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رام الله/ االستقالل: 
كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن انتكاسة في حوارات 
القاهرة بين حركتي حماس وفتح بعد قرار الس���لطة إعادة 

العالقات مع االحتالل، وفقًا لقناة الميادين.
 االنتكاسة في لقاءات المصالحة جاءت 

َّ
وذكرت المصادر أن

بع���د إعالن رئيس هيئة الش���ؤون المدنية الوزير حس���ين 
الشيخ أعلن مساء امس الثالثاء عودة العالقات مع االحتالل.

وكان الش���يخ قال في تغريدة على تويتر »إنه على ضوء 
االتصاالت الدولية التي قام بها رئيس السلطة محمود 
عباس بش���أن التزام »اس���رائيل« باالتفاقيات الموقعة 
معها واس���تنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة 
وش���فوية بما يؤكد التزام »اسرائيل« بذلك ، فإنه سوف 
يتم إعادة مس���ار العالقة مع اس���رائيل كم���ا كان عليه 

الحال قبل 2020/5/19«.

مصادر: انتكاسة في حوارات القاهرة بعد 
قرار السلطة إعادة العالقة مع االحتالل

القدس المحتلة- الضفة الغربية / االستقالل: 
اقتحم عشرات المستوطنين أمس الثالثاء، باحات 
المس���جد األقصى المب���ارك، ونف���ذوا فيه جوالت 
استفزازية تحت حماية جنود االحتالل، في الوقت 

الذي ه���دم قوات االحت���الل في مناط���ق متفرقة 
في الضفة الغربية المحتلة عدة منش���آت سكنية 
وزراعية كما اخطرت بهدم عدد من منازل  المواطنين 
في الخليل.  وش���ن مجموعات من المس���توطنين، 

أمس الثالثاء، اقتحاما للمس���جد األقصى المبارك، 
بحماي���ة قوات االحت���الل، وأدوا طقوس���ا تلمودية 

علني���ة. وأوضح���ت مص���ادر محلية، 
أن عش���رات المس���توطنين والطالب 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى واالحتالل يهدم 
منشآت زراعية وسكنية ويخطر بهدم منازل بالضفة

اتحاد موظفي »أونروا«: لن نسمح بمس رواتب 
الموظفين وهذا ردنا على إدارة الوكالة

غزة/ االستقالل:
حّذر اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »أونروا«، 
ي���وم أمس، من المس���اس بروات���ب الموظفين، مؤكدا أنه سيش���رع في 

البزم: الداخلية اتخذت كافة اإلجراءات 
للحد من الوصول إلى اإلغالق الشامل

غزة/ االستقالل: 
أكد المتحدث باس���م وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة إياد 
البزم أن وزارته تواصل جهودها في مواجهة فيروس كورونا، 

وقفة تضامنية مع األسرى أمام مقر الصليب األحمر برام الله

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بين أسرى »جلبوع«

رام الله / االستقالل:
نظم���ت اللجن���ة العليا لمتابعة ش���ؤون األس���رى 
وأهالي األس���رى ي���وم أمس، وقف���ة تضامنية أمام 

مقر الصليب األحمر بمدينة رام الله وس���ط الضفة 
الغربية المحتلة. ورفع األهالي صور أبنائهم األسرى 
مرددي���ن هتاف���ات الحرية له���م، مطالبين بإطالق 

سراح األسرى المرضى واألسيرات والقاصرين. وقال 
رئي���س اللجنة العليا أمين ش���ومان 
خالل الوقفة، إن :«األس���رى في جميع 

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلسطيني إن إدارة س���جون االحتالل أبلغت 
األس���رى في سجن "جلبوع"، بإصابة أس���ير بفيروس "كورونا" في 

قس���م )1(. وأضاف نادي األسير في بيان صحفي الثالثاء، أن حالة 
القلق تتصاعد لدى األس���رى مع استمرار تسجيل 
إصابات جديدة في صفوفهم، وذلك بعد مرور 15 

تسجيل المنازل واألراضي شرقي القدس.. 
سياسة »إسرائيلية« للسيطرة على المدينة

غزة/ سماح المبحوح:
تواص���ل حكومة االحتالل االس���رائيلي حياك���ة مؤامراتها ضد 
المواطن الفلس���طيني خصوصًا المقدس���ي، م���ن خالل فرض 

 11 وفاة و1158 إصابة بكورونا 
في فلسطين خالل 24 ساعة

السلطة تعلن عودة »التنسيق األمني« مع االحتالل

»قوى رام الله«: االستيطان 
يشكل جريمة حرب ضد شعبنا

رام الله- غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت وزير الصح���ة مي الكيلة تس���جيل 11 وف���اة و1158 إصاب���ة جديدة 

بفيروس كورونا وتعافي 774 في فلس���طين خالل ال� 24 س���اعة 
األخي���رة.  وأضافت الوزي���رة الكيلة في التقري���ر اليومي للحالة 

رام الله/ االستقالل: 
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية 
حس���ين الشيخ مساء  امس الثالثاء عن عودة العالقات مع 

االحتالل اإلسرائيلي كما كانت. جاء ذلك في منشور للشيخ 
على حسابه في "تويتر" مساء امس.  وكتب 
الش���يخ إنه "على ضوء االتصاالت التي قام 

رام الله / االستقالل:
أكدت القوى الوطنية واإلس����المية أن البناء والتوس����ع االس����تعماري، هو غير 
ش����رعي وغير قانوني في كل األراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل جريمة 

غزة/ االستقالل: 
اعتبرت حركة الجهاد اإلس���المي مس���اء امس الثالثاء، إعالن الس���لطة 
الفلس���طينية عودة مس���ار العالقة مع االحتالل، بمثابة انقالب على كل 

الجهاد: إعادة العالقات مع االحتالل انقالب 
على مساعي الشراكة وتحالف مع العدو
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وقفة ت�سامنية مع �لأ�سرى بر�م �هلل �أم�س        

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اصيب العشرات من س���كان مخيم قلنديا بالرصاص المعدني واالختناق جراء 
استنش���اق الغاز المس���يل للدموع واألعيرة المطاطية خالل مواجهات عنيفة 

عشرات اإلصابات بالرصاص واالختناق 
بمواجهات عنيفة مع االحتالل بمخيم قلنديا
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رام الله- غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت وزي���ر الصح���ة م���ي الكيلة 
تس���جيل 11 وف���اة و1158 إصاب���ة 
جدي���دة بفي���روس كورون���ا وتعافي 
774 في فلسطين خالل ال� 24 ساعة 

األخيرة.
 وأضافت الوزي���رة الكيلة في التقرير 
اليوم���ي للحال���ة الوبائي���ة لفيروس 
كورونا في فلس���طين، امس  الثالثاء، 
أنه تم تس���جيل 6 ح���االت وفاة في 
الضفة الغربي���ة المحتلة، مواطنة 55 
من سنجل بمحافظة رام الله والبيرة، 
مواط���ن 80 عاما من بيت اكس���ا في 
بضواح���ي القدس، مواط���ن 68 عاما 
من زنوب���ا ومواطنة 55 عاما من برقية 
بمحافظة جني���ن، مواطن 60 عاما من 
مخيم عسكر القدس ومواطنة 67 عاما 
من نابلس، إضافة إلى مواطن 66 عاما 
ومواطن���ة 73 عاما من قط���اع غزة، و3 

حاالت وفاة في مدينة القدس.
وفيم���ا يخص ح���االت التعافي، فقد 
سجلت 426 حالة في الضفة الغربية 
الخليل 56، جني���ن 19، نابلس 138، 

طولكرم 6، قلقيلية 5، سلفيت 7، بيت 
لحم 155، رام الل���ه والبيرة 40، قطاع 

غزة 305، مدينة القدس 43.
 وأضاف���ت أن اإلصاب���ات الجدي���دة 
توزعت حسب التالي: محافظة الخليل 
93، محافظة نابل���س 155، محافظة 
بيت لح���م 98، محافظة قلقيلية 12، 
محافظ���ة رام الله والبي���رة 76، جنين 

48، أريح���ا واألغوار 7، س���لفيت 11، 
طولكرم 34، طوب���اس 12، قطاع غزة 
486، ضواح���ي الق���دس 36، مدينة 

القدس 90.
 ولفتت وزيرة الصح���ة إلى وجود 44 
مريض���ًا في غرف العناي���ة المكثفة، 
بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس 

االصطناعي.

 بإم����كان المواطني����ن الذي����ن أجروا 
فحص كورونا االستعالم عن نتيجة 
فحوصاتهم م����ن خالل زيارة الموقع 
https://result.moh. اإللكترون����ي

ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط 
على مرب����ع بحث، بعدها س����تظهر 
نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من 

إجراء الفحص.

 المعدل األعلى منذ انتشار الفيروس
 11 وفاة و1158 إصابة بكورونا في فلسطين خالل 24 ساعة

غزة/ االستقالل: 
اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي مساء امس الثالثاء، إعالن السلطة الفلسطينية عودة 
مسار العالقة مع االحتالل، بمثابة انقالب على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالف 

مع االحتالل بدالاً من التحالف الوطني.
وأدانت الحركة في بيان لها، بأش���د العبارات عن عودة هذه العالقة، التي وصفتها ب� 
»المحرمة« و »المجرمة«، معتبرةاً إياه بأنه »خروج على مقررات اإلجماع الوطني ومخرجات 

اجتماع األمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية«.
وقالت الحركة »إن عالقة السلطة مع االحتالل تعني تأييد وتشجيع التطبيع الخياني 

الذي أجمعت القوى على رفضه والتصدي له«.
وأضافت »إن اس���تمرار الرهان الخاس���ر على الواليات المتحدة، والرهان على مس���يرة 
االستس���الم التي أودت بقضيتنا إلى المهالك وشجعت على تحالف بعض األنظمة 
العربي���ة العميلة مع االحت���الل، يفتح الطريق أمام تمري���ر مؤامرات تصفية القضية 

الفلسطينية«.
وتابعت »إن ش���عبنا المقاوم لن يستس���لم لدعاة االستسالم وهرولتهم للشراكة مع 
ا لتحرير  العدو، بل سيدفعنا معًا نحو المزيد من التمسك بنهج المقاومة سبيالاً وحيداً

األرض واستعادة الحقوق«.
ودعت الجهاد اإلس���المي، لالصطفاف الوطني والتمس���ك بالثوابت وبحق المقاومة 

ورفض كل أشكال العالقة مع االحتالل وتجريمها وتجريم كل من يشارك فيها.
كم���ا دعت كل الوطنيين األح���رار إلعالن رفضهم لهذه ال���ردة الجديدة، وتجريم كل 

أشكال العالقة مع االحتالل وتجريم من يشارك فيها. كما وصفتها. الحركة.

الجهاد: إعادة العالقات مع 
االحتالل انقالب على مساعي 

الشراكة وتحالف مع العدو

رام الله/ االستقالل: 
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير 
الشؤون المدنية حسين الشيخ مساء  امس 
الثالثاء ع���ن عودة العالق���ات مع االحتالل 

اإلسرائيلي كما كانت.
جاء ذلك في منشور للشيخ على حسابه في 

"تويتر" مساء امس. 
وكتب الش���يخ إنه "على ض���وء االتصاالت 
الت���ي ق���ام به���ا الرئي���س بش���أن التزام 
معنا،  الموقعة  "باالتفاقي���ات  "إس���رائيل 
ا إلى ما وردنا من رسائل رسمية  واس���تناداً
مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل 
بذلك، وعليه س���يعود مس���ار العالقة مع 

إسرائيل كما كان".

