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رام الله/ االستقالل:
قال المتحدث باسم حركة فتح، اياد نصر، مساء اإلثنين، إن الساعات 
القادمة تحمل اخبارًا ايجابية من العاصمة المصرية »القاهرة« بشأن 
المصالح����ة الفلس����طينية. وأضاف نصر في تصريٍح صحفي مس����اء 
أم����س: إن الحديث في القاهرة بين وفد فتح الذي يضم كاًل من أمين 
سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، وأعضاء اللجنة المركزية 
روح����ي فتوح وأحم����د حلس، ووفد حماس الذي يض����م كل من نائب 

رئيس المكتب السياس����ي للحركة صالح العاروري وعضوي المكتب 
السياس����ي خليل الحية وحس����ام بدران، ايجابي بشكل كبير«. واشار 
إلى أن االجتماعات بين الحركتي����ن ال تزال حتى هذه االوقات، معربًا 
عن أمله ان يتم التوصل واالعالن عن »امور ايجابية« خالل الس����اعات 
المقبل����ة. وكان وفد من حركت����ي »فتح« بقيادة الرج����وب و«حماس« 
بقيادة العاروري قد وصال القاهرة مس����اء الس����بت، من أجل التباحث 

بشأن المصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطيني.

»فتح«: أخبار إيجابية بشأن
 المصالحة في القاهرة

محافظات/ االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلثنين، المقدس���ي محمد 
قنب���ر ونجله عطية على هدم منزليهما قس���ًرا في 
حي قنبر بجب���ل المكبر جنوب الق���دس المحتلة. 

وق���ال قنبر إنه اضطر إلى ه���دم المنزلين، بعد أن 
حضرت شرطة االحتالل للمكان عدة مرات، وطلبت 
من���ه هدم المنزلي���ن ودفع تكالي���ف الهدم التي 
تقدر بأكثر من 100 ألف شيكل. وأوضح أنه تسلم 

إخط���اًرا بالهدم قبل 3 أش���هر، وتمك���ن المحامي 
م���ن تأجيل عملية الهدم انتهت في العاش���ر من 

الشهر الجاري، وقدم طلبا لترخيص 
المنزلين، ولكن البلدية لم تكترث.

مواجهات برام الله ومستوطنون يقتحمون "األقصى"
االحتالل يجبر مقدسيًا ونجله على هدم منزليهما 
ويهدم منشآت تجارية وسكنية بالقدس والضفة  رام الله- غزة/ االستقالل:

أعلنت وزي���رة الصحة مي الكيلة، اإلثنين، عن تس���جيل 7 وفيات و836 إصابة 
جديدة بفيروس "كورونا"، و607 حاالت تعاف خالل ال�24 س���اعة 
األخي���رة. وأضافت الكيلة ف���ي التقرير اليوم���ي للحالة الوبائية 

الصحة: 7 وفيات و836 إصابة 
جديدة بـ »كورونا« بالضفة وغزة

د. أبو طه: يجب أن تتمتع حوارات المصالحة 
بالمصداقية وعدم االرتهان للسياسات الخارجية

بيروت/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلسطين، الدكتور أنور أبو طه، على ضرورة أن تتمتع حوارات 

المصالحة والش���راكة الوطنية بالمصداقية والش���فافية، وأن 
تحرص على المصلحة الوطنية العليا، مشددا 
على ضرورة التمس���ك بالوح���دة وبالمقاومة 

تحليل: االحتالل يماطل بتنفيذ تفاهمات 
التهدئة خشية من رفع المقاومة سقف مطالبها

غزة/سماح المبحوح
اتفق محلالن سياس���يان على أن االحتالل »اإلسرائيلي« يماطل 
بتنفيذ تفاهمات التهدئة المتفق عليها مع فصائل المقاومة 

مطالب »استيطانية« بإقامة مدرسة 
توراتية في المسجد األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
وجهت ما تس���مى جماعات »المعبد« المتطرفة رسالة إلى وزير 
األم���ن الداخلي في حكومة االحتالل اإلس���رائيلي »أمير أوحانا« 

بعثات االتحاد األوروبي تحتج 
على توسعة مستوطنة بالقدس

التفكجي: االحتالل لجأ لعملية 
»ضم صامتة« لتفادي الضغوط

القدس المحتلة/ االستقالل:
طرحت ما تس���مى دائ���رة األراضي في )إس���رائيل( مجدًدا 
مخطًطا لبناء أكثر من 1000 وحدة اس���تيطانية في مدينة 

رام الله / االستقالل:
أبلغت مصلحة سجون االحتالل اإلسرائيلي األسرى في سجن "عوفر"، أّن األسير مؤيد 

الخطيب )20 عامًا( من بيت لحم، أصيب بفيروس "كورونا" الُمستجد. 
وأوضح نادي األس���ير الفلس���طيني في بيان، يوم أمس، أن األس���ير 

إصابة األسير مؤيد الخطيب 
»كورونا« في سجن »عوفر« بـ

الحكومة »قلقة« من تزايد كورونا بغزة 
وترسل 15 جهاز تنفس اصطناعي

رام الله/ االستقالل:
ق���رر مجلس الوزراء إرس���ال15 جه���از تنفس اصطناعي األس���بوع المقبل لمس���اعدة 

المستش���فيات في غزة مواجهة خطر تفش���ي في���روس كورونا. وقال 
رئيس الحكومة محمد اشتية خالل اجتماع للحكومة االثنين إن »األرقام 

لقاء أمريكي »إسرائيلي« 
بحريني في القدس األربعاء

الناصرة/ االستقالل:
قال موقع »والال« اإلخباري، يوم أمس، إن وزيرين بحرينيين سيزوران دولة االحتالل 

هذا األسبوع؛ للمشاركة في محادثات ثالثية في القدس المحتلة 
05مع مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، يوم غٍد األربعاء. 0502

القدرة: انت�شار 
فايرو�س »كورونا«  

يت�شع يف غزة وحالة 
اال�شتهتار غري مربرة
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رام الله- غزة/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اإلثنين، عن تسجيل 7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و607 

حاالت تعاف خالل الـ24 ساعة األخيرة.
وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلســـطين، انه تم تسجل 7 حاالت 
وفاة في الضفة الغربية )مواطنة 61 عاما من قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، مواطنة 78 عاما من بيت 
لحم، مواطن 75 عاما من مخيم العروب بمحافظة الخليل، مواطن 64 عاما من الزبابدة في جنين، مواطنة 55 

عاما من مخيم بالطة، مواطنة 86 عاما من بالطة البلد، مواطن 76 عاما من بزاريا بمحافظة نابلس(.
وأضافت ان اإلصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل )43(، محافظة نابلس )115(، محافظة 
بيت لحم )60(، محافظة قلقيلية )13(، محافظة رام الله والبيرة )42(، جنين )22(، أريحا واألغوار )8(، سلفيت 
)24(، طولكـــرم )34(، طوباس )10(، قطاع غـــزة )453(، ضواحي القدس )12(. وفيما يخص حاالت التعافي، 
أشـــارت الكيلة إلى أنه تم تسجيل 297 حالة في الضفة الغربية )الخليل 6، جنين 12، نابلس 27، طولكرم 
13، قلقيلية 18، سلفيت 6، طوباس 8، بيت لحم 81، رام الله والبيرة 126(، قطاع غزة 310. وبينت أن نسبة 
التعافي من فيروس كورونا في فلســـطين بلغت 87.3%، فيما بلغت نســـبة اإلصابات النشـــطة %11.8، 
ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل اإلصابات. وحول األوضاع الصحية للمصابين، أوضحت الكيلة، أن هناك 44 
مريضا يتلقون العالج في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

بيروت/ االستقالل:
التقى ممثل "حركة الجهاد اإلسالمي" 
فـــي لبنان إحســـان عطايـــا، بحضور 
أمين سر العالقات هيثم أبو الغزالن، 
الســـفير المفوض لروسيا االتحادية 
مقـــر  فـــي  روداكـــوف،  ألكســـندر 
السفارة الروســـية في بيروت، وجرى 
التباحث حول القضية الفلســـطينية 

وتطوراتها.
وبارك عطايا للسفير روداكوف توليه 
منصبه الجديد في بيروت كســـفير 
مفوض فوق العادة لروسيا االتحادية، 
ومن ثم أكد على ثوابت حركة الجهاد 
اإلســـالمي ورؤيتهـــا تجـــاه العـــدو 

الصهيوني.
وقـــّدم ممثل الحركة شـــرًحا لما يعانيه 
الالجئون الفلســـطينيون فـــي لبنان من 
أزمـــات اقتصاديـــة واجتماعية، ُيضاف 
إليهـــا التقليصـــات الُمتزايـــدة لوكالة 

األونروا. وجرى النقاش مع سعادة السفير 
روداكـــوف حـــول مباحثـــات المصالحة 
وضرورة إنجاز الوحدة الفلســـطينية، بما 
يعزز من قوة الفلسطينيين في مواجهة 

العدو الصهيوني.

مـــن ناحيته، شـــكر روداكـــوف وفد 
زيارته، وأشاد بمواقفها  الحركة على 
الواضحـــة، وأكـــد وقوف بـــالده إلى 
جانب الفلســـطينيين، وأشار إلى أن 
وباء كورونا قد أّخر الجهود الروســـية 

في استكمال جلسات المصالحة في 
موسكو التي َأِمَل أن يتم استئنافها 

الحقا.
وفي ختام الزيارة قدم ممثل الجهاد 

درًعا تكريمًيا للسفير الروسي.

الناصرة/ االستقالل:
قال موقـــع "والال" اإلخبـــاري، يـــوم أمس، إن 
وزيرين بحرينيين سيزوران دولة االحتالل هذا 
األسبوع؛ للمشـــاركة في محادثات ثالثية في 
القدس المحتلة مع مســـؤولين إســـرائيليين 

وأمريكيين، يوم غٍد األربعاء.
ومن المتوقع أن يشــــارك فــــي االجتماع 
رئيــــس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو، 
ووزير الخارجيــــة األمريكية مايك بومبيو، 
اللطيف  البحرينــــي عبد  ووزير الخارجية 
بن راشد الزياني، ووزير خارجية االحتالل 
غابي أشــــكنازي، وكذلك وزيــــر الصناعة 
والتجارة والســــياحة البحرينــــي زايد بن 

راشد الزياني.
ويقوم بومبيو بجولة في 7 دول تشمل فرنسا، 

وتركيـــا، وجورجيـــا، و"إســـرائيل"، واإلمارات 
العربية المتحدة، وقطر والسعودية.

ونقل الموقع، عن مسؤولين إسرائيليين أنهم 
يعملـــون على وضـــع اللمســـات األخيرة على 
اتفاق الطيران لرحالت مباشرة بين "تل أبيب" 
والمنامـــة بحلول يوم األربعـــاء، حتى يتمكن 
الطرفان مـــن التوقيع عليه في االجتماع، ومن 
المتوقع أن يناقش المســـؤولون أيضا افتتاح 

سفارات وتبادل سفراء.
وصادق المجلس الوزاري باإلجماع، على البيان 
المشترك؛ إلقامة عالقات دبلوماسية وسلمية 

وودية مع مملكة البحرين.
الجلســـة األســـبوعية  وقـــال نتنياهـــو في 
للحكومة، قبل دقائق من التصويت: "إن إقامة 
السالم والتطبيع مع البحرين واإلمارات العربية 

المتحدة والســـودان يشـــكالن إنجـــازا كبيرا 
إلسرائيل".

وأضاف: "هـــذه نتيجة جهد طويـــل قمنا به 
على مدى سنوات، جهد لتوسيع دائرة السالم 
ولتحقيق ســـالم حقيقي وإلحالل السالم من 

أجل السالم".
وكان الكنيســـت اإلســـرائيلي، وافق الثالثاء 
الماضي بأغلبية ســـاحقة على اتفاق التطبيع 
"اإلســـرائيلي-البحريني". وصـــوت 62 نائبـــا 
لصالحـــه، وعارضه 14 عضـــوا، جميعهم من 
القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية، ولم 

يكن هناك امتناع عن التصويت.
يشار إلى أن حكومتي البحرين واالحتالل، قد 
وقعتا اتفاق تطبيع للعالقات بينهما في 18 

تشرين األول/أكتوبر الماضي.

»الجهاد« تبحث مع السفير الروسي تطورات القضية الفلسطينية

األغوار/ االستقالل:
اســـتولت قوات االحتالل االســـرائيلي، االثنين، علـــى جرافة بعد 
مداهمتها لسهل البقيعة باألغوار الشمالية، واعتدت على سائقها 

بالضرب.
وقال مسؤول ملف األغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات 
االحتالل داهمت ســـهل البقيعة واحتجزت جرافة تعود ملكيتها 
للمواطـــن أيمن غريب بني عودة، وذلك أثناء عمله في طريق زراعي، 
وأن شـــرطة وجنود االحتالل انتشـــروا في المنطقة وفرضوا تدابير 
وإجـــراءات تعســـفية، قبل أن تســـتولي عليها وتتوجـــه بها إلى 

مستوطنة "بقعوت".
وأضـــاف أن جنود االحتالل احتجزوا ســـائق الجرافة وليد أبو حبيب 
لفترة من الوقـــت بعد االعتداء بالضرب عليه وتعرضه لإلغماء، قبل 
ان يفرجوا عنه، حيث نقل إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

يذكر أن ســـلطات االحتـــالل كثفت من اســـتيالئها على الجرارات 
والمعـــدات الزراعية في مختلف مناطق األغوار منذ بداية الشـــهر 

الحالي.

االحتالل يستولي على جرافة 
ويعتدي على سائقها في األغوار 

الصحة: 7 وفيات و836 إصابة 
جديدة بـ »كورونا« بالضفة وغزة

ضمن تطبيع العار..
لقاء أمريكي »إسرائيلي« بحريني في القدس األربعاء

بيروت/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلســـطين، الدكتـــور أنـــور أبو طه، علـــى ضرورة 
أن تتمتـــع حـــوارات المصالحـــة والشـــراكة الوطنية 
بالمصداقية والشـــفافية، وأن تحرص على المصلحة 
الوطنية العليا، مشـــددا على ضرورة التمسك بالوحدة 
وبالمقاومة لمواجهة صفقة القرن وغيرها من المخاطر 

التي تحيط بالفلسطينيين من كل جانب.
ودعا د. أبو طه في تصريح وصل "االســـتقالل" نسخة 
عنه مســـاء اإلثنين، جميع الفرقاء في الوطن وتحديدا 
الســـلطة الفلســـطينية، لعدم ارتهان الحوار الوطني 
بأي سياسات خارجية، وخاصة التغيرات في اإلدارات 
األمريكيـــة، مضيفا: لقد علمتنا التجـــارب أن الواليات 
المتحدة تضع مصلحة إسرائيل وأمنها وتفوقها أعلى 
سلم أولوياتها وسياساتها الخارجية بغض النظر عّمن 

يسكن البيت األبيض".
وقال: التحديـــات التي فرضتها صفقة القرن ومخاطر 
الضم واالســـتيطان وهرولة بعـــض األنظمة العربية 
العميلـــة للتحالف مع إســـرائيل، مخاطـــر ال تواجه إال 

بالمقاومة والوحدة والتمســـك بمقدســـات شـــعبنا 
وثوابت قضيتنا".

وجـــدد د. أبو طـــه التأكيد على ضـــرورة تنفيذ ما تم 
االتفـــاق عليه في لقاء األمنـــاء العاّمين ببيروت الذي 
اتخذ قرارا بتشكيل لجنة إلنهاء االنقسام والمصالحة، 
وتشـــكيل لجنة وطنية موحدة للمقاومة الشـــعبية، 
مستدركا بالقول: وهي قرارات لألسف لم تبصر النور 
وبقيـــت في األدراج، األمر الـــذي أرخى بظالل من عدم 
الثقة في هـــذه اللقاءات، وزاد مـــن اإلحباط بين أبناء 

شعبنا الذي يعاني من سياسات االحتالل وإرهابه".
وأوضـــح أن خطوات جادة وحقيقيـــة ووطنية خالصة 
لترتيب البيت الفلسطيني وفق رؤية تحررية كفاحية 
مقاومة، هـــي الكفيلة بالنهوض بالمشـــروع الوطني 
الفلسطيني الســـاعي للتحرر من االحتالل واستعادة 

األرض والمقدسات.

دعا للتمسك بالوحدة والمقاومة

د. أبو طه: يجب أن تتمتع حوارات المصالحة بالمصداقية وعدم االرتهان للسياسات الخارجية
القاهرة/ االستقالل:

أدانت وزارة الخارجية المصرية، قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي طرح عطاءات 
ته انتهاًكا جديًدا لمقررات الشرعية  إلنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة، وعدَّ

الدولية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في تصريح صحفي يوم 
أمس، عن قلق بالده لما ســـتؤدي إليه تلك السياسات من تقويض لفرص حل 

الدولتين، وما قد ينتج عنها من عزل للقدس عن محيطها الفلسطيني.
وأوضح أن تلك السياسات تحول أيًضا دون المضي قدًما إلنهاء الجمود الحالي 

في القضية الفلسطينية.
وكانت ما تسمى بسلطة "أراضي إسرائيل" طرحت األحد عطاءات لبناء 1257 
وحدة اســــتيطانية جنوب مدينة القدس المحتلة. وذكر موقع "واال" العبري، 
أن الحديث يدور عن عطاءات للبناء في حي "جفعات همتوس" االستيطاني 
جنوب القدس المحتلة، حيث ســــيتم فتح العطــــاءات في الـ25 من كانون 
الثاني/يناير المقبل، وهو بعد أيام من تســــلم الرئيس األمريكي جو بايدن 

كرسي الرئاسة.

مصر تدين طرح عطاءات إلقامة 
وحدات استيطانية جديدة
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ومطلع أيلول/ س���بتمبر الماضي، أعلن الحية أن حركته، أمهلت 
"إس���رائيل" مدة ش���هرين لتنفيذ التفاهمات المتفق بشأنها 

لوقف التصعيد في قطاع غزة.
وبداي���ة أغس���طس/ آب الماضي س���ادت غزة حالة م���ن التوتر 
العسكري، بعد أن ش���ن جيش االحتالل غارات شبه يومية على 
مواقع للمقاوم���ة، بدعوى إطالق بالونات حارقة من داخل القطاع 

تجاه مستوطنات "غالف غزة".
وقالت حماس آنذاك، إن مطلقي البالونات الحارقة كانوا يسعون 
إلجبار االحتالل على االلت���زام بتفاهمات وقف إطالق النار التي 

تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.
ونهاية أغس���طس/ آب الماضي، أعلن���ت حركة حماس، التوصل 
إلى تفاهم الحتواء التصعيد ووقف العدوان "اإلسرائيلي" على 
قط���اع غزة.  ونش���رت الحركة حينها بن���ود تفاهمات التهدئة 
م���ع االحتالل االس���رائيلي، وه���ي: عودة اله���دوء بوقف إطالق 
البالونات ونش���اطات اإلرباك الليلي، وفتح المعابر واس���تئناف 
نقل المحروقات، وإعادة فتح مس���احة الصيد لتش���مل 15 ميال 
بحريا، وتوزيع المنحة القطرية بعد توقفها مدة شهرين، وزيادة 
المنحة لتش���مل مس���اعدات لمواجهة "كورون���ا"، إضافة للبدء 

بتنفيذ مشاريع بنية تحتية. 

