأي ش���كل كان ويعيد دعم الس���لطة 
وفتح مكتب منظمة التحرير في واش���نطن ، ويعتقد البعض ان هذا ما يدفع 
الرئيس الفلسطيني  للتريث فى السير نحو المصالحة واالنتخابات والهروب 
من الشراكة الوطنية كما تريدها حماس والفصائل الفلسطينية األخرى ، مع 
ان  المراقبي���ن والمتابعين للسياس���ة األمريكية يؤكدون بان بايدن لن يقدم 
لنا إال مزي���دًا من طحن الهواء ولن يقدم أكثر مما قدمه لنا أوباما في عهده أال 
وهى األمنيات ألن دولة االحتال في الُعرف األمريكي خط أحمر ال يتجاوزه أي 
رئيس ديمقراطي كان أو جمهوري ... في ظل هذا كله من الصعب وبعد الذين 
غيبهم الموت عنا دروي���ش وعرفات وعريقات رحمهم الله والبقية الباقية أن 

نتحدث عن االستقال وهو بعيد المنال ...

توقعات سياسة بايدن في المنطقة العربية حسب الخبراء

مــن االحتــالل إلــى االستقــالل

بقلم: عدلي صادق

أحمد المدلل
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غزة/ االستقالل:
ش���هد قطاع غزة تدهورًا ح���ادا في عجلة 
االقتصاد نتيج���ة أزمة كورون���ا وإجراءات 
االحتالل التعسفية بفرض اإلغالق الشامل، 
عالوة على حجز أموال المقاصة التي عكست 
س���لبًا على المواطنين وأصح���اب المصالح 
التجاري���ة، نتيجة عدم تلق���ي الموظفين 
كامل رواتبهم، وباتت مشكلة تراكم أعداد 
الحركة  المرجعة كبيرة وتعرقل  الشيكات 
التجارية وتؤث���ر عل���ى اداء البنوك، حيث 
بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق 
الفلسطينية ما يقرب من 1.67 مليار دوالر 

منذ بداية العام.
ومنذ مطلع كانون الثاني/يناير حتى نهاية 
ايلول/سبتمبر، بلغ إجمالي قيمة الشيكات 
المقدم���ة للصرف في فلس���طين نحو 13 
مليار دوالر، وعدد أوراق الشيكات المرتجعة 
ف���ي الس���وق من خ���الل القن���وات الثالث 
المقاصة داخل البنك وفروعه والش���يكات 
مع االحتالل، نح���و 1.185 مليون ورقة، وال 
تتوافر بيانات للفت���رة المقابلة، وفي اذار/

م���ارس الماضي نفذت الحكوم���ة إجراءات 
لمواجه���ة جائح���ة كورونا ش���ملت إغالق 
مراف���ق اقتصادية، وحج���زًا إلزاميًا لغالبية 
ش���رائح المجتمع، وتتبع إجراءات الحكومة 
أخرى لس���لطة النقد بش���أن تجميد العمل 
بغرفة المقاصة، قبل أن تتراجع عنها مطلع 
نيسان/إبريل الماضي األمر الذي رفع وتيرة 

الشيكات المرتجعة.
وق���ال الخبير االقتص���ادي ماه���ر الطباع: 
إن ظاهرة الش���يكات المرجع���ة آخذة في 
الصعود نتيجة العديد من األسباب، أبرزها 
التطورات واألوضاع االستثنائية التي مرت 
بها األراضي الفلس���طينية في الس���نوات 

واالنقس���ام  الحصار  وتحدي���دًا  األخي���رة 
واالعتداءات اإلس���رائيلية المتكررة، والتي 
تس���ببت في إلحاق الضرر بالبنية التحتية 
العامة  والمرافق  اإلنتاجية  والمؤسس���ات 
والمس���اكن، م���ا انعك���س عل���ى الحركة 
التجارية بس���بب حالة الركود التي أصابت 
األس���واق التجاري���ة، وإضاف���ة إل���ى ذلك 
جائحة كورونا وما ترت���ب عليها من وقف 
عجلة االقتصاد، بسبب إعالن حال الطوارئ 
واإلج���راءات الصحية التي اتخذت الحتواء 
الجائحة األم���ر الذي أدى إل���ى زيادة عدد 

الشيكات المرجعة.

واضاف الطباع في تصريح له، إن تداعيات 
المرجعة، تؤثر  الش���يكات  تصاعد ظاهرة 
ف���ي االقتصاد وت���ؤدي إلى تباط���ؤ النمو 
االقتص���ادي، نتيج���ة ع���دم تس���ديدها 
ف���ي مواعيدها وعدم تحصيل الش���ركات 
والمنش���آت مس���تحقاتها المالي���ة ف���ي 
مواعيدها المحددة، ما يتس���بب في وجود 
حالة م���ن اإلرباك في التدفق���ات النقدية 
وع���دم تمكن هذه المنش���آت م���ن اإليفاء 
بالتزاماتها في مواعيدها وقد تقودها في 

بعض األحيان إلى توقف عملها وإغالقها.
وشدد الطباع على أن معالجة هذه الظاهرة 

تعد ضرورة ملحة من خالل مواصلة سلطة 
النقد، بما يضمن إعادة النظر في سياس���ة 
منح الش���يكات وعدم توس���ع البنوك في 
إصدار دفاتر ش���يكات إال بع���د التأكد من 
العميل وقدرته المالي���ة، الفتًا إلى ضرورة 
مراعاة الش���يكات المرجعة بسبب توقف 
المنش���آت مع أزمة كورونا، وعدم إدراجها 
ضمن تصنيفات س���لطة النقد، مع اتخاذ 
إج���راءات حازمة بحق أصحاب الش���يكات، 

للحد من هذه الظاهرة.
وب���دوره أكد الخبير االقتص���ادى ماجد أبو 
دية أن الفترة الحالية تش���هد إزديادا في 

أعداد الش���يكات المرجع���ة وقيمتها، مع 
أن س���لطة النقد وضعت ضوابط للحد من 
ه���ذه الظاهرة كإعطاء إنذار لكل من يتكرر 
لديه عدد الش���يكات المرجعة، وش���ددت 
سلطة النقد في منح شيكات جديدة ولكن 
التج���ار أصبحوا غير قادري���ن على التحكم 
بمواعيد تسديد الشيكات، وأن ذلك يفقد 
ثقة المتعاملين في الش���يكات التي تعد 
م���ن أهم المعامالت التجاري���ة بين الدائن 

والمدين.
وأوض���ح أبو دية ف���ي تصريح ل���ه أن أزمة 
الس���لطة المالية وارتفاع استحقاق القطاع 
الخ���اص وانخفاض الس���يولة وقلة اإلقبال 
على األس���واق، جميعها عوامل س���اهمت 
في رفع الشيكات المرتجعة، مشيرًا إلى أن 
معالجة هذه الظاهرة تعد ضرورة ملحة من 
خالل مواصلة سلطة النقد بما يضمن إعادة 
النظر في سياس���ة منح الش���يكات، وعدم 
توس���ع البنوك في إصدار دفاتر ش���يكات 
إال بع���د التأكد من العميل وقدرته المالية، 
الفتًا إلى ضرورة مراعاة الشيكات المرجعة 
بسبب توقف المنشآت بسبب أزمة كورونا، 
وع���دم إدراجها ضمن تصنيفات س���لطة 
النقد مع إتخاذ إجراءات حازمة بحق أصحاب 

الشيكات للحد من هذه الظاهرة.
وبي���ن أن جائح���ة كورونا ج���اءت في ظل 
أزم���ة معقدة ومركبة يعيش���ها االقتصاد 
الفلس���طيني في قطاع غ���زة، وعمقت من 
حالة التهميش وفاقمت من مظاهر الفقر 
والبطالة وأف���رزت مظاهر اجتماعية مقلقة 
مث���ل التس���ول وعمالة األطف���ال، وانكفاء 
الش���باب وحالة االحب���اط وتعزي���ز الرغبة 
بالهج���رة، والع���زوف عن المش���اركة في 

النشاطات االجتماعية والسياسية.