وكان رئيس الس���لطة محمود عباس أعلن 
مساء 19 مايو/ أيار الماضي عن أن منظمة 
التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من 
جميع االتفاقيات مع الحكومتين األمريكية 
واإلسرائيلية ومن جميع االلتزامات المترتبة 
ا على مخطط ضم أراضي الضفة  عليها، رداً

ل�"إسرائيل".
وف���ي وقت س���ابق امس، ق���ال المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
أب���و ردينة إن القي���ادة تنتظر موقف إدارة 
الرئيس األميركي المنتخب جون بايدن من 
الصراع العربي اإلس���رائيلي، مشيرًا إلى أن 
التحرك سيكون على أساسها خالل الفترة 

المقبلة.

وأضاف أبو ردينه في حديث إلذاعة "صوت 
فلس���طين"، أنه إذا ما اعترفت إدارة بايدن 
بقرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين، 
واتخذت مواقف مخالفة إلدارة ترمب، فإن 
القيادة ستبدأ في الوقت المناسب بتحريك 
الملف مرة أخرى على الس���احة الدولية من 
خ���الل الجمعية العامة، واللجن���ة الرباعية 

للسالم.
وأش���ار إلى أن اتصاالت رئيس  الس���لطة 
محم���ود عباس مع زعم���اء العالم تتواصل 
لعق���د مؤتمر دولي للس���الم ي���ؤدي إلى 
إنهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية 
المس���تقلة، الفت���ا أن المواق���ف الدولية 

الرافضة لالستيطان هي "مطمئنة".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اصيب العش���رات من سكان مخيم قلنديا بالرصاص المعدني واالختناق جراء استنشاق 
الغاز المس���يل للدموع واألعيرة المطاطية خالل مواجهات عنيفة بالمخيم شمال مدينة 

القدس المحتلة.
ووصل مجمع فلس���طين الطبي 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وإصابات 

باالختناق.
وأفادت مصادر محلية بأن اإلصابات إحداها متوس���طة في العين، واثنتان بشكل طفيف 

في اليد والصدر.
وذكر ش���هود عيان أن قوات االحتالل اس���تهدفت البيوت السكنية والمحالت التجارية 
والسكان بقنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة العشرات بينهم مسنين وأطفال، 

كما أصيب آخرين باألعيرة المطاطية.
وأضاف الشهود أن القوات أطلقت الرصاص الحي بالهواء خالل اقتحام المخيم، ورد عليها 

الشبان برشقها الحجارة، ما أدى إلى إصابة جندي اسرائيلي في رأسه ونزفه الدماء.
وأوضح أحد المسعفين أنه عدة شبان أصيبوا باألعيرة المطاطية في العين والرأس واليد، 

تم نقلهم لمجمع رام الله الطبي للعالج.
وكان العشرات من جنود وشرطة االحتالل وموظفي البلدية برفقة جيبات عسكرية انطلقوا 
امس من حاجز قلنديا العس���كري ش���مال القدس المحتلة، نحو الشارع الرئيس بالمخيم 

"شارع رام الله القدس".
وأفاد ش���هود العيان أن شرطة االحتالل حررت عشرات المخالفات بحق سائقي السيارات 
المتوقفة على جانبي الش���ارع الرئيس أمام مخيم قلنديا بقيمة 250 شيكال، وبحق عدم 

الملتزمين بارتداء الكمامات بقيمة 500 شيكل.
وذكروا أن شرطة االحتالل اعتقلت شابين من أحد المحالت التجارية في الشارع الرئيس، 

خالل اقتحام المخيم.
وشهد الشارع الرئيس خالل المواجهات أزمة مرورية خانقة في الشارع الرئيس " رام الله 

– القدس " ومعظم الطرق الفرعية، وشارع المطار وكفر عقب شمال القدس.

رام الله / االستقالل:
أكدت القوى الوطنية واإلس����المية أن البناء 
والتوسع االس����تعماري، هو غير شرعي وغير 
قانون����ي ف����ي كل األراض����ي الفلس����طينية 
المحتلة، ويش����كل جريمة حرب ضد شعبنا 
الفلسطيني، األمر الذي يتطلب موقفا جديا 
من كل أطراف المجتمع الدولي والمؤسسات 

الدولية.
ودعت لتوفير الحماية الدولية لش����عبنا أمام 
جرائ����م االحتالل، وتس����ريع آليات محاكمته 
أمام المحكمة الجنائية الدولية على جريمة 
االس����تعمار االس����تيطاني والجرائم االخرى 

المتصاعدة ضد شعبنا.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته، امس الثالثاء، 

بحث����ت فيه آخر المس����تجدات السياس����ية 
وقضايا الوضع الداخلي.

وأكدت "القوى" أن جرائم االحتالل المتصاعدة 
لن تكس����ر إرادة الصمود والتصدي لشعبنا 
الفلس����طيني المتمس����ك بحقوقه وثوابته 
ومقاومته من أجل حريته واستقالله وضمان 
حق عودة الجئيه وحق تقرير المصير واقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة 

وعاصمتها القدس.
وتابع����ت أن م����ا يق����وم ب����ه االحت����الل ضد 
أس����رانا ومعتقلين����ا ف����ي ظل تفش����ي وباء 
كورون����ا لن يكس����ر صمود األس����رى، كما ان 
احتجاز االحتالل جثامين الش����هداء ورفض 
تس����ليمهم لعائالته����م يندرج ف����ي إطار 

عدوانه الذي يتزامن مع ما يتعرض له شعبنا 
من اعتداءات المس����توطنين واقتحاماتهم 

المتواصلة للمسجد االقصى المبارك.
ودع����ت لتفعي����ل المقاومة الش����عبية في 
كل األراض����ي الفلس����طينية المحتل����ة، ضد 
االستعمار االس����تيطاني والحواجز والجدران 
واالعت����داءات عل����ى أبن����اء ش����عبنا وخاصة 
ف����ي المناطق القريب����ة من المس����تعمرات 

االستيطانية غير الشرعية وغير القانونية.
وأعلنت القوى عن برنام����ج فعاليات مركزي، 
حي����ث س����تنظم مظاه����رة ضد زي����ارة وزير 
الخارجية االميركي لمس����تعمرة "بساجوت" 
المقامة على أراضي جبل الطويل في مدينة 

البيرة.

عشرات اإلصابات بالرصاص 
واالختناق بمواجهات عنيفة 

مع االحتالل بمخيم قلنديا

السلطة تعلن عودة »التنسيق األمني« مع االحتالل

»قوى رام الله«: االستيطان يشكل جريمة حرب ضد شعبنا
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وقال����ت القن����اة: " منذ ع����ام 1967 بعد 
الس����يطرة الكامل����ة عل����ى الق����دس لم 
يك����ن في المدينة أي عمليات تس����جيل 
لألراضي والمنازل بشكل منظم وقانوني 
"، مضيف����ا : " %5 فق����ط م����ن األراضي 
والمن����ازل مس����جلة بش����كل قانوني، ما 
س����يمنع إنش����اء بنى تحتية عامة وبناء 

مشاريع اقتصادية".
وعلى حد قول القن����اة، فإن تلك الخطوة 
، التي س����يتم إجراؤها قريبا، ستضع حد 
للقضاء على مشاكل الفساد بشأن البناء 
ومخالفات البناء غي����ر القانوني وتنظيم 
عملية التس����جيل وفرض الضرائب على 

األراضي والمنازل في شرقي القدس .
سياسات خبيثة

المختص والباحث بشؤون القدس فخري 
أبو دي����اب رأى أن االحتالل االس����رائيلي 
وق����رارات  قواني����ن  ش����رعنة  يواص����ل 
جديدة، آخرها س����حب المنازل واألراضي 
الفلسطينية غير المسجلة من أصحابها؛ 
بهدف توسيع المش����اريع االستيطانية 
لمواطنيه  السكنية  الوحدات  وبناء آالف 
واف����راغ المدينة من س����كانها االصليين 

واحالل بدال عنهم المستوطنين.
وق����ال أب����و دي����اب ل�"االس����تقالل" : " إن 
التهويدية  مش����اريعه  يغلف  االحتالل 
بقوانين عنصرية، فهو س����يعتمد على 
قانون أمالك الغائبين لس����حب األراضي 

والمن����ازل الفلس����طينية ويعم����ل على 
احص����اء عدد س����كانها المغادرين خارج 
القدس، لالستيالء عليها و نزع ملكيتها 

منهم".
وأضاف : " ما نسبته 89 % من األراضي 
عل����ى  يمن����ع  بالق����دس  الفلس����طينية 
الفلس����طيني البناء فيها، بحجة أن جزء 
منها يوجد به����ا آثار تاريخية، وجزء آخر 
يمثل ارث حضاري لليه����ود ، وبعضها 

يبنى عليه مرافق عامة  ". 
وأش����ار إلى أن االحت����الل  يرفض اعطاء 
ويشترط حين  للمقدس����يين،  تراخيص 
الفلسطينية  والمنازل  األراضي  تسجيل 
وجود اثباتات ورقي����ة قديمة من العهد 
العثمان����ي والبريطان����ي، وبعدها يدفع 
الفلس����طيني مبالغ طائلة وتبقى قضية 
تس����جيله ممتلكات����ه بالمحاكم أش����هر 

وسنوات، على عكس المستوطنين

ولفت إلى أن االحتالل يمارس سياسات 
لس����لبهم  الفلس����طينيين،  ضد  خبيثة 
ممتلكاتهم واغراقهم بالديون، لدفعهم 
للرحيل لم����دن ومناطق خ����ارج القدس، 
منبه����ا إلى أن عدد الفلس����طينيين بات 
ال يتجاوز 12 % بالجزء الش����رقي الغربي 
، أي حوال����ي 25 أل����ف نس����مة موزعين 
بمناط����ق مختلفة وبعي����دة عن بعضها؛ 

لعدم اقامة تجمع فلسطيني كبير. 

لطردهم وتهجريهم 
بدوره، أكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا 
وخطيب المس����جد األقصى عكرمة صبري 
، أن تطبي����ع الدول العربي����ة مع االحتالل 
المقدم  األمريك����ي  والدعم  االس����رائيلي 
ل����ه، دفعته للتم����ادي بتنفيذ مش����اريع 
تهويدية وسن قوانين عنصرية جديدة 

ضد المقدسيين الفلسطينيين  .
وأوضح صبري ل�"االستقالل" أن االحتالل 
المقدس����ة  المدينة  يفرض حصار حول 
بالحواج����ز والط����رق االلتفافي����ة، وبن����اء 
المستوطنات ، إضافة إلى اتباعه سياسة 
ه����دم المن����ازل بحجة ع����دم الترخيص، 
كما يحرم المقدس����يين م����ن اعطائهم 

تراخيص للبناء. 
وبي����ن أن االحت����الل االس����رائيلي يعتبر 
الق����دس مدينة اس����رائيلية، وأن األجزاء 
الش����رقية والغربية للمدينة المقدسة ، 
كتلة واحدة غي����ر منفصلة عن بعضها، 
لذل����ك يح����اول أن يفرغها م����ن الوجود 
العربي ويفرض سيطرته الكاملة عليهم.

وأش����ار إلى أن العديد من رجال األعمال 
وأصحاب رؤوس األموال  من فلس����طين 
مال����ي  دع����م   يقدم����ون  ال  وخارجه����ا 
للمقدسيين كي يحصلوا على تراخيص  
بناء للمن����زل والتي تحتاج ألموال باهظة 
تفوق أحيانا تكلفة البناء، إنما يدعمونه 

في مرحلة البناء فقط. 