حق الرد 
الكاتب والمحلل السياس���ي مصطف���ى الصواف، رأى أن من حق 
فصائ���ل المقاومة بالقطاع أن تضع حًدا لع���دم التزام االحتالل 
"اإلسرائيلي" للتفاهمات التي أبرمت بينه وبين حركة "حماس" 
قبل نحو ش���هرين، مش���يرا إلى ع���دم تطبيق االحت���الل لكافة 

التفاهمات والشروط المتفق عليها في حينه.
وقال الصواف في حديث ل�"االستقالل" : " إن لفصائل المقاومة 
بغ���زة حق ال���رد ووضع ح���د لالحتالل؛ لع���دم التزام���ه بتنفيذ 

التفاهمات المتفق عليها مع حماس".
وأضاف : " ش���هد االحتالل االس���رائيلي قبل توقيع التفاهمات 
حرب البالونات ووحدات اإلرباك الليلي، ما أحدث خوفا ورعبا لدى 
مس���توطنيه في "غالف غزة"، وأربك حسابات جنراالته بآلية الرد 

على ذلك حينها". 
وش���دد على أن حق الرد على االحتالل االسرائيلي لعدم التزامه 
بتنفيذ التفاهمات، مسألة متوافق عليها من الكل الفلسطيني، 
متوقًع���ا أن تعود فصائل المقاومة الس���تخدام ذات الوس���ائل 

الشعبية التي استخدمتها قبل االتفاق على التفاهمات. 

وأش���ار إلى أن العودة إلطالق البالون���ات الحارقة وإعادة تفعيل 
وحدات اإلرباك الليلي، تأتي إلجبار االحتالل على االلتزام بتنفيذ 
التفاهمات، وأن مسألة التصعيد من ِقبل المقاومة ضد االحتالل 
تأتي بالتدريج، الفًتا إلى أن رد االحتالل على إطالق قذيفتين من 
القطاع، بقصف عدة منشآت مواقع تابعة ل�"حماس"، رد تقليدي 

وأقل من المستوى المعتاد.
وقصف���ت طائرات االحتالل فج���ر األحد الماض���ي ثالثة مواقع 
للمقاوم���ة في القطاع بدعوى الرد على انطالق صاروخين باتجاه 
األراض���ي المحتلة، تبّي���ن الحًقا أنهما انطلقت���ا بفعل الطقس 

الماطر والعاصف الذي كان سائًدا في القطاع في حينه.
ونّبه إلى أن االحتالل يحس���ب الحس���اب للمقاوم���ة، ولذلك رده 
دائما ما يكون بش���كل مدروس، لذلك ليس من مصلحته القيام 
ب���أي تصعيد في ظل األوضاع التي يحياه���ا في الوقت الراهن، 
لوجود اضطرابات سياسية والحديث عن إجراء انتخابات، وكذلك 
بسبب انتشار فيروس كورونا وما يتطلبه من إجراءات للحد منه. 

مواجهة حمدودة 
بدوره، اس���تبعد الباحث في الشئون اإلسرائيلية عليان الهندي 
تدح���رج األمور بقطاع غزة لتصعيد عس���كري ش���امل، رغم رفع 
مس���توى لهجة التهديد من قبل فصائ���ل المقاومة وتأكيدها 
بأنها لن تقبل ببق���اء الحصار، وعدم تنفيذ االحتالل التفاهمات 

المتفق عليها. 
وأوض���ح الهندي في حديثه ل�"االس���تقالل" أن حكومة االحتالل 
"االس���رائيلي" تتعمد المماطلة بتنفيذ التفاهمات؛ كي ال ترفع 
المقاومة س���قف مطالبها ألكث���ر ما تم االتف���اق عليه، وتقدم 
"إس���رائيل" مزيدًا م���ن التنازالت، الفتا إل���ى أن التصعيد  ليس 
مسألة موسمية إنما سياسية "إسرائيلية" هدفها خلق نوع من 

التمايز بالسياسية المتعبة بين الفلسطينيين. 
وبّين أن مطالب المقاومة أساس���ية وغير تعجيزية، وهي ذاتها 
التي تطال���ب بها منذ حوالي 13 س���نة، لكن تبق���ى احتمالية 
تنفيذها بشكل كامل واس���تمرارها لفترة زمنية طويلة، مسألة 

ضعيفة وشبه مستحيلة.
ونّبه إل���ى أن جميع األطراف الفلس���طينية واالس���رائيلية غير 
معنية بمواجهة عس���كرية في الوقت الراهن، متوقًعا في حال 
اندالع جول���ة تصعيد أن تكون محدودة العتبارات ميدانية لدى 
الطرفين، إل���ى جانب كونهما يترقبان التعرف على السياس���ة 

الجديدة التي ستتبعها االدارة األمريكية المقبلة. 

تحليل: االحتالل يماطل بتنفيذ تفاهمات التهدئة خشية من رفع المقاومة سقف مطالبها
غزة/�سماح املبحوح

اتفق حملالن �سيا�سيان عل��ى اأن الحتالل »الإ�سرائيلي« 
مياطل بتنفيذ تفاهمات التهدئة املتفق عليها مع ف�سائل 

املقاوم��ة بغ��زة؛ لعدم رف��ع الأخ��رة �سق��ف مطالبها من 
الحت��الل.  وقبل نحو اأ�سبوعني قال نائب رئي�س حركة 
»حما���س« يف قط��اع غ��زة، خلي��ل احلي��ة، يف لق��اء متلفز 

م��ع ف�سائي��ة الأق�س��ى: » اإن م��دة التهدئ��ة الأخرة مع 
»اإ�سرائيل« قاربت على النتهاء »، م�سددًا على اأن املقاومة 

الفل�سطينية لن تقبل ببقاء ح�سار غزة.

ويه���دف هذا الطلب إلى اس���تغالل أوقات االقتحام 
الت���ي يفرضها االحت���الل إلى الح���د األقصى، بحيث 
يصب���ح دوام الم���دارس الديني���ة اليهودي���ة داخل 

المسجد خمس ساعات يوميًا.
تق�سيم مكاين

وتس���عى الجماعات االس���تيطانية لتحويل المسجد 
األقصى لمركز لتدريس اليهود، ويمهد الحقًا إلدخال 
الكتب ولفائف التوراة والكراس���ي، ومن ثم المطالبة 
بمظالت بالس���تيكية على غرار تل���ك المنصوبة في 
س���احة البراق، ما يؤس���س مس���ارًا جديدًا للتقسيم 
المكاني لألقصى واقتطاع س���احته الشرقية بعد أن 
فش���ل الرهان الذي اس���تمر 16 عامًا بالسيطرة على 
مصلى باب الرحمة كنقطة انطالق للتقسيم المكاني.

وش���هدت األش���هر األخي���رة تصاع���دًا كبي���رًا في 
انته���اكات االحتالل بحق المس���جد األقصى وخاصة 
في المنطقة الشرقية؛ حيث أداء الصلوات التلمودية 
والجلوس في الم���كان بعد تفريغه من المس���لمين 
ومنعهم من االقتراب من أماكن وجود المستوطنين.

و�سع خطر
وس���بق أن أكدت المرجعي���ات الدينية ف���ي مدينة 
القدس المحتلة أن الوضع في المنطقة الش���رقية من 

المسجد خطر ومتردٍّ وغير مسبوق.
وأوضح���ت المرجعي���ات الديني���ة في بي���ان لها أن 
المنطقة الشرقية بمس���احتها التي تصل لخمسين 

دونمًا جزء ال يتجرأ من لألقصى وتمثل ثلث المساحة 
الكلية للمسجد.

ورفضت المرجعي���ات ادعاءات االحتالل بأن المنطقة 
الشرقية منطقة عسكرية، مؤكدة أن االحتالل يسعى 
للس���يطرة على األقصى من خالل تكثيف اقتحامات 
المستوطنين، والس���ماح لهم بأداء طقوس تلمودية 

في المنطقة الشرقية، ورفع علم االحتالل فيها.
كذلك حذرت المرابطة والمعلمة المقدس���ية خديجة 
خويص من أن تس���ير المنطقة الشرقية في األقصى 

بمنهجية حائط البراق.
وذك���رت خويص بأن م���ا يجرى حاليًا ف���ي المنطقة 
الش���رقية ش���بيه بما فعله المس���توطنون في حائط 
البراق قبل 100 عام عندما كانوا يجلسون ويتباكون، 

ويحضرون كتبهم ولفائفهم قرب الحائط.
ونّبهت إل���ى أن تسلس���ل األحداث يش���ير إلى نية 
االحتالل السيطرة على المنطقة الشرقية لكي تصبح 

من مسلمات أمالكهم.
ع���ام 2008 فترتي���ن  االحت���الل  ق���وات  وفرض���ت 
لالقتحام���ات: صباحّية ومس���ائية يج���رى تعديلها 
حس���ب الّتوقيت الصيفي والش���توي، لتكريس حّيز 
زمني خاص بالمس���توطنين توّفر له���م القوات في 
أثنائ���ه الحماية والدعم ليتّموا جوالتهم في األقصى 

دون “مضايقات” أو “تشويش”.
ثّم تطّورت هذه الخطوة إل���ى التضييق على الوجود 

اإلس���المي في المس���جد بالتزامن مع االقتحامات؛ إذ 
عمدت ق���وات االحتالل عام 2014 إل���ى فرض إبعاد 
جماعي صباحي للنساء فباتت تمنع قرابة 500 طالبة 

من طالبات مصاطب العلم من الدخول إلى المسجد.
وال تتوّقف محاوالت االحتالل تغيير الوضع التاريخي 
القائ���م في المس���جد األقص���ى؛ إذ تراكم س���لطات 
االحتالل عل���ى انتهاكاتها الس���ابقة التي فرضتها 
لتؤّس���س لمزيد من االعتداء على المسجد، والوصول 
إلى ف���رض التقس���يم الزماني والمكاني للمس���جد 

األقصى.
وس���بق هذه المطال���ب تمديد م���دة االقتحامات؛ إذ 
نشر "نش���طاء الهيكل" المتطرفون على صفحاتهم 
على مواقع التواصل االجتماعي في 9/11/2020 خبر 
موافقة سلطات االحتالل على تمديد مدة االقتحامات 

فيما يعرف بالفترة المسائية نصف ساعة إضافية.
وعّبرت جماعات الهيكل عن حفاوتها بهذا “اإلنجاز” 
الذي تحّقق “بعد سنوات من المطالبة” وفق منشور 

على صفحة “طالب ألجل الهيكل”.
وعمل���ت ق���وات االحتالل عل���ى توفير بيئ���ة مريحة 
للمس���توطنين في الس���نوات التي تل���ت عبر إبعاد 
المرابطي���ن والمرابط���ات وحظ���ر مصاط���ب العل���م، 
وقرارات بإبعاد العش���رات من أبن���اء القدس والداخل 
الفلسطيني المحتل عن األقصى ومنعهم من دخوله 

فترات تمّدد وتجّدد.

مطالب »استيطانية« بإقامة مدرسة توراتية في المسجد األقصى
القد�س املحتلة/ ال�ستقالل:

وجه��ت ما ت�سمى جماعات »املعب��د« املتطرفة ر�سالة اإىل 
وزي��ر الأم��ن الداخلي يف حكومة الحت��الل الإ�سرائيلي 
»اأم��ر اأوحان��ا« تطالب فيه��ا باتخاذ ال�ساح��ة ال�سرقية 

للم�سج��د الأق�س��ى مدر�س��ة توراتية دائم��ة. وت�سمنت 
الر�سال��ة مطالب��ة بال�سم��اح للم�ستوطنني بق�س��اء كامل 
امل��ّدة املتاح��ة لالقتحامات يف تعلم الت��وراة وتعليمها يف 

ال�ساحة ال�سرقية للم�سجد الأق�سى.
رام الله / االستقالل:

حذر رئيس الوزراء محمد اش���تية، من التطورات الخطرة غير المس���بوقة في المشروع 
االستعماري "اإلسرائيلي". وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة يوم أمس، 
"فيما يبدو هناك خطة هجوم متصاعد ومكثف لمدة عشرة أسابيع مقبلة، في مسابقة 

مع الزمن لفرض أمر واقع جديد قبل مغادرة دونالد ترمب البيت األبيض في 1/21.
وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء، الصليب األحمر وهيئة األمم المتحدة، بالعمل على 
اإلفراج عن جثمان األس���ير الش���هيد كمال أبو وعر وكل جثامين الشهداء المحتجزين 
لدى االحتالل. وبخصوص فيروس "كورونا"، أكد اش���تية أن الحكومة تراقب التطورات 

الوبائية وأنها مستعدة ألية إجراءات قد تضطر التخاذها نظرا لوتيرة اإلصابات.

قبل مغادرة ترمب البيت األبيض
اشتية: االحتالل يسابق الزمن 

لفرض أمر واقع بالضفة

القدس المحتلة/ االستقالل:
نظم رؤس���اء بعثات االتحاد األوروبي وس���فراء وقناص���ل دول أوروبية »زيارة« 
احتجاجية إلى مستوطنة »جفعات هاماتوس« جنوب القدس المحتلة؛ رفضا 

لقرار توسعتها ب�1257 وحدة استيطانية جديدة.
وأكد رؤس���اء البعثات، من س���فراء وقناصل وممثلي دول أوروبية مختلفة، أن 
من ش���أن توسيع المس���توطنة المذكرة وبناء حي جديد فيها، قطع التواصل 

الجغرافي بين مدينتي القدس وبيت لحم.
في غضون ذلك، تظاهر مس���توطنون أمام وف���د االتحاد األوروبي لدى وصوله 
المستوطنة، وهتفوا إلى جانب أعضاء من بلدية االحتالل بالقدس، ضد أعضاء 

الوفد، وقطعوا تصريحا صحفيا حاول اإلدالء به أحد ممثلي االتحاد.

بعثات االتحاد األوروبي تحتج 
على توسعة مستوطنة بالقدس
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة رفح

)MDPIII-CII( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
ا�شم امل�شروع الفرعي:  توريد فواني�س لزوم اإنارة ال�شوارع 

1. حصل���ت منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية -صندوق تطوير وإقراض الهيئ���ات المحلية -على منحة 
م�ن مجموعة من الش���ركاء والممولين )باإلضافة الى مس���اهمة السلطة 
الوطنية الفلسطينية بنسبة %10 من تكلفة في برنامج تطوير البلديات 
المرحلة الثالثة / الدورة الثانية وقد حصلت بلدية رفح على منحة فرعية 
من صن���دوق تطوير وإق���راض الهيئ���ات المحلية )المتلقي���ة للمنحة( 
لتنفيذ مش���روع توريد فوانيس لزوم إنارة الش���وارع وتنوي اس���تعمال 
جزء من أم���وال هذه المنحة الفرعية في عم���ل دفعات تحت العقد رقم 

MDPIIICII-1421117-25 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. تدعو بلدية رفح الموردين للتقدم الس���تدراج عروض أس���عار مشروع 

توريد فوانيس لزوم إنارة الشوارع.
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 وذلك ابت���داًء من الس���اعة 08:00 صباحًا وحتى 

12:30 ظهرًا، من تاريخ 17.11.2020 وحتى تاريخ 26.11.2020.
4. ع���روض األس���عار يجب أن تقدم عل���ى العنوان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2020/11/26 الساعة 12:30 ظهرًا وهو موعد فتح المظاريف. 
5. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة

العنوان المش���ار اليه أعاله: بلدية رفح، الدائرة المالي���ة، الطابق الثاني، 
الدائرة المالية

بلديـة رفح

دولة فل�شطني 
املجل�س الأعلى للق�شاء 

حمكمة �شلح �شمال غزة 
يف �لدعوى �ملدنية رقم 655 / 2018م

المدعية: ختام محمود محمد طافش )شاهين قبل الزواج( – هوية رقم 976657684 
– وكيلها المحاميان / عبد العزيز كمال حمادة وانيس عامر أبو حليمة 

المدعى عليهم: -1محمد إبراهيم محمود شاهين – مقيم خارج البالد اخر محل إقامة – جباليا المعسكر 
خل���ف مقبرة الفالوج���ا -2نائلة إبراهيم محمود ش���اهين – مقيم خارج البالد اخر مح���ل إقامة – جباليا 
المعسكر خلف مقبرة الفالوجا -3احمد عمر محمود سمور – مقيم خارج البالد اخر محل إقامة – منتصف 
ش���ارع احمد ياس���ين مقابل المسجد -4محمد عمر محمود س���مور – مقيم خارج البالد اخر محل إقامة – 
منتصف ش���ارع احمد ياسين مقابل المسجد -5غادة عمر محمود س���مور – مقيم خارج البالد اخر محل 
إقامة – منتصف شارع احمد ياسين مقابل المسجد -6لمياء حسن علي الكحلوت – مقيم خارج البالد اخر 
محل إقامة – جباليا بجانب مركز شرطة المعسكر -7سناء حسن علي الكحلوت – اخر محل إقامة – جباليا 

المعسكر بجانب مركز شرطة المعسكر 
الدعوى: تقسيم أموال مشتركة غير منقولة    قيمة الدعوى: تزيد عن 10.000دينار اردني

اعالن مذكرة حضور
الى المدعى عليهم: -8محمد إبراهيم محمود ش����اهين – مقيم خارج البالد اخر محل إقامة – 
جباليا المعس����كر خلف مقبرة الفالوجا -9نائلة إبراهيم محمود ش����اهين – مقيم خارج البالد 
اخر محل إقامة – جباليا المعس����كر خلف مقبرة الفالوجا -10احمد عمر محمود سمور – مقيم 
خارج البالد اخر محل إقامة – منتصف ش����ارع احمد ياس����ين مقابل المس����جد -11محمد عمر 
محم����ود س����مور – مقيم خارج البالد اخر محل إقامة – منتصف ش����ارع احمد ياس����ين مقابل 
المس����جد -12غادة عمر محمود س����مور – مقيم خارج البالد اخر محل إقامة – منتصف ش����ارع 
احمد ياس����ين مقابل المس����جد -13لمياء حس����ن علي الكحلوت – مقيم خارج البالد اخر محل 
إقامة – جباليا بجانب مركز ش����رطة المعسكر وسناء حس����ن علي الكحلوت – اخر محل إقامة 
– جباليا المعس����كر بجانب مركز شرطة المعس����كر. بما ان المدعية قد اقامت عليكم الدعوى 
المذكورة أعاله وموضوعها تقسيم أموال مشتركة غير منقولة والمودع لكم نسخة منها في 
مل����ف القضية لدى المحكمة لذلك يقتضي عليكما ان تحضروا او تكليف وكيل مناب عنكم 
الى قلم المحكمة وان تقدما جوابكما التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا اإلعالن 
علما انه قد تم تحدد جلس����ة يوم األربعاء الموافق 2020/12/2م لنظر القضية وليكن معلوما 
لديكم����ا انكما اذا تخلفتما عن الحضور فانه يجوز للمدعية ان تس����ير في دعواها باعتباركما 

حاضرين وللمحكمة ان تحكم في الدعوى واعتبار الحكم حضوريًا. حرر في:2020/11/16م

رئي�س قلم حمكمة �شلح �شمال غزة 
اأ / هاين الهندي 

دولة فل�شطني
 املجل�س العلى للق�شاء

 لدى حمكمة �شلح �شمال غزة 
يف الق�شية املدنية رقم 2018/794 حقوق 

مذكرة ح�ضور
المدعية / نظيرة جبر عبد الله سكان النصيرات  هوية رقم )962681334(

وكيله المحامية / بسام بكر ابو طاحون واحمد رياض اللوح 
المدعى عليهم :- 

سلمى نزار جبر جودة – مجهول محل االقامة – هوية رقم )912985264(
هدى نزار جبر جودة – مجهول محل االقامة – هوية رقم )912985272( 

منى نزار جبر جودة – مجهول محل االقامة – هوية رقم )962415899(
شادية نزار جبر جودة – مجهول محل االقامة – هوية رقم )9000964743(

سمر نزار جبر جودة – مجهول ملح االقامة – هوية رقم )905259982(
نوال نزار جبر جودة – مجهول ملح االقامة – هوية رقم )901618082(
عال نزار جبر جودة – مجهول محل االقامة – هوية رقم )926649955(

كلثوم نزار جبر جودة – مجهول محل االقامة – هوية رقم )912985249(
 دعوى حقوق رقم 2018/794 حقوق 

التفاصي���ل : بما ان المدعية قد اقامت عليك دعوه اس���تنادا الى ما تدعيه 
في الئحة دعواها لذل���ك يقتضى عليكم ان تحضروا الى هذه المحكمة في 
جلسة االربعاء  الموافق 2020/12/2 للرد على دعواها كما يقتضى عليكم ان 
تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل 15 يوم من تاريخ تبليغكم 
هذه المذكرة وان ترس���لوا الئحة جوابيه الى المدعية حسب عنوانها  وليكن 

معلوما لديك انك اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعية ان تسير في دعواها .