ارتفاع أعداد الشيكات المرجعة يعرقل عجلة االقتصاد وأداء البنوك في غزة

رام الله/ االستقالل:
قال وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي: إن تأثير جائحة 
كورونا على االقتصاد الفلس���طيني كان كبيرا جدا، خاصة 
في الفت���رة األولى من اإلغ���الق خاصة على المؤسس���ات 

الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح في تصريح له، أن الحكومة عملت على إعادة إنعاش 
االقتص���اد من خالل عدة برامج بتموي���ل من البنك الدولي 
واالتح���اد االوروبي والجهات المانحة، ما طرأ تحس���ن على 

الوضع االقتصادي.
وبين أن كافة المؤسس���ات باستثناء السياحية وما يرتبط 
بها، بدأت تعمل بشكل شبه طبيعي حسب طبيعة المهنة 

والعمل، والبعض منها يعمل بشكل أفضل مما كانت عليه 
قبل ظهور جائحة كورونا.

وأش���ار إلى أن اس���تهالك الوقود ارتفع بعد عملية االغالق 
وخاص���ة الس���والر وهو مؤش���ر عل���ى وج���ود تعافي في 
القطاع الصناعي وهناك عم���ل، أي أن القطاع االقتصادي 
الفلس���طيني عاد للعمل بنس���بة 80% عما كان عليه قبل 

جائحة كورونا.
وقال العس���يلي: إن ما يعكس هذا التحسن هو االيرادات 
الداخلية ل���وزارة المالية والتي وصلت إلى 80% عما كانت 
عليه قبل جائحة كورونا والحصار المالي، ونقص السيولة 

نتيجة دفع 50% من الرواتب.

غزة/ االستقالل:
أكد وكيل وزارة األش����غال العامة واإلسكان في قطاع 
غزة ناجي س����رحان يوم أمس، ان الوزارة انجزت %90 
من اعمار ما دمره االحتالل خالل عدوان 2014، وتشمل 
11 ألف وحدة س����كنية ُهدمت ف����ي العدوان و1000 
وح����دة ما قبل وبعد الع����دوان بإجمالي 12 ألف وحدة 

سكنية وتم إنجاز 10800 وحدة سكنية.
وقال سرحان في تصريح له، »ال زال لدينا 1200 وحدة 

سكنية تحتاج إلعادة إعمار، بحوالي 50 مليون دوالر.
وبي����ن ان حجم االحتياج المال����ي لألضرار الجزئية بلغ 
300 ملي����ون دوالر تم دفع ما يق����رب من 200 مليون 

دوالر وباق����ي 100 ملي����ون دوالر وهذه تواجهنا فيها 
مش����كلة كبيرة في ظل توقف الجه����ات المانحة عن 

الدعم.
وأش����ار س����رحان الى نه تم االتفاق مع »األونروا« قبل 
أيام بأن تقوم بالسعي الحثيث للحصول على األموال 
لألضرار الكلية والجزئي����ة لالنتهاء من عملية اإلعمار 
ونأمل أن يك����ون في العام الق����ادم منح ننهي فيها 
االعمار.، موضحًا انه بحاج����ة 50 مليون دوالر لالنتهاء 
من إصالح األضرار الكلية في البيوت واألبراج السكنية، 
وعندما تتوفر األموال يكون اإلنجاز أكثر مما يتصوره 

أي مانح.

وزير االقتصاد: قطاعات عادت للعمل 
بشكل أفضل مما كانت عليه قبل كورونا

وزارة األشغال: 1200 وحدة سكنية بحاجة لبناء 
واالتفاق مع األونروا لمحاولة توفير التمويل

 رام الله/ االستقالل:
س����جل الدين العام الفلسطيني مس����توى قياسيا 
جدي����دا، خالل العام الجاري، وس����ط زيادة حادة في 
االقتراض، ناجمة عن أزمة مقاصة مع إسرائيل بدأت 

منذ مايو/ أيار الفائت.
وأظه����ر مس����ح  أن إجمالي الدين العام )ال يش����مل 
المتأخرات(، المستحق على الحكومة الفلسطينية، 
س����جل 11.9 مليار ش����يكل، حتى نهاية سبتمبر/ 

أيلول الماضي.

ويضاف إلى رقم الدين العام 414 مليون ش����يكل، 
أعلن����ت وزارة المالية ع����ن اقتراضها ف����ي أكتوبر/ 
تشرين أول الفائت، ليس����تقر إجمالي الدين العام 

حتى أكتوبر الماضي 12.33 مليار شيكل.
ويتزام����ن ارتفاع الدين العام، مع أزمة مركبة، ناجمة 
عن تراجع اإليرادات المحلية كإحدى تبعات تفشي 
جائحة كورونا، وعدم تسلم الحكومة ألموال المقاصة 
منذ فاتورة مايو الماضي، بسبب وقف التنسيق مع 

إسرائيل.

ولتوفي����ر الس����يولة، لج����أت الحكومة إل����ى القطاع 
المصرفي الفلسطيني بشكل أساسي للحصول على 
ق����روض، إلى جانب االقتراض م����ن صندوق مصابي 
حوادث الطرق، وس����حب مبلغ 25 ملي����ون دوالر من 

قرض قدمته قطر.
ويتوزع الدي���ن العام المس���تحق على الحكومة 
الفلس���طينية حتى نهاية أكتوبر الماضي، بين 
دين ع���ام محلي بقيمة 7.84 مليارات ش���يكل، 
بينما بلغ الدين الخارجي حتى نهاية س���بتمبر 

4.48 مليارات شيكل.
وال تشمل أرقام الدين العام، متأخرات للحكومة على 
الموظفين العموميين الذين يتلقون في معظمهم 
أنصاف رواتب بحد أدنى 1750 ش����يكال، ومتأخرات 

على القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد.
وحت����ى 2019، بل����غ إجمالي قيم����ة المتأخرات على 
الحكومة الفلسطينية 14.5 مليار شيكل، ما يعني 
أن الدين العام والمتأخرات بلغ حجمها 26.83 مليار 

شيكل؛ ورقم المتأخرات مرشح لالرتفاع في 2020.

11.9 مليار شيكل إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة
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واشنطن/ االستقالل:
القومي  األم���ن   كش���ف مستش���ار  
الس���ابق ف���ي إدارة األمريكية، جون 
بولت���ون، أن ترامب قد يس���بب ضررا 
كبيرا لألمن القومي في البالد، معربا 
عن مخاوفه من أنه "لن يرحل بهدوء" 
بعد خسارة  االنتخابات الرئاسية  أمام 

بايدن .
خالل  بولت���ون  وجاءت تصريح���ات 
 "CNN" مقابل���ة تلفزيونية على قناة
ق���ال فيه���ا إن "الكثير م���ن الناس 
يعتقدون أو على األق���ل يأملون أنه 
سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، 
ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل 

سيكون عكس ذلك تماما".
وأض���اف بولتون قائ���ال: "أعتقد وأنا 
أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء 
الض���رر ليس فقط عل���ى البلد، ولكن 
بالنس���بة للح���زب، ه���ي أن يتحدث 
الق���ادة الجمهوري���ون، مثلما يفعل 
بالواق���ع  لالعت���راف  اآلن،  البع���ض 
وإدراك أن ج���و بايدن ه���و الرئيس 

المنتخب".
وحول مزاع���م تزوير االنتخابات التي 

يردده���ا ترامب قال بولت���ون: "لقد 
س���معنا من���ذ االنتخابات ع���ن أدلة 
هائلة كانت ستظهر تزويرا ومؤامرة 
كبيرا، لكننا لم نر ذلك حتى اآلن، وال 

أعتقد أن هناك أي شيء".
 وأضاف: "أعتقد أنه كلما طالت مدة 
هذا األمر كلما زاد األمر سوءا بالنسبة 
إلى  الوالي���ات المتحدة  وس���معتها 
عل���ى المس���توى الدول���ي على وجه 

الخص���وص عندم���ا ي���رون رئيس���ا 
منفصال ع���ن الواقع أكث���ر مما كان 

عليه من قبل".
وحول األم����ن القوم����ي األمريك����ي قال 
بولت����ون: "أعتقد أن هن����اك الكثير من 
الضرر الذي يمكنه فعله"، وأش����ار إلى 
إقالة ترامب لوزير الدفاع مارك إس����بر، 
معتب����را أن القرار يبدو بس����بب دوافع 
شخصية وقد يكون له "أضرار جسيمة".