تسجيل المنازل واألراضي شرقي القدس.. سياسة »إسرائيلية« للسيطرة على المدينة
غزة/ �سماح املبحوح:

توا�س��ل حكومة االحت��ال اال�سرائيلي حياك��ة موؤامراتها 
�سد املواطن الفل�سطيني خ�سو�سًا املقد�سي، من خال فر�ض 
قرارات وقوانني عن�سرية جائرة، ت�سلبه ممتلكاته باملدينة 

املقد�س��ة، فموؤخ��را اأعلن��ت ع��ن �س��روعها بت�س��جيل املنازل 
واالأرا�س��ي الفل�سطينية الواقعة يف �سرق املدينة، يف خطوة 
ته��دف لل�س��يطرة عل��ى املدينة املقد�س��ة.   وبح�س��ب القناة 
العربية ال�سابعة فاإن حكومة االحتال �ستبداأ يف االأ�سابيع 

املقبلة عملية ت�س��جيل املنازل واالأرا�سي الواقعة يف مناطق 
�س��رق املدينة والتي يقطن بها الفل�سطينيون، م�سريا اإىل اأن 
تل��ك اخلطوة مدعومة م��ن وزير القد���ض احلاخام اليميني 

املتطرف رايف بريت�ض وبدعم من وزارات اأخرى. 

نابلس / االستقالل:
قال المتحدث باسم االتحاد األوروبي في القدس 
شادي عثمان إن االتحاد األوروبي ينظر بخطورة 
بالغة للمشروع االس���تيطاني الجديد "جفعات 
المحتلة،  الق���دس  همت���وس" جنوب ش���رقي 

ويتابعه بشكل مباشر ويومي مع كل األطراف.
وأش���ار في تصري���ح له، إل���ى أن مكتب االتحاد 
األوروب���ي ف���ي الق���دس نظ���م اإلثني���ن جولة 
بمش���اركة ممثل���ي 14 دولة م���ن دول االتحاد 

األوروبي في الموقع المقترح للمستوطنة.
وج���اءت الجولة بهدف االطالع ع���ن كثب على 
اآلثار المحتملة لهذا المش���روع على مس���تقبل 

التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم.
وأك���د أن هذه المس���توطنة خطي���رة وتقع في 
منطقة حساسة ألنها تقطع التواصل الجغرافي 
بين بي���ت لحم والق���دس، وتس���اهم في قطع 

التواص���ل بين جنوب وش���مال الضفة بش���كل 
كامل، وتجع���ل فرصة قيام دولة فلس���طينية 

متواصلة جغرافيا مستحيلة.
وأض���اف أن االتح���اد األوروب���ي يضغط لوقف 
هذه المش���اريع االستيطانية، س���واء من خالل 
االتصاالت الثنائية مع "إس���رائيل"، أو من خالل 
مثل هذه الزيارات والبيانات والجهد الذي يقوم 

به الدبلوماسيون األوروبيون على األرض.
وقال إن���ه خالل الجولة، تواجد ع���دد من أنصار 

اليمين اإلسرائيلي الذين حاولوا عرقلة الزيارة.
وت���م خ���الل الزيارة تقديم ش���رح م���ن منظمة 
"الس���الم اآلن" اإلس���رائيلية ح���ول خطورة هذا 

المشروع.
وأدلى س���فير االتحاد األوروبي ببيان في ختام 
الجول���ة بخص���وص االس���تيطان بش���كل عام 
وه���ذه المس���توطنة على وج���ه التحديد، وأكد 

الس���فير على رفض االتحاد األوروبي ألي توسع 
استيطاني في األراضي المحتلة.

وأك���د أن���ه ورغ���م مح���اوالت نش���طاء اليمين 
اإلسرائيلي عرقلة الجولة، إال أنها جرت بالشكل 
المخطط لها، ووجه االتحاد األوروبي من خاللها 

رسالة سياسية.
وطال���ب الس���لطات اإلس���رائيلية بتوفير األمن 
المطلوب سواء في األراضي التي تسيطر عليها 
بصفته���ا دولة احت���الل، أو داخل "إس���رائيل" 
باعتب���ار ذلك من مس���ؤوليتها الدبلوماس���ية 

والبروتوكولية.
وأك���د عثم���ان أن مكت���ب االتح���اد األوروبي ال 
ينسق جوالته في الضفة الغربية مع السلطات 
اإلس���رائيلية، نظ���را ألن ه���ذه المناطق مناطق 
محتل���ة وال يعترف االتحاد األوروبي بالس���يادة 

اإلسرائيلية عليها.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذر رئيس مركز القدس الدولي د. حس���ن خاطر، امس الثالثاء، من 
أن تكون دعوات المستوطنين إلقامة "مدرسة توراتية" في الساحة 

الشرقية للمسجد األقصى، مقدمًة للتقسيم المكاني في المسجد.
وأش���ار خاطر خالل تصريح���ات اذاعية ، إلى أن المس���جد األقصى 
يعاني التقس���يم الزمان���ي من خالل اقتحامات المس���توطنين من 
الساعة السابعة صباحًا حتى قبيل صالة الظهر، ثم العودة لالقتحام 

إلى قبيل صالة العصر.
وكانت ما تسمى ب�"جماعات المعبد اإلسرائيلي" المتطرفة دعت وزير 
داخلية االحتالل "أمير أوحانا"، أول أمس االثنين، بتحويل الس���احة 
الش���رقية للمسجد األقصى إلى مدرس���ة توراتية، والسيطرة عليها 
بش���كل كامل، مطالبًة الجماعات المتطرفة من المستوطنين بقضاء 
كام���ل الفترة المتاحة لالقتحامات في تعلم "التوراة" وتعليمها في 

الساحة الشرقية للمسجد األقصى.
وأضاف خاطر "جماع���ات الهيكل المزعوم تعم���ل منذ زمن إليجاد 
موطئ قدم في الجهة الش���رقية م���ن األقصى، من خالل محاولتهم 

التواجد في باب الرحمة وجنوبه، وفي متحف النساء".
ولف���ت إلى أن "في ظل أجواء التطبي���ع العربي، وغياب جبهة عربية 
موحدة للدفاع عن المس���جد األقص���ى يعتقد اليه���ود أنه الوقت 

الذهبي لتثبيت وجود مكاني في المسجد.
ودعا خاطر لمجابهة خطوة "المدرس���ة التوراتية" على أعلى مستوى 
رسمي، محذًرا من توجهات سياسية دولية إليجاد صيغة لالحتالل 

في المسجد األقصى.
ومض���ى يقول "مقاوم���ة أهل الق���دس هي خط الدف���اع األول عن 

األقصى".

تحذيرات من التقسيم 
المكاني للمسجد األقصى

االتحاد األوروبي يحذر من خطورة مشروع استيطاني جنوبي القدس

الخليل / االستقالل: 
اإلس����رائيلي  االحت����الل  جن����ود  اعت����دى 
ومس����توطنون، ام����س الثالثاء، عل����ى مواطن 

ونجله في تل الرميدة وسط الخليل.
وأك����د الناش����ط ف����ي تجم����ع المدافعين عن 
الخلي����ل عماد أب����و شمس����ية أن مجموعة من 

المس����توطنين اعتدت بالض����رب على الفتى 
هيثم تيسير أبو عيشة )15 عاما( أثناء عودته 
لمنزله في تل الرمي����دة، وعندما حاول والده  
تيس����ير أبو عيشة إنقاذه ومس����اعدته ضربه 

أحد الجنود على ظهره.
وأش����ار أبو شمسية إلى أن اعتداءات االحتالل 

والمس����توطنين زادت وتيرتها بعد تكثيف 
المس����ؤولين في حكومة االحت����الل واألحزاب 
الدينية اليهودية زياراتهم إلى تل الرميدة، 
وس����ط دعوات لالس����تيالء على قل����ب مدينة 
إلى مس����توطنة  الخليل وتوس����يعها وصوال 

»كريات أربع«.

جنود االحتالل ومستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن ونجله في تل الرميدة
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غزة/ االستقالل: 
طالبت جمعية واعد لألس���رى والمحررين الجهات الدولية 
المختصة بضرورة إرس���ال فريق دول���ي إلجراء الفحوصات 
الالزمة ونقل األس���رى المرضى لمش���افي حقيقية لتلقي 
العالج بدال من "مس���لخ األحياء"، المس���مى بعيادة سجن 

الرملة.
ودعت الجمعية في بيان لها، وسائل اإلعالم الفلسطينية 
والعربي���ة والعالمية لمزيد من تس���ليط الضوء على هذه 

"الجريمة المركبة" التي تمارس بحق األسرى واألسيرات في 
ظل اإلهمال الدولي لهذه القضية اإلنسانية العادلة.

وقالت واع���د: "نتابع بمزيد من االهتم���ام البالغ التطورات 
المتالحقة المتعلقة بإصابة ما يزيد على 110 أسرى داخل 

سجون االحتالل بفيروس كورونا".
 وأضاف���ت أن: "الجريمة اإلس���رائيلية التي بدأت باإلهمال 
والتقصي���ر والتعمد ف���ي نقل الفيروس لألس���رى ال تزال 
متواصل���ة؛ حيث يواج���ه كافة األس���رى المصابون إهماال 

طبيا، ونقلوا إلى أقس���ام العزل االنفرادي في إصرار واضح 
على سياس���ة القتل البطيء والمتعمد من قوات السجون 

اإلسرائيلية، وخاصة األسرى المرضى وكبار السن".
وتابع���ت، "إصاب���ة ه���ذا الع���دد الكبير في وق���ت قصير 
ومتقارب، والتباطؤ في إجراء الفحوصات الالزمة، يعني أن 
هناك احتمالية كبيرة ألن يصاب المزيد من األس���رى بهذا 
الفيروس، في وق���ت تنعدم فيه كافة س���بل الوقاية في 

سجون تفتقر ألدنى مقومات الحياة اإلنسانية واآلدمية".

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلسطيني إن إدارة س���جون االحتالل أبلغت 
األسرى في س���جن "جلبوع"، بإصابة أس���ير بفيروس "كورونا" في 

قسم )1(.
وأضاف نادي األس���ير ف���ي بيان صحفي الثالث���اء، أن حالة القلق 
تتصاعد لدى األس���رى مع استمرار تس���جيل إصابات جديدة في 
صفوفهم، وذلك بعد مرور 15 يوما النتش���ار عدوى الفيروس في 

السجن.
ولفت إلى أن غالبية المصابين يقبعون في قس���م )3( في س���جن 
"جلبوع"، فيما جرى نقل جزء آخر إلى "ريمون"، كما نقل أربعة أسرى 
إلى عزل "الرملة"، وخمسة أسرى نقلوا إلى سجن "السيلمون"، وهم 

من المخالطين لألسير الذي ُأعلن عن إصابته يوم امس.
ويواجه 360 أسيرًا في "جلبوع" أوضاعًا صعبة وخطيرة، وقلق على 

مصيرهم وحياتهم، ال سيما المرضى منهم.
ووجه األس���رى نداء لكافة جهات االختصاص بالتحرك والضغط 
عل���ى االحتالل، من أجل ضمان توفير اإلج���راءات الوقائية الالزمة 
لهم، حيث يضطرون إلى شراء غالبية احتياجاتهم على حسابهم 

الخاص، بما في ذلك الكمامات، ومواد التنظيف.
يذكر أن عدد األس���رى المصابين بفيروس "كورونا" منذ 2 تشرين 
الثاني/ نوفمبر الجاري، تجاوز ال�100، بعد أن ُس���جلت أمس األول 
إصابة أخرى في س���جن "عوف���ر"، يضاف إليه���ا إصابة أمس في 

"جلبوع".