 رئي�س قلم حمكمة �شمال غزة 
هاين الهندي

القدس المحتلة/ االستقالل:
طرح���ت ما تس���مى دائ���رة األراضي في 
)إس���رائيل( مج���دًدا مخطًطا لبن���اء أكثر 
ف���ي  اس���تيطانية  وح���دة   1000 م���ن 
مدين���ة الق���دس المحتلة، ف���ي محاولة 
جديدة لمحاصرتها بمش���اريع التوس���ع 

االستيطاني.
وع���دَّ مدير دائ���رة الخرائط ف���ي جمعية 
خلي���ل  بالق���دس  العربي���ة  الدراس���ات 
التفكج���ي، ف���ي تصري���ح صحف���ي، أن 
هذه العط���اءات مدعوم���ة ب�"ضوء أخضر 
م���ن اإلدارة األمريكية قب���ل نهاية والية 
رئيس���ها الحالي دونالد ترمب"، الخاس���ر 
في س���باق الرئاس���ة مقابل منافسه جو 

بايدن.
وأكد أن المشروع االس���تيطاني -بموجبه 

س���يتم بن���اء -1257 يه���دف إل���ى قطع 
التواصل الجغرافي مع مدينة القدس المحتلة، 
وفي إطار مس���اعي االحتالل اإلس���رائيلي لمنع 
التواص���ل بين قرية بيت صفافا جنوب القدس 
ومدين���ة بي���ت لحم جن���وب الضف���ة الغربية 

المحتلة.
وكان االحتالل في مرحلة سابقة اضطر لتأجيل 
طرح عطاءات هذا المش���روع االستيطاني عدة 

مرات بسبب ضغوط أوروبية.
وأوض���ح التفكجي: أن المش���روع ليس جديًدا، 
وت���م تأجيل���ه أكثر من مرة نتيج���ة ضغوطات 
ا من  مارستها ألمانيا في مرحلة سابقة، ألن جزًء
األراضي المراد االستيطان فيها تتبع "كنيسة 

ألمانية".
ا  وتابع: بن���اء الوحدات االس���تيطانية مهم جّدً
لالحتالل خاصة أنه يندرج تحت إطار مخططات 
الس���لطات المختصة في دولة االحتالل وصواًل 

لمدين���ة "القدس الكبرى 2020"، كما يس���ميه 
االحتالل، ويش���مل إقامة مس���توطنات جديدة 
وتوس���يع مس���توطنات قائم���ة ف���ي المدينة 
المحتلة. ورجح أن سبب طرح االحتالل عطاءات 
بناء 1257 وحدة اس���تيطانية، يرتبط بمساعي 
"إس���رائيل" قبل نهاية والية ترامب في يناير/ 
كانون الثاني المقبل، لبناء المزيد من الوحدات 
االستيطانية انسجاًما مع "صفقة القرن"، التي 
تص���ادر حق الفلس���طينيين بدولة مس���تقلة 
عاصمتها القدس، وتزع���م أنها عاصمة لدولة 

االحتالل.
وكان ترام���ب أعلن "صفقة الق���رن" في نهاية 
يناي���ر الماض���ي م���ن داخ���ل البي���ت األبيض 
بالعاصمة واش���نطن، بحض���ور رئيس حكومة 
االحتالل بنيامين نتنياهو، والقى إعالنه رفًضا 
ا شديًدا، ونظمت ضده القوى الوطنية  فلسطينًيّ
واإلسالمية العديد من الفعاليات المناوئة في 

األراضي المحتلة.
ه الخبير في ش���ؤون االستيطان إلى أن  ونبَّ
طرح العط���اءات االس���تيطانية يتزامن مع 
زيارة وزير الخارجية األمريكية لمستوطنات 
إس���رائيلية مقام���ة عل���ى أراض���ي الضفة 
الغربي���ة المحتل���ة، ته���دف إلى ش���رعنة 
ا أخضر  عمليات االس���تيطان، وتعطي ضوًء
من إدارة ترمب لنتنياهو لمواصلة مشاريع 

االستيطان.
وعدَّ أنها محاول���ة لتقديم الدعم األمريكي 
لزعيم ح���زب "الليكود" اليميني المتطرف، 
تزامًنا م���ع قضايا الفس���اد المته���م بها، 
وتعرض مس���تقبله السياس���ي للخطر في 
ظ���ل التظاه���رات المضادة ل���ه، وتوقعات 
بعقد انتخابات جديدة مطلع العام المقبل.

وفيم���ا يتعل���ق بخطة الض���م التي زعمت 
"إسرائيل" قبل أشهر تجميدها إثر ضغوط 
دولي���ة، قال التفكج���ي: إن "إس���رائيل" فعلًيا 
ضمت األجزاء التي تريدها من الضفة الغربية، 

وتشمل األغوار والمستوطنات.
ن أن سلطات االحتالل لجأت إلى عملية ضم  وبيَّ
صامتة بس���بب الضغوط الدولية التي حدثت 
عندما أعلنت  نيته���ا تنفيذ خطة الضم مطلع 

يوليو/ تموز الماضي.
وانطالًقا م���ن مبادئ أمنية، حافظت س���لطات 
االحت���الل على ض���م األغوار لحف���ظ أمنها من 
الجهة الش���رقية وذلك بصم���ت ودون ضجيج 

إعالمي.
 األغوار وحدها تش���كل 27 

َّ
وذكر التفكجي أن

بالمائة من مس���احة الضفة الغربية، في حين 
تس���عى "إس���رائيل" من خالل خطة الضم إلى 
الس���يطرة الكاملة على 60 بالمائة من إجمالي 

مساحتها.

التفكجي: االحتالل لجأ لعملية »ضم صامتة« لتفادي الضغوط

نيويورك / االستقالل:
أعرب مبعوث األمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف عن 
قلقه الكبير من قرار السلطات اإلسرائيلية ، بفتح باب تقديم العطاءات لبناء مستوطنة 

"جفعات همتوس".
وقال مالدينوف في بيان له يوم أمس: إنه" قلق للغاية من قرار "إسرائيل" المضي قدًما 
في البناء ضمن مخطط إقامة مس���توطنة "غفعات همتوس" جنوب القدس المحتلة، ما 

سيجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية متصلة".
وأوضح أنه إذا تم بناؤها، فإنها س���تعزز حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم 
في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف أن" من ش���أن ذلك أن يضر بشكل كبير بآفاق دولة 
فلس���طينية متصلة في المستقبل وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس 
خطوط 1967، بحيث تكون القدس عاصمة للدولتين". واعتبر أن بناء المستوطنات غير 

قانوني بموجب القانون الدولي، داعًيا سلطات االحتالل إلى التراجع عن هذه الخطوة.
وكانت ما تس���مى "هيئة أراضي إس���رائيل أعلنت األحد، أنها فتحت مناقصات لبناء من 

1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غفعات همتوس" جنوبي القدس.

ميالدينوف: البناء االستيطاني الجديد 
سيضر بآفاق إقامة دولة فلسطينية

غزة / االستقالل:
قال النائب عن كتلة التغيير واإلصالح أحمد أبو حلبية إن االحتالل اإلس���رائيلي يستغل 

الرهان والدعم األمريكي لتنفيذ مخططاته الهادفة لتهويد األرض الفلسطينية.
وأدان أبو حلبية االثنين في تصريح له، مخطط سلطات االحتالل اإلسرائيلي لبناء 1200 
وحدة اس���تيطانية في حي "جفعات همتوس" جنوب القدس المحتلة، والذي يأتي في 

إطار استغالل آخر أيام والية الرئيس األمريكي دونالد ترمب.
ودعا إلى مالحقة قادة االحتالل، وفتح تحقيق قضائي حول االستيطان االستعماري في 
القدس الش���رقية وس���ائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وقال النائب أبو حلبية:" اعالن 
بناء 1200 وحدة اس���تيطانية قبيل زيارة وزي���ر الخارجية األمريكية بومبيو، يؤكد الدعم 
األمريكي لتنفيذ المخططات االس���تيطانية الهادفة لتهويد األرض الفلس���طينية في 

القدس والضفة بقوة في الفترة المتبقية من حكم الرئيس األمريكي ترمب "
وأشار أن االحتالل اإلسرائيلي يستغل تطبيع بعض األنظمة العربية، مما يجرؤه على بناء 

مستوطنات جديدة والمزيد من عمليات التهويد لألرض الفلسطينية المحتلة.
وذك���ر أن اإلم���ارات س���اهمت في تس���ريب 30 مبنى في بلدة س���لوان لمس���توطنين 
إسرائيليين، خدمة لالحتالل، مشيرا لمحاوالت االمارات شراء منازل في القديمة تمهيدًا 

لتحويلها ل�بؤر استيطانية.

أبو حلبية: إقرار االحتالل بناء 1200 
وحدة استيطانية »استقواء« بـترامب 
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )516 / 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
ماهر طالب محمد أبو ش���نب من س���كان غزة هوية رق���م 802825616 

بصفته وكيال عن طالب محمد إسماعيل أبو شنب
بموجب وكالة رقم: 8115 / 2020 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
القطعة 978 القسيمة 103المدينة  جباليا 

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

مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ: 11/16 / 2020م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )511/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد معي���ن بدوي اليازجي من س���كان غزة هوية رق���م 949836571 

بصفته وكيال عن ناصر مصطفى هاشم المصري 
بموجب وكالة رقم: 17797 / 2013 الصادرة عن غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
القطعة 723 القسيمة 23 المدينة  غزة التفاح 

 فمن ل���ه أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح المعاملة. 
وفي حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وف���اة الموكل أو أحد الموكلين 
يتحم���ل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ: 11/16 / 2020م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )513/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد علي سليمان شعت من سكان خانيونس هوية رقم 801114273 

بصفته وكيال عن: عبد الرحمن نبيل عبد الرحمن شعت
بموجب وكالة رقم: 3876 / 2020  الصادرة عن أبو ظبي

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
القطعة 77 القسيمة 17 المدينة خانيونس

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

على سلطة األراضي. التاريخ: 11/16 / 2020م

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

قلقيلية/ االستقالل:
أكدت الناش���طة أمينة الطويل زوجة األسير علي رفيق شواهنة 
من قلقيلية أن إدارة سجون االحتالل االسرائيلي ساومت زوجها 

بين الزيارة أو الفحص الطبي .
وقالت الطويل إن إدارة السجن أبلغت "علي" بوجود بوسطة إلى 
مستش���فى برزالي وذلك في يوم الزيارة التي كانت مقررة بعد 
انقطاع طوي���ل، ليتم وضعه أمام خيارين في غاية الصعوبة أما 
اتمام الزيارة وخس���ارة الفحص الطبي الذي سيكون تشخيصي 

دون عالج بكل تأكيد، أو العكس.
وأضاف���ت أن زوجها اقت���رح على االدارة ان تك���ون زيارته مبكرًا 
عل���ى أن يتم تأجي���ل الفحص بعد وقت الزي���ارة إال أنهم طلبوا 
من���ه التوقيع على كتاب يؤكد من خالل���ه رفضه للعالج رغم أن 
الحقيق���ة عكس ذلك تمامًا، وقد تم توقيع هذا الكتاب بالضبط 
لحظة دخولي إلى ساحة السجن بمعني وكان من الممكن اتمام 
الزيارة ومن ثم الخروج للبوس���طة، مع العل���م أنه لم يتم إبالغه 
بهذا األمر من قبل، وفقط تم صباح يوم الزيارة بعد أن كنت على 

وشك الوصول إلى سجن النقب.

وذكرت الطويل أن االحتالل هكذا يتعامل مع األس���رى في إطار 
سياس���ة اإلهمال الطبي المتعمدة، وإال ما الذي يمنع التنسيق 
للفحص الطبي في يوم يتناس���ب مع األس���ير علًما أنه يطالب 
بإجراء هذا الفحص منذ ٣ أش���هر تقريب���ًا ومنذ ذلك الوقت لم 
نتمكن من زيارته وحينما جاء وقت الزيارة والتي تعني لألس���ير 
الكثير الكثير حتى وان كانت قصي���رة جدا تم ابالغه بموضوع 

الفحص.
رغم إنهاء الجدل وخروجه للزيارة اس���تمر أحد عناصر الش���رطة 
مضايقته أثن���اء الزيارة ومحاولة أش���غاله حت���ى حدث نقاش 
بينهما وتم عقد محكمة داخلي���ة تقرر خاللها عزله مدة 7 ايام 
وبعد احتجاج األس���رى تم منعه من الزيارة مدة ش���هرين ومن 

إدخال الكانتينا أيًضا مدة شهرين.
وبين���ت الطويل أن زوجها األس���ير يتناول يومي���ا 6 حبات من 
األدوية المختلف���ة بعد إصابته بارتفاع ف���ي ضغط الدم خالل 
االعتق���ال الحالي وبحاجة إلجراء عملي���ة فحص بالزما الدم وأخذ 
خزعة من النخاع الش���وكي للكش���ف عن سبب االنخفاض الحاد 

الذي تم كشفه في كريات الدم البيضاء بداية اعتقاله الحالي.

رام الله / االستقالل:
أبلغت مصلحة س���جون االحتالل اإلسرائيلي األسرى في سجن 
"عوفر"، أّن األس���ير مؤي���د الخطيب )20 عامًا( م���ن بيت لحم، 

أصيب بفيروس "كورونا" الُمس���تجد.
وأوضح نادي األسير الفلسطيني في بيان، يوم أمس، أن األسير 
الخطيب معتقل منذ )20( يومًا، ويقبع في قسم "المعبار"، وهو 
القس���م المخصص لألس���رى الموقوفين، والمعتقلين حديثًا، 
ووفقًا للمعلومات األولية س���ينقل األسرى المخالطين لألسير 
الخطيب، إلى ما ُتس���ميه اإلدارة بقس���م "الحجر الصحي"، في 

سجن "هداريم".
ُيش���ار من إلى أن األس���ير مؤيد، هو ش���قيق الش���هيد داود 
الخطيب، الذي ارتقى في س���جون االحتالل في ش���هر أيلول/

سبتمبر الماضي.
ولفت "نادي األس���ير" إلى أن عدد األسرى المصابين بفيروس 
"كورونا" في س���جون االحتالل، ومنذ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الجاري، تجاوز ال�100، ويقبع غالبيتهم في قسم )3( في سجن 
"جلبوع"، بعد أن حّولته مصلحة السجون إلى ما تسميه "بالحجر 

الصحي". وعّد "نادي األسير" أن استمرار تسجيل إصابات بين 
صفوف األس���رى ينذر بكارثة، الس���يما مع اس���تمرار مصلحة 
السجون في ممارسة سياس���ة اإلهمال والمماطلة الممنهجة، 

وما جرى في سجن "جلبوع" مؤخرًا دليل قاطع على ذلك.
وحّمل "نادي األس���ير"، مصلحة س���جون االحتالل المسؤولية 
الكاملة عن حياة األسرى، وجدد مطالبته للمؤسسات الحقوقية 
وعلى رأسها األمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة 
الضغ���ط على االحتالل لإلفراج عن المرضى، وكبار الس���ن على 
وجه الخص���وص، ووقف عمليات االعتقال اليومية، والس���ماح 
بوج���ود لجنة طبي���ة محايدة لإلش���راف على األس���رى صحيًا، 
وضمان توفير اإلجراءات الوقائية الالزمة داخل أقسام األسرى.

ُيش���ار إلى أن عدد اإلصاب���ات بين صفوف األس���رى، منذ بدء 
انتش���ار الفيروس حتى اليوم، وصل إلى 132، بينهم أسيران 

اكتشفت إصابتهما عقب اإلفراج عنهما بيوم.
الجدير ذكره أن نحو 4 آالف و500 أس���ير وأسيرة يقبعون في 
سجون االحتالل، بينهم 700 أسير مريض، منهم 300 يعانون 

أمراضًا مزمنة.

االحتالل يساوم األسير علي شواهنة 
بين الزيارة أو الفحص الطبي

إصابة األسير مؤيد الخطيب 
»كورونا« في سجن »عوفر« بـ

رام الله/ االستقالل:
قرر مجلس الوزراء إرس���ال15 جه���از تنفس اصطناعي 
األس���بوع المقب���ل لمس���اعدة المستش���فيات في غزة 

مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.
وق���ال رئي���س الحكومة محمد اش���تية خ���الل اجتماع 
للحكومة االثنين إن »األرق���ام في قطاع غزة مقلقة جدًا، 
ومن الواضح أنها سوف تزيد في األشهر القادمة، لذلك 

ال بد من االلتزام بالتعليمات والوقاية«.
م���ن جهٍة أخرى، اعتبر اش���تية أن زي���ارة وزير الخارجية 
األمريكي مايك بومبيو لمس���تعمرة »بسغوت« المقامة 
على أراض���ي البيرة إمعان في انتهاك حقوق الش���عب 
الفلس���طيني، مؤك���ًدا أنه���ا ل���ن تعط���ي أي ش���رعية 
للمس���تعمرات. وقال رئيس ال���وزراء: »نراقب التطورات 
الوبائي���ة عن كث���ب، وجاه���زون ألي إجراء ق���د نضطر 

التخاذه، نظًرا الرتفاع وتيرة اإلصابات لدينا«.
وج���دد دعوته للمواطنين إلى التقي���د الصارم بالتدابير 
الوقائي���ة ومطالًب���ا األجه���زة األمنية بتش���ديد الرقابة 

وتغليظ العقوبات بحق كل من ينتهك تلك التدابير«.
وأكد اش���تية على مواصلة الحكومة لسياستها بالعمل 
عل���ى المزي���د م���ن االس���تعدادات لمواجه���ة موجات 
قادمة ممكنة للفيروس، والخط���ط الموضوعة للتعافي 

االقتصادي واالجتماعي، في مواجهة الوباء.
وقال: »لقد تمكنا من تحس���ين تجهيزات وزارة الصحة 
بشكل مهم في األش���هر الفائتة، وجرت مضاعفة غرف 
العناية المركزة المتوفرة في مستشفياتنا بنسبة 100 
بالمئة، وجرى افتتاح مستشفى جديد ويتم العمل اآلن 

على افتتاح مستشفيين جديدين.
من جانب آخر، أش���ار اشتية إلى أن وفد المصالحة وصل 
القاهرة للتباحث في موض���وع االنتخابات، ووضع األمور 

في نصابها.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء 
اس���تمرار احتجاز »إس���رائيل« ألموال المقاصة، وتراجع 
اإليرادات بس���بب تفش���ي في���روس كورون���ا، والجهود 

المبذولة للوفاء بااللتزامات المالية.
كما اس���تمع المجلس إلى تقرير حول المساعدات التي 
تم تس���ديدها من قب���ل وزارة المالي���ة للعائالت التي 
تعرضت بيوته���ا للهدم في منطقة وادي الحمص وفي 
مناطق مختلفة من المدينة والمقدرة 1.2 مليون شيكل.
وأكد أن الحكومة الفلس���طينية س���وف تتخذ كل إجراء 
قانون���ي ض���د أي ش���ركة من الش���ركات الت���ي تعمل 

بالمستعمرات اإلسرائيلية.
وأش���ار رئيس ال���وزراء إلى أن العطاء األخي���ر الذي أعلن 

إلقام���ة 1257 وح���دة اس���تيطانية ف���ي القدس ضمن 
مس���تعمرة »جفعات همتوس« سيؤدي إلى حصار قرية 

بيت صفافا بالكامل.
وقال: »إن الحكومة اإلس���رائيلية ُتس���ابق الزمن لشرعنة 
بؤر اس���تعمارية بنيت على أراٍض فلسطينية من خالل 
ترخيص 1700 وحدة اس���تعمارية مبنية بالفعل، ومن 
ضمنها مس���تعمرات معروفة بالتط���رف والعنف أكثر 
من غيرها مثل مس���توطنة »يتس���هار««. وفي السياق، 
قرر المجل���س الموافقة على اس���تصالح وتطوير أراٍض 

حكومية في منطقة جبل القرنطل بغرض استثمارها.
كما صادق على تمديد فترة السماح للمنتجين لتطبيق 
التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالخرس���انة الطرية 
الجاهزة، والخلطات االسفلتية وغيرها، وذلك لتمكينهم 

من تصويب أوضاعهم وفق القرارات ذات الصلة.
ووافقت الحكومة على تخصيص عدد من قطع أراٍض في 
محافظات الوطن للمنفع���ة العامة ووافقت على أذونات 

الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية.
كما ص����ادق المجل����ي على إحال����ة عدد من مش����اريع 
القوانين واألنظمة إلى الوزراء لدراس����تها واستكمال 
عطاءات مش����اريع م����دارس وبنية تحتي����ة وتمويالت 

شركات غير ربحية.