ورأى أن "هذا ه���و الوقت الذي يأمل 
فيه خص���وم الوالي���ات المتحدة أن 
يتحول اهتمامنا، الستغاللنا بطريقة 
أو أخ���رى". كما انتق���د بولتون وزير 
بالوكالة كريس���توفر ميللر  الدف���اع 
الذي عينه ترامب، ووصفه أنه "قليل 
أك���د ثقته  لكنه  للغاي���ة"،  الخب���رة 
في القي���ادات العس���كرية للجيش 

األمريكي.

بولتــون يحــذر مــن قــرارات ترامــب األخيــرة

طهران/ االستقالل:
استهدفت القوات البرية التابعة للحرس الثوري اإليراني، بعمليات صاروخية 
ومدفعي���ة مواقع "الزم���ر المناوئة للثورة اإلس���المية اإليرانية خ���ارج الحدود 

الوطنية".
وحسب وكالة األنباء اإليرانية "إرنا"، فقد "أتت هذه العمليات ردا على األعمال 
الش���ريرة التي قامت بها الزم���ر المناوئة للثورة اإلس���المية اإليرانية، مؤكدة 

سقوط خسائر وأضرار جسيمة في صفوف األعداء.
وأكد مساعد شؤون العمليات في مقر حمزة سيد الشهداء، أن "اقتدار القوات 
المس���لحة في التصدي الفعال للزمر اإلرهابية المعادي���ة للثورة منعتها من 
القي���ام بعمل عس���كري ض���د الجمهورية اإلس���المية اإليراني���ة"، مضيفا أن 
"االستكبار العالمي حاول من خالل تنظيم الخاليا اإلرهابية وإرسال عناصرها 

العميلة إلى داخل البالد لتمرير مخططاتها الشريرة الغتيال أبناء الثورة".
وأكد الحرس الثوري االيراني، في بيان له، أن األمن القومي والحفاظ على هدوء 
ورخاء الشعب اإليراني السيما أهالي المحافظات الحدودية خط أحمر بالنسبة 
للقوات المس���لحة اإليرانية، مش���يرًا إلى أنه س���ينزل العقاب على الجماعات 

االرهابية على ممارساتهم المشينة واإلجرامية أينما كانوا.
وقال البيان، "إن القوات البرية للحرس الثوري اإليراني التي لن تجامل وال تميز 
بي���ن أي من الحدود ف���ي هذا الخصوص إطالقا، س���تقوم بإنزال العقاب بحق 

اإلرهابيين أينما كانوا على أعمالهم المخزية واإلجرامية".

الحرس الثوري يقصف مواقع 
لمجموعة كانت تستعد 
لعمل عسكري ضد إيران

الخرطوم/ االستقالل:
وصل العاصمة الس����ودانية الخرطوم ي����وم أمس، وفد 
"إسرائيلي"، في زيارة تهدف إلى تعزيز إعالن البلدين 

عن تطبيع العالقات، وسط رفض شعبي وحزبي.
فوي 23 أكتوبر الماض����ي، أعلن قادة الواليات المتحدة 
وإس����رائيل والس����ودان في بيان مش����ترك رسميا، عن 
توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العالقات 

بينهما.
وفي إط����ار اتفاق تطبيع العالق����ات، عبرت رحلة طيران 
تجارية إس����رائيلية للمرة األولى األسبوع الماضي أجواء 
الس����ودان، وقالت صحيف����ة "يديع����وت أحرونوت"، إن 
الرحل����ة أطلقت من مطار بن غوريون في إس����رائيل إلى 
مط����ار عنتيبي بأوغندا، بطائرة تابعة لش����ركة الطيران 

اإلسرائيلية "العال".

وكان����ت أحزاب سياس����ية ومنظمات أهلي����ة وتكتالت 
إعالمية وش����بابية وعلماء اعلنت عن تدشين ما يسمى 
ب�"القوى الش����عبية الس����ودانية لمقاوم����ة التطبيع مع 
"إسرائيل"، جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي في العاصمة 

الخرطوم.
28 حزب����ا وتكتال ومنظم����ة وقعوا على ميث����اق "القوى 
الشعبية الس����ودانية لمقاومة التطبيع مع "إسرائيل"، 
من أبرزهم حزب "المؤتمر الش����عبي"، وحركة "اإلصالح 
اآلن"، وحزب "منبر الس����الم العادل"، وتجمع "الش����باب 

المستقلين"، وهيئة علماء السودان.
كم����ا تضمنت قائمة الموقعين عل����ى الميثاق: االتحاد 
الس����وداني للعلماء واألئمة والدع����اة، وجماعة اإلخوان 
المس����لمون، وتجم����ع أكاديمون ضد التطبي����ع، ورابطة 

"إعالميون ضد التطبيع".

موسكو/ االستقالل:
أعلنت ش���ركة مالية سويسرية عن احتمال الحصول على 
نموذج مجمد من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس 
كورونا، لكن ذلك س���يأخذ وقتا إضافيا على اإلنتاج ويقدر 
أن يس���تهلك موادا إضافية أخ���رى للحصول عليه بهذه 

الطريقة.
وأصدرت الش���ركة المالية السويس���رية بيان���ا قالت فيه 
"يمك���ن تخزين اللق���اح في صورة مجفف���ة والتي يمكن 
أن تكون ميزة عند توزيعه وتس���ليمه إلى المناطق التي 
يصعب الوصول إليها. وهذا يمكن أن يساعد في التغلب 
على المش���اكل الت���ي تواجهها اللقاح���ات األخرى التي 

تتطلب التخزين البارد والشحن".
وأضاف���ت الش���ركة "تظهر البيان���ات أن فعالي���ة اللقاح 
المجم���د المخزن في درجات ح���رارة تتراوح بين 18 درجة 

تحت الصفر و 20 درجة تحت الصفر يمكن مقارنتها في 
المناعة مع اللقاح المجفف بالتجميد )المخزن في درجات 

حرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات(".
وصدر التقرير الشركة السويسرية بعد مفاوضات بشأن 
المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح بين ممثلين 
عن المركز الروسي "غامالي" وفريق من الخبراء والمحللين 

السويسريين.
وكان����ت روس����يا قبل ذل����ك قد أعلنت عن تس����جيل 
أول لق����اح في العالم ضد فيروس كورونا في ش����هر 
أغس����طس/ آب الماض����ي، وحتى اآلن تم تس����جيل 
لقاحي����ن، األول "س����بوتنيك – V" ويط����وره مرك����ز 
"غامالي" ألبحاث األوبئة واألحي����اء الدقيقة، والثاني 
أطل����ق عليه اس����م "إيبيف����اك كورونا" يط����وره مركز 

"فيكتور" الحكومي".

إعالن إمكانية تحويل اللقاح الروسي 
إلى مادة مجمدة ألهداف تسويقية

على وقع الرفض الشعبي.. وفد 
»إسرائيلي« يصل الخرطوم

أسمرا/ االستقالل:
أكدت إريتريا تعرضها لقصف بالصواريخ 
من األراض���ي اإلثيوبية، بع���د أن هددت 
"الجبه���ة الش���عبية لتحري���ر تيغ���راي" 
بقصف الم���دن اإلريترية بع���د اتهامها 
بش���ن هجمات على المناط���ق الحدودية، 
بينم���ا عزز الجي���ش اإلثيوب���ي قواته في 

إقليم تيغراي.
وفي أول تعليق رسمي إريتري، أكد سفير 
أس���مرا في اليابان إستفانوس ما تداولته 
األنباء بش���أن القص���ف الصاروخي الذي 

تعرضت له بالده يوم أمس.
وقال الس���فير في تغريدة له على حسابه 
بتويت���ر "ف���ي مايو/أي���ار 1998، أعلن���ت 
الجبهة الش���عبية لتحرير تيغراي الحرب 

الش���املة على إريتريا. نف���ذت 3 هجمات 
 ،)2000-1998( إريتري���ا  لغزو  عس���كرية 
نزح مليون ش���خص وطرد 76 ألف إريتري 

وإثيوبي من أصل إريتري من إثيوبيا".
وأضاف "وكثفت جبه���ة تيغراي أعمالها 
غي���ر القانونية الجبانة م���رة أخرى في 13 

نوفمبر/تشرين الثاني 2020".
وكان دبلوماسيون إقليميون أكدوا لوكالة 
رويت���رز أن ما ال يقل عن 3 صواريخ أطلقت 
على العاصمة اإلريترية أسمرا من إثيوبيا.