وحّمل النادي إدارة س���جون االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة 
األس���رى، معتبًرا أن اس���تمرار انتش���ار الوباء داخل السجون ينذر 
بكارثة، لما تش���كله من بيئة خصبة النتش���ار األمراض، خاصة مع 
انعدام اإلجراءات الوقائية الالزمة، واس���تمرار اإلدارة باس���تغالل 

الوباء للتنكيل باألسرى.
وطالب نادي األسير المؤسس���ات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها 
األم���م المتحدة، ومنظمة الصحة العالمي���ة، بضرورة الضغط على 
االحتالل لإلفراج عن األس���رى خاصة المرضى وكبار السن، ووقف 
عمليات االعتقال اليومية، والس���ماح بوج���ود لجنة طبية محايدة 
لإلش���راف على األس���رى صحيا، وضمان توفير اإلجراءات الوقائية 

الالزمة داخل أقسام األسرى.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش����نت قوات االحت����الل اإلس����رائيلي، أمس 
الثالث����اء، حمل����ة اعتقاالت خ����الل عمليات 
دهم واقتح����ام في الضفة الغربية والقدس 
المحتل����ة، واعتقل����ت خالله����ا ع����دًدا م����ن 
المواطنين. فف����ي القدس المحتلة، اعتقلت 
قوات االحتالل الش����بان مجد م����روان داري، 
ومحم����د عم����اد داري، ووديع أب����و الحمص، 
ومحم����ود غري����ب، من منازله����م في محيط 
مسجد األربعين في قرية العيسوية شرقي 

القدس المحتلة.
واقتحمت قوة من جيش االحتالل بلدة عناتا 
شمال شرق القدس المحتلة، وتمركزت في 
عدد من المواقع في البلدة، واقتحمت ضاحية 

السالم شرقي مدينة القدس.
واحتجز جنود االحتالل عش����رات السيارات 

داخل النفق المؤدي إلى قرى بدو وبيت عنان 
وقطنو وبيت سوريك وبيت إجزا في القدس 

المحتلة.
اعتقلت ق����وات االحتالل االس����رائيلي، يوم 
الثالثاء، المقدس����ي أس����عد عجاج من أمام 
منزل����ه في باب األس����باط بالبل����دة القديمة 

بمدينة القدس المحتلة.
وذكر ش����هود عيان أن مخاب����رات االحتالل 
اعتقلت عجاج أثن����اء تواجده أمام منزله في 
ب����اب األس����باط واقتادته إلى مركز ش����رطة 

القشلة.
وف����ي رام الل����ه، ش����هدت مداخ����ل البي����رة 
مواجهات مع الش����بان وجنود االحتالل خالل 
اقتح����ام قوات احتاللي����ة للمدينة والتمركز 

قبالة مستوطنة "بسجوت".
واعتقلت قوات االحتالل الطالب في جامعة 

بيرزيت يعاد أبو عياش، والمواطن يوس����ف 
هوشة والد األسير عمر هوشة من منزله في 

بلدة بيرزيت.
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل األسير 
المح����رر خليل الف����روخ )26 عاًم����ا( من بلدة 
س����عير شمال شرق الخليل، بعد دهم منزله 

وتفتيشه.
كما واعتقلت قوات االحتالل المواطن محمود 
حماد اشريتح من بلدة يطا جنوًبا، أثناء مروره 

على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم.
ونصبت قوات االحتالل عدة حواجز عسكرية 
على مدخ����ل بلدة إذنا غربا، وجس����ر حلحول 
شماال، وسدة الفحص جنوب الخليل، أوقف 
خالله����ا مركب����ات المواطني����ن ودققت في 

هوياتهم.
وفي بيت لح����م، اقتحمت ق����وات االحتالل 

الكركفة وسط مدينة  اإلس����رائيلي منطقة 
بيت لحم، واعتقلت الش����اب عبد الرحيم فرج 
سلهب )32 عاًما(، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وداه����م جنود االحتالل عددا من المنازل في 
منطقة الكركفة تعود لعائلة سلهب، وعبثوا 

بمحتوياتها.
وفي نابلس، اقتحمت قوات االحتالل الحارة 
الغربية في بلدة ديرالحطب، وداهمت منزل 
عبد الله النمروطي، وأحدثت خراًبا في البيت 

قبل اعتقال ابنه محمود )22 عاًما(.
وأفادت عائلة النمروطي أن االحتالل اعتقل 
نجلهم محم����ود رغم أنه مص����اب بفيروس 
كورون����ا، محذرين من اإلهم����ال الطبي بحق 
األسرى في سجون االحتالل أن يطال نجلهم 

في هذه الفترة العصيبة.
واعتقل����ت ق����وات االحتالل الش����اب محمد 

العش����يبي من مخي����م عس����كر القديم في 
نابلس، واقتحمت منطقة المساكن الشعبية 

على المدخل الشمالي الشرقي لنابلس.
وف����ي جني����ن، اقتحم����ت ق����وات االحتالل 
اإلسرائيلي بلدة جبع جنوب جنين، واعتقلت 
الشاب نايف خليل حمامرة، بعد دهم منزل 
ذوي����ه في البلدة وتفتيش����ه والتخريب في 

محتوياته.
ويواصل االحتالل حمالت االعتقال والدهم 
والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان 
وخاصة النساء واألطفال، ويندلع على إثرها 

مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
وصعدت قوات االحتالل من عمليات مداهمة 
محتوياتها؛  وتخريب  وتفتيش����ها  المنازل 
حيث طالت 159 منزال، مقابل 94 منزاًل تمت 

مداهمتها الشهر السابق.

رام الله / االستقالل:
نظمت اللجنة العليا لمتابعة شؤون 
األس����رى وأهالي األسرى يوم أمس، 
وقفة تضامنية أم����ام مقر الصليب 
األحمر بمدينة رام الله وسط الضفة 

الغربية المحتلة.
ورفع األهالي صور أبنائهم األسرى 
مرددي����ن هتاف����ات الحري����ة لهم، 
مطالبي����ن بإطالق س����راح األس����رى 

المرضى واألسيرات والقاصرين.
أمين  العليا  اللجن����ة  وقال رئي����س 
ش����ومان خالل الوقفة، إن :"األسرى 
في جمي����ع الس����جون والمعتقالت 
يعيشون ظروفا كارثية وال إنسانية، 
بس����بب سياس����ات إدارة مصلح����ة 

السجون".
وأضاف أن الحركة األس����يرة ودعت 
قبل أيام األس����ير ال� 226 ش����هيدا، 
وه����و كمال أبو وعر، بس����بب إصابته 

بس����رطان الحنجرة قضى في األسر 
18 عاما.

وأش����ار إلى أن خ����الل األيام القادمة 
س����تمر ذكرى عميد أس����رى العالم 

نائ����ل البرغوثي، وال����ذي أمضى في 
سجون االحتالل 41 عاما، الفتا إلى أن 
االحتالل منع زيارات األسرى لمبررات 

فيروس كورونا.

وطني����ة  حمل����ة  ش����ومان  وأطل����ق 
الس����ترداد جثامين ثمانية شهداء 
قضوا في األس����ر، وال يزال االحتالل 

يحتجزهم في ثالجات.

وقفة تضامنية مع األسرى أمام مقر الصليب األحمر برام الله

دبلن / االستقالل:
حمل المتحدث باس���م الشؤون الخارجية والدفاع لحزب "الشين فين" اإليرلندي 
النائب جون برادي س���لطات االحتالل اإلسرائيلي المس���ؤولية عن استشهاد 

األسير كمال أبو وعر )46 عاما(.
وق���ال النائب ب���رادي في بيان صحف���ي إن " كمال أبو وع���ر توفي في معتقل 
إسرائيلي ألن السلطات اإلسرائيلية رفضت منحه العالج الطبي المناسب، حيث 

عانى من سرطان الحنجرة".
وأضاف أن أبو وعر هو واحد من 226 أسيرا فلسطينيا استشهدوا داخل سجون 
االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 1967، مشيرا إلى أن االحتالل وإمعانا في معاقبة 
عائلت���ه، احتجز جثمانه ف���ي انتهاك صارخ لمبادئ القان���ون الدولي، ولحقوق 

اإلنسان.
وأدان برادي سياس���ة س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي بحق األس���رى، واحتجاز 

الجثامين، وهدم منازل الفلسطينيين وبنيتهم التحتية.
وأبو وعر من بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقل عام 2003، وحكم عليه بالسجن 6 
مؤبدات و50 عاما، واستشهد في العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري نتيجة 

إهمال إدارة سجون االحتالل لحالته الصحية.

حزب إيرلندي يحمل االحتالل 
مسؤولية استشهاد األسير أبو وعر

االحتالل يشن حملة مداهمات واعتقاالت في الضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مددت محكمة االحتالل امس الثالثاء، اعتقال وزير شؤون القدس 

ا. السابق خالد أبو عرفة 72 ساعة إضافية، للحكم عليه إدارًيّ
وكانت قد اعتقلت قوات االحتالل، وزير ش���ؤون القدس المحتلة 
الس���ابق المهندس خالد أب���و عرفة، بعد اس���تدعائه للتحقيق 
لدى مخابراتها األس���بوع الماضي. والمهندس خالد إبراهيم أبو 
عرفة )59 عاما(، أس���ير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى س���نوات 
في س���جون االحتالل، كما وأبعدته سلطات االحتالل عن مدينة 

القدس المحتلة لحظة تحرره من األسر في العام 2014.
ويذكر أن األسير أبو عرفة اعتصم قرابة عام ونصف داخل خيمة 
في مؤسس���ة الصلي���ب األحمر في الق���دس، احتجاجا على قرار 
إبعاده، ومعه عضوا المجلس التش���ريعي، أحمد عطون، ومحمد 
طوطح. ويس���تهدف االحتالل المقدسيين من خالل االعتقاالت 
واإلبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد األقصى، وتركه 

لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية.
كما ويس���تهدف االحتالل موظفي وح���راس األقصى باالعتقال 
واإلبع���اد والتضيي���ق بهدف ثنيه���م عن دورهم ف���ي حماية 
المسجد وتأمينه. وتعد مناطق القدس والخليل وبيت لحم، األكثر 

تعرضا لالنتهاكات اإلسرائيلية.

تمديد اعتقال وزير 
شؤون القدس السابق 

خالد أبو عرفة

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بين أسرى »جلبوع«

»واعد« تطالب بفريق دولي لعالج األسرى بسجون االحتالل



األربعاء 3 ربيع اآلخر 1442 هــ 18 نوفمبر 2020 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن / محم���د عمر محمود عم���ر البطش 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)405151622( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / محمد عوض عبد خلة
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800092785( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / كرم وجيه نعمان صبح 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)410593065( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / فؤاد رزق عثمان قنن
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800704066( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / محمد ناصر ربيع سويدان
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803722735( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / ابراهيم خالد ابراهيم الش���يخ احمد  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802392175( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / عب���د الرحيم س���امة اصليح  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)٤٠٠٢٢٠١٧٥( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة/ االستقال: 
عبر مس���ؤولون إس���رائيليون عن »قلقهم« م���ن احتمال 
ممارس���ة إدارة الرئيس األميركي المنتخ���ب، جو بايدن، 
ضغوطًا على »إس���رائيل« بكل ما يتعل���ق بقضايا الصراع 
الفلس���طيني – اإلسرائيلي، وأن تسعى إلى مفاوضات مع 
إي���ران حول اتفاق نووي جديد، لكن س���يتم الحفاظ على 

العاقات األمنية األميركية – اإلسرائيلية.
ونقل���ت صحيفة »يس���رائيل هيوم« ام���س، الثاثاء، عن 
مس���ؤولين إس���رائيليين رفيعي المس���توى قولهم إنه 
»سيتم الحفاظ على عاقات العمل الحميمة بين األجهزة 
المهنية في الدولتين، ولن تتضرر من جراء تغيير الحكم« 
لدى دخ���ول بايدن إل���ى البيت األبيض، ف���ي 20 كانون 

الثاني/يناير المقبل.
وأوضح���ت الصحيفة أنه يدور الحديث في هذا الس���ياق 
عن »التعاون الوثيق الحاصل بين وزارة األمن اإلسرائيلية 
ووزارة الدفاع األميركية، الجيشين وأجهزة االستخبارات، 
الذي ت���م الحفاظ عليها ف���ي الماضي أيض���ا بعد تغير 

اإلدارات في واشنطن«.
ويتوق���ع التعبير عن ذلك من خال التعاون والتنس���يق 
االس���تخباراتي والعسكري، وفي مجاالت األبحاث وتطوير 
األس���لحة، وكذلك بحفاظ الواليات المتحدة على التفوق 
العسكري النوعي اإلس���رائيلي في الشرق األوسط، الذي 
ت���م االتفاق عليه مؤخرا خال محادثات أجراها وزير األمن 

اإليس���رائيلي، بيني غانتس، مع وزي���ر الدفاع األميركي، 
مارك إسبر.