الحكومة »قلقة« من تزايد كورونا بغزة وترسل 15 جهاز تنفس اصطناعي

أنقرة / االستقالل:
استنكرت وزارة الخارجية التركية قرار "إسرائيل" بناء وحدات استيطانية 
جديدة في الق���دس المحتلة، داعية المجتم���ع الدولي إلى الوقوف ضد 

هذه األعمال العدوانية.
وقال���ت الوزارة في بي���ان تعليقا على إعالن االحتالل ط���رح مناقصة بناء 
1257 وحدة اس���تيطانية جدي���دة بالقدس: إن "إس���رائيل أظهرت مرة 
أخ���رى بهذا القرار أنها تواصل انتهاك القانون الدولي واغتصاب حقوق 

الشعب الفلسطيني".
 وأضافت أن "إس���رائيل تحاول منع إقامة دولة فلسطينية تتمتع بوحدة 
جغرافية ومستقلة وذات س���يادة، من خالل بناء مزيد من المستوطنات 

غير الشرعية بين القدس الشرقية والضفة الغربية".
وأش���ارت إلى أنه "في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى الس���نوية ال�32 
لقيادة دولة فلس���طين، نذكر مرة أخرى بأن األراضي الفلس���طينية هي 
ملك للش���عب الفلس���طيني، وندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي الذين 
يدعم���ون رؤية حل الدولتين إلى معارضة مث���ل هذه األعمال العدوانية 

اإلسرائيلية".
وكانت ما تس���مى "سلطة التخطيط واألراضي اإلسرائيلية" أعلنت األحد، 

عن طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقدس.

تركيا تدين قرار »إسرائيل« 
مواصلة االستيطان بالقدس
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 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية

اإعالن جريدة �شادر عن حمكمة دير البلح ال�شرعية
الى / لما عادل عبد الحميد ابو سويرح من سكرير وسكان الزوايدة سابقا 
والمقيمة حاليا في بلجي���كا ومجهول محل االقامة فيها االن نعلمك ان 
زوجك حمد فخري س���ليمان ابو س���ويرح هوية رقم 400597761 الغير 
داخ���ل بك وال مختل بك خلوة صحيحة او فاس���دة ق���د طلقك لدى هذه 
المحكمة طلق���ة واحدة بائنة بينونة صغرى قب���ل الدخول وقبل الخلوة 
وحال غياب الزوج���ة بتاريخ 2020/11/16م لذلك صار تبليغك حس���ب 

األصول وحرر في 2020/11/16م

  قا�سي دير البلح ال�سرعي
 حممود �سامل م�سلح

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية االبتدائية

 تبليغات �شرعية
الى المدعى عليه / احمد عمر عثمان عبيد من حمامة وس���كان رفح س���ابقا 
وحاليا في بلجيكا ومجهول مح���ل االقامة فيها االن يقتضى حضورك الى 
هذه المحكمة يوم االربعاء الموافق 2020/12/16م الس���اعة الثامنة صباحا 
وذلك لنظر الدعوى اساس 2019/676 وموضوعها تفريق للضرر من الغياب 
المقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي المدعية 
: منى توفيق ابراهيم عبد الواحد من اسدود وسكان رفح وان لم تحضر في 
الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي غيابيا 

وبذلك صار تبليغك حسب اأًلصول .وحرر في 2020/11/16م

  قا�سي رفح ال�سرعي
 ف�سيلة ال�سيخ / ماهر جميل اللحام 

دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
 ن�شر اأمر بيع باملزاد العلني 

بناء للقرار الصادر بتاريخ 2020/11/12 على صفحات القضية رقم 2019/2358 
وموضوعها الس���ند التفيذي حكم محكمة بمبلغ وق���دره )3000دينار اردني ( 
والمتكونة بي���ن طالب التنفيذ / تغريد جبر ابراهيم بارود والمنفذ ضده / جبر 
ابراهيم س���الم الراعي والقاضي ببيع حيوانات من نوع اغنام حسب التفصيل 
االتي )10 أغنام كبيرة من نوع عس���اف , س���خلة , 4 حمالت عس���اف ( بالمزاد 
العني , وقد تم تثمينها بمبلغ وقدره )2720( دينار اردني وحددت جلسة يوم 
االربع���اء 2020/12/2 للمزايدة لذا على من يرغ���ب بالدخول بالمزايدة مراجعة 
دائرة التنفي���ذ خالل الدوام اليومي قبل موعد البيع على ان يدفع المش���ترك 

تأمينا قدره عشرة بالمائة من قيمة التثمين المذكور أعاله .

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
�سديق الرقب

غزة/ االستقالل:
عق���دت جامعة اإلس���راء لق���اًء خاًصا 
إلط���الق  النهائي���ة  بالتحضي���رات 
فعاليات مؤتمرها الثالث عشر بعنوان 
والقضية  اإلسالمي  التعاون  "منظمة 
الفلسطينية"، المزمع عقده في األول 
والثاني من ديسمبر 2020، بالتعاون 
م���ع الجامع���ة الوطني���ة الماليزية – 
ماليزي���ا، ومرك���ز المنارة للدراس���ات 

واألبحاث – المغرب.
وحض���ر اللقاء ال���ذي عقد ف���ي مقر 
جامعة اإلسراء بمدينة الزهراء، رئيس 
المؤتمر وأعض���اء اللجنة التحضيرية 
لوضع اللمس���ات األخيرة على مس���ار 
الالزم���ة  والتجهي���زات  الترتيب���ات 
تضمن  بفاعلي���ة  المؤتمر  لتنظي���م 

تحقيق األهداف المرجوة منه.
ورحب رئي���س المؤتمر د. عالء محمد 
مطر عمي���د كلية العلوم اإلنس���انية 
في جامعة اإلس���راء، بأعض���اء اللجنة 
الفرعي���ة  ولجانه���ا  التحضيري���ة 

المتمثلة باللجن���ة اإلعالمية واللجنة 
مؤكًدا  البروتوك���ول،  ولجن���ة  الفنية 
أهمية أدواره���م في التحضير لعقد 
المؤتمر ضمن خطة مدروسة وتصور 
بالمس���توى  ش���امل يضمن إخراجه 
الالئق.  وأشار د. مطر إلى أن المؤتمر 

يأتي في سياق إيمان جامعة اإلسراء 
بأهمية البح���ث العلمي ف���ي إيجاد 
المجتمعية،  حلول خالقة لإلشكاالت 
مضيًفا: "يس���عى المؤتمر إلى البحث 
ف���ي دور وعالق���ة منظم���ة التعاون 
الفلس���طينية،  بالقضية  اإلس���المي 

وتس���ليط الض���وء عل���ى التحديات 
الت���ي تواج���ه دور ه���ذه المنظم���ة 
تجاه القضية الفلس���طينية، للخروج 
بمقترح���ات وتوصيات قابلة للتنفيذ 
يمك���ن االس���تفادة منها ف���ي دعم 

القضية الفلسطينية".

جامعة اإلسراء تبدأ التحضيرات النهائية إلطالق فعاليات مؤتمرها الثالث عشر 

غزة / االستقالل:
تفقد وف���د برلماني يوم أمس، بلدية غزة لالط���الع على مجريات عملها 

وتفقد أحوالها في ظل جائحة كورونا.
وضم الوف���د كاًل من رئيس كتلة التغيير واإلص���الح البرلمانية محمود 
الزه���ار، ونائب رئيس الكتلة مروان أبو راس، والنائب المستش���ار محمد 

فرج الغول.
وثمن الوفد جهود بلدية غزة والطواقم العاملة بها وما تقدمه من خدمات 
للمواطنين في س���بيل التخفيف عنهم في ظل الحص���ار الخانق الذي 

يعيشه أبناء شعبنا في قطاع غزة.
من جانبه أطلع الس���راج الوفد على أوضاع البلدي���ة وما تمر بها من أزمة 
بس���بب جائحة كورون���ا وأثرها على دعم وتنفيذ المش���اريع الخدماتية 
والتي تخدم أبناء شعبنا الفلسطيني، داعيًا جميع المؤسسات والهيئات 
المحلية إلى الوقوف بجانب البلدية في هذه األوقات الصعبة، شاكرًا وفد 

النواب على تواصله الدائم مع البلدية بما يخدم المجتمع.
وف���ي نهاية الزيارة قد وفد كتلة التغيير واإلصالح في محافظة غزة درع 
الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس البلدي على ما قدمته البلدية 
من خدمات لش���عبنا الكري���م، داعيين الله تعالى له���م دوام التوفيق 

والسداد.

وفد برلماني يتفقد العمل في 
بلدية غزة خالل جائحة كورونا

رام الله / االستقالل:
طال���ب ح���راك ذوي اإلعاق���ة المعتصمين في 
المجلس التش���ريعي يوم أمس، الحكومة بإقرار 

مطالبهم في جلستها األسبوعية.
وينظ���م "حراك من أجل حياة كريمة ألش���خاص 
ذوي اإلعاق���ة" اعتصام���ا مفتوح���ا داخ���ل مقر 
المجلس التش���ريعي ب���رام الله من���ذ 14 يوما، 
مطالبين الحكومة بإقرار نظام تأمين صحي عادل 

ومجاني وشامل.
وتتضم���ن مطالب ح���راك ذوي اإلعاقة، باعتماد 
اإلعاقة كمعيار اس���تحقاق، بص���رف النظر عن 
نوعه���ا ودرجتها، وتعزيز س���لة المش���تمالت 
لنظ���ام التأمي���ن الصح���ي منه���ا الفحوصات 
التخصصية والتش���خيصية وخدمات التأهيل، 
واألدوات واألجهزة الطبية المساعدة كالسماعات 

والنظارات والعدسات الطبية واألطراف الصناعية 
والقوقعة.

كما يطالب الحراك بتوفير األجهزة والمستهلكات 
الطبية األخرى، إضافة للعمليات الجراحية لكافة 
أنواع اإلعاقة، وإلغاء نس���بة المس���اهمة بقيمة 
5% م���ن تكلفة التدخل الطب���ي، وإزالة العوائق 
التقييدي���ة غير الضروري���ة للتحويالت الطبية، 

وإقرار نظام للشكاوى والمسائلة.
وقال���ت المتحدث���ة باس���م الح���راك ش���ذى أبو 
س���رور خالل مؤتمر صحفي عق���د أمام المجلس 
التش���ريعي :"إن الحراك قدم صب���اح يوم أمس، 
مسودة تتضمن مطالب أش���خاص ذوي اإلعاقة 

إلقراره من قبل مجلس الوزراء".
وأك���دت أن االعتص���ام لن يتوقف ب���دون إقرار 
مطالب ذوي اإلعاقة بنظ���ام تأمين صحي عادل 

مجاني وشامل.
وقال���ت إن الحراك قرر التحول من أدوات الضغط 
الناعمة، باتجاه تصعيد االعتصام في حال عدم 
اعتماد المطالب، حيث أن االعتصام س���يتصاعد 
ف���ي األس���ابيع القادم���ة بص���ورة تختلف عن 

سابقاتها.
وأشارت أبو س���رور إلى أن أشخاص ذوي اإلعاقة 
ماض���ون في مس���يرة منذ س���نوات، ولهم الحق 
في الحصول على حقوق بش���كل منظم، وهناك 
ممن فقدوا حياتهم نتيجة فقدهم للتمتع بهذا 

الحق.
وشددت خالل المؤتمر على أن المعتصمين غير 
مرتبطين بمؤسسات أو أحزاب أو أشخاص، مؤكدة 
عل���ى المضي ف���ي التحرر من القي���ود والعيش 
بكرامة مثل البشر قبل تحرير األرض من االحتالل.

رام الله /االستقالل:
قالت حركة مقاطعة »إس���رائيل« وسحب االس���تثمارات منها وفرض العقوبات 
» BDS«، إن هن���اك حراًكا دولًيا في وجه االحتالل »اإلس���رائيلي«، وضد التطبيع 
العرب���ي معه. واس���تعرضت حرك���ة المقاطعة في بيان لها أمس، سلس���لة من 
الفعاليات واألنشطة الدولية الداعية إلى مقاطعة االحتالل، ورفض التطبيع معه.

وأشارت إلى أن ناشطين في حقوق اإلنسان نفذوا وقفة احتجاجية غاضبة أمام 
مقر شركة »JCB« في مدينة شيفيلد -البريطانية احتجاًجا على استخدام آلياتها 
.»JCB ومعداتها الثقيلة في عملية الهدم في القدس رافعين شعار »عار عليك
وأوضحت أن عش���رات المؤسس���ات واللجان والتجمعات الشبابية أطلقت حملة 
تح���ت عنوان »عربي ضد التطبيع«، والتي ته���دف للتصدي القتحامات الوفود 
العربية المطبعة للمس���جد األقصى التي تحاول عبًث���ا تجميل صورة االحتالل 

وتزيين التطبيع للشعوب العربية.
كم���ا أدانت النائبة في الكونغرس االميرك���ي المؤيدة لحركة المقاطعة »الهان 

عمر« التطهير العرقي التي تنفذه حكومة االحتالل تجاه الفلسطينيين.
وأضافت حركة المقاطعة أن من ضمن الفعاليات، ما عبر عنه عدد من ناش���طي 
حقوق اإلنس���ان في فرنسا عن تضامنهم مع الش���عب الفلسطيني ضد جدار 
الفصل العنصري الذي يس���اهم في فصل أراضي الفلس���طينيين عن بعضها 

البعض ويسرق أراضيهم.
وفي الس���ياق، أدان ناش���طون وحقوقيون ما أكدته وكالة األنباء البحرينية بأن 
مجلس الوزراء وافق على مذكرة تفاهم مع الحكومة اإلسرائيلية بشأن الخدمات 
الجوية بين البلدين، والذي يشمل اإلعالن عن تسيير أولى الرحالت »البحرينية 
-اإلسرائيلية« المباشرة ابتداًء من31 كانون الثاني المقبل بواقع رحلتين أسبوعًيا.

حركة المقاطعة: حراك دولي 
بوجه االحتالل وضد التطبيع

رام الله: حراك ذوي اإلعاقة يطالب الحكومة بإقرار مطالبهم

عزة/ االستقالل:
قالت وزارة االقتصاد الوطني بغزة يوم أمس، 
ان طواقم حماية المس����تهلك بالوزارة نظمت 
39 زيارة تفتيش����ية على المح����ال التجارية 

واألسواق في المدينة.
وأضافت ال���وزارة خالل تقريرها اليومي، ان الطواقم 
حررت 8 محاض���ر ضبط لبضائع منتهية الصالحية 
وفاس���دة، وإتالفت كميات من األجبان وعلب الفول 

وتوابل ومواد غذائية بس���بب ظهور عالمات فساد 
عليها«.

ووفق���ًا للوزارة، ت���م تحرير 4 محاض���ر إتالف لمواد 
غذائية منتهية الصالحية.

االقتصاد بغزة: ضبط بضائع منتهية الصالحية وإتالف كميات أخرى
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يبدو ان الرئيس االمريكي الخاسر لالنتخابات دونالد ترامب اصيب بعدوى » الدكتاتورية« بفعل احتكاكه 
المستمر ومالزمته لعدد من الزعماء الدكتاتوريين العرب, ويبدو ان فيروس الدكتاتورية والتغلب والتجبر 
اصاب ترامب وتمكن منه لدرجة انه يرفض االعتراف بنتائج االنتخابات االمريكية, ويصر على التمس���ك 
بالسلطة ورفض مغادرة البيت االبيض,  فقد سبق ان امتنع الرئيس األميركي الخاسر ترامب عن التعهد 
بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر انتخابات الثالث من نوفمبر/ منافسه الديمقراطي جو بايدن، ما يعني ان 
ترامب كان يرفض اية نتائج لالنتخابات االمريكية ال تبقية رئيسا على الواليات المتحدة االمريكية, وهو 
ما اثار حالة من القلق لدى عدد من المراقبين االمريكيين,  وسارع جو بايدن إلى التعليق على تصريحات 
ترام���ب قائال »في أي بلد نعيش؟« مضيفا »هو يقول أكثر األمور غير العقالنية. ال أعرف ما أقول«. وذهب 
السناتور الجمهوري ميت رومني إلى أبعد من ذلك قائال إن إبداء أي تردد بشأن تطبيق ما يضمنه الدستور 
»أمر ال يعقل وغير مقبول«. وكتب في تغريدة »النقل الس���لمي للس���لطة أمر أساسي للديمقراطية، دون 

ذلك سنكون أشبه ببيالروسيا«.
يبدو ان الرئيس االمريكي الخاسر دونالد ترامب كان يمهد لهذه المعركة قبل االنتخابات ليوصل رسالة 
لألمريكيين »اما انا واما الفوضى« وهو في عام 2016، عندما ترشح لمنصب الرئاسة ألول مرة، تعهد بقبول 
نتائج االنتخابات إذا كانت واضحة، وإذا خرج فائزا, فأي معركة يخوضها ترامب غير قابلة اال الحتمال واحد 
هو فوزه في هذه االنتخابات, وهذه سمة الزعامات العربية التي لم نعهد يوما انها خسرت أي انتخابات, 
ب���ل انها ال تقبل ان تخرج نتائج االنتخاب���ات اقل من 99% لصالح الزعي���م الدكتاتوري المتغلب, ورغم 
علمه اليقيني ان هذه ليست النتيجة الحقيقية اال انه ال يتقبل اقل منها, المهم ان ترامب الخاسر وجه 
االتهامات الى الجميع بالفساد والتزوير بما فيهم حكام الواليات الجمهوريين المحسوبين عليه, رئيسة 
مجلس النواب األميركي، نانس���ي بيلوس���ي، اعربت  عن مخاوفها من عدم قبول الرئيس دونالد ترامب، 
بتس���ليم الس���لطة. وأضافت أنه من الضروري أن تكون الواليات المتحدة محصنة ضد هذا األمر، وكتب 
ائتالف من 12 منظمة غير حكومية إلى األرشيف الوطني للتعبير عن قلقهم العميق، وقالوا “نحن قلقون 
جدا من عدم احترام إدارة ترامب اللتزاماتها القانونية بالحفاظ على الوثائق”. ويبقى الس���ؤال المطروح، 

ماذا سيفعل في آخر 77 يوما له في السلطة؟ .
 بينما حذر جون بولتون، مستش����ار األمن القومي الس����ابق في إدارة ترامب، من أن األخير قد يس����بب “ضررا 
كبيرا” لألمن القومي، معربا عن مخاوفه من أنه “لن يرحل بهدوء” بعد خسارة االنتخابات الرئاسية أمام جو 
بايدن. وقال بولتون، لش����بكة “س����ي.إن.إن” اإلخبارية األمريكية :”الكثير من الناس يعتقدون أو على األقل 
يأملون أنه )ترامب( سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس 
ذلك تماما”.  وحول مزاعم تزوير االنتخابات التي يرددها ترامب، قال بولتون: “لقد س����معنا منذ االنتخابات 
عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويرا ومؤامرة كبيرة، لكننا لم نر ذلك حتى اآلن، وال أعتقد أن هناك أي شيء”, 
وأضاف: “أعتقد أنه كلما طالت مدة هذا األمر كلما زاد األمر س����وءا بالنسبة إلى الواليات المتحدة وسمعتها 
على المس����توى الدولي على وجه الخصوص، عندما يرون رئيس����ا منفصال عن الواقع أكثر مما كان عليه من 

قبل”. وحول األمن القومي األمريكي، قال بولتون: “أعتقد أن هناك الكثير من الضرر الذي يمكنه فعله”. 
انصار ترامب احتش���دوا باألمس في ساحة الحرية بواش���نطن تأييد لرئيسهم الخاسر, وهذا الحشد انتج 
احتكاكا مع انصار جو بايدن, ومن الممكن ان يتطور االمر الن ترامب يس���تقبل المحتشدين بحفاوة ويؤيد 
خطواتهم فهو ال يقبل الخسارة والتنحي عن الحكم, رغم انه ال توجد ادلة لدى ترامب على الغش والتزوير 
في االنتخابات وكل ما يقوله غير مدعم بدالئل, وكل ما يفعله انه يوجه اتهامات لحكام واليات بنسلفانيا 
وجورجيا واريزونا بالتالعب في االنتخابات والتزوير, رغم ان هؤالء محسوبين على الجمهوريين, هذا المنطق 
الترامبي في التعامل مع االنتخابات االمريكية قد يحدث ش���رخا في صفوف االمريكان وهو يشكل ظاهرة 
خطيرة ستدخل امريكا في متاهات جديدة خالل المرحلة القادمة, هناك مسلحون من انصار ترامب وبايدن 
خرجوا في والية اريزونا, وهذا المشهد اثار حالة من القلق لدى االمريكان, وهناك مراقبون امريكيون ذهبوا 
بعيدا وحذروا من امكانية اقدام ترامب على مغامرات عس���كرية مجنونة خالل الفترة المتبقية من واليته, 
قد تؤدي لتورط جو بايدن في صراعات خارجية تستنفذ جهوده لمواجهة »كورونا«, بولدن أشار إلى إقالة 
ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، معتبرا أن القرار يبدو بسبب دوافع شخصية وقد يكون له “أضرار جسيمة”. 
وقال :”هذا هو الوقت الذي يأمل فيه خصوم الواليات المتحدة أن يتحول اهتمامنا، الستغاللنا بطريقة أو 

أخرى” يبدو ان الفيروس العربي الديكتاتوري يكاد يفتك بترامب سياسيا الى غير رجعه.