يأتي ذل���ك بعد أن قال المتحدث باس���م 
إقلي���م جبه���ة تيغ���راي قيتاش���و ردا إن 
قوات اإلقليم س���تقصف أس���مرا ومصوع 
في إريتريا، ردا على الهجوم الذي ش���نته 
القوات اإلريترية على المناطق الحدودية، 

متوعدا باستمرار الهجمات.
وقال إن حكومة آبي أحمد طلبت المساعدة 
م���ن الحكوم���ة اإلريتري���ة، وإن الق���وات 
اإلريتري���ة ب���دأت منذ يوم الجمعة ش���ن 
هجوم على مناطق سورونا وزالمنبسا وراما 

في شمال غرب إقليم تيغراي.
وأضاف "سنشن هجمات صاروخية إلحباط 
أي تحّركات عس����كرية في مصوع وأسمرا"، 
وقال إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي 
س����تقوم أيض����ا بش����ن هج����وم صاروخي 
عل����ى أهداف في إريتري����ا إذا لم تكف عن 
مشاركتها في الهجوم على إقليم تيغراي.

وكان وزير خارجي���ة إريتريا عثمان صالح 
محمد نفى هذه االتهامات، وقال لرويترز 

إن بالده ليست طرفا في الصراع.

أبو ظبي/ االستقالل:
أعلن���ت دولة اإلمارات العربية المتحدة، يوم أمس، عن طرحه���ا منظومة جديدة أطلقت عليها 

اسم "اإلقامة الذهبية" مخصصة لغير اإلماراتيين.
وس���يمكن من خالل "اإلقامة الذهبية"، للس���لطات اإلماراتية، أن تمن���ح بعض الوافدين إقامة 

مميزة لالستفادة من خدماتهم.
وجاء ذلك في إعالن نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء اإلمارات، 

وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.
 وقال محمد بن راش���د، ف���ي تغريدات عبر تويتر: "اإلخوة واألخ���وات اعتمدنا اليوم منح اإلقامة 

الذهبية للمقيمين، لمدة ١٠ سنوات".
وأوض���ح أن الفئات التي يمكن أن تش���ملها "اإلقامة الذاتية"، ج���اءت على النحو التالي: جميع 
الحاصلين على شهادات الدكتوراة، وكافة األطباء، والمهندسين في مجاالت هندسة الكمبيوتر 
واإللكتروني���ات والبرمجة والكهرب���اء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوق���ي الجامعات المعتمدة 
بالدول���ة بمعدل 3.8 وأكثر، والحاصلين على ش���هادات تخصصية في ال���ذكاء اإلصطناعي أو 
البيانات الضخمة أو علم األوبئة والفيروس���ات، وباإلضافة ألوائل الثانوية العامة في الدولة مع 

أسرهم.
وقال محمد بن راشد، إن "هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات أخرى الحقا"، وأتم حاكم 
دبي بقوله "العقول والمواهب نريدها أن تبقى وتس���تمر معنا في مس���يرة التنمية 

واإلنجازات".

إريتريــا: تعرضنــا لقصــف صاروخــياإلمارات تطرح »اإلقامة الذهبية«
 مــن جبهــة تيغــراي اإلثيوبيــة
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غزة/االستقالل: 
تّوج ش���باب رفح بلقب كأس الس���وبر الغزي للمرة 
الخامس���ة في تاريخه, عقب انتصاره الثمين على 
جاره الخدمات )4-3( بركالت الترجيح, بعد التعادل 

السلبي في الوقت األصلي.
وفشل الفريقان في الوصول للشباك على مدار 90 
دقيقة, لينجح "الزعيم" في حسم اللقب لمصلحته 

عبر ركالت الترجيح.
وسجل للزعيم وليد أبو دان و مهند أبو زيد و محمد 
أبو دان و فهد الحولي ، وأهدر محمد أبو هاش���م و 

محمد عبيد .
فيما س���جل للخدمات محمود الني���رب و عمران أبو 
بالل و معتز النحال ، وأهدر أنس الشخريت و محمد 

حجاج و محمود أبو عطوان .
ليت����وج الزعي����م بطال ل����كأس س����وبر أندية 
المحافظ����ات الجنوبية للمرة الخامس����ة في 
تاريخ����ه، ويزي����ن خزائنه باللقب الرس����مي 
الخامس عشر ،و أكثر األندية تتويجا باأللقاب 

في فلسطين.

»الزعيم« بطال للسوبر الغزي للمرة الخامسة 

برن/ االستقالل: 
واصل النجم الفلس���طيني صالح ش���حادة تألقه في الدوري السويس���ري هذا 

الموسم, بعدما حصد جائزة أفضل العب عن الشهر الماضي.
وحصد المهاجم ش���حادة "26 عاما" الجائزة, إثر تس���جيله 3 أهداف حاس���مة 
لفريقه ثون في دوري الدرجة الثانية خالل أكتوبر المنصرم, ليتصدر بها ترتيب 
هدافي فريقه. ويلعب مهاجم منتخب فلسطين ثاني مواسمه مع ثون, ويقّدم 
عروضا رائعة برفقة الفريق, ومن المتوقع أن يتم استدعاءه لصفوف "الوطني" 

خالل الفترة المقبلة إلكمال مباريات التصفيات اآلسيوية.

»شحادة« يحصد جائزة 
أفضل العب في سويسرا

غزة/االستقالل:
يختتم اليوم االثنين، كأس المحافظات الجنوبية 
لكرة اليد للموس���م 2019_2020، بطولة المرحوم 
أحمد الك���رد "أبو أس���امة"، والتي اقيم���ت برعاية 

المجلس األعلى للشباب والرياضة وشركة جوال.
وس���يجمع اللقاء الختامي من ال���كأس بينخدمات 
البريج حام���ل اللقب، واتحاد دير البلح بطل الدوري 
عن الموسم األخير، وذلك بصالة سعد صايل غرب 
مدينة غزة تمام الس���اعة الثالثة عصرا، بال حضور 
جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويدخل كال الفريقان بطموحات متشابه، فكالهما 
يأمل في الف���وز بالكأس، لتحقيق انجاز مميز على 

صعيد البطولة المحلية في قطاع غزة.
البري���ج بعد فقدانه للقب بطول���ة الدوري التي فاز 
به موس���م 2018_2019، يري���د أن يؤكد أنه ما زال 
أحد كبار هذه اللعبة، وأن خسارة الدوري لم تكن إال 
لظروف خاصة أحاطت بالفريق، بينما يسعى اتحاد 
دير البلح لتحقيق انج���از تاريخي، بفوزه ببطولتي 
الدوري والكأس في موسم واحد كإنجاز تاريخي لم 
يسبق له تحقيقه طوال مسيرته في لعبة كرة اليد.

البري����ج واالتحاد، لديهم����ا من األس����لحة الهجومية 
والدفاعي����ة ما يكفي لتحقيق اللق����ب، وقد تبدو هذه 
األس����لحة متش����ابه في بعض المراكز بينما تتفاوت 
في مراكز أخرى، مما س����يعطي المباراة ميزة هامة أال 
وه����ي صعوبة توقع الفائز به����ا، لوجود عناصر هامة 
بكال الفريقان، لديها القدرة على صناعة الفارق في أي 
لحظة. اتحاد اللعبة بدوره، اتخذ كافة االجراءات الالزمة 
إلنجاح هذه المب����اراة، والخروج بالبطولة لبر األمان، من 
خالل التنسيق الكامل مع وزارة الصحة وجهاز الشرطة 

والمجلس األعلى للشباب والرياضة وشركة جوال.