وفيما عبر مسؤولون إسرائيليون، في األشهر األخيرة، عن 
تحس���بهم من احتمال خفض حجم المساعدات األمنية 
األميركي���ة إلس���رائيل، ومبلغها الحال���ي 3.8 مليار دوالر 

سنويا، قالت الصحيفة إن هذا الدعم سيستمر.
وفي الناحية السياس���ية، تثير تصريح���ات بايدن، خال 
الحملة االنتخابية، حول عزمه اس���تئناف االتفاق النووي 

مع إيران، الذي انس���حب منه الرئي���س المنتهية واليته، 
دونالد ترامب، قلقا في »إس���رائيل«، وذلك رغم أن ترامب 
أعلن أنه بحال فوزه بوالية ثانية، سيس���عى إلى التوصل 
إلى اتفاق نووي جديد م���ع إيران. رغم ذلك، فإن التخوف 
اإلسرائيلي هو أن يوافق بايدن على اتفاق مشابه لاتفاق 

األصلي، الموقع في نهاية إدارة باراك أوباما، عام 2015.
ورغ���م أن االتفاق النووي األصلي قّي���د قدرة إيران بكل ما 
يتعلق بتخصيب اليورانيوم وكمياته، إال أن »إس���رائيل« 

تعتب���ر أن إيران تقدمت في أبح���اث وتطوير النووي، وأن 
االتفاق ل���م يفرض قي���ودا على إيران بش���أن الصواريخ 
و«اإلرهاب«، في إش���ارة إلى دعمها لحزب الله والحوثيين 
في اليمن والميليش���يات في س���ورية والع���راق. وتعتبر 
إس���رائيل أن ه���ذه القضاي���ا يجب أن تكون ش���رطا ألي 
اتف���اق أميركي – إيران���ي جديد. ونقل���ت الصحيفة عن 
مسؤول إس���رائيلي رفيع قوله إنه »إذا لم يتضمن اتفاقا 
جدي���دا هذه األمور، وتم التوقيع على اتفاق يش���مل رفع 
العقوبات االقتصادية عن طهران، فإنه على الرغم من أن 
إيران ستعلق تطوير الساح النووي، لكنها ستتمكن من 
التقدم في مس���ارات أخرى، وخصوصا ترميم اقتصادها 
المنهار والعودة إلى تصدير اإلرهاب بأحجام واسعة إلى 

الشرق األوسط، وخاصة إلى سورية ولبنان«.
وفيما يتعلق بالفلس���طينيين، فإن »القلق في إسرائيل 
هو من استئناف الضغوط الدولية على إسرائيل من أجل 
تقديم تنازالت للفلس���طينيين«. وزعم���ت الصحيفة أنه 
»ثبت في الس���نوات األخيرة أن الفلسطينيين يمتنعون 

عن إجراء أي حوار، وعمليا يلجمون أي تقدم سياسي«.
واعتبر مسؤولون إسرائيليون، وفقا للصحيفة، أن »سياسة 
أميركية كهذه من ش���أنها أن تعرق���ل أيضا الجهود من 
أجل إقن���اع دول س���نية معتدلة بتحوي���ل عاقاتها مع 
إس���رائيل إلى عاقات علنية« أي تطبيع العاقات رسميا 

مع دولة االحتال.

الضفة الغربية/ االستقال: 
الحقت قوات االحتال اإلس���رائيلي، أم���س الثاثاء، 
المتوجهين لمناطق  الفلس���طينيين  العم���ال  آالف 
عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م، 
وأغلقت ما تس���مى فتحات الدخول الموجودة على ما 

يسمى ب�"جدار الفصل العنصري".
ففي طولكرم، أطلق جنود االحتال قنابل الغاز السام 
عل���ى مئات العمال المتواجدي���ن بالقرب من فتحات 

الجدار المقام على قرية دير الغصون.
وفي جنين، أغلقت قوات االحتال الفتحات المنتشرة 

على الجدار الفاصل شمال وشرق جنين.
وأف���ادت مصادر محلي���ة أن قوات االحت���ال أغلقت 
الفتح���ات والحقت العمال ما تس���بب بع���ودة آالف 
العم���ال وعدم قدرته���م على الوصول إل���ى مناطق 

عملهم.
وكان جي���ش االحت���ال ق���د ح���ذر ليل���ة االثني���ن 
الفلس���طينيين االقتراب من فتحات الجدار والدخول 

إلى األراضي المحتلة. 

وقال المتحدث باسم جيش االحتال "أفيخاي أدرعي" 
إنه س���يتم هذا األس���بوع البدء بتنفيذ خطة إلغاق 
فتحات الجدار، ونش���ر تعزيزات من جيش االحتال، 
ومن���ع المواطنين من دخول أراضي ال�48، واعتقالهم 

وفرض غرامات عليهم.
وُياحق االحتال العمال الفلس���طينيين عند بوابات 
الجدار ف���ي الضفة والفتحات في���ه، من خال إطاق 
الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والغازية 

إلبعادهم ومنعهم من الدخول.
ويرفض االحتال منح آالف الفلس���طينيين تصاريح 
لدخول األراضي المحتلة بدعوى "المنع األمني"، لذلك 
يتخذون طرقًا عديدة للوص���ول؛ بحثًا عن العمل كي 

يعيلوا عائاتهم.
ويضطر ما يزيد عن 50 ألف عامل الدخول عبر فتحات 
الج���دار على طول م���دن جنين وطولك���رم وقلقيلية 

وسلفيت والخليل للوصول إلى أماكن عملهم.
ويتعرض جزء كبير من العمال لاس���تغال واالبتزاز 
مقابل دخوله���م ووصولهم إلى أماكن عملهم، عاوة 

ا. عن المخاطر الني يتعرضون لها يومًيّ
وأصيب عشرات العمال منذ بداية العام الجاري، أثناء 
محاولته���م الدخول للداخل المحتل عام 1948م، عبر 

فتحات الجدار، وبعضهم أصيب إصابات حرجة.
وأظه���رت مش���اهد مصورة نش���رت خال األش���هر 
الماضي���ة جن���ود االحتال وه���م ينكل���ون بالعمال، 

ويدوسون على رؤوسهم.
وتسبب الجدار الذي بدأ االحتال بإنشائه عام 2004 
بتدمير مس���احات واس���عة من األراضي الزراعية في 

الضفة ومصادرة 164780 دونما. 
وينته���ك الجدار الحقوق األساس���ية لحوالي مليون 
فلس���طيني، ما اضط���ر اآلالف منهم إلى اس���تصدار 
تصاري���ح خاصة من ق���وات االحتال للس���ماح لهم 

بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.
كما خلف الجدار أثارًا س���لبية عميق���ة على العملية 
التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرس���ين 
الوصول إلى مدارسهم، مما أربك العملية التعليمية 

في العديد من المدارس.

مسؤولون إسرائيليون: »إسرائيل« قلقة حيال سياسة محتملة لبايدن تجاه الفلسطينيين

االحتالل يالحق العمال على الجدار الفاصل في طولكرم وجنين

رام الله/ االسقتال: 
كش���ف وزير العدل د. محمد الشالدة، أمس 
الفلس���طينية  الحكومة  الثاثاء، ع���ن توجه 
لمقاضاة الشركات العاملة في المستوطنات.

وقال الش���الدة خال تصريحات إذاعية ، إن 
مجلس ال���وزراء أصدر تكليفًا ل���وزارة العدل 

بماحقة الشركات األجنبية.
الفلس���طينية س���تبدأ  المحاكم  ب���أن  وأفاد 
ف���ي  الت���ي تعم���ل  الش���ركات  بمحاكم���ة 
المستوطنات، عن انتهاكها للقانون الدولي 
واإلنس���اني، وس���يتم جبر الض���رر عن الذي 

أحلقته بالقضية الفلسطينية.

وأش���ار إل���ى، أن وزارة الع���دل ستس���تعين 
دوليًا ب�«الس���وداء«  المصنف���ة  بالقوائ���م 
للمس���توطنات، الفتًا إلى أنه في حال دخول 
دولة عربية إلى التطبي���ع مع االحتال ودعم 
منتجات المس���توطنات فس���يتم مقاضاتها 

أيضًا.

وزارة العدل : سنبدأ بمقاضاة الشركات العاملة في المستوطنات

القاهرة / االستقال: 
أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، قرار سلطات 
االحتال اإلسرائيلي، طرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة 

جنوب مدينة القدس المحتلة.
وأكد العس���ومي ف���ي بيان له، ام���س الثاث���اء، أن هذا الق���رار الُمدان 
والخطير يأتي في سياق السياسة االستيطانية المرفوضة في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة، ويشكل انتهاكا 
جس���يما لقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، واإلمعان في 
تقويض أس���س حل الدولتي���ن المعبر عن الش���رعية الدولية، وقرارات 

المجتمع الدولي.
وطالب المجتم���ع الدولي واألم���م المتحدة بإعان رفضه���م وإدانتهم 
لهذا المش���روع الخطير، والقي���ام بدورهم لوقف الجرائم اإلس���رائيلية 
المس���تمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، وممارسة الضغط 
على سلطات االحتال لوقف هذه المشاريع التي تتحدى إرادة المجتمع 

الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد العسومي على مواصلة البرلمان العربي لجهوده في نصرة شعبنا 
الفلس���طيني، ومس���اندته في كافة المحافل اإلقليمية والدولية، حتى 
ين���ال كافة حقوقه المش���روعة في قيام دولته المس���تقلة، وعاصمتها 

مدينة القدس.

البرلمان العربي يدين طرح عطاءات لبناء 
1257 وحدة استيطانية جديدة في القدس
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غزة / االستقالل:
طالب����ت النائ����ب ع����ن كتل����ة التغيي����ر واإلصالح 
البرلمانية هدى نعيم الدول العربية واإلس����المية 
وكل دول العال����م بمضاعف����ة دع����م وكالة الغوث 
في ظل اس����تمرار األهداف التي أسس����ت ألجلها 
األونروا وهي خدمة واغاثة الالجئين الفلسطينيين 

المهجرين من مدنهم وقراهم التي هجروا منها.
وقالت النائب نعيم في تصريح لها إن "مسؤولية 
وكال����ة الغ����وث هو تقدي����م خدماته����ا لالجئين 
الفلسطينيين وأن يستمر هذا الدعم طالما استمر 
هذا االحتالل، وأي تقليص لخدماتها س����يزيد من 

معاناة ماليين الالجئين الفلسطينيين"

وأوضح����ت النائب نعي����م أن الالجئين يعتمدون 
بش����كل كبير على المس����اعدات والخدمات التي 
تقدمه����ا 'أونروا'، مطالب����ة األون����روا بالعدول عن 
قرارته����ا تقليص بعض خدماته����ا والتي تمس 

حياة ماليين الالجئين الفلسطينيين.
وأكدت النائب نعيم أن الظروف التي أنش����أت من 
أجلها وكالة الغوث الزالت حاضرة فاالحتالل اليزال 
يحتل أرضنا والالجئين لم يعودوا لقراهم ومدنهم 
التي هجروا منها، مطالبة األونروا االستمرار بتقديم 

خدماتها وحماية الالجئين الفلسطينيين.
وش����ددت النائب نعي����م أن تقليص����ات خدمات 
األونروا من ش����أنه تعمي����ق واقع المعان����اة التي 

يعيشها شعبنا الفلسطيني في مختلف مناطق 
تواجده، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني تداعيات 

العدوان والحصار الذي يفرضه االحتالل.
وبينت النائ����ب نعيم أن إيقاف دع����م الواليات 
المتحدة األمريكية لألونروا جزء من المؤامرة على 
الش����عب الفلس����طيني ويأتي في سياق خدمة 
صفقة القرن التي تس����تهدف حقوق ش����عبنا، 
داعية إلى زيادة دعم الدول العربية واإلس����المية 

لألونروا.
وأشارت النائب نعيم أن الالجئين يعيشون ظروفًا 
للغاية خصوصًا  معيش����ية واقتصادية صعب����ة 

مخيمات الالجئين الواقعة تحت قمع االحتالل.