زعماء عرب نقلوا الفيروس لترامب 
رأي

لم يكن هناك فارق زمني بين البرق والرعد كذلك لم يكن 
هناك ف���رق بين  جنود الله في الس���ماوات أو في األرض 

والعاقبة للمتقين ...
لم يك���ن جنود الله في األرض في مع���ِزٍل او أصحاب فكر 
مضطرب إنما هم نتاج المدرس���ة المحمدية التي تجتهد 

ويسدد الله رميها...
الرس���ائل لم تتب���دل او تتغير لهؤالء الذي���ن حاربوا الله 
ورس���له وما زال���وا يعيثون خرابا وفس���ادا ف���ي كل بقاع 
األرض... الرسائل واضحة جدا وتراكم أفعالها هي مخاض 
للمواجهة القادمة ال يعلم سرها إال الله ، لكننا على يقين 

بحتمية النصر وعسير مخاضها...
هي حقيقة ال مجال فيها للشك ان االحتالل مضطرب وأن 

ما على األرض قد بلغ الِنصاب ، كذلك هناك حقيقة أخرى 
أشد ارتباطا باإليمان أننا نسير وفق تقدير الله الذي بحوله 
وقوته تتهيأ كل األس���باب،  أس���باب االبتالء على صعيد 
الجبهة الداخلية كي يميز الله الخبيث من الطيب وأسباب 
االبتالء على صعيد الذات ومدى تشتتها في سراب الدنيا  
» وليبتل���ي الله ما في صدورك���م وليمحص ما في قلوبكم 

والله عليم بذات الصدور«.
لذل���ك يجب تزكية النفوس باألح���داث والتعقيب عليها 
عل���ى نهج القرآن ورب���ط تلك األح���داث بالحقائق الكلية 

الكبرى ..
المس���ميات كثي���رة التي تطل���ق في مي���دان المواجهة 
ونتيجتها مرتبطة بش���كل ما بالسياسة والواقع المرتبط 

بم���دى البع���د او القرب من خطّي »وط���ن ضمن خريطة او 
خريطة كل الوطن » لكن مهما تعددت المسميات ) تجربة 
، خطأ،  برق ( ال يغير بالمفاهيم الكبرى وهي  اإليمان ببقاء 

شعلة المواجهة والوعي باتساع دائرة الصراع ...
ِذي َأْخَرَج  إرادة الل���ه ال تبنى عل���ى إرادة نتن ياهو ﴿ُه���َو الَّ
 ،  ﴾ ِل اْلَحْش���رِ وَّ ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم أِلَ الَّ
إرادة الله ال تبنى على ظنوننا وتصوراتنا للواقع ﴿َما َظَنْنُتْم 
ِه﴾، ..  ُهْم َماِنَعُتُه���ْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اللَّ وا َأنَّ َأْن َيْخُرُج���وا َوَظنُّ
ُه ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا َوَقَذَف  الله ُيخرجهم ، ﴿َفَأَتاُهُم اللَّ
ْعَب﴾ الله يتولى رعبهم،  الله ينصرنا ،  ...  ِفي ُقُلوِبِه���ُم الرُّ
في مي���زان الله قد تأتي األخطاء بجبال من حس���نات وقد 

ينهمر المطر ويتخذ الله الشهداء .

في موس���م الش���هادة، تتوالى ذكرى وذكريات الشهداء، 
فهم الذين س���ابقوا إلى جنٍة عرضها الس���ماوات واألرض 
يبتغون من ربهم فضاًل ورضوانًا، بدءًا بذكرى استش���هاد 
الش���هيد القائد/ إي���اد صوالحة قائد س���رايا القدس في 
الضف���ة الغربية وص���واًل إلى الش���هيد القائ���د/ بهاء أبو 
العطا قائد المنطقة الش���مالية في سرايا القدس، وانتهاًء 
بالش���هيد القائد/ ناهض كتكت »أبو محمد« القائد البارز 
في س���رايا القدس والذي تحل الذكرى الس���ابعة عش���رة 

الستشهاده.
فالش���هيد القائ���د/ أبو محم���د الحاصل على ليس���انس 
اللغة العربية من الجامعة اإلس���المية والذي مارس مهنة 
التدريس كان من أهل الس���بق في الجهاد والمقاومة، ومن 
الذين تدرجوا في العمل السياس���ي والتنظيمي في حركة 
الجهاد اإلس���المي، فخالل عمله مدرس���ًا للغة العربية في 
ليبيا التقى الش���هيد المؤس���س/ د. فتحي الشقاقي أكثر 
من مرة فتش���رب من خاللها أفكار حركة الجهاد اإلسالمي، 
وازداد إحاطًة بأفكار الحرك���ة وأدبياتها المختلفة على يد 
الش���هيد المؤس���س، بل وعمل على التنظير لها والدعوة 
إلى االنضمام إلى الحركة، فكان ذلك باكورة عمله الحركي، 
ولكي يس���تمر النه���ر بالعط���اء، أوكل للش���هيد القائد/ 
ناه���ض كتكت »أبو محمد« مهمة نقل الرس���ائل الحركية 
والتنظيمية من الش���هيد المؤسس أبو إبراهيم إلى قيادة 
الحركة في الداخل أثناء زياراته الصيفّية لغزة، فكان أمينًا 

لسر إخوانه، خير رسوٍل لهم.
في ع���ام 1988، ولدى عودة الش���هيد القائ���د/ أبو محمد 
لقضاء إجازته الصيفي���ة بين أهله في مدينة غزة، أقدمت 
قوات االحت���الل على اعتقاله، وقد ش���هد فت���رة اعتقاله 

تحقيقًا قاس���يًا امتد فترًة طويلًة وقد سجل الشهيد فيه 
صمودًا ب���ارزًا األمر الذي دفع االحتالل إل���ى اعتقاله إداريًا 
لما يقارب 6 أش���هر بال تهمة. وفي عام 1990 وبعد اإلفراج 
عنه، حاول الشهيد القائد/ أبو محمد السفر مجددًا قاصدًا 
االلتح���اق بعمله في الخارج، إال أن ق���وات االحتالل عاودت 
اعتقاله ومارس���ت معه أقس���ى وس���ائل التعذي���ب أثناء 
التحقيق معه طيلة خمس���ة شهور، س���عيًا للحصول على 
أية معلومات عن المقاومة والمجاهدين في حركة الجهاد 
اإلس���المي، إال أن س���عيها خاب وخس���ر، وقبل انس���حاب 
االحت���الل من مدينة غ���زة، أعيد اعتقال الش���هيد القائد/ 
أب���و محمد أماًل في الحصول على أية معلومات أخرى، إال أن 

خيبة األمل تجددت لدى مخابرات االحتالل.
وبعد تولي السلطة الفلسطينية لزمام األمور في قطاع غزة 
بعد تفاهمات أوس���لو وما تاله من اتفاقها، عمل الشهيد/ 
أبو محمد مدققًا لغويًا في صحيفة االس���تقالل، بعد عملية 
بيت ليد المزدوجة عام 1995التي نفذها االستشهاديان/ 
صالح شاكر وأنور سكر، تم اعتقال الشهيد/ أبو محمد على 
أيدي جهاز المخابرات الفلس���طينية طيل���ة 90 يومًا، وقد 
أعي���د اعتقاله في عام 1998 عل���ى خلفية عالقته بالجهاز 
العسكري لحركة الجهاد اإلس���المي، ليتمكن من الصمود 
مرة أخرى بفضل الله أواًل ثم بفضل خبرته الشخصية التي 

تولدت نتيجة اعتقاله أكثر من مرة منذ ريعان شبابه.
وفي انتفاض���ة الثاني���ة )انتفاضة األقص���ى( عام 2000 
برز ال���دور النوعي للش���هيد القائد/ أبو محم���د، فكان من 
القادة األوائل المؤسس���ين والعاملين في س���رايا القدس، 
وأظهر خب���راٍت ومهاراٍت عالية ف���ي تدريب إخوانه، حيث 
 )R.B.G( كان يحت���رف إطالق القذائف الموجه���ة من نوع

نتيج���ة لحصوله على دورات عس���كرية متقدمة في ليبيا 
أثن���اء عمله كمدرس، ولم تكن منزلة الش���هيد القائد/ أبو 
محمد القيادية تحول بينه وبين مش���اركة مجاهدي سرايا 
القدس ف���ي الميدان، ففضاًل عن مس���اهمته في تدريب 
مقاتلي سرايا القدس، ش���ارك أبو محمد في التصدي إلى 
االجتياح���ات المتكررة التي كان يقوم بها جيش االحتالل 
في مناط���ق مختلفة من القطاع، ليت���وج هذه المواجهات 
بالش���هادة في ش���هر رمضان المبارك الموافق لتش���رين 
الثاني 2003م، وذلك بعد أن قام برصد وحدات عس���كرية 
لجي���ش االحت���الل، وصوب نحوه���م ق���اذف اآلر بي جي 
الذي كان يتزين به، ليصي���ب هدفه بدقة وليكون لقوات 
االحتالل بالمرصاد، وقد تبع االستهداف اشتباك بين هذه 
القوات ومجاهدي س���رايا القدس والذي كان أبو محمد في 
مقدمتهم، لتباغته رصاصاٌت آثمة اس���تقرت في جس���ده 
وأصابت���ه إصابات بالغة أدت إلى استش���هاده وهو صائم 

في نهار رمضان.
ما أعظ���م أن تلقى الله مجاهدًا، فهذه خواتيم الش���هداء 
الصالحي���ن الذي جاهدوا بأنفس���هم وأرزاقهم وأموالهم، 
فكانوا من أوائل المنظرين لفك���ر اإليمان والوعي والثورة، 
وفق���دوا مصدر رزقهم تقربًا إلى الل���ه، وتعرضوا لالعتقال 
والتعذيب المتكرر جهادًا في سبيله، وشاركوا في مجابهة 
قوى الظلم والجور امتثااًل ألمره، نحس���بهم ممن صدق الله 
ِه َفُيْقَتْل  فصدق���ه، قال تعالى: )َوَمْن ُيَقاِتْل ِفي َس���ِبيِل اللَّ
َأْو َيْغِلْب َفَس���ْوَف ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما(، س���ورة النساء]74[. 
هنيئًا لش���هيدنا القائد هذا الصيت المب���ارك من العمل 
الجه���ادي العظيم في الدنيا، ونس���أل الله أن يؤتيه األجر 

العظيم في اآلخرة.

»فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود«

 ناهض كتكت.. أستاذًا ومجاهدًا وشهيدًا

بقلم أكرم بني عودة

بقلم /  أ. محمد حميد )أبو الحسن(

الشعب الفلسطيني الذى هجر من وطنه، ويعيش حالة الموت البطىء من 
جراء أكبر عملية قرصنة في التاريخ المعاصر ،قدم مئات آالف من الشهداء 
والمصابين واألس���رى ليحقق انتصار وعودة كريمة ،الزال  يعيش حاله من 
التي���ه والضياع ،وفي ذكرى االس���تقالل البد من التوقف وقراءة المش���هد 
بعيدا ع���ن العاطفة والخيال لنعرف هل نحن قريب���ون من ما نريد ؟ وهل 

نحن في االتجاه السليم ؟مراجعة موضوعية للمحطات ووضع تساؤالت.
#نقاط_للتأمل :

-:الوثيقة مصاغة بلغة عاطفية وعبارات قوية ورصينة وتشع بالوطنية.
- ركزت على المالحم والبطوالت التي صاحبت مسيرة النضال ،ولكنها توقفت مليا 
عند االنتفاضة العمالقة  19٨7م المس����تمرة في االرض المحتلة ،وكأنها الملهم 

والمجسد الحقيقي لالستمرار في النضال .
- وثيقة إعالن االس����تقالل  اس����تندت الى القرار الدولى 1٨1ع����ام 19٤7م ،الذي 

يقسم  فلسطين الى دولتين يهودية وأخرى فلسطينية.
- اعالن االستقالل مخالف للميثاق القومي لعام 196٤م وللميثاق الوطني 196٨م 

لمنظمة التحرير الفلسطينية وملخصة تحرير )كل فلسطين من البحر للنهر(.
- اذا كان المقص����ود من اتفاق اوس����لو فيم����ا بعد هو  تجس����يد وترجمة لوثيقة 

االستقالل على االرض، 
اتفاق اوس����لو جوهره ق����رار 2٤2-٣٣٨،وه����ذا  مخالف لقرار التقس����يم  بالكلية  

1٨1لعام 19٤7م الذي استندت الية وثيقة اإلستقالل. 
)تعريف قرار 2٤2 ينص على انس����حاب إس����رائيل م����ن أراض عربية احتلت عام 
1967م وظلت #ال التعريف غامضة ليفس����رها العدو كما يشاء ،واألخطر اعتراف 
عربى بإس����رائيل وإقامة س����الم دائم معه����ا دون ربط ذلك بموضوع فلس����طين 

باعتبارها قضية الجئين(
)تعريف قرار ٣٨٣. 

 قرار ص����ادر عن األمم المتحدة بوقف اطالق النار بي����ن جميع االطراف المتنازعة 
والبدء بتطبيق قرار 2٤2 القامة سالم وضمان انتهاء الصراع (؟؟!

الخالصة :
لم����اذا االصرار على المض����ي في حاله من التيه و الضبابية واس����تغالل المفردات 

العاطفيةوالش����عاراتية كبديل عن برنامج وطن����ي حقيقي معرف تجمع علية كل  
قوى وشرائح الشعب الفلسطيني.

مقترح :
- انتخ����اب مجل����س وطن����ي كفء م����ن كل اطياف الش����عب الفلس����طيني داخل خارج 
واالستفادة من الطاقات الشبابية المذهلة ،ومجلس حكماء من الخبراء فى كل المجاالت . 
- اع����ادة االعتب����ار لمنظم����ة التحري����ر الفلس����طينية وميثاقه����ا ، وصياغة خطة 
اس����تراتيجية طويلة المدى وعدة س����يناريوهات تتناس����ب لمواجهة التحديات 

،وعدم  الخلط بين الثابت والمتغير )االستراتيجي و التكتيكي (.
- تطبي����ق كل الق����رارات التي اتخذت بالغاء االعتراف بالعدو ووقف كل اش����كال 

التعاون االمني.
- التاكيد عل����ى اننا ال زلنا نعيش مرحلة تحرر وطن����ي، وعليه ثقافتنا واقتصادنا 
وتعليمنا وكل مناحي تصاغ بطريقة ال تس����مح بالتحول لشعب استهالكي يباع 

ويشتري  بالكابونة.
- تش����كيل جبهة انق����اذ وطني وانصهار كل أجنحة المقاوم����ة فيها ، واطالق يد 

المقاومة الش����عبية في مناطق ،والمسلحة في اخرى حسب ما تقتضيه المصلحة 
،وصياغ����ة ميثاق ش����رف وطني باحت����رام التعددية واالجتهاد وع����دم التخوين 

والشيطنه واحترام الميثاق ومغادرة ثقافة اإلقصاء والتخوين .
- اجراء عملية تقويم ش����املة لكل المحط����ات والخروج بمخرجات أمينة توظف اي 

انجاز و تتخلص من كل ما علق بالقضية من شوائب .
- اعادة القضية لعمقها العربي واالس����المي بان فلس����طين والقدس هي المحدد 

لكرامة ومجد هذه االمة .
- تعزي����ز العالقة مع كل دول العالم المعترفة بفلس����طين عبر وضع االش����خاص 
المناس����بين والمؤهلين فى البعثات الدبلوماس����ية المنتش����رة فى كل المعمورة 

،وإظهار الوجه البشع للكيان الذى يرفض االنصياع ألي قرار أممي . 
- تعمي����ق التحالفات مع كل القوى  الش����عبية المؤمنة من أح����رار العالم بعدالة 

القضية .
- إجادة اللغة القانونية وحش����د كل الطاقات العربية واالس����المية والدولية  إلبراز 

الحق الفلسطيني فى كل المحافل العالمية

   د. أسعد جودة ذكرى وثيقة  االستقالل عام ١٩٨٨م استفسارات وإيضاحات     
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  �إعالن �صادر عن جمعية 
�لربيج لتاأهيل �ملعاقني 

يعل���ن مجلس إدارة جمعية البريج لتأهي���ل المعاقين عن عقد االجتماع 
العادي للجمعي���ة العمومية للعام )2020( وذلك ي���وم االربعاء الموافق 

2020/11/25 الساعة 12 في مقر الجمعية البريج بلوك 9 
وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :

اس���تمرار فتح باب االنتساب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية 
لعام )2020( وذلك حتى تاريخ 2020/11/19 

فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة وذل���ك لمدة يومين ايام من 
تاريخ 2020/11/21 الى تاريخ 2020/11/23م

فتح باب االنس���حاب واالعت���راض لعضوية مجل���س االدارة والجمعية العمومية 
وذلك لمدة يومين ايام من تاريخ 2020/11/23 حتى تاريخ 2020/1/24م

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

  تنويه مهم �صادر عن بلدية رفح
بخصوص مواقع البيوت المدمرة في مخيمات رفح

 تنوه بلدية رفح لس���كان مدينة رفح الكرام ب���أن مواقع البيوت المدمرة 
من قبل ق���وات االحتالل الواقعة في المخيم���ات ومنطقة البرازيل التي 
ت���م تعويض أصحابها قد آلت إدارتها إل���ى بلدية رفح للمنفعة العامة، 

وتعتبر هذه األراضي من اختصاص البلدية كمرافق عامة.
 وبناًء على ما س���بق فإن البلدي���ة تحذر من البي���ع أو التعدي على هذه 
األراضي من خالل إش���غالها أو البناء عليه���ا، وأن للبلدية الحق في إزالة 

التعدي والمالحقة القانونية للمخالفين.