نهائي كأس اليد

البريج يسعى لتعويض خسارة الدوري 
و اتحاد الدير عينه على إنجاز تاريخي

لندن/االستقالل
يستعد نادي مانشستر س���يتي اإلنجليزي لتوجيه ضربة قوية 
لنظيره برش���لونة اإلس���باني وخط���ف هدف األخير في س���وق 
االنتقاالت المهاجم األرجنتيني الوتارو مارتينيز، نجم نادي إنتر 
مي���الن اإليطالي. وكان الوتارو أحد أبرز أهداف برش���لونة لتدعيم 
صفوفه خ���الل الصيف الماضي، إال أن الفريق الكتالوني فش���ل 
في التعاقد معه بسبب أزمة جائحة كورونا، والتي انعكست على 
الوضع االقتصادي للنادي، ليستمر الالعب في إيطاليا حيث يقدم 

أداء جيًدا مع النيراتزوري.
ولفت أداء الدول���ي األرجنتيني انتباه عدد من كبار أوروبا، ومنهم 
ريال مدريد، إال أن مانشستر سيتي يبدو مستعًدا للتحرك من أجل 
الحصول على خدمات الالعب لتعويض مواطنه سيرجيو أجويرو، 

الذي ينتهي عقده مع السيتيزنز بنهاية الموسم الجاري.
وحس���ب “يوروس���بورت” فإن الوتارو دخل ضمن قائمة الالعبين 
المطلوبين في مانشستر س���يتي بجانب كل من إيرلينج هاالند، 
نجم بروس���يا دورتموند األلماني، وكذلك قائد البلوجرانا ليونيل 

ميسي.
وما يزال الوتارو مارتنيز يتفاوض مع إدارة إنتر ميالن على تحسين 
عق���ده، إال أن الطرفين لم يصال إلى اتف���اق حتى اللحظة وال يبدو 
أنهما حتى على مقربة م���ن ذلك، إذ يكمن االختالف بينهما في 

قيمة العقد ما بين طلبات الالعب وعرض النيراتزوري.

لندن/االستقالل:
أكد تقرير صحفي بريطان���ي، أن ريال مدريد وضع خطة 
التعاقد مع الفرنس���ي كيليان مبابي، نجم باريس س���ان 

جيرمان، خالل الميركاتو الصيفي المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع س���ان جيرمان في صيف 2022، 
ولم يصل الالعب إلى اتفاق مع النادي الفرنس���ي بشأن 

التجديد حتى اآلن.
ووفًق���ا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، ف���إن ريال مدريد 
يجه���ز عرًضا لمبابي بقيمة 161 مليون إس���ترليني، إذا 

رفض الالعب تجديد عقده مع سان جيرمان.
وأش���ارت إلى أن ريال مدريد واثق من قدرته المالية على 
حسم الصفقة، ال سيما عقب إعادة هيكلة الفريق األول.

وأوضح���ت أن الميرنجي وفر 33 مليون يورو من الرواتب، 
عق���ب رحيل كل م���ن خاميس رودريجي���ز وجاريث بيل 

)إعارة( هذا الموسم.
كما حصل ريال مدريد على 27 مليون إسترليني من بيع 
سيرجيو ريجيلون إلى توتنهام، و36 مليوًنا عقب انتقال 

أشرف حكيمي إلى إنتر ميالن.

ريال مدريد يضع 
خطة للتعاقد 

مع مبابي

مانشستر سيتي يستعد
 لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة
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عشرات المس����توطنين أمس األحد، اقتحامهم 
أمس االحد باحات المس����جد األقصى، من جهة 
باب المغاربة تحت حراس����ة مش����ددة من شرطة 

االحتالل.
وأفاد ش����هود ب����أن المس����توطنين أدوا بعض 
الطقوس الدينية والتلمودية، قبل أن يتجمعوا 
ف����ي المنطقة الش����رقية من المس����جد األقصى 

المبارك. 
وكانت قوات االحتالل منحت األس����بوع الماضي 
المس����توطنين نص����ف س����اعة إضافي����ة ف����ي 
اقتحام����ات الفترة المس����ائية، لتصب����ح ما بين 
الس����اعة 12:30 حت����ى الس����اعة 2:00 بداًل من 

الساعة 1:30. 
وكان����ت جماع����ات الهي����كل قد طالب����ت قوات 
االحتالل تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين 
ومعاقبتهم وإبعادهم ع����ن القدس، الفتة إلى 
ض����رورة اس����تغالل الدعم األمريك����ي للمواقف 
اإلسرائيلية، والدفع باتجاه العديد من المشاريع 

التهويدية.

وتتواص����ل الدع����وات لعم����وم المس����لمين في 
الداخل الفلس����طيني المحت����ل وأهالي القدس 
ومن يس����تطيع الوص����ول لألقصى من س����كان 
الضف����ة الغربية، إلى تكثيف ش����د الرحال نحو 
المس����جد األقصى المبارك، وإعم����اره بالمصلين 

والمرابطين، إلفشال مخططات المستوطنين.
وفي الس����ياق، اعتدى مستوطنون، أمس األحد، 
على مواطنين خالل حراثة أراضيهم في منطقة 
الثعل����ة ببلدة يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة 
الجدار واالستيطان راتب الجبور في تصريحات 
صحفية ، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدوا 
على المزارعين من عائلة الشواهين في منطقة 
الثعلة، وأطلق����وا عليهم الكالب؛ ما أس����فر عن 

إصابة عدد منهم بجروح.
وقال إن المستوطنين زعموا ملكيتهم لألراضي؛ 
ما ألجأ المواطنين لتقديم ش����كوى لدى ش����رطة 
االحت����الل، مؤك����ًدا امت����الك المواطني����ن جميع 

األوراق الرسمية التي تثبت ملكّيتهم لها.
التخطي����ط واألراضي"  كم����ا طرح����ت "س����لطة 
وح����دة   1257 لبن����اء  عط����اءات  اإلس����رائيلية 
اس����تيطانية جديدة في مس����توطنة "جيڤعات 

هاماتوس"، جنوب القدس المحتلة.
وأش����ار بيان حركة "س����الم اآلن" إل����ى أن البناء 
س����يعيق بش����دة آف����اق م����ا يطلق علي����ه "حل 
الدولتين"، ألن����ه يعرقل في النهاي����ة إمكانية 
التواص����ل الجغرافي بين ش����رق القدس وبيت 
لحم، المنطقة الحضرية الرئيسية الفلسطينية، 
وس����يمنع قرية بيت صفافا الفلس����طينية، من 

التواصل مع دولة فلسطينية مستقبلية.
وأكد البيان أن هذه الخطوة "تمثل اليوم أحدث 
إجراء من����ذ فبراير من العام الحال����ي، عندما تم 
نشر مناقصة لبناء 1077 وحدة من أصل 2610، 
خطة تي لجفعات هاماتوس، الفتا إلى أنه "بين 
ذل����ك الحين واليوم، تمت إضافة 180 وحدة إلى 
العطاء، ومعنى نشر كتيب العطاء، هو أن العطاء 
مفتوح اآلن للعطاءات، ويمكن للمقاولين تقديم 

عروضه����م للفوز بحق بناء الوحدات في جفعات 
هاماتوس، والي����وم األخير لتقديم العروض هو 
ال�18 من يناير من العام القادم، قبل ثالثة أيام 

من التغيير في اإلدارة األمريكية".
ونق����ل موقع "والال" اإللكترون����ي عن عضو بلدية 
القدس أرييه كينغ، اعتباره أن "بناء الحي بأسرع 
ما يمكن هي مهمة اس����تراتيجية وصهيونية 
م����ن الدرج����ة األول����ى، وس����تضمن رب����ط أحياء 
)مس����توطنة(  )مس����توطنات( غيلو وهار حوما ب�
تلبيوت وقطع التواصل العربي بين بيت صفافا 

وبيت لحم".
اصي����ب عدد من العمال بح����االت اختناق، أمس 
األحد، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، 
ال����ذي أطلقته ق����وات االحت����الل اإلس����رائيلي 
اتجاههم قرب قرية المدّية غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلي����ة، إن االحتالل منع العمال 
بالق����وة من الدخول إل����ى أعمالهم داخل أراضي 

عام 48، عبر بوابات قرب القرية.
يذكر أن عددا من المواطنين قد أصيبوا برصاص 

االحتالل بالقرب م����ن البوابات التي تفصل بين 
مدن الضفة وأراضي العام 1948.

وفي س����اعات فج����ر امس االح����د قصفت قوات 
االحت����الل الصهيوني، عب����ر طيرانه����ا الحربي 

ومدفعيتها، ، ثالثة مواقع في قطاع غزة.
وأف����اد مراس����لنا جن����وب القط����اع، أن طائرات 
االحتالل أطلقت صاروخين تجاه أرض قرب مطار 

غزة المدمر، شرق رفح، دون اإلبالغ عن إصابات.
وذكرت مص����ادر محلي����ة، أن مدفعية االحتالل 
قصف����ت موقعي����ن لحم����اة الثغور ش����رق حي 

الزيتون شرق غزة، وشمال القطاع.
م����ن جانبه قال جيش االحتالل ف����ي بيان له: إن 
الجيش  مقاتالت ومروحي����ات حربية ودباب����ات 
أغارت على مواق����ع لحركة حماس في قطاع غزة، 
بذريع����ة "إط����الق الصواريخ م����ن القطاع صوب 

المستوطنات".
وف����ي وقٍت س����ابٍق، أعلن جي����ش االحتالل رصد 
إط����الق صاروخين من غزة، تجاه مدينة أس����دود 

المحتلة.