غزة/ االستقالل: 
قالت وزارة الصحة في غزة إنه تم إدخال 6 ش���بان أصيب���وا بفيروس كورونا إلى العناية 
المكثفة في مستش���فيين وهم يعانون أعراضًا ش���ديدة ويخضعون ألجهزة التنفس 
االصطناع���ي. وأوضح بيان للوزارة أمس الثالثاء أن حالة الش���بان المصابين الصحية غير 
مس���تقرة في المستشفى اإلندونيسي ومستش���فى ناصر من جانبه، قال رئيس قسم 
العناية المركزة في مستش���فى غزة األوروبي هش���ام الجعيدي إن اإلصابات الخطرة في 
صفوف الش���باب تحدث بالفعل، وأن الحديث عن فئة غير المسنين أي ما دون الستين 

ويعانون من إصابات خطيرة نتيجة للفيروس عدد ليس بقليل.
بدوره، قال رئيس قس���م العناية والتخدير في المستش���فى اإلندونيسي في محافظة 

شمال قطاع غزة مدحت أبو طبنجة إن الخطر يبدو واضحًا على كل الفئات العمرية.
ونوه إلى أن العناية المكثفة بالمستش���فى اإلندونيس���ي تس���تضيف حاليًا 3 حاالت 
جديدة في صفوف الشباب ويعانون من أعراض شديدة ويقبعون تحت أجهزة التنفس 

وحالتهم الصحية غير مستقرة.
وفي مجمع ناصر أفاد المجمع عن وصول عن عدد من الحاالت الصعبة والخطيرة، من بينها 

3 حاالت في صفوف الشباب.

غزة/ االستقالل: 
أك���د المتحدث باس���م وزارة الداخلي���ة واألمن الوطني 
بغزة إياد البزم أن وزارته تواصل جهودها في مواجهة 
فيروس كورونا، مشيًرا إلى أن األجهزة المختصة تعمل 
على تنفيذ اإلج���راءات الوقائية ف���ي كافة القطاعات 

والمنشآت.
وأضاف البزم خالل مؤتمر صحفي عقده أمس الثالثاء، 
أن الوزارة بذل���ت جهودًا توعوية وميدانية ومجتمعية 
من أجل الحد من انتشار الفيروس، ومنها عقد لقاءات 
لوكي���ل ال���وزارة مع ش���رائح مجتمعي���ة مختلفة، من 
قادة الفصائ���ل، والوجهاء والش���خصيات االعتبارية، 

واالتحادات والنقابات، في إطار تحّمل مسؤولياتهم.
وش���دد على أن المس���ؤولية ف���ي ه���ذه المرحلة هي 
مس���ؤولية فردية وجماعية وال تقتص���ر على الجهات 
الحكومية، الفًتا إلى أن الوزارة ش���ّكلت عددًا من اللجان 
المختصة في إطار تكثي���ف متابعة التزام المواطنين 
بإجراءات الوقاية في ظل ارتفاع اإلصابات المس���جلة، 
ومنها لجنة تأمين ومتابع���ة البيوت الخاضعة للحجر 

الصحي.
وأش���ار البزم إل���ى أن لجن���ة متابعة وتأمي���ن البيوت 
الخاضعة للحجر المنزلي تؤمن حاليًا 1787 منزاًل تضم 
مخالطين ومصابين في كافة المحافظات، مضيًفا " تم 
توقيف وحجز 52 مواطنًا ل���م يلتزموا بالحجر الصحي، 

ونقله���م لمركز حج���ر خانيون���س "أص���داء"، واتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقهم".

ودعا المواطنين الخاضعين للحجر المنزلي إلى االلتزام 
الكامل بإجراءات الحجر، مؤكًدا أن وكّل من يخالف ذلك 

سيتعرض للمساءلة القانونية.
ووف���ق البزم فإن جهاز الش���رطة يعم���ل على متابعة 
تنفيذ إجراءات الس���المة والوقاية في كافة القطاعات 

والمنش���آت، وكذلك قرار حظر التجوال المسائي، وقرار 
إغالق المرافق والمنش���آت عند الساعة الخامسة مساء، 
من خالل الجوالت الميدانية والرقابية على مدار الساعة.

وتابع "أغلقت الشرطة 237 منش���أة تجارية وسياحية 
مخالفة إلجراءات الوقاية والس���المة منذ بداية األسبوع 
الجاري، وفي إطار إجراءاتها بحق المخالفين"، الفًتا إلى 
أن الشرطة أوقفت 168 مواطنًا خالفوا قرار حظر التجوال 

الليلي، كما تم توقيع تعهدات بحق 397 مواطنًا خالفوا 
إجراءات السالمة.

ومض���ى البزم يق���ول " طيلة الفت���رة الماضية، عملت 
الوزارة على مراقبة تنفيذ إجراءات الوقاية والسالمة في 
كافة القطاعات وف���ق بروتوكوالت وزارة الصحة؛ حرصًا 
على اس���تمرار مظاهر الحياة والمحافظة على العملية 
التعليمية والعجلة االقتصادية؛ ولتمكين المواطنين 
من تلبية احتياجاتهم، وفي سبيل ذلك تحملت الوزارة 
أعباء كبيرة منها إصابة العش���رات من منتسبي الوزارة 

بالفيروس".
وتاب���ع "وزارة الداخلية اتخذت إج���راءات ُمركزة لتجنب 
اإلغالق الش���امل، لما يكلفه ذلك م���ن أعباء كبيرة على 

قطاعات المجتمع كافة".
واستدرك حديثه " اس���تمرار ارتفاع أعداد اإلصابات - 
الت���ي وصلت في هذا اليوم 486 إصابة -، يؤش���ر على 
خط���ورة المرحلة التي نعيش���ها، حي���ث ارتفع معدل 
اإلصابات بنسبة تزيد عن 20% من إجمالي الفحوصات 
الت���ي يتم إجراؤها، بعدما كان���ت ال تتجاوز 5% خالل 

األسابيع األولى من انتشار الفيروس".
وأش���ار إلى أنه أمام استمرار ارتفاع اإلصابات، فإن وزارة 
الداخلي���ة بصدد اتخاذ ُجملة من اإلجراءات الصعبة قد 
تصل لإلغالق الش���امل في حال استمرار ارتفاع معدل 

تسجيل اإلصابات.

البزم: الداخلية اتخذت كافة اإلجراءات للحد من الوصول إلى اإلغالق الشامل

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي سالمة 
مع����روف،  امس الثالث����اء، إن ع����دد المناطق 
الحم����راء في قطاع غزة وصلت إلى 30 من أصل 

94 منطقة، جراء انتشار فيروس "كورونا".
وذك����ر مع����روف ف����ي تصريح����ات اذاعية إن 
المناط����ق الثالثي����ن يقطنها نصف س����كان 
القط����اع، "وه����ذا يعطي قراءة بارتفاع نس����بة 

اإلصابة بالفايروس".
أكد أن قطاع غزة بات في خطر واضح مع قدوم 
الشتاء في ظل ارتفاع أعداد اإلصابات بفيروس 

كورونا وازدياد عدد الحاالت بالعناية المركزة.
وأضاف معروف: "بتنا نش����هد أعراًضا شديدة 
على مصابين ليس لديهم أي س����جل مرضي 
س����ابق وال يعانون من أي أمراض مزمنة، وهذا 
يدفعنا لاللتزام أكثر، والمحافظة على أنفسنا، 
وااللتزام بتعليمات الجهات الحكومية في هذا 

الصدد".

وأش����ار إلى أنه تم أول أم����س، إدخال 12 حالة 
مصابة بكورونا للعناية المركزة بمستشفى غزة 
األوروبي، وهذا يثقل كاهل المنظومة الصحية.

ولفت إلى أن المعطي����ات الموجودة حاليا حول 
التزام الن����اس تدعو للقلق، مبين����ا أن الجهات 
الحكومي����ة تقوم بكل اإلجراءات التي تس����اعد 
على نشر الوعي وإلزام الناس بإجراءات السالمة.

وتابع مع����روف: "المعركة مع ه����ذا الفايروس 
هي معركة وعي باألس����اس، لذا نحن قررنا منذ 
البداي����ة أن نركز على جرع����ات الوعي المقدمة 
للمواطنين في ه����ذا الصدد، ونش����ر الثقافة 
الالزمة على الصعيد الصحي والصعيد العام، 
إذ أن الجه����ات الحكومية لن تنجح بمفردها ما 

لم يتعاون المواطن معها".
وش����دد على أن قرار اإلغالق التام مثل أي قرار 
خلية األزمة العليا، وهو يتناغم مع المستجدات 
والتطورات على األرض، موضحا: "بمعنى أننا لو 
وصلنا إلى مرحلة ال تستطيع فيها وزارة الصحة 

التعامل مع أعداد المصابين بالتأكيد سيكون 
خيار اإلغالق التام ه����و الخيار المطروح وحيًدا 

على طاولة صناع القرار".
وأعرب معروف عن أمله بعدم الوصول لمرحلة 
اإلغ����الق التام، ونج����اح اإلج����راءات الحكومية 
المتخذة حالًي����ا في تأخير الوص����ول إلى هذا 

القرار أو عدم الوصول إليه بالمطلق.
وبين أن قرار إغ����الق المرافق التجارية والعامة 
ا من الس����اعة الخامسة مس����اًء، هو محاولة  بدًء
لتقليل ع����دد اإلصابات، مش����يرا إلى أنه خالل 
أسبوعين سيتم تقييم مدى نجاح هذا القرار 

في التخفيف من أعداد اإلصابات الكبيرة.
ودعا مع����روف كافة فئات المجتمع إلى تظافر 
الجهود لتجاوز هذه المرحلة الحساسة في ظل 
ازدياد واضح في منحنى تس����جيل اإلصابات، 
الذي يقف خلفه بشكل مباشر استهتار بعض 
المواطنين، وعدم االلتزام بإجراءات الس����المة 

والوقاية.

غزة/ االستقالل: 
أكد د.أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة امس الثالثاء ، أن المناطق المصنفة 
"حمراء" بسبب "فيروس كورونا" زادت لتصيح 30 منطقة حمراء في محافظات قطاع غزة.
وأوض���ح القدرة في تصريحات اذاعية أن إجمالي اإلصابات من بداية الجائحة في مارس 

الماضي 11471 مصاب و3545 حالة نشطة وتعافي 7876 تعافي و50 وفاة.
وبين أن قطاع غزة سجل اليوم 486 إصابة جديدة بعد 2412 فحص مخبري وتعافي 305 

مصاب وحالتي وفاة في المشفى األوروبي لمواطن 66 عام وسيدة 73 عام.
وش���دد القدرة على أن ازدياد اإلصابات س���ينعكس على المنظوم���ة الصحية مع دخول 

الشتاء وتداخل أعراض فيروس اإلنفلونزا مع كورونا.
وقال د. القدرة:"نبذل جهودًا الحتواء بؤر التفشي التي تزيد من فرص إصابة المخالطين 

وانتشار الوباء."
وأضاف:" قدرة المستش���فى التركي واألوروبي 500 سرير للحاالت المتوسطة والخطيرة 

و50 سرير للعناية المركزة، ونسعى لزيادة عدد أسرة العناية المركزة إلى 100 سرير."
وتابع: "نحتاج لدعم وزارة الصحة والمؤسس���ات اإلنس���انية والصحية في العالم فلدينا 

47% نقص في األدوية وعجز كبير في المستلزمات الطبية وبنوك الدم."