رام الله /االستقالل:
كش���فت وزارة الصحة الفلس���طينية، عن مشروع 
يجري تنفيذه، لتحويل التأمين الصحي الحكومي 
لنظام إلكتروني، ما يعني االستغناء عن البطاقات 
الورقية للتأمين وأوراق س���ريان المفعول، إضافة 

إلى حوكمة وزيادة ضبط نظام التأمين الصحي.
وأضاف مدير عام التأمين الصحي، سليمان األحمد 
في تقري���ر لوحدة العالقات العام���ة واإلعالم في 
وزارة الصحة، أن المشروع الجديد "مشروع تطوير 
نظام حوسبة التأمين الصحي المدعوم من البنك 
الدولي،  س���يوفر الجهد والوقت على المواطنين، 
بحيث ال يحتاجون بعد اش���تراكهم بالتأمين إلى 
حمل بطاقة التأمين عند التوجه للمراكز الصحية 
الحكومية، ويكفي حمل بطاقة الهوية، وفي حالة 
األطف���ال أن تكون أس���ماؤهم مدرجة في ملحف 

هوية أحد الوالدين المؤمنين.
وأشار األحمد إلى أن النظام سيستغني عن إصدار 
المواطنين إلثبات سريان مفعول التأمين في حال 
الحاجة لتحويلة طبية أو إلجراء قس���طرة قلبية في 

داخل المستشفيات الحكومية.
وتاب���ع: "إن النظ���ام الجديد س���ُتربط فيه جميع 
المؤسس���ات المعنية في ملف التأمين الصحي، 

لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات".
وقال مدير ع���ام التأمين الصحي: "إن الس���نوات 
األخي���رة ش���هدت إقبااًل كبي���رًا على االش���تراك 
في التأمي���ن الصحي الحكومي، حي���ث كان عدد 
بطاقات التأمين الصحي ع���ام 2015 حوالي 250 
أل���ف بطاقة، وارتفع العدد ع���ام 2019 إلى حوالي 
350 ألف بطاق���ة بزايدة 100 أل���ف بطاقة، فيما 
بلغ عدد المس���تفيدين م���ن التأمين الصحي في 
الضفة الغربية، مليونًا و300 ألف مواطن، عدا عن 
التأمينات العس���كرية". وأش���ار إلى أن من أسباب 
اإلقبال على االش���تراك ف���ي التأمين الصحي، هو 
زي���ادة الوعي بأهمية التأمين الصحي، إضافة إلى 
تقنين أعداد البطاقات المجانية بناء على دراسات 

وإحصائيات.
وأضاف األحم���د، إن التأمين الصح���ي الحكومي 
ينقس���م لمجموع���ات، وه���ي التأمي���ن الصحي 

للموظفين الحكوميين بواقع 77 ألف بطاقة )عدا 
العس���كريين(، ويس���تفيد منه حوالي 289 ألف 
مواطن، إضافة إلى التأمين االختياري بواقع 2700 

بطاقة، ويتستفيد منه 7 آالف مواطن.
وتاب���ع: "إن وزارة الصحة، أص���درت 76 ألف بطاقة 
تحت بن���د تأمي���ن النقابات واتح���ادات العمال، 

ويس���تفيد منه���ا 326 ألف مواط���ن، إضافة إلى 
تأمين عمال داخل اراضي ال� 1948، بواقع 66 ألف 
بطاقة ويس���تفيد منه 293 أل���ف مواطن، وتأمين 
الشؤون االجتماعية بواقع 50 ألف بطاقة، يستفيد 

منه 116 ألف مواطن".
ومن بين التأمينات ما يعرف باالشتراك الجماعي 
والبلديات بواقع 17 ألف بطاقة، يستفيد منه 66 
ألف مواطن، وتأمين العاطلين عن العمل بواقع 19 

ألف بطاقة، ويستفيد منه 69 ألف مواطن.
وأش���ار األحمد إلى التأمين الصحي المجاني الذي 
يس���تفيد منه مرضى الهيموفيليا، الثالس���يميا، 
لجنة إعم���ار الخلي���ل، اتحاد معاقي فلس���طين، 
التجمعات البدوية، جب���ل البابا في القدس، بواقع 

20 ألف بطاقة، ويستفيد منه 41 ألف مواطن.
وأص���درت وزارة الصح���ة 18 ألف بطاق���ة تأمين 
صحي تح���ت بند "تأمي���ن األس���رى والمحررين"، 
ويس���تفيد منه 74 ألف مواطن، إضافة إلى تأمين 
أسر الش���هداء بواقع 5594 بطاقة، ويستفيد منه 

13500 مواطن.

وأكد على أن تأمين المواطني���ن من ذوي اإلعاقة، 
يقدم كاف���ة الخدمات الصحي���ة المقدمة لجميع 
المواطنين، بمعن���ى أن المواطن من ذوي اإلعاقة، 
يحصل عل���ى الخدمات األولية والمستش���فيات 

والتحويالت دون استثناء.
وأضاف: "إن التأمين الصح���ي لذوي اإلعاقة، يتم 
إص���داره مجانًا، الفتًا إل���ى أنه يمك���ن أن يحتاج 
المواطنون من ذوي اإلعاقة إلى أدوات مساندة، وما 
إلى ذلك من احتياجات خارج س���لة الخدمات التي 
يقدمها التأمين الصحي، وهنا يأتي يدور المجتمع 
المحلي، ليساعد هذه الفئة بالشراكة مع الحكومة 
ووزارة الصح���ة، مؤكدًا عل���ى أن التأمين الصحي 
الحكومي مرتبط بالسنة المالية للدولة، حيث يبدأ 
من 1/1 من كل ع���ام، وينتهي في 12/31 من كل 
عام، لذلك فإن التأمين ال يكون لمدة عام من تاريخ 

اإلصدار.
وأض���اف أن على المواطنين االش���تراك بالتأمين 
الصح���ي لي���س عند الحاج���ة إليه، ب���ل في جمع 

األوقات، فال أحد يعرف متى يحتاج التأمين.

التأميــن الصحــي الحكومــي سيكــون إلكترونيــًا قريبــًا

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية 

�ملو�صوع : تبليغات �صرعية 
الى المدعى عليه : مازن بن محمد غريب بن رش���اد ابو جراد من غزة والمقيم 
حاليا في ليبيا ومجهول محل االقامة فيها االن _ نلعمك ان الدعوى اس���اس 
153/2020 وموضوعها فس���خ عقد نكاح والمتكونة بين���ك وبين المدعية 
صابرين عبد الكريم مرازيق زعرب من خانيونس وسكانها قد عادت من مقام 
محكمة االستئنتف الش���رعية بخانيونس مصدقة بموجب قرار استئنافي 
رقم 3843 بتاريخ 22/10/2020 حكما قابال للطعن بحقك موقوف النفاذ على 
تصديقك من مقام المحكمة العليا الشرعية بغزة لذلك صار تبليغك حسب 

االصول وحرر في من  26 ربيع االول لسنة 1442 ه وفق 12/11/2020 

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

رام الله/ االستقالل:
بحضور محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أعلنت 
شركة مالتشات لخدمات الدفع اإللكتروني عن 
إطالق العمل بتطبي���ق المحفظة اإللكترونية، 
وذلك بعد حصولها على الرخصة النهائية من 
سلطة النقد الفلسطينية للبدء بخدماتها في 

فلسطين. 
ويعد تطبيق محفظة مالتشات الرقمية األول 
من نوعه على مستوى الوطن العربي كمحفظة 
رقمية للدف���ع االلكتروني باإلضافة إلى منصة 

.)Chat( دردشة ومحادثة
من جانبه عّبر  محافظ سلطة النقد السيد عزام 
الش���وا عن سعادته بإطالق ش���ركة مالتشات 
لخدماتها في فلس���طين، وفق آخر التطورات 
العالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى دور ذلك 
في مساعدة المواطنين على تنفيذ معامالتهم 
المالية بجهد وتكلفة أقل وفي أي وقت، ودون 

استخدام العملة النقدية "الكاش".
وأضاف الشوا " تعزيز ثقافة الدفع اإللكتروني 
في فلس���طين تعتب���ر م���ن أولوياتنا وضمن 
اهتمامنا االس���تراتيجي في سلطة النقد، لما 
لها م���ن دور في اتاحة الخدمات المالية لكافة 
ش���رائح المجتمع، س���يما الذي���ن ال يملكون 

حس���ابات بنكي���ة، والرياديي���ن، وأصح���اب 
المشاريع الصغيرة".

ومن جهت���ه قال رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
مالتشات د. سمير حليلة أن محفظة مالتشات 
س���تقدم كل ما هو جديد ف���ي عالم الخدمات 
المالية اإللكترونية والتي ستتاح لكافة فئات 
المجتمع وقطاعاته وس���تعمل على تسهيل 

تنفيذ معامالتهم المالية بكل سهولة وامان.
وتق���دم حليلة بالش���كر لس���لطة النقد على 
جهودها في تطوير منظوم���ة خدمات الدفع 
اإللكتروني في فلس���طين، مثنيًا على دور كل 
من س���اهم في إنجاز مشروع شركة مالتشات 

وإبصارها النور.
من جانبه أكد المدير العام لش���ركة مالتشات/ 
العضو المؤس���س المنتدب الس���يد عيس���ى 
قس���يس بأن ما يميز تطبيق مالتشات هو أنه 
أول تطبيق مستقل في منطقة الشرق األوسط 
وش���مال إفريقي���ا غير مرتبط ببنك أو ش���ركة 
اتص���االت ويحاكي الش���مول المالي من خالل 
منظوم���ة متكاملة، وهو تطبيق أنجز بمهارات 
فلس���طينية وقادر على المنافس���ة االقليمية 

والدولية.
وأكد قس���يس بأن مس���تخدمي مالتشات من 

الش���باب والس���يدات ورجال األعم���ال وطالب 
المدارس سيتمتعون بمرونه التعامل مع نظام 
مدفوعات متكامل وهو الكفيل بجذب الناس 
"خ���ارج وداخل النظام المصرف���ي" إلى تجربة 
مالتشات بالتواصل والدفع بدل المال النقدي 

المكلف وعالي المخاطر.
وأضاف قسيس" مالتشات ستبدا بين األفراد 
والمنش���ئات وس���تمتد إلى الخدمات العامة 
“مصدري الفواتير” ومنها إلى األس���واق التي 
ستعطي كل صاحب مصلحة المجال للوصول 
إل���ى المش���تري وبالتالي تعزيز للتش���غيل 
وللتنمية االقتصادية من خالل شبكة تعامالت 
امنة، ومج���ال للح���وار والتف���اوض من خالل 

التطبيق نفسه وهو ما يميز مالتشات".
يشار إلى أن ش���ركة مالتشات لخدمات الدفع 
اإللكتروني تأسس���ت عام 2019 من قبل نخبة 
من رج���ال أعمال مختصين ف���ي مجال الدفع 
اإللكتروني والمصرفي واالس���تثمار برأس مال 
قدره مليون دوالر، وتهدف الش���ركة من خالل 
خدماتها المتعددة تحويل واستقبال األموال، 
الدف���ع عند ش���بكة التجار، تس���ديد الفواتير 
والشراء online shopping بواسطة البطاقات 

 . Master Card االلكترونية العالمية

رام الله/ االستقالل:
قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إنها تتوقع حل مسألة العوائد الضريبية )المقاصة( هذا الشهر 

أو بداية الشهر القادم، بعدما أبلغت السلطة استعدادها تسلم هذه األموال غير منقوصة.
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية اإلس���رائيلية، على السلع الواردة شهريًا إلى 
المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون 

دوالر شهريًا، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
وترفض السلطة الفلسطينية تسلم األموال مباشرة من »إسرائيل« منذ مايو )أيار( الماضي، بعد 
قرار رئيس الس���لطة محمود عباس وقف العمل بجميع االتفاقيات مع إسرائيل، ردًا على مخطط 
الضم اإلس���رائيلي ألجزاء من الضفة الغربية. وقالت المصادر في تصريح لها، »بخالف الش���هور 
الماضية، الس���لطة اآلن مستعدة لتس���لم األموال في ظل التغييرات السياسية المرتقبة، بعد 

خسارة إدارة الرئيس دونالد ترمب لالنتخابات األميركية وفوز جو بايدن«.
وأكدت المصادر أن تحويل األموال سيتم بشكل مباشر ودون وسطاء على األغلب، ضمن سياسة 
الس���لطة بالتعاطي مع مرحلة جديدة. وأضافت: »تتطلع الس���لطة اآلن الس���تعادة العالقات مع 
واشنطن، وكذلك مع إسرائيل، ضمن رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إطالق مؤتمر دولي 

للسالم، لفرز آلية متعددة األطراف من أجل مفاوضات مباشرة«.
وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة رياض منصور، أن مجلس األمن سيعقد جلسة 

خالل ايام لمناقشة الحالة في الشرق األوسط، ومن بينها المسألة الفلسطينية.
وأضاف منصور في تصريح له، أن مجلس األمن سيناقش مسائل عديدة، بينها مبادرة الرئيس 
محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسالم، والطلب من األمين العام بدء اتصاالته ومشاوراته مع 
أعضاء مجلس األمن بشأن ذلك، ابتداء من العام المقبل. وأشار إلى أنه سيتم التصويت في بعض 

اللجان التابعة للجمعية العامة على عدد من القرارات الخاصة بفلسطين.
وتعمل السلطة على دفع مؤتمر دولي للسالم متأملة أن يدعم الفكرة جو بايدن.

وحتى اآلن فإن استعادة العالقة مع الواليات المتحدة أو »إسرائيل« لم تدخل حيز التنفيذ؛ لكنها 
ستكون بالتدرج وبحسب تطور الوضع.

حل مسألة العوائد الضريبية 
للسلطة بداية الشهر القادم

شركة مالتشات لخدمات الدفع اإللكتروني 
تطلق تطبيق المحفظة اإللكترونية
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أعلن أنا المواطن / احمد شعبان علي فطاير 
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)400682167  ( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / أحم���د نعم���ان عبدالرحمن حميد  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803857234( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / دعاء منير احمد عايش
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)402133458( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / موس���ى حماد محمود البش���يتي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)407887132( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / محمد رمضان حس���ن الغمري عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)  803465087( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواط���ن / محم���د يونس احم���د كالب عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)800293045( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطنة / هديل عادل مصطف���ى ابو جميزة  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)401092200( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / اس���امة محمد اي���وب الجبور  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)926743279( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / مها محمود احمد خليل
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)401199575( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

واشنطن/ االستقالل:
انتق���د الرئي���س األمريكي الس���ابق، 
باراك أوباما، المسؤولين داخل الحزب 
الرئيس  لدعمه���م مزاعم  الجمهوري 
األمريكي دونالد ترامب بش���أن تزوير 
االنتخابات الرئاس���ية، مش���ددا أنها 

تهدد الديمقراطية.
وأك���د أوباما ف���ي مقابلة م���ع برنامج 
"60 دقيقة" المذاع على ش���بكة "سي 
بي إس" األمريكية، أن رؤس���اء الدول 
ه���م "ش���اغلون مؤقت���ون للمنصب". 
وقال:"عندما يحي���ن وقت رحيل;، فإن 
وظيفتك هي أن تضع البلد في المقام 
األول، وأن تفكر فيما وراء األنا الخاصة 
بك، ومصالحك الخاصة، وخيبات األمل 

الخاصة بك".
ووجه أوباما نصيح���ة للرئيس دونالد 
ترامب، مع استمرار رفضه التنازل عن 
السلطة للرئيس المنتخب، جو بايدن، 
قائال له: "نصيحت���ي للرئيس ترامب 
هي إذا كنت تريد ف���ي هذه المرحلة 
المتأخ���رة من اللعب���ة أن يتم تذكرك 
كشخص وضع البلد في المقام األول، 
فق���د حان الوقت لكي تفعل الش���يء 

نفسه".
وف���ي حديثه ع���ن أهمي���ة االنتقال 
السلمي للسلطة، قال أوباما: "إن وظيفة 
الرئاس���ة مؤقتة، والرؤساء ليسوا فوق 
القواع���د، لس���نا فوق القان���ون، وهذا 
ه���و جوهر ديمقراطيتنا". "اس���تمرار 

ترامب في رفضه التنازل عن السلطة 
هو م���ا يطلق عليه البعض "اضمحالل 
الحقيق���ة"، والتي تعن���ي "أنه ليس 
علينا فقط أال نق���ول الحقيقة، ولكن 

الحقيقة ال تهم حتى".
وردا على سؤال بشأن النصيحة التي 
سيقدمها إلى نائبه السابق والرئيس 
األمريك���ي المنتخ���ب، ج���و باي���دن، 
قال أوبام���ا إنه يعتق���د أن "بايدن ال 
يحت���اج إلى نصيحت���ه، ولكنه تعهد 

بمساعدته بأي طريقة ممكنة".
وأكد باراك أوباما في اللقاء أن هجومه 
على الرئيس األمريكي، دونالد ترامب 
خالل األش���هر الماضية "لم يكن أمر 

شخصيا"، الفتا إلى "كل ما كان يقوله 
مجرد حقائق سمعها.

وأضاف: "لق���د كنا في ظرف في هذه 
االنتخاب���ات تم فيه انته���اك قواعد 
معينة، وقيم مؤسس���ية معينة ذات 
أهمي���ة غير عادي���ة، وكان من المهم 
بالنس���بة لي، كشخص خدم في ذلك 
المنص���ب أن أجعل الن���اس يعرفون 
ذلك ببس���اطة. ما يح���دث اآلن ليس 

طبيعيا".
وقال الرئيس األمريكي السابق، باراك 
أوباما في اللق���اء التلفزيوني، ضاحكا، 
إنه ال يخطط للعمل بشكل مفاجئ مع 
موظف���ي البيت األبي���ض بعد فوز جو 

بايدن، مؤكدا أنه لو فعل هذا ستقوم 
زوجته ميشيل أوباما بتركه.

وزعم الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
يوم أمس االثني���ن، وعبر "تويتر"، أنه 
فاز باالنتخابات الرئاسية، فيما أشارت 
تويتر إل���ى أن التغري���دة ربما تكون 
مضللة ألن النتائج الرس���مية ال تزال 

معلقة.
وق���ال ترامب في تغري���دة مقتضبة: 
"لق���د فزت في االنتخاب���ات!"، مع دفع 
إدارة تويت���ر إل���ى وض���ع عالمة على 
التغري���دة بإش���عار مكت���وب باللون 
األزرق "المصادر الرسمية وصفت هذه 

االنتخابات بشكل مختلف".

أوباما يوجه نصيحة لترامب مع استمرار رفضه التنازل عن السلطة

موسكو / االستقالل:
أكد المتحدث الرس���مي باسم الرئاسة الروس���ية، دميتري بيسكوف، على أن 
ق���رار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إرس���ال ق���وات إلى أذربيجان يعد 

شأنا داخليًا لتركيا.
وقال المتحدث الروس���ي، للصحفيين، يوم أمس: »الحقيقة هي أنه س���يكون 
هناك أيضا مركز مراقبة على أراضي أذربيجان، ويجب إرسال عسكريين أتراك 
إل���ى هناك، ويعد هذا تنفي���ذا لإلجراءات الداخلية، واإلج���راءات المنصوص 

عليها في التشريع الداخلي لجمهورية تركيا. هذا شأن داخلي لتركيا«.
وقدمت الحكومة التركية، يوم أمس، مذكرة تفويض إلى البرلمان للس���ماح بإرس���ال 
قوات عس���كرية إلى أذربيجان، وذلك بعد أيام من توقيع باكو ويريفان، المتنازعتين 

على منطقة ناغورني قره باغ، اتفاقا نهائيا لوقف إطالق النار برعاية روسية.
وكان الس���فير األذربيجاني في موس���كو، بوالد بلبل أوغلو، قد صرح بأن وجود 
تركيا في جنوب القوقاز ال ينبغي أن يخيف أحدًا، فالمنطقة يوجد فيها مثل 

هذا التكوين الجيوسياسي، أذربيجان، تركيا، روسيا وإيران.
ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روس���يا في ال�9 من الش���هر الجاري، اتفاقا 
لوق���ف إطالق النار في قره باغ وأعلن الكرملين أن الرئيس الروس���ي فالديمير 
بوتين ونظي���ره األذربيجان���ي إلهام عليي���ف ورئي���س وزراء أرمينيا نيكول 

باشينيان وقعوا إعالنا مشتركا حول وقف إطالق النار في قره باغ.
وقال بوتين في كلمة له، إن وقف إطالق النار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 10 

تشرين الثاني /نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو.
وينص إع���الن وقف إطالق النار على توقف الق���وات األرمينية واألذربيجانية 
عند مواقعها الحالية، وانتش���ار قوات حفظ السالم الروسية على امتداد خط 

التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
وتضم قوات حفظ السالم الروسية في قره باغ 1960 عسكريا و90 ناقلة جند 
مدرعة و380 قطعة معدات عس���كرية. كما يتضمن االتفاق أيضا رفع القيود 
عن حركة النقل والعبور وتبادل األسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى 

قره باغ برعاية المفوض األممي لشؤون الالجئين.