غزة/ االستقالل: 
ق���ال المتحدث باس���م وزارة الداخلية إياد البزم مس���اء 
أم���س األحد إن قرار إغالق المحال والمرافق والمنش���آت 
ا من الس���اعة الخامسة مساء في قطاع غزة يأتي في  بدًء
إطار تخفيف الحركة واالزدحام في تلك المنشآت، والتي 

تساهم في نقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين.
وبين البزم في حديث اذاعي مساء أمس االحد أن القرارات 
المتخ����ذة مؤخًرا هي من أجل أن نتجنب اإلغالق الش����امل 
الذي ُيكبد شعبنا خسائر كبيرة، وهو يبقى أحد الخيارات 

لمواجهة الفيروس، لكن حتى اللحظة ال قرار بذلك.
ولفت إلى أن هناك عدة اعتبارات تؤخذ بالحس���بان عند 
اتخاذ الق���رارات بخص���وص مواجهة الفي���روس، وهي 
عدد اإلصابات الُمس���جلة، وطبيعتها، وقدرة المؤسس���ة 

الصحية على التعامل مع اإلصابات والحاالت.
وأضاف الب���زم »نحاول الموازنة ما بين اس���تمرار الحياة 
العامة في كافة القطاع���ات وأبرزها التعليم واالقتصاد، 

وما بين اإلجراءات المفروضة، خاصة أنه ال يوجد أي عالج 
طبي للفيروس حتى اآلن«.

ولفت إلى أن اإلش���كالية القائمة حاليًا تتمثل في عدم 
الت���زام المواطن بش���كل ش���خصي بإج���راءات الوقاية، 
وبارتداء الكمامة. وأردف الناطق باس���م الداخلية »نريد 
أن تس���تمر الحياة وي���زاول الناس أعماله���م، ولكن في 
ذات الوقت يج���ب أن يتعايش المواطنون مع اإلجراءات 

الوقائية لمواجهة فيروس كورونا«.
وأش���ار إلى أن الش���رطة والمباحث العامة تقوم بجوالت 
مستمرة وتبذل جهدًا كبيرًا ميدانيًا في متابعة االلتزام 
باإلجراءات الوقائية. وبين البزم أن العقوبات المفروضة 
عل���ى المخالفين تتمث���ل تدريجيًا ف���ي: التعهد بعدم 
تكرار المخالفة، ثم في ح���ال التكرار يتم التوقيف 48 
ساعة، وفي حال استمرار التكرار يتم التوقيف مدة 15 

يومًا واإلحالة إلى المحكمة.
وأوضح أن بيوت العزاء واألفراح هي األعلى في أس���باب 

تس���جيل اإلصابات، وال زال���ت هناك عائ���الت ال تلتزم 
باإلجراءات المفروضة، لذل���ك ندعو المواطنين القتصار 

إقامة األفراح والعزاء على أضيق دائرة.
وذك���ر البزم أنه ت���م تش���ديد اإلجراءات عل���ى البيوت 
الخاضعة للحجر المنزلي، وهناك لجنة ُمشكلة في وزارة 
الداخلية لمتابعة ذلك، وتقوم حاليًا بتأمين 1450 منزاًل، 
ويتم اتخ���اذ اإلجراءات القانونية بحق من يخرقوا الحجر 
المنزلي. ونبه الناطق باسم الداخلية في قطاع غزة إلى أن 
دخول فصل الشتاء يزيد المسؤولية علينا جميًعا »وهو 
بيئة خصبة النتش���ار الفيروسات، وقد يضعنا أمام واقع 
صعب، لذل���ك على المواطن تقدير حساس���ية الظروف 
التي نعيش���ها، وال بد أن نس���اهم جميعًا ف���ي االلتزام 

بإجراءات السالمة والوقاية«.
واليوم، سجلت وزارة الصحة أعلى عدد إصابات بفيروس 
كورون���ا بين الس���كان في قط���اع غزة منذ بدء تفش���ي 

الفيروس، حيث سلجت 406 إصابات.

البزم: اإلغالق الشامل يبقى أحد الخيارات لمواجهة كورونا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادقت الحكومة اإلس���رائيلية، امس األحد، عل���ى اتفاقية التطبيع مع مملكة البحرين 

»بشأن إقامة عالقات دبلوماسية وسلمية وودية«.
 وقال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، في اجتماع الحكومة األسبوعي، 
قب���ل دقائق من تصوي���ت الوزراء: إن »إحالل الس���الم والتطبيع م���ع البحرين واإلمارات 
العربية المتحدة والس���ودان إنجاز كبير إلس���رائيل«.   وكان الكنيست اإلسرائيلي، قد 
صّدق الثالثاء المنصرم، على اتفاقية التطبيع مع مملكة البحرين بتصويت 62 نائًبا من 
أصل 120 لمصلحة االتفاق، في حين عارضه 14 نائًبا، دون امتناع أي نائب، ويعد تطبيع 
العالقات بين« إسرائيل« وحلفاء الواليات المتحدة في الشرق األوسط، بما في ذلك دول 

الخليج، هدًفا رئيًسا ضمن اإلستراتيجية اإلقليمية األميركية من أجل احتواء طهران.
 وص���ّوت 13 عضًوا من »القائمة المش���تركة« لألحزاب العربية اإلس���رائيلية منتصف 
أكتوبر/ تشرين األول ضد التصديق على اتفاقية مماثلة مع اإلمارات العربية المتحدة.

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة المقاومة اإلس���المية "حماس" إن اس���تقبال دولة اإلمارات رئيس مجلس 
المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية وعقد اتفاقات اقتصادية معه، يشكل 

دعًما حقيقًيا للنشاط االستيطاني في الضفة الغربية.
وفي تصريح للناطق باس���م الحركة حازم قاسم، امس األحد أكد أن تزايد العالقات بين 
دولة اإلمارات ومكونات االس���تيطان في الضفة الغربي���ة، يعزز من قدرة االحتالل على 
تطبيق مخطط الضم االستعماري، وهو يؤكد التضليل الذي مارسته الدول التي وقعت 

اتفاقات التطبيع عندما أعلنت أن هذه االتفاقات تهدف إلى وقف مخطط الضم.
وأش���ار إلى أن هذا الس���لوك اإلماراتي في التعاون مع النش���اط االستيطاني، يضرب 
بع���رض الحائط كل القرارات التي اتخذتها الجامع���ة العربية التي تتضمن مقاطعة 
االستيطان الصهيوني بكل أش���كاله. وقال: من المعيب أن تواصل الكثير من الدول 
والجهات الدولية مقاطعة المستوطنات وكل مخرجاتها، بينما تجتهد دولة اإلمارات 

في تعزيز العالقة مع منظومة االستيطان الصهيوني. 

قلقيلية/ االستقالل:
اندلعت مس���اء أمس األحد مواجهات بين ش���بان 
وقوات االحتالل، ق���رب الحاج���ز الجنوبي لمدينة 

قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
 وأطلق جنود االحتالل الرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط وقنابل الغاز تجاه الشبان، الذين ردوا على 

الجنود بإلقاء الحجارة. 
وتش���هد مدين���ة قلقيلية بش���كل ش���به يومي 
مواجه���ات مماثل���ة عل���ى حواجز االحت���الل التي 

تحاصرها وج���دار الفصل العنصري الذي يفصلها 
عن األراضي المحتلة عام 48. 

 ويستهدف االحتالل قلقيلية ألنها أقرب مدينة 
ف���ي الضفة الغربية على الس���احل الفلس���طيني 
وانطلقت منها خالل االنتفاضات السابقة عشرات 
العمليات الفدائية واالستش���هادية التي أوجعت 

االحتالل. 
 ولجأ االحتالل إلى إنش���اء طوق اس���تيطاني حول 
مدينة قلقيلية، صادر من أجله مس���احات واسعة 

من األراضي، وش���ق الشوارع االس���تيطانية التي 
تصل هذه المس���توطنات بالداخ���ل المحتل، على 
حس���اب األراضي الزراعية، بغية قطع الطريق أمام 

أي توسع أفقي لها مستقباًل.  
ومن���ذ احتالل المدينة صودر م���ا يقارب )30 ألف 
دونم(، وهي أفضل األراضي الس���هلية والخصبة، 
وأكمل االحتالل على أراضي المواطنين الجبلية من 
الجنوب والشمال والشرق بشق الطرق االلتفافية؛ 

إلقامة المستوطنات وتوسيعها.