إدخال 6 شبان أصيبوا بكورونا للعناية معروف: نصف سكان قطاع غزة أصبحوا في مناطق حمراء
المكثفة في مستشفيين بغزة

نائـب بالتشريعي: تقليصات أونروا تعميق لمعاناة الالجئين القدرة: المناطق الحمراء ارتفعت 
لـ30 والشتاء يزيد األزمة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / سهى جبر موسى مزهر
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801120411( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة /  امال فؤاد محمود محسن 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)926245275( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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وف���دان من حركتي فتح وحماس يجري���ان لقاءات في القاهرة 
بدعوة من القيادة المصرية, الدعوة لم تكن مفاجئة انما جاءت 
الس���تكمال مباحثات ثنائية بين الحركة ومص���ر، عقب زيارة، 
سابقة جرت في 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي. مصر وجهت 
الدعوة لوفدي فتح وحماس بعد انتهاء االنتخابات البرلمانية, 
حرص���ا على اس���تمرار دورها  ف���ي ادارة الملف الفلس���طيني 
بعد اس���تضافة تركيا وقطر الجتماعات بي���ن فتح وحماس, و 
خالل شهر س���بتمبر الماضي، أجرى وفدان من حركتي »فتح« 
و«حماس« لقاء في مدينة اس���طنبول، اتفقا خالله على »رؤية«، 
س���تقدم لحوار وطني ش���امل، بمش���اركة الق���وى والفصائل 
الفلس���طينية, وفي 3 س���بتمبر/ أيلول الماض���ي، عقد األمناء 
العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، 
توافقوا خالله على إج���راء انتخابات عامة, وعلى اثر ذلك ال زال 
ش���عبنا في انتظار نتائج هذه اللقاءات وبدء الخطوات العامية 
لتنفيذها, بعد ان تسربت اخبار عن تراجع السلطة عن المضي 
في خطوات المصالحة, صحيفة Middle East Eye البريطانية، 
قالت  نقاًل عن مصادر من حركة فتح ومصادر يسارية مقربة من 
السلطة الفلس���طينية، إن محمود عباس يفّضل حاليًا تأجيل 
خطى المصالحة م���ع حماس، وانتظار تجّلي نه���ج بايدن إزاء 
القضية الفلس���طينية، كما أنه لن يصدر قريبًا مرسومًا رئاسيًا 
الزمًا لعقد انتخابات فلس���طينية، حسبما قال رئيس السلطة 
الفلس���طينية لمقربين، بالتزامن مع فوز جو بايدن الذي ُيغّير 

المعادلة السياسية لحركة فتح حسب الصحيفة. 
حرك���ة حماس تدرك ذلك جيدا, وهى تريد ان تتبرأ من تهمة 
افش���ال المصالحة الفلس���طينية, وابداء مواقف اكثر وضوحا 
في حرصها على انهاء االنقسام وانجاح جهود المصالحة بات 
واض���ا تماما, فنهاية والية ترامب لإلدارة االمريكية, وتولي جو 
بايدن للرئاس���ة االمريكية يوم 20 يناير 2021م, يمثل مرحلة 
جديد من العالقة بين االدارة االمريكية والسلطة الفلسطينية, 
والعودة الى مس���ار المفاوضات العبثي م���ع االحتالل,  رغم ان 
فتح نفت أية صلة بين عرقلة المصالحة وفوز بايدن بالرئاس���ة 
األميركية. لكن حماس قالت على لس���ان الس���يد يوسف رزقة 
وزي���ر االعالم الس���ابق في حم���اس انه » في ض���وء التغيرات 
المرتبطة بفوز بايدن، نس���تبعد إمكانية إجراء محادثات ذات 
مغزى حول المصالحة قبل عام على األقل من اآلن » وهو ما يدل 
على العقبات المحتملة التي ستعترض مسارات الحوار الثنائي 
بين فتح وحماس, ويبدو ان الشخصيات التي تخرج على رأس 
الوفود لمناقشة موضوع المصالحة تدل على طبيعة الحوارات 
التي تطرح وسيتم مناقشتها, فوفد حركة فتح يترأسه جبريل 
الرجوب, وروحي فتوح, واحمد حلس, ما وفد حماس فيترأس���ه 
خليل الحية وصالح العاروري وحس���ام بدران, وروحي مشتهى, 
واللقاءات بين وفد حم���اس والمصريين لن تقتصر فقط على 
جهود المصالحة, انما سيتم مناقشة موضوع التهدئة, وملف 
صفقة تبادل االس���رى التي اصبحت ملحة وضرورية لالحتالل 
الصهيوني ال���ذي يربط أي تقدم في موض���وع »التفاهمات« 
والحصار  بإطالق سراح الجنود الصهاينة لدى مكائب القسام.   
عض���و المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي الدكتور 
أنور أبو طه قال »إن على حوارات المصالحة والش���راكة الوطنية 
أن تتمت���ع بالمصداقية والش���فافية، والحرص على المصلحة 
الوطنية العليا, فمطلوب من جميع الفرقاء في الوطن وتحديدا 
الس���لطة أن ال ترهن أي حوار وطني بسياسات خارجية ومنها 
التحوالت في االدارة االمريكية, علينا جميعا أن ننّفذ ما اتفقنا 
عليه وآخره في لقاء األمناء العاّمين في بيروت الذي اتخذ قرارًا 
بتش���كيل لجنة النهاء االنقس���ام والمصالحة، وتشكيل لجنة 
وطنية موح���دة للمقاومة الش���عبية, وان ق���رارات لقاء األمناء 
العامين لألس���ف لم تبصر النور وبقيت في األدراج  األمر الذي 
أرخى بظالل من ع���دم الثقة بهذه اللق���اءات, لذلك المطلوب 
اتخاذ خطوات ج���ادة وحقيقية ووطنية خالصة لترتيب البيت 
الفلس���طيني وفق رؤية تحررية كفاحية مقاومة هي الكفيلة 
بالنهوض بمش���روعنا الوطني«, فهل يتح���ول فوز جو بايدن 
برئاسة الواليات المتحدة االمريكية بلعنة على الفلسطينيين, 
ويعطل المصالحة الفلسطينية, الفرق بين الحقيقة واالمنية 
يقف بين نعم وال, فالحقيقة تقول نعم, واالمل يتمنى ال, فمن 

منهما سينتصر نعم ام ال.   

المصالحة بين الحقيقة واألمل 
رأي

إطالق رش���قتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاه »إس���رائيل« 
في ظّل تصريحاٍت سياس���يٍة وعسكريٍة إسرائيلية على مدار 
األس���بوعين الماضيين، هي إش���ارٌة تحّذر م���ن محاولة إطالق 
صواري���خ س���رايا القدس الجناح العس���كري لحرك���ة الجهاد 
االس���المي في الذكرى األولى الستشهاد مس���ؤول المنطقة 
الش���مالية في سرايا القدس الشهيد بهاء أبو العطا، الذي تم 
اغتياله مع زوجته في عملية قص���ٍف لمنزله، التي على إثرها 
خاضت س���رايا القدس معرك���ة صيحة الفج���ر التي ُقصفت 

بموجبها مدينة »تل أبيب«.
رغم كل التهديدات اإلس���رائيلية بردود غير مس���بوقة تجاه 
المقاوم���ة في غزة، والتي أكد عليها وزير الحرب اإلس���رائيلي 
»بني غانتس« بنفس���ه، إال أن ردة الفعل اإلسرائيلية ال ترتقي 
إلى مستوى التهديدات، بل كانت دون المعتاد في مثل هذه 

األحداث.
ُيعتبر تحليل السلوك االعالمي االسرائيلي من أفضل األدوات 
الستشراف السلوك السياسي والعسكري اإلسرائيلي، بسبب 
ارتباط المؤسس���ة اإلعالمية بالمؤسسة العسكرية سواء كان 
بش���كل رسمي من خالل الرقابة العس���كرية على كل ما ُينشر 
وله عالقة باألمن القومي اإلسرائيلي، أو بشكل غير رسمي من 
خ���الل العالقات المهنية التي تربط المراس���لين الصحافيين 
وخاصة العس���كريين مع قادة المؤسس���ة العس���كرية، التي 
تلع���ب دورًا مركزي���ًا ف���ي الموافقة عل���ى توّلي المراس���لين 

العسكريين هذه الَمهّمة.
 من خالل متابعة التغطية اإلعالمية اإلس���رائيلية على إطالق 
الصواريخ من غزة تجاه  منطقة أس���دود وعس���قالن ومنطقة 

بالماخيم، هناك عدة مالحظات:
أوال، خبر صواريخ غزة والقصف اإلس���رائيلي على القطاع كردة 
فعل عليه���ا، ال يحظى بالعنوان األول ف���ي الغالبية العظمى 
م���ن المواقع اإلعالمية الرئيس���ية في دول���ة االحتالل، بل تم 

وضعه في العناوين اإلخبارية الب���ارزة ولكن الفرعية، بعكس 
المعتاد، حيث أن اطالق رش���قتين صواروخيتين من غزة على 
منطقة الوسط في »إس���رائيل« التي تعتبر خارج نطاق غالف 
غ���زة، والتي تعتبر من المديات الكبي���رة، ال ُيعتبر خبرًا ثانويًا 

على اإلطالق.
ثانيًا، المراسلون العسكريون في اإلعالم اإلسرائيلي غاضبون 
جدًا من نوعية رد الجيش اإلس���رائيلي على إطالق الصواريخ، 
ورغم التزامهم بسياس���ات الرقابة العس���كرية في تقاريرهم 
الصحفية المنشورة في الوس���ائل اإلعالمية العاملين بها، إال 
أن اعتراضاتهم وانتقادهم على سياسة الجيش واضحٌة بقوة 
على صفحاتهم على السوشيال ميديا، فمثاًل غّرد »غال بيرغر« 
المراسل العسكري لقناة »كان« االسرائيلية على حسابه على 
موقع تويت���ر بالقول »لن أصدق أن الب���رق أطلق الصواريخ إال 
إذا رأيت الرعد يزرع العبوات الناس���فة على الس���لك الشائك 
مع غزة«، ولم تختِف حالة التن���ّدر من تغريدة »امير بوخبوط« 
المراسل العسكري لموقع »والال العبري« عندما غّرد أن »احتواء، 
أحتوي« داللة على سياسة االحتواء واالمتصاص اإلسرائيلية 

على إطالق الصواريخ.
هذه التغريدات جلبت الكثير من الردود الغاضبة والس���اخرة 
من قب���ل رواد مواق���ع التواصل االجتماعي اإلس���رائيلية ضد 
سياس���ة الجي���ش والمس���توى السياس���ي تجاه غ���زة، هذه 

السياسة اُتهمت بتدمير قوة الردع اإلسرائيلية تجاه غزة.
ثالثًا، غياب  تصريحات من المؤسس���ة العسكرية ماعدا بيان 
الناطق باس���م جيش االحت���الل والذي ُيعتب���ر بيانًا مقتضبًا، 
وانته���ى بغموض، كونه فتح المج���ال لتقييم الوضع الدائم 

من قبل الجيش.
 لك���ن م���ن الجدي���ر بالمالحظ���ة أن هن���اك حالة م���ن غياٍب 
لتصريح���ات وزراء الحكومة اإلس���رائيلية وخاصة وزير الحرب 
»بني غانتس« الذي كان يهدد بردٍّ غير مس���بوق ضد غزة في 