طرابلس/ االستقالل:
انتق���د وكيل وزارة الخارجية الليبية األس���بق، حس���ن الصغير، 

الحوار السياسي بتونس، مؤكدا أن نتيجته ال شيء.
وبحس����ب بوابة أفرقيا اإلخبارية، قال الصغير، في تدوينة نش����رها 
عبر حس����ابه بموقع التواصل االجتماعي فيسبوك: »اجتماع تونس 
نتيجته ال ش����يء، لم تنش����ر وثيقة رس����مية واحدة تتعلق بخارطة 
الطريق«. وأكد أن »كل ما نشر هو مسودات، وحتى ما تسرب على أنه 
نهائي اتضح بأنه من صنع لجن����ة الصياغة، ولم يقر من الكرادلة«. 
وأوضح أنه ال رؤي����ة واضحة لالنتخابات، س����وى تاريخ وهمي أطلق 
لغرض التهدئة في قاعة والقى تصفيقا، دون آلية وجداول زمنية.

وأش���ار إل���ى أن فترة ما بع���د االنتخابات ليس له���ا أيضا رؤية 
واضحة، وكم س���تكون المدة فيه���ا، وال تصور حقيقي للتوافق 

على دس���تور دائم، وال آلية للترش���ح وللتواف���ق على المناصب 
بالرئاسي والحكومة، وبالتالي ال رئاسي وال حكومة.

وقال الصغي���ر: »يكفي لتدرك حقيقية االجتماع بأن تطرح على 
نفس���ك نفس االس���ئلة التي كنت تطرحها قبل اللقاء وستجد 
نفسك بدون إجابات بل وفي ذات الحلقة المفرغة من التكهنات 
والتخمين���ات«، بحس���ب تعبيره. جدي���ر بالذك���ر أن المبعوثة 
األممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أعلنت استمرار المشاورات 
السياس���ية بين األطراف الليبية بعد أسبوع، عبر اإلنترنت، بعد 
انتهاء جولة الحوار السياس���ي المباش���ر الليب���ي، المنعقد منذ 
اس���بوع في العاصمة التونس���ية، دون التوصل إلى اتفاق حول 
آليات اختيار الس���لطة التنفيذية الجديدة، التي تقود المرحلة 

االنتقالية حتى تنظيم انتخابات بنهاية العام القادم.

طوكيو/ االستقالل:
من المنتظر أن يب���رم رئيس وزراء اليابان يوش���يهيدي 
سوجا ونظيره األسترالي سكوت موريسون، اليوم الثالثاء، 
اتفاق���ا دفاعيا تاريخي���ا يجمع بين حليفين رئيس���يين 
للواليات المتحدة في آس���يا في مواجه���ة تنامي النفوذ 

الصيني في المنطقة.
وذكرت وكال���ة "رويت���رز" أن رئي���س الوزراء األس���ترالي 
س���يصل إلى اليابان حيث يتوقع خب���راء أمنيون أن يبرم 
اتفاقا مع س���وجا على حرية الدخول المتبادلة لوضع إطار 
عم���ل قانوني لق���وات كل من البلدين لزي���ارة البلد اآلخر 

للتدريب وإجراء عمليات عسكرية مشتركة.
واالتفاق الذي يجري التفاوض عليه منذ س���ت س���نوات 

ويحت���اج لموافقة نواب البرلمان س���يكون األول من نوعه 
ال���ذي تبرمه اليابان من���ذ توقيعها عل���ى اتفاق في عام 
1960 يح���دد وضع الجيش ويس���مح للوالي���ات المتحدة 
بنشر سفن حربية وطائرات مقاتلة وآالف من قواتها في 
اليابان وحولها في إطار تحالف عسكري تصفه واشنطن 

بأنه حجر األساس ألمن المنطقة.
وتس���عى طوكيو وكانبي���را لعالقات أوثق وس���ط 
مخاوف م���ن أنش���طة الصين ف���ي المنطقة التي 
تشمل عسكرة بحر الصين الجنوبي وإجراء تدريبات 
عس���كرية حول جزر متنازع عليه���ا في بحر الصين 
الشرقي وتنامي نفوذ الصين في دول أخرى بشرق 

المحيط الهادي.

اليابان وأستراليا تسعيان لتحالف دفاعي 
لمواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة

وكيل الخارجية الليبي األسبق: 
نتيجة اجتماع تونس ال شيء

الكرملين: إرسال قوات تركية إلى 
أذربيجان يعد شأنًا داخليًا ألنقرة
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انجاٌز جديد وبطولة جديدة تضاف إلى خزائن الزعيم األزرق شباب رفح 
بعد فوزه بلقب كأس الس���وبر على حساب الجار والشقيق خدمات رفح 
ب���ركالت المعاناة الترجيحية في انطالق الموس���م الكروي الجديد في 

ظروف استثنائه بسبب وباء كورونا.
شباب رفح يحصد اللقب الخامس عشر بعد تتويجه مؤخرًا بلقب كأس 
غزة ليواص���ل الفريق رحل التمي���ز واالبداع والهيمن���ة على البطوالت 

المحلية.
عدة مكاس���ب خرج بها الزعيم من هذه الطولة أولها إضافة لقب جديد 
والثاني الفوز على المنافس التقليدي الجار خدمات رفح، باإلضافة إلى 
إرسال رسالة لجماهير الفريق عنوانها االطمئنان لخوض موسمًا جديدًا 
بصورة أفضل مما ظهر عليه الفريق في الموس���م الماضي تحديدًا في 

بطولة الدوري.
الكابتن رأفت خليفة وجاهزة الفني واإلداري تمكنوا من تسيير المباراة 
بش���كل مميز أمام فريق يمتلك مقومات الف���وز والبطوالت وصوال إلى 

ركالت الترجيح التي ابتسمت لألزرق.
فرحٌة كبيرٌة تعيشها جماهير شباب رفح بهذا اللقب الغالي رغم غياب 
الجماهير بس���بب فيروس كورونا، وهو الذي جعل مدرجات ملعب الدرة 

خاوية لكن قلوب ودعوات جماهير األزرق كانت حاضرة وبقوة.
وختامًا.. 

مباراة الس���وبر كانت محط األنظار كونها اول تجربة حقيقة استعدادا 
النطالق الموس���م الجديد في ظل االحتياط���ات الصحية الكبيرة، وهو 
ما انعك���س باإليجاب من تنظي���م مميز والتزام بتعليم���ات الجهات 

المختصة.
رفح عاشت ليلة كروية بامتياز، وما هو جميل كان الروح الرياضة المميزة 
الحاض���رة بين أعضاء الفريقين وهذا دليل عل���ى الوعي الكبير لقطبي 

الكرة في رفح.
مبارك للزعي���م وجماهيره وانصاره ومحبيه وحظ���ا أوفر للفريق الكبير 

خدمات رفح.

شباب رفح السوبر
كتب_ إيهاب أبو الخير

غزة/االستقالل:
ت���ّوج فريق اتحاد دير البلح بلقب كأس اليد, إثر انتصاره المثير 
على خدمات البريج )37-35(, في المباراة النهائية التي جرت على 
صالة سعد صايل بغزة مساء اإلثنين. وقّدم الفريقان عرضا جيدا 
في الشوط األول, وكان اتحاد الدير الطرف األفضل, و نجح العبوه 
في فرض الس���يطرة و تقديم شوط متوازن في الهجوم و الدفاع 

و من خلفهم الحارس ، لينتهي الشوط بتقدم الدير )14-18(.
ورغم تحّس���ن أوض���اع خدمات البري���ج في الش���وط الثاني, و 
تقدمهم في أغلب فترات الشوط الثاني، إال أن العبو اتحاد الدير 
تمكنوا من التفوق من جديد و تقليص نتيجة الش���وط الثاني 
المثير، والذي انتهى بفوز البريج 21 مقابل 19 مقابل, ليحسم 
الدير المباراة بنتيجة إجمالية مستغال تفوقه بفارق 4 أهداف 

بالشوط األول والتتويج باللقب بنتيجة نهائية )37 _ 35 (.
يش���ار إلى أن اتحاد دير البلح س���بق له نيل لقب دوري اليد في 
قطاع غزة هذا الموس���م ألول مرة ف���ي تاريخه, لينجح بتحقيق 

الثنائية التاريخية بقيادة مدربه مروان الزهار.

اتحاد دير البلح يتوج بكأس غزة على حساب خدمات البريج

الضفة الغربية/االستقالل:
استعاد مركز بالطة صدارة دوري المحترفين بالضفة 
المحتلة, عقب فوزه الش����اق على شباب السموع )2-

1(, ضمن منافسات األسبوع الرابع من المسابقة.
وقبل ه����ذه المباراة, كان بالطة الفريق الوحيد الذي 
لم تهتز ش����باكه ف����ي الجوالت الثالث����ة الماضية, 
قبل أن تصمد ش����باك سائد أبو س����ليم 90 دقيقة 
أخرى, ثم باغته النجم الغزي سعيد السباخي بكرة 

»صاروخية« سكنت مرماه في الدقيقة 91.
ويعّد بالط����ة حام����ل لق����ب دوري المحترفين في 
الموس����م األخير, ويملك أقوى خطي هجوم ودفاع 
في المس����ابقة حاليا بعد 4 جوالت, ناهيك على أنه 
يتصدر ترتيب المس����ابقة برصيد 10 نقاط, بفارق 
األهداف أمام جبل المكبر. وسجل خط هجوم بالطة 
8 أهداف خالل 4 مباريات لعبها في الدوري, بينما 

ت  هت����ز شباكه مرة واحدة فقط.ا

»السباخــي« يدمــر رقمــًا
 قياسيــًا لحــارس بالطــة!

مدريد/االستقالل:
ذكرت صحيفة آس اإلسبانية أن باريس سان جيرمان مصممًا 
على التعاقد مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية القادمة، ويستعد اآلن لتقديم عرضًا 
خياليًا من أجل إقناع الالعب باالنتقال إلى ملعب حديقة 

األمراء.
وينته���ي عقد رام���وس مع ريال مدري���د عقب نهاية 
الموسم الحالي، وفي حال لم يتم تجديد عقده حتى 
ش���هر يناير المقبل، يحق له التف���اوض مع أي ناٍد 

يريده والتوقيع معه بشكل مجاني في الصيف.
وأوضحت الصحيفة ف���ي تقريرها أن الموقف ما 
زال معقدًا بين ريال مدريد وراموس فيما يخص 
العقد الجديد، حي���ث يريد الالعب تجديد عقده 
ألكث���ر من عام، وهو األمر الذي يخالف سياس���ة 

النادي لالعبين الذين تجاوزا حاجز ال30 عامًا.
ويعد كريستيانو رونالدو الالعب الوحيد في العصر الحديث لريال مدريد 
الذي كان استثناًء لهذه القاعدة، وتم تجديد عقده لخمس سنوات رغم أنه 
كان يبلغ 31 عامًا، بينما تم االستغناء عن بيبي عندما أصر على عقد لمدة 3 

سنوات في نهاية مشواره.
وأض���اف التقرير أن ريال مدريد يعرض على راموس اآلن تجديد العقد لمدة 
عام واحد فقط، مع وجود بند يسمح بتجديده لموسم آخر بشكل تلقائي، لكن 

تفعيل هذا البند من عدمه تتحكم به إدارة النادي وليس الالعب.
وأكدت آس على أن باريس سان جيرمان سيبدأ مفاوضاته بشكل رسمي مع 
راموس في مطلع شهر يناير، وينوي منحه عقدًا يمتد لثالث سنوات، وراتب 

سنوي كبير يبلغ 20 مليون يورو.
وال يعد الراتب الس���نوي الش���يء األكثر أهمية بالنسبة لراموس، فهو 
مقتنع بالحصول على 12 مليون يورو سنويًا مع ريال مدريد، لكنه يريد 
عق���دًا يضمن اس���تمراره بالنادي لعامين على األق���ل، وهذا ما يرفضه 

فلورنتينو بيريز.

باريس يقدم عرضًا خياليًا 
لخطف راموس من ريال مدريد

باريس/االستقالل:
ص����رح إيريك رابيس����اندراتانا العب خط وس����ط 

باريس س����ان جيرمان الفرنس����ي السابق بأن 
الن����ادي ليس بحاجة إل����ى خدمات ليونيل 
ميسي كي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، 

ب����ل بالتعاقد م����ع نجول����و كانتي نجم 
تشيلسي اإلنجليزي.

وارتبط أس���م ليونيل ميسي بالرحيل 
عن فريقه برش���لونة، خاصًة وأن عقده 

سينتهي في الصيف المقبل، وسبق وأن 
طلب الالعب رسميًا الرحيل في الميركاتو 

الماضي.
ويعتبر فريق باريس سان جيرمان أبرز المرشحين 

للتعاقد مع النجم األرجنتيني ليونيل ميسي إذا قرر 
الرحيل عن برشلونة.

ولك����ن العب باريس س����ان جيرمان الس����ابق ال يرى بأن 
ميسي هو التعاقد األمثل بالنسبة للنادي، بل نجولو كانتي 
الذي سيحل العديد من مشاكل الفريق الباريسي في خط 

الوسط.
وتحدث إيريك رابيس���اندراتانا حس���ب المحط���ة اإلذاعية 
الفرنسية “فرانس بلو” قائاًل “أود القول بأنني لو كنت أحد 
مسؤولي باريس سان جيرمان الحاليين، لكنت قد تعاقدت 

مع نجولو كانتي بأي سعر مهما كان”.
وأض���اف “نجولو كانتي م���ا زال رائعًا، وه���و الالعب الذي 
سيساعد باريس سان جيرمان على الفوز بلقب دوري أبطال 

أوروبا، فنحن لس���نا بحاجة إلى ليونيل ميسي أو أي شخص 
آخر”.

الجدير بالذكر أن عقد نجولو كانتي أبن 29 عامًا سينتهي 
في صيف عام 2023.

ميسي ليس هدف 
سان جيرمان األول
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الخليل/ االستقالل:
أعلن ما ُيسمى ب� "تجمع ش���باب ضد االستيطان" يوم أمس، 
تمكنه من جمع أكثر من ٣ مليون ش���يكل خالل 100 س���اعة 
فقط بهدف زيادة عدد المس���توطنين ف���ي مدينة الخليل 

المحتلة إلى الضعف.
ووفًقا لوسائل إعالم االحتالل أكد "التجمع" أن المستوطنين 
أعلنوا نيتهم اس���تخدام هذه األموال لالستيالء على منازل 

فلسطينية في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
ويهدف المس���توطنون م���ن تجميع األموال للب���دء في بناء 
تجمعات اس���تيطانية جديدة في منطق���ة محطة الباصات 

القديمة وسوق الخضار المغلق وسط شارع الشهداء.
كما ينوي المستوطنون زيادة عددهم من ٨00 مستوطن إلى 
1٦00 مس���توطن بالبلدة القديمة، في خطوة لم تحدث منذ 

بداية الوجود االستيطاني في الخليل قبل أكثر من ٤0 عاما.
وشارك في حملة التبرعات شخصيات في دولة االحتالل على 

رأس���هم رئيس حزب أزرق أبيض بيني جانتس، وحس���ب ما 
أعلن المستوطنون فإن الحملة ستستمر خارج دولة االحتالل.

وف���ي نهاية العام الماضي جمع المس���توطنون مبلغ مليون 
دوالر بهدف بناء حي اس���تيطاني جديد في محطة الباصات 
القديمة وس���ط ش���ارع الش���هداء، لكن تصدي المواطنين 

للمخطط أعاق تنفيذه.
وطالب تجمع شباب ضد االس���تيطان السلطة الفلسطينية 
بضرورة التدخل قبل فوات األوان، والعمل على إعادة المنازل 
الفارغة التي تركها أصحابها بسبب سياسة اإلغالق، وإيجاد 
حل سريع للمحالت التجارية المغلقة والتي يزيد عددها حاليا 

في ظل جائحة كورونا عن ٢000 محل تجاري.
ويسعى المستوطنون بحماية ودعم من حكومة االحتالل الى 
تغيير الوقائع على األرض في مديمة الخليل بهدف السيطرة 
على مزيد من األراضي وتوسيع رقعة االستيطان في الضفة 

الغربية.

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة ، مساء 
االثنين، إن انتش���ار الفيروس يتسع في القطاع، وهناك مناطق 
جديدة يتم تصنيفها بالحمراء ما أدى إلى ارتفاعها ل� ٢5 منطقة.

وتوقع القدرة في حديث إذاعي، تسجيل مزيد من اإلصابات خالل 
األيام والفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المشكلة األساسية هي في 

تعامل المواطنين وعدم التزامهم.
وقال "بقدر ما يكون هناك التزام من المواطنين، بقدر ما نكسر من 

حدة انتشار الوباء في قطاع غزة".
وأضاف "هناك جهود كبيرة بذل���ت لتوعية المواطنين بااللتزام 

بإجراءات الوقاية".
ولف���ت إلى أن هناك حالة من االس���تهتار والتراخ���ي غير المبرر 
رغم وجود حمالت للتوعية، مبينا أن الفعالية األكبر لكس���ر حدة 

االنتشار هو زيادة الوعي لدى المواطنين.
ودع���ا المواطنين للجدية ف���ي االلتزام بالضواب���ط الصحية في 

حياتهم اليومية. وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إن الواقع 
الصحي مؤلم نتيجة الحصار المستمر على القطاع.

وأش���ار إلى أن زيادة اإلصابات تضغط عل���ى المنظومة الصحية، 
مش���يرا إلى أن هناك 1٤٨ حالة منومة ما بين متوس���طة لخطيرة 
داخل مستش���فى غزة األوروبي وبالتالي هناك استنزاف للقدرة 

السريرية.
وبين أن ما وصل من مس���اعدات ال يلبي الح���د األدنى من الخطة 
المجهزة، وتم البدء بإجراءات الحجر المنزلي للتخفيف من الضغط 

ولتعزيز القدرة لدى المنظومة الصحية.
وق���ال القدرة "المنظومة الصحية ال زال���ت قادرة على التعامل مع 
اإلصابات المسجلة ولكن زيادة اإلصابات سيضغط عليها وسيؤثر 

على عملها".
وأشار إلى أن هناك 5 حاالت شابة مصابة تتواجد في مستشفى 
غ���زة األوروبي، داعي���ا المواطنين لاللتزام وأن ال يخدع االنس���ان 

بصحته.