حماس: التعاون اإلماراتي مع مكونات 
االستيطان بالضفة يعزز مخطط الضم

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���ّنت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي، أمس األحد، 
حمل���ة مداهم���ات في مناط���ق متفرق���ة بالضفة 
الغربي���ة والقدس المحتلة، وأطلق���ت خاللها وابال 
من قنابل الغاز الس���ام، ما أدى إلصابة العش���رات 

باالختناق.
ففي نابلس، داهمت دوري���ات االحتالل فجرا بلدة 
بورين جنوبي نابلس، وتمركزت في محيط مدرسة 

البلدة وأطرافها.
واعتقل حرس مس���توطنة "يتسهار" في المنطقة 
الش���رقة من بل���دة عصيرة القبلي���ة جنوب نابلس 
الش���اب أحمد مصطفى، وأفرجت عنها فجر امس 

بعد ساعات من االعتقال. وفي أريحا، أغلقت قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء أول أم���س، مدخل 
مدينة أريحا الجنوبي للي���وم الثاني على التوالي، 

ودققت في أرقام مركبات المواطنين.
وأفادت مصادر محلية أن ق���وات االحتالل نصبت 
حاجزا عسكريا على مدخل أريحا الجنوبي وفتشت 
مركبات المواطنين، ودققت في أرقام المركبات، ما 

تسبب بحدوث أزمة مرورية في المكان.
وفي الق���دس المحتلة، اقتحمت ق���وات االحتالل 
ح���ي عبيد في قري���ة العيس���وية، وأطلقت قنابل 
الغاز بكثافة نحو البيوت والس���كان، ما أدى إلصابة 

العشرات بحاالت اختناق.

واندلعت مواجهات وصف���ت بالعنيفة، بين قوات 
االحتالل والش���بان في بلدة الرام ش���مال القدس، 
وأطلقت خالها قوات االحتالل قنابل الغاز الس���ام 

بكثافة.
ويواص���ل االحت���الل حم���الت االعتق���ال والدهم 
والتفتي���ش اليومي���ة، ويتخللها إرهاب الس���كان 
وخاص���ة النس���اء واألطف���ال، ويندلع عل���ى إثرها 

مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
وصع���دت قوات االحت���الل من عملي���ات مداهمة 
المنازل وتفتيش���ها وتخري���ب محتوياتها، حيث 
طال���ت )159( من���زال، مقاب���ل )94( من���زال تم���ت 

مداهمتها الشهر السابق.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس

مواجهات مع االحتالل على الحاجز الجنوبي لقلقيلية

الحكومة »اإلسرائيلية« تصادق 
على اتفاقية التطبيع مع البحرين

األغوار/ االستقالل: 
احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس األحد، أربعة جرارات زراعية في 
األغوار الشمالية. وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن االحتالل احتجز أربعة 
ج���رارات زراعية لمواطنين، كانوا يحرثون أراضيهم في منطقة "الرواق" ش���رق 

الحديدية، باألغوار الشمالية.

االحتالل يحتجز 4 جرارات 
زراعية في األغوار الشمالية

ع�سرات امل�ستوطنني..
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االستقالل/ وكاالت:
يس���عى العديد من المبدعين إلدخال التكنولوجيا في قطاع النظافة مثل باقي 
القطاعات الخدمية األخرى لجعل مهمة العاملين في هذا القطاع أكثر سهولة 

وأسرع في إنجاز المهام.
ورغ���م اختراع روبوتات تعمل في جمع القمامة دون تدخل البش���ر، إال أن هناك 
اختراعات أخرى أكثر إبداعا تعتمد على الدمج بين التكنولوجيا الحديثة وبعض 

الكائنات الحية مثل الطيور.
ويرص����د مقطع فيدي����و متداول عل����ى »تويتر« قيام أحد األش����خاص 
بتصميم آلة بسيطة موضوعة في مكان مفتوح بشكل يجذب الطيور 
إليها يمكنها منح الطائر الغذاء عندما يضع بداخل فتحة خاصة زجاجة 
فارغة أو غطاء أو أي ش����يء من المتعلقات التي يتم إلقاؤها في س����لة 

المهمالت.
ولفت الفيديو إلى أن البداية كانت بقيام صاحب االختراع بتدريب الطيور على 
المشاركة في أعمال النظافة عن طريق جعلها تدرك هذا األمر وتكرره كل يوم.

ويظهر الفيديو وضع صاحب االختراع مجموعة من أغطية زجاجات فارغة بجوار 
فتحة خاصة في تلك اآللة المعدة إلخراج حبيبات الغذاء عندما يتم إس���قاط أي 

شيء على فتحة خاصة.

اختراع مدهش يحول 
الطيور إلى عمال نظافة

) APA images (  أجو�ء ماطرة يف مدينة غزة �أم�س�

القاهرة/ االستقالل:
 بعد جريمة بش���عة باتت حدي���ث متابعي مواقع 
التواص���ل االجتماعي في مصر، إثر قيام ش���خص 
بقتل زوجت���ه وصديقه قبل 5 س���نوات ودفنهما 
داخل ش���قة بمحافظة الجيزة، يواجه المش���تبه به 

تهما في سلسلة من جرائم القتل الجديدة.
وكشفت تحريات أجهزة األمن المصرية أن المتهم 
قت���ل 3 آخرين، ه���م زوجته الثاني���ة وصديقتها 
وش���قيقها، ومح���رر ض���ده محاضر س���ابقة بتلك 
االتهامات، حيث يجري التحقيق فيها مجددا، وفقا 

لصحيفة "الوطن" المصرية.
وبدأت الواقعة عندما "س���افر ش���اب للعمل بإحدى 
ال���دول العربية وك���ون ثروة كبي���رة، ووكل صديقا 
له للتصرف ف���ي ممتلكاته بمص���ر لثقته الكبيرة 
به باعتب���اره صديق الطفولة، وعندما اكتش���ف أن 

صديقه خان األمانة، واس���تولى على ممتلكاته، قرر 
الحض���ور إلى مصر لتصفية الخالفات المادية معه، 
إال أن األخير استدرجه وقتله بالسم، ثم دفن جثته 

بمقبرة داخل شقته في بوالق الدكرور".
واس���تكمل المتهم جريمته "باالستيالء على كافة 
ممتلكات المجني عليه، ث���م تزوج من فتاة وقتلها 
بغرض س���رقتها ودفن جثتها بمقبرة بذات الشقة 

التي دفن بها صديقه".
وسافر المتهم عقب ذلك إلى اإلسكندرية وانتحل 
صفة صديقه القتيل، وتزوج من عدة س���يدات من 
بينهن طبيبة، للنصب عليهن وس���رقتهن، وحاول 
قت���ل آخرهن إال أنها نجت من الموت، وأبلغت رجال 
الش���رطة وصدر حكم قضائي ضده بالس���جن وتم 

القبض عليه.
وخالل حبسه كان أشقاء القتيل "صديقه" يبحثون 

عنه بعد اختفائه، لعدم علمهم بمقتله، وبعد مرور 
5 سنوات اكتش���فوا أن أحد األشخاص يحمل اسم 
شقيقهم المختفي صادر ضده حكم باإلسكندرية، 
وبفح���ص األمر اكتش���فوا أن المته���م المضبوط 

ينتحل صفة شقيقهم.
أما والد زوجة المتهم القتيلة التي اختفت دون علمه 
بمقتلها، كان قد حرر محضرا بتغيبها، واتهم الزوج 
بعد مرور 5 س���نوات أنه وراء اختفائها، وبمواجهة 

المتهم اعترف بقتلها وصديقه.
وكشفت أجهزة األمن المصرية أنه أمكن استخراج 
هي���كل عظمي لصديق���ه من أرضي���ة إحدى غرف 
الش���قة المش���ار إليها على عمق 2 مت���ر، كما جرى 
اس���تخراج هيكل عظمي آخر لزوجت���ه عليها بقايا 
مالب���س نس���ائية ومصوغات ذهبي���ة، فيما تولت 

النيابة العامة التحقيق.