القدرة: انتشار فايروس »كورونا«  يتسع 
في غزة وحالة االستهتار غير مبررة

مستوطنون يجمعون 3 مليون شيكل 
لتهويد البلدة القديمة في الخليل

ويقطن المقدسي قنبر وزوجته وولدين في المنزل 
منذ 7 س���نوات، باإلضافة إلى نجله عطية وزوجته 
بمنزل���ه. وعلق على هدم���ه منزله ونجل���ه:« هدم 
المنزلي���ن يوجع القلب، ولكن���ي اضطررت للهدم 
ألنه ال أملك عشرات آالف الشواكل لدفعها لبلدية 

القدس تكلفة عملية الهدم«.
هدم من�صاآت �صناعية

كما هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس 
عددا من المنش���آت الصناعية عن���د مدخل مفرق 

بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.
وأف���اد رئيس بلدي���ة عناتا طه الرفاع���ي  أن قوة 
كبيرة من جي���ش االحتالل يرافقه���ا آليات هدم 
»جرافات مجنزرة« اقتحمت الش���ارع الرئيسي في 
الجهة الش���رقية من بلدة عناتا، وهدمت بركسين 

تجاريين.
وهدمت قوات االحتالل بركس���ا تجاريا آخر يضم 
بس���طات خضار، وبركس���ا وس���ورا يلف على نحو 
دونمي���ن من األرض ويضم محل بيع قطع مركبات 

يعود للمواطن محمد ابراهيم حلوة.
وكانت س���لطات االحتالل هدمت في العاش���ر من 
الش���هر الجاري مغس���لة مركبات تعود للمواطن 

ابراهيم طه الشيخ في ذات المنطقة بعناتا.
وكانت قد كشفت ما تسمى ب�«لجنة اإلشراف على 

البناء« االستيطاني التابعة لحكومة االحتالل، أنه 
س���يعلن عن المناقصات للش���روع ببناء الوحدات 
االس���تيطانية ضمن الخطة ٢٣1٨5/a، في غضون 
أس���ابيع. من شأن المشروع االس���تيطاني الجديد 
ح���ال تنفيذه، أن يغل���ق المنطقة الش���رقية من 
القدس المحتلة بشكٍل كامل، وأن يطّوق المناطق 
)عناتا، الطور، حزما(، بحي���ث ُتحرم من أّي إمكانية 
توّسع مستقبلية باتجاه الشرق وفي السياق ذاته 
هدم���ت آليات االحتالل يوم أمس، منزاًل وبركس���ًا 
في منطقة خلة النحلة ببلدة أرطاس جنوبي مدينة 

بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مدير مكتب هيئة الجدار واالس���تيطان في 
محافظة بيت لحم حسن بريجة، بأن آليات االحتالل 

هدمت منزاًل يعود للمواطن محمد الرومي.
وأضاف إن سلطات االحتالل أخطرت بهدم المنزل 
ثالث مراٍت س���ابقة، الفتًا إل���ى أن المواطن الرومي 
يمتل���ك كاف���ة األوراق القانونية إلثب���ات ملكيته 

لألراضي.
وأف���ادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل هدمت 

بركسًا وبئر مياه في المنطقة المذكورة.
وفي طولكرم قال مسؤول ملف االستيطان شمال 
الضفة »غسان دغلس«: إن قوات االحتالل هدمت 
منش���أة تجارية قيد االنش���اء مقام���ة في أراضي 

منطقة »دير ش���رف«، وتع���ود ملكيتها للمواطن 
»عب���د الفتاح طب���اري«. وأضاف دغل���س أن قوات 
االحتالل أغلقت الطريق من دوار دير ش���رف حتى 

مفرق عناب باتجاه مدينة طولكرم.
ويذك���ر أن قري���ة دير ش���رف تعاني م���ن الخطر 
االستيطاني المتمثل بمستوطنة »شافي شمرون« 
القائمة على أكثر من 400 دونم من أراضي القرية.

و كان����ت بداية نه����ب أراضي قرية دير ش����رف 
ف����ي عام 1971، وتفاقمت ف����ي عام 2000 ليتم 
مص����ادرة أكثر من 200 دونم وضمها لتوس����يع 
المس����توطنة، وبذل����ك تع����د قرية دير ش����رف 
المغتصب����ة األكبر بم����ا يق����ارب 70 بالمائة من 
األراضي المصادرة تابعة للقرية، وما تبقى يعود 

لبلدة سبسطية والناقورة.
ويش���ار أن���ه تبل���غ مس���احة قرية دير ش���رف 7 
آالف دونم، وعدد س���كانها يبلغ 3 آالف نس���مة، 
والمواطني���ن يقيم���ون على امتداد ج���دار فاصل 
لمس���توطنة »شافي ش���مرون« الواقع على أراضي 
القرية، فيمنع االقتراب أو دخول المواطنين لذلك 
الجدار، عدا عن أشجار الزيتون الواقعة خارج الجدار 
التي ال يمكن قطافها إال بتنسيق ومواعيد محددة 

من االحتالل االسرائيلي .
وتواصل قوات االحتالل انتهاكاتها واعتداءاتها 

اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم ومنشآتهم 
في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
اندالع مواجهات

من ناحية أخرى، اندلعت مس���اء أمس، مواجهات 
مع قوات االحتالل التي اقتحمت بلدة النبي صالح 

شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأف���اد ش���هود عيان أن ع���دة دوري���ات احتاللية 
اقتحم���ت البل���دة قب���ل أن تندل���ع مواجهات مع 
عش���رات الش���بان، أطلق خاللها جن���ود االحتالل 
القناب���ل الغازي���ة والرصاص المعدن���ي المغلف 

بالمطاط.
ويقيم االحتالل بوابتين عل���ى مدخل قرية النبي 
صالح، يغلق إحداهما ويقيم عليها برجا عس���كريا 
أصبح باس���تمرار وجهة للمسيرة الراجلة أسبوعيا، 
وتتنوع أدوات الرد اإلسرائيلي عليها بين الرصاص 
المطاطي والقنابل الغازية والصوتية، بمعدل 150 

قنبلة أسبوعيا، حسب اللجنة الشعبية.
اقتحام االأق�صى

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين 
يوم أم���س، المس���جد األقصى المب���ارك من باب 
المغارب���ة، بحماية مش���ددة من ش���رطة االحتالل 

اإلسرائيلي.
الكامل���ة  الحماي���ة  االحت���الل  ش���رطة  ووف���رت 

ا م���ن اقتحامهم المس���جد  للمس���توطنين ب���دًء
األقصى عبر ب���اب المغاربة، وتجولهم في باحاته، 

وانتهاًء بخروجهم من باب السلسلة.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
ب���أن 111 مس���توطًنا بينه���م 75 طالًب���ا يهودًيا 
اقتحموا األقصى، ونظموا جوالت اس���تفزازية في 

باحاته.
وأوضحت أن المس���توطنين تلقوا ش���روحات عن 
»الهيكل« المزع���وم، وأدوا طقوًس���ا تلمودية في 
باحات األقصى، وتحديًدا في الجهة الشرقية منه، 

األمر الذي أثار استفزاز المصلين.
وفرضت شرطة االحتالل قيوًدا على دخول المصلين 
الفلس���طينيين للمس���جد، ودقق���ت ف���ي بع���ض 

هوياتهم، وفتشت حقائب النساء عند بواباته.
والخميس الماضي، قررت سلطات االحتالل تمديد 
فترة اقتحام المستوطنين للمسجد مدة 45 دقيقة 
إضافية ل���م تكن قائمة منذ عام 1967، بحس���ب 
وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في 

المقابل لم تعلق أي جهة إسرائيلية على ذلك.
ولقي القرار تنديًدا ورفًضا فلس���طينًيا، معتبرين 
أنه يمث���ل تصعيًدا خطيًرا يهدف إلى تقس���يم 
المس���جد زمانًيا ومكانًيا، ويم���س بالوضع القائم 

الديني والقانوني والتاريخي فيه.

غزة/ االستقالل:
افتتح االتحاد اإلس���المي في النقاب���ات المهنية، اإلطار 
النقابي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، بالتعاون 
مع دائ���رة التعلي���م المس���تمر بجامعة اإلس���راء، دورًة 
تدريبية ف���ي "فن التحرير الصحفي"، وذلك أمس األحد، 

بمقر االتحاد الرئيس، غرب مدينة غزة.
ويش���ارك في الدورة نحو 20 نقابي ونقابية من مختلف 

المنتديات، ويحاضر فيها اإلعالمي عوض أبو دقة.
ورحب أمين سر اللجنة اإلعالمية لالتحاد الصحفي حسن 

ش���اهين، في مس���تهل الدورة، بالمدرب والمش���اركين 
بالدورة، موضًحا أن هذه الدورة باكورة الدورات التدريبية 
الت���ي ُتنّظمه���ا اللجنة اإلعالمي���ة بالتعاون م���ع دائرة 

التعليم المستمر بجامعة اإلسراء.
ونوه إل���ى أن العاملين في مجال اإلعالم والعمل النقابي 
بحاجة مستمرة لمعرفة كل ما هو جديد في عالم اإلعالم 

في ظل التقدم التكنولوجي الهائل.
بدوره، أكد مسؤول اللجنة اإلعالمية في االتحاد اإلسالمي 
األس���تاذ زكريا أبو غالي، على أهمي���ة التدريب المهنّي 

للنقابيين، باعتباره يسهم في تعزيز قدراتهم المهنّية 
من خالل المواءمة بين الجوانب النظرية والعملية.

وش���دد أبو غالي عل���ى أهمية الرس���الة الت���ي يحملها 
اإلعالمي، والتي ال تقل أهمية عن رس���الة رجال المقاومة 
في الميدان. وحّث المشاركين في الدورة أن يكونوا على 
قدر المسؤولية، وأال َيّدخروا جهًدا في تنمية قدراتهم، 
مؤك���دًا على مواصل���ة اللجنة اإلعالمي���ة بدورها المنوط 
لخدمة ش���ريحة اإلعالميين والعم���ل النقابي، من خالل 

إطالق سلسلة من الدورات المتنوعة.

بالتعاون مع جامعة اإلسراء 
االتحاد اإلسالمي يفتتح دورة  في التحرير الصحفي بغزة

غزة/ االستقالل:
لقيت الطفلة مريم النجار )3 أعوام(، مس���اء اإلثنين، مصرعها، وُأصيب طفالن 
جراء حادث س���ير في مدينة رفح، جنوبّي قطاع غزة. وُنقلت الجثة والمصابون 

إلى مستشفى أبو يوسف النجار، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا بالحادث.

مصرع طفلة وإصابة آخرين 
الخليل/ االستقالل:جراء حادث سير برفح

اعتقلت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي" مس���اء االثنين، شابين على مدخل بلدة 
بيت أمر شمال محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال���ت مصادر محلية في البل���دة إن قوات االحتالل اعتقلت األس���ير المحرر 
محم���ود أحم���د محم���ود العالم���ي )19 عاًما( وش���اًبا آخر لم تع���رف هويته، 

واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

االحتالل يعتقل شابين قرب بيت أمر

رام الله/ االستقالل:
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مس���اء االثنين، بتس���جيل ث���الث حاالت وفاة و13 
إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات 

إلى 301، واإلصابات إلى 7036، منذ بدء الجائحة.
وفي هذا الس���ياق، ذكرت س���فارة دولة فلس���طين والقنصلية العامة لدى المملكة 
العربية الس���عودية أنه تم تس���جيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس في صفوف 
الجالي���ة، للمواطنتي���ن ظريفة طالب ص���الح البحيصي )74 عام���ا(، ولطيفة محمد 
إس���ماعيل عابد )79 عاما(، ليرتفع عدد حاالت الوف���اة في صفوف الجالية بالمملكة 

إلى 103 حاالت.
وف���ي الواليات المتحدة األميركية، أفاد فري���ق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية 
الفلسطينية بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن إياد محمد أمين )45 عاما( ليرتفع عدد 
حاالت الوفاة إلى 88 حالة، فيما سجلت 12 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، 

في كل من: ميتشيغن، وفيالدلفيا، وأوهايو، ليرتفع عدد اإلصابات إلى 4355 إصابة.
وفي تركيا، ذكرت س���فارة دولة فلس���طين أن أحد موظفيها أصيب بفيروس "كورونا"، 

وأن وضعه الصحي مستقر ويخضع حاليا للحجر المنزلي.
وأضافت السفارة أنها اتخذت جميع االحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات الالزمة 
للتأكد من خلو جميع موظفي وأفراد الس���فارة من الفي���روس، بناء على تعليمات وزير 
الخارجي���ة والمغتربين رياض المالكي، وكذلك التعقيم وااللتزام بالبروتوكول الصحي 
المعتمد لدى الجمهورية التركية، مش���يرة إلى أنه بهذه اإلصابة يرتفع عدد اإلصابات 

بالفيروس بصفوف جاليتنا في تركيا إلى 33 إصابة.

»الخارجية«: 3 وفيات و13 إصابة 
جديدة بـ »كورونا« في صفوف جالياتنا

االحتالل يجرب ..
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واشنطن/ االستقالل:
تمكن فريق طبي أمريكي من إنقاذ حياة متس����لق 
جبال، ُفقد أثن����اء عاصفة ثلجية قرب متنزه جبلي 

بوالية واشنطن، وتوفي لمدة 45 دقيقة.
وظل مايكل كنابينسكي مفقودا طوال الليل بعد 
الجو العاص����ف في متنزه جب����ل »ماونت رينييه« 

الوطني في مقاطعة بيرسي بالوالية.
وبع����د عمليات البحث، عثرت علي����ه فرق الطوارئ 
وبال����كاد كان نبضه ضعيفا، لكنه تعافى بش����كل 
مذهل بعد توقف قلبه في غرفة الطوارئ لمدة 45 

دقيقة.
وال يتذكر كنابينسكي )45 عاًما( سوى القليل بعد 
أن ضل طريقه وس����ط عاصف����ة ثلجية على الجبل 
في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حسب صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
وعندما فت����ح عينيه، كان يبك����ي، وكانت عائلته 

تبكي، وطاقم التمريض كانت الدموع تمأل أعينهم 
بعد أن ساهموا في تعافي نادر الحدوث.

من جانبه، قال الطبيب سامان أربابي، المدير الطبي 
لوحدة العناية المركزة الجراحية في هاربورفيو في 
س����ياتل، حيث عولج كنابينس����كي: »ربما ال يكون 
األمر صحيًحا من الناحية الطبية، لكن قلبه توقف 
عن النبض ألكثر من 45 دقيقة. إنه شيء مذهل«.

بدأت محنة كنابينس����كي الس����بت، عندما انطلق 
هو وصديقه في رحلة لتسلق الجبل الجليدي في 

متنزه »ماونت رينييه« الوطني.
قال كنابنس����كي لصحيفة »سياتل تايمز«: »كنت 
قريًبا جًدا من النهاية«، عندما هبت عاصفة ثلجية 

تحجب الرؤية، ولم أستطع رؤية أي شيء.
وأكد أن آخر ش����يء يتذكره هو النزول إلى أس����فل 
الجبل بزالجت����ه، محاًطا بالل����ون األبيض، مضيفا: 

»لست متأكدا مما حدث، أعتقد أنني سقطت«.

وذك����رت صحيف����ة »س����ياتل تايم����ز« أن مايكل 
كنابينسكي، توفي في مركز هاربورفيو الطبي بعد 

نقله جوًا من الجبل.
وقال����ت الطبيبة جينيل ب����ادوالك، وهي من أوائل 
من ب����دأوا العالج، كان لديه نبض عندما وصل إلى 

المستشفى، لكن سرعان ما توقف قلبه.
وأجرى الفريق الطبي مراًرا عملية اإلنعاش القلبي 
الرئوي وقام بتوصيل كنابينسكي بجهاز األكسجة 
الغشائية خارج الجسم )ECMO(، الذي ضخ الدم 
من جس����ده إلى جهاز القل����ب والرئة االصطناعية 
الذي يزيل ثاني أكس����يد الكربون، ثم يعيد الدم 

إلى الجسم.
ولك����ن قلب كنابينس����كي ظل متوقًف����ا لمدة 45 
دقيق����ة، بعد أن نجح األطباء في إنعاش����ه، أمضى 
الفري����ق الطبي الليل بجانبه للتأكد من اس����تقرار 

حالته.

متزلج يعود للحياة بعد 45 دقيقة من إعالن وفاته

االستقالل/ وكاالت:
 فاكهة تف���اح الورد Rose Apple وهي من أغ���رب الفواكه ، فهي ذات رائحة 

مميزة تشبه الورد أما شكلها فهو يشبه شكل التفاح.
وتوجد فاكهة تفاح الورد في جنوب ش���رق آس���يا ، ومنها انتشرت زراعتها في 
شتى أنحاء العالم، وهذه الشجرة تزرع للزينة وكفاكهة ذات مذاق رائع ومميز إذ 

أن طعمها يشبه مذاق الجوافة.
وتعتبر من الفاكهة الغنية بفيتامين C وهي من الفواكه التي تؤكل طازجة كما 

تستخدم في تحضير الحلويات.
وتستخدم فاكهة تفاح الورد في تحضير بعض الوصفات الطبية الشعبية في 
جنوب شرق آسيا، كما أنها غنية بمادة التانين وهي ذات مفعول جيد كمضاد 

للميكروبات.
وهي غير صالحة للتصدير نظرًا لس���رعة تلفها بعد قطافها، كما تستخدم في 

تحضير ماء الورد.

فاكهة تجمع رائحة 
الورد وطعم التفاح

بكين/ االستقالل:
تناقلت مواقع التواصل االجتماعي فيديو لش���اب يظهر فيه وهو يمش���ي في 
الش���ارع بصحبة نمر. ليتبّي���ن الحقًا أنه عبارة عن كلب قوق���ازي مصبوغ باللون 
 الشاب قام بلف ذيل مزّيف على ظهر الكلب ليلفت األنظار إليه.

َّ
البرتقالي، وأن

 ويذكر أن هذه ليست المرة األولى التي يتم فيها الخلط بين كلب وحيوان بري 
في الصين، حيث في يونيو  ظهرت امرأة من مقاطعة سيتش���وان بجنوب غرب 
الصين تمشي مع “باندا”، بينما كان “الدب” الصغير عبارة عن كلبة قد صبغه 

مالكها باألبيض واألسود.

نيودلهي/ االستقالل:
استيقظت نيودلهي الهندية، أمس األول، على غيمة 
كثيف���ة من التل���وث مصدرها المفرقع���ات واأللعاب 
النارية، التي أطلقها الس���كان طوال الليل في مناسبة 
ما يس���مى عيد "ديوالي"، مما جعل الهواء أكثر فأكثر 

غير صالح للتنفس.
وكان القض���اء الهندي أص���در قرارا بمنع اس���تخدام 
المفرقعات واأللع���اب النارية خ���الل احتفاالت، نظرا 
ألن الس���كان يواجهون أصال فيروس كورونا المستجد 

وتلوث الهواء الذي يخيم على المدينة كل سنة. 

لكن المدينة ضجت بأصوات المفرقعات خالل قس���م 
من الليل وبصورة متقطعة صباح األحد.

وأعلنت هيئة "سافار" الحكومية )نظام التنبؤ والبحوث 
الجوية في شأن نوعية الهواء( أن "نوعية الهواء العامة 

تصنف ضمن فئة الخطيرة هذا الصباح".
لكنها أضافت أن هبوب الرياح فوق العاصمة و"األمطار 
المتفرقة" المنتظرة خالل االيام القادمة سيس���اهمان 

في تنقية الغالف الجوي.
وفي بداية كل فصل ش���تاء، يعاني سكان نيودلهي 
البالغ عددهم نحو 20 مليونا سحبا كثيفة من التلوث 

تلف مدينتهم ويس���ببها مزيج األدخنة الناتجة من 
الحرائق الزراعية المحيطة وغازات العوادم واالنبعاثات 
الصناعية. ويتجمع هذا المزيج فوق العاصمة بس���بب 
درجات الحرارة الباردة والرياح الخفيفة. وأدت احتفاالت 
عي���د "ديوال" التي جعلت جموعا غفيرة تتهافت على 

األسواق، إلى مفاقمة األخطار الصحية هذه السنة.
ويخشى أن يؤدي التلوث إلى زيادة الضغط على النظام 
الصحي الذي يرزح أصال تحت عبء جائحة "كوفيد 19"، 
إذ أن التلوث يفاقم أمراض���ا غير قابلة لالنتقال، تزيد 

أخطار كورونا، بحسب الخبراء.

هــواء نيودلهــي غيــر صالــح للتنفــس! شاب صيني يصبغ 
كلبه ليتشبه بالنمور