حول شقته لمدفن.. أسرار جديدة بقضية سفاح الجيزة

مدريد/ االستقالل:
تفاجأت قافلة س���ياحية، بانهيار قطعة من سفح ضخم قبالة الغوميرا  في جزر 

الكناري اإلسبانية، حسب الدايلي ميل البريطانية.
وف���ي منظر مرعب، يظهر  مقطع مصور التقطه هواة س���قوط الجرف على بعد 
أقدام قليلة من كرفانات متوقفة على ش���اطئ أرغاغ���ا بمنتجع فالي غران  راي 
الش���هير.  وأحدث االنهيار هديرا هائال مخلفا سحابة ضخمة من الدخان يمكن 

مشاهدتها على بعد أميال من مكان الحادثة، حسب الصحيفة.
ويمكن سماع أشخاص يصرخون من هول الواقعة.

وأش���ارت تقارير إلى أن عدة سيارات قد تكون طمرت، لكنها لم تشر إلى وقوع 
خسائر بشرية على الرغم من أنباء عن وجود مارة لحظة وقوع الحادثة.

وتم إغالق الشاطئ، فيما هرعت فرق اإلنقاذ إلى المنطقة المتضررة بحثا عن أي 
عالقين، بعد وقوع الحادثة.

لحظات مرعبة..النهيار جرف 
ضخم قرب قافلة سياحية 

واشنطن/ االستقالل:
عرض باحثون أميركيون، وس���يلة بسيطة لمعرفة مدى 
احتمال أن يكون أحد المدعوين لحدث ما مصابا بفيروس 
كورونا المستجد، استنادا إلى معادلة حسابية مطروحة 

على اإلنترنت تلقى رواجا واسعا.
وتقول هذه المعادلة لمن يري���دون تقييم المخاطر "إن 
كنتم عش���رة أش���خاص حول طاولة واحدة، فإن خطر أن 
يكون أحد الموجودين على األقل مصابا بالفيروس هو 32 
في المئة في باريس و18 في المئة في واشنطن و58 في 

المئة في براغ مثال."
وهذه المعادلة الحس���ابية بس���يطة؛ وهي تستند إلى 
بيانات حديثة عن انتش���ار وباء "كوفي���د-19" مطروحة 
بطريقة س���هلة القراءة على موقع إلكتروني يلقى نجاحا 
متزايدا منذ إنش���ائه في يوليو بمب���ادرة من باحثين في 

معهد جورجيا التقني في الواليات المتحدة.
وتّم التصديق على المنهجية المعتمدة لتقييم مخاطر 
انتقال العدوى في مقال نشر في مجّلة "نيتشر" العريقة.

ووقع موقع "كوفيد-19 ريس���ك" المتواف���ر باإلنجليزية 
ضحية نجاحه، من كثرة الزي���ارات التي تلّقاها وظهرت 

رسائل تفيد بحدوث خطأ أحيانا.
ويقّيم الباحث���ون احتمال الخطر باالس���تناد إلى العدد 

الرسمي للحاالت التي تحصى كّل يوم في موقع معّين.
ويأخ���ذ النموذج في الحس���بان أيض���ا أن العدد الفعلي 
لإلصابات هو أعلى بخمس إلى عش���ر م���ّرات من إجمالي 

فحوص التشخيص اإليجابية.
ويمك���ن للمس���تخدم أن يس���تند إل���ى إح���دى هاتين 

الفرضيتين )5 أو 10 مّرات( في حساباته.
ف���ي غضون ذلك، تأخذ النس���ب المئوية في الحس���بان 

فرضية أن يكون الخطر أعلى بعشر مّرات.
ويمك���ن أيضا للمس���تخدم أن يختار حج���م الحدث مع 
تحديد عدد األشخاص المرتقب أن يشاركوا فيه، إما 10 

أو 25 أو 50 أو مئة وصوال إلى 5 آالف.
ويعتمد الموقع نهجا متش���ّددا، على حّد قول مؤسسه 
جوشوا وايتز، إذ يفترض أن الشخص يبقى معديا لعشرة 
أي���ام، في حين يرى باحثون آخرون أن هذه المّدة تتراوح 

بين 5 و6 أيام، بالرغم من بقاء رواسب فيروسية الحقا.
وال يأخذ النموذج المعتمد في الحس���بان أن الش���خص 
المصاب بالفيروس س���يبقى على األرجح في منزله ولن 
يش���ارك في الحدث بع���د ظهور العوارض، إذ يس���تند 
معّدوه إلى أن غالبية اإلصابات سببها أشخاص ال تظهر 
عليهم عوارض بدرجة كبيرة أو بالمطلق أو أنهم يجهلون 

إصابتهم.

واشنطن/ االستقالل:
بعد نحو أسبوعين من اكتشاف سن ضخمة عثرت عليها امرأة على شاطئ في 
والية ساوث كارولينا األميركية، ال تزال األسئلة تدور عن المخلوق الذي تنتمي 

إليه هذه القطعة.
وفي 30 أكتوبر الماضي، نش���رت ميسي تريس���ويل صورة للسن الضخم على 
صفحته���ا في "فيس���بوك"، وقد عثرت عليها خالل زياتها لجزيرة في س���اوث 

كارولينا.
وقالت ميسي تريسويل لصحيفة "ساوث كارولينا" المحلية: "إنه سن جميل".

وسارع مستخدمو وس���ائل التواصل االجتماعي للتكهن بش���أن نوع المخلوق 
صاحب الس���ن الغريب، وكتب أحد المستخدمين: "ال بد أن يكون لسمكة قرش 

كبيرة".
وقال رجل آخر إنه يش���عر بالغيرة من المرأة التي عثرت على الس���ن، مشيرا إلى 
أنه عثر في الجزيرة نفسها على 48 سنا أصغر حتى اآلن، لكنه أكد أنه لم يعثر 

على أي سن بهذا الحجم.
ورجح البعض أن يكون الس���ن لنوع منقرض من أس���ماك الق���رش، التي كانت 

تجوب البحار منذ ماليين السنين.
لكن باحثين قالوا إن أس���نان "القروش القديمة" التي تم العثور عليها عادة ما 
تكون أكبر من يد اإلنسان، وفقما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" اإلخبارية األميركية.

وقالت تريسويل للصحيفة: "التقطتها، ثم وقفت وأنا مصدومة جدا بينما كنت 
أحملها في يدي. لقد أسقطتها على الرمال وأنا أصرخ تماما مثل طفل يبلغ من 

العمر 5 سنوات".
وتابعت: "قفزت ألعلى وألسفل وكنت أبكي. ال أستطيع أن أصدق هذا. يا إلهي، 

لقد وجدت للتو سنا ضخما".

العثور على »سن ضخم« على 
الشاطئ.. وصاحبه ال يزال مجهوال

طريقة حسابية تقيس مخاطر كورونا في كل مدينة

لندن/ االستقالل:
ت���رك أبوان طفلتهم���ا البالغة من العمر ش���هرين 
داخ���ل حقل لتموت وحيدة ف���ي الصقيع أو تأكلها 
الحيوانات الش���اردة، والمفاجأة أن السبب هو أّنهما 
لم يحباها، في جريمة قاسية ومرّوعة لذا أثارت الفزع 

بين البريطانّيين.

ونّظم عدد من المواطني���ن في بريطانيا وقفة 
احتجاجّي���ة بم���كان الجريمة، وذل���ك من أجل 
المطالب���ة بمحاكمة األبوين المؤلمة لطفلتهما 
البريئة، وبدورها الشرطة سجنت األم “مونيكا 
آدام���ز”، ووال���د الطفلة “آدمز فري���زون”، ذلك 
فقط لمّدة عامين ونصف في وقٍت س���ابق من 

هذا األسبوع بسبب وفاة الرضيعة في كينوشا 
بويسكونسن.

مع اإلش���ارة إلى إكمال األب 5 س���نوات من المراقبة 
الممتّدة عند إطالق سراحه، وحكمت المحكمة على 
وال���دة الطفلة، بالس���جن 9 أش���هر، باإلضافة إلى 4 

سنوات تحت المراقبة.

جريمة تثير الذهول.. أبوان يقتالن رضيعتهما