حالة إطالق صواريخ منها تجاه كيان االحتالل.
 رابعًا، هن���اك تناقٌض داخ���ل التقارير الصحافي���ة التي تم 
نشرها على المواقع اإلعالمية اإلسرائيلية، في صيغٍة إعالمية 
شبه مش���تركة، في داللة على أن الرقابة العسكرية هي التي 
عممته���ا على االعالم، ويكمن التناقض في أن جميع التقارير 
تش���ير إلى أن هن���اك تهديدات من قبل الجهاد االس���المي 
إلطالق صواريخ في ذكرى استش���هاد القائ���د بهاء أبو العطا 
وأن الجيش اإلس���رائيلي يتوّقع ذلك ومس���تعد له منذ أيام، 
وفي الوقت ذاته التقارير ت���ورد أن الجيش ال يعلم من يقف 
وراء إط���الق تلك الصواريخ رغم أن تلك الصواريخ ال تملكها إال 
حركتي حماس والجهاد االس���المي، مع اإلشارة أن المؤسسة 
العسكرية ال تستبعد ان يكون إطالق الصواريخ ناتج عن خلل 

فني بسبب »البرق«.
 أعتق���د أن الس���لوك اإلعالم���ي المصاح���ب لعملي���ة إطالق 
الصواريخ غير معتاد ويشوبه الكثير من الغموض والتناقض، 
ونميل إلى أن هذا األمر مقصود من قبل الجيش والمس���توى 
السياس���ي دون القدرة عل���ى تحديد الهدف م���ن وراء ذلك 
بالضبط، كون أن هناك عدة جبهات متوترة، فمن المحتمل أن 
الجيش اإلسرائيلي يهيئ نفسه لعمل معّين على إحدى تلك 
الجبهات مستغاًل الوقت المتبقي من والية الرئيس األميركي 
»دونالد ترام���ب«، وال يريد فتح جبهة جديدة في غزة في هذا 
التوقي���ت، وم���ن الممكن أن االحتالل يخطط لعمل عس���كري 

نوعّي في غزة، األمر الذي يتطّلب عنصر المباغتة.
ف���ي جميع األح���وال وعلى كاف���ة الحس���ابات، إن ردة الفعل 
اإلس���رائيلية على إطالق صواريخ من غزة تجاه منطقة وس���ط 
الكيان االس���تراتيجية تنته���ي بقصف مرصدي���ن أو ثالث 
للمقاوم���ة من قب���ل دبابات وطائ���رات مروحية إس���رائيلية، 
مؤش���ٌر حقيقٌي على تآكل قوة الردع اإلسرائيلية أمام فصائل 

المقاومة على كافة الجبهات.

صحيح أن التجرب���ة مع آل غور الديمقراطي وبوش الجمهوري توجب 
التري���ث بتأكيد نجاح بايدن وخس���ارة ترامب، في معركة الرئاس���ة 
األمريكي���ة في الع���ام 2020، وذل���ك عندما تأخر اإلعالن الرس���مي 
عن الفائز بالرئاس���ة حتى صدور قرار المحكم���ة العليا، والتي قلبت 
النتيج���ة في مصلحة بوش االبن، بعد أن كان آل غور يتلقى التهاني 
بالنجاح طوال 37 يوما، لكن تلك التجربة ال تعني أن تتكرر حتما هذه 
المرة أيضا؛ ألن الظ���روف والحيثيات مختلفة في التجربتين الحالية 
والسابقة، مما يسمح بإبقاء باب انقالب النتيجة مفتوحا، ولكن بشق 

أضيق كثيرا مما كان عليه في تجربة آل غور وبوش االبن.
واإلغراء ق���وي جدا بأاّل ننتظر قرار المحكمة، ونس���ارع بالتعليق على 
النتيجة المعلنة اآلن وغير الرس���مية بنج���اح بايدن وهزيمة ترامب، 
وه���و ما فعله كل الذين يريدون لترامب أن يرحل عن المس���رح، وأن 
تسدل الستارة على مسرحية مّثلت كل ما هو غريب وشاذ و«متطرف« 

من ِقَبل رئيس أمريكي.
ولهذا أس���رع الجميع تقريبا إلى اعتبار ترامب خاس���را وبايدن فائزا، 
دون انتظار قرار المحكمة. وكان بعض الفلس���طينيين من أسرع من 

تنفس الصعداء، وال سيما أنصار سياسات التسوية واتفاق أوسلو.
فهؤالء الفلسطينيون وجدوا أنفسهم مع سياسات ترامب في موقع 
يفرض عليه���م قطع العالقات مع أمريكا، وف���ي ِحل من التزاماتهم 
في اتفاق أوس���لو وغي���ره من االتفاق���ات. وذلك بعد إع���الن ترامب 
ضم الق���دس واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل الس���فارة 
األمريكي���ة إليه���ا، ووقف االعتم���ادات المالية األمريكية للس���لطة 
الفلس���طينية، ولوكالة الغوث، كما إعالن حل القضية الفلس���طينية 
وفقا لما يسمى »صفقة القرن« التي لم تترك للفلسطينيين إال أجزاء 
م���ن أرض الضفة الغربية، وقد أخضعته���ا للمفاوضات الثنائية، أي 

حتى لم تتركها للفلسطينيين.
كان له���ذا كله )سياس���ات ترام���ب( وجهان، وجه يتعل���ق بالتبني 
الكامل للمش���روع الصهيوني، ووجه ف���رض أن تجتمع كل الفصائل 
الفلس���طينية في لقاء األمناء العامين في بيروت ورام الله برئاس���ة 
محم���ود عباس. بالطبع ه���ذا الوجه الثاني يج���ب أن يعتبره كل من 
قال���وا في االنقس���ام أكثر مما قال���ه مالك في الخمر؛ إنج���ازا للوحدة 

الفلسطينية أو تأسيس���ا لها. وهو ما يفرض عليهم اعتبار ذلك من 
»بركات« سياسة ترامب، ما داموا يعتبرون الوحدة الفلسطينية أهم 
من السياس���ة والممارسة؛ ألن سياسة »حل الدولتين« واتفاق أوسلو 

يقتضيان االنقسام، وال يمكن أن يكونا طريقا للوحدة أو المصالحة.
كان وض���ع الوحدة والمصالح���ة أهم من انهيار اتفاق أوس���لو وحل 
الدولتين، في نظر البعض، وهذا واضح من هجائهم لالنقسام، علما 
أن االنقس���ام وّلد قاعدة المقاومة العس���كرية الجبارة في قطاع غزة، 
وهي مسألة لم تس���تحق منهم أي التفات أو حرص عليها أو تقدير 

ألهميتها.
حسنا، لوال سياسات ترامب على سوئها المتمادي حتى النهاية، لما 
تحق���ق لقاء األمناء العامين لوحدة، أو الطريق إلى وحدة، ولما ُقطعت 
العالقات األمريكية مع سلطة رام الله وقيادة فتح، ولما عاد الصراع مع 
الكيان الصهيوني باعتباره صراع وجود، وليس صراع حدود واقتسام 
لفلسطين قسمة ينّدى لها الجبين، أو قسمة غبن حتى الخزي والعار 

)20 في المئة للفلسطينيين مع تصفية قضية الالجئين(.
ه���ذا يعني من جانب الذين رحبوا )ودعك من التحفظات الش���كلية( 
بخس���ارة ترامب ومجيء بايدن؛ أنهم يأمل���ون أن تفتح خطوط تعيد 
المياه إلى مجاريها، في األقل، كما كانت قبل رئاس���ة دونالد ترامب. 
وهذا ب���دوره كارثة ال تقل خطرا على الوضع الفلس���طيني والقضية 
الفلس���طينية من مشروع ترامب »صفقة القرن«، إال إذا كان ثمة فارق 

بين أن يؤكل لحمنا شواء، أو مغليا على »نار هادئة«.
ب���ل إن سياس���ة دونالد ترام���ب والتماه���ي بينها وبين المش���روع 
الصهيون���ي أفضل حي���ن ُينقل الص���راع إلى صراع وج���ود، أي إلى 
حقيقته الت���ي طالما ُأريد إخفاؤها من جانب المش���روع الصهيوني 
واإلدارات األمريكية التي غطت ح���رب الوجود األولى )1949/1948( 
والثانية 1967، وسياس���ات االس���تيطان وتهويد القدس واقتسام 
المس���جد األقص���ى )كلينتون مفاوض���ات كامب ديفي���د 2(، والتي 
لطالما ج���اءت قرارات األمم المتحدة ومش���اريع التس���وية والحلول 
الديمقراطية واإلنسانية للقضية الفلسطينية إلخفائها وتغطيتها 

بقماش حريري.
ولهذا يمكن القول »خسرناك يا ترامب« إذا كان مجيء بايدن سيعيد 

»حليمة إلى عادتها القديمة«، أو يعيد القضية إلى مشاريع التسوية 
والمفاوضات.

على أن لهذا التغيير الناجم عن خس���ارة ترام���ب ومجيء بايدن، وما 
يمكن أن يتم في أثنائه ومن بعده، من انشغاالت وإرباكات أمريكية 
داخلي���ة، أو دولي���ة بين أمري���كا وكل من الصين وروس���يا وأوروبا، أو 
إقليمية وعربية، أو على مس���توى خيبة أم���ل دول الرّدة التي راهنت 
على دونالد ترامب وسياس���اته، فإن فرصة أو فرصا س���تلوح أكثر من 
ذي قبل في حالة اندالع انتفاضة شعبية وعصيان مدني تحت قيادة 
فلس���طينية موحدة لدحر االحتالل وتفكيك المستوطنات بال قيد أو 

شرط أو مساومة أو مفاوضات.
إن ان���دالع انتفاضة س���يربك إدارة باي���دن، ويربك أكث���ر نتنياهو، 
وس���يضع الصراع في موقعه الصحيح، صراعا ضد احتالل واستيطان 
وض���م وتهويد. وهي أهداف ال يس���تطيع باي���دن والغرب عموما، أو 
الدول الكبرى والرأي العام العالمي، ناهيك عن ش���عوبنا وش���عوب 
العالم، إال أن ُيقّروا بعدالتها. فاالحتالل مدان وغير ش���رعي، وكذلك 
الض���م وتهويد القدس، وهي إدانة مس���تندة إل���ى القانون الدولي، 
ومعززة باعتراف مسبق من ِقَبل أغلب الدول في هيئة األمم المتحدة، 
األمر الذي يجعل اإلصرار عليه ومئات األلوف بالش���وارع قضية رابحة 
قابلة للتحقيق بال قيد أو ش���رط. وذلك إذا لم نس���مح بإقحام مشروع 
تس���وية من جديد، أو إقحام »الدولة الفلس���طينية« التي ستعيدنا 
إلى التفاوض والمماطلة وإفقاد التركيز على دحر االحتالل وتفكيك 

المستوطنات.
دخ���ول الصراع، وفت���ح المعركة ضد االحتالل واالس���تيطان والضم 
والتهويد، وعدم الس���ماح في فتح أي موضوع آخ���ر، يتعلق بالوضع 
الفلسطيني والقضية الفلس���طينية، يعني تحرير األرض أوال )صيد 
»ال���دب« أوال(، وإبقاء الب���اب مفتوحا على مصراعي���ه لمواصلة صراع 
الوجود الذي يجب أن ينتهي بتحرير فلس���طين من النهر إلى البحر، 

ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش.
تلكم هي الفرصة التي يج���ب أال نضيعها. فنحن في لحظة موازين 
ق���وى وأوضاع تس���مح بتحقيق إنجاز تحرير أرض، بال قيد أو ش���رط، 

وليس مجرد مقاومة أو تمسك بالحقوق والثوابت فقط.

صواريخ غزة.. ما بين البرق وقوة الردع »اإلسرائيلية«! 

نتيجة االنتخابات األمريكية فرصة لالنتفاضة

بقلم: حسن الفي

 بقلم: منير شفيق
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غزة/ االستقالل:
حّذر اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
"أونروا"، يوم أمس، من المس���اس بروات���ب الموظفين، مؤكدا أنه 
سيشرع في فعاليات تصعيدية لو نفذت الوكالة قرار التقليص.

وق���ال رئيس اتحاد موظف���ي "أونروا" بغزة أمير المس���حال، في 
تصريح له على هامش وقفة نظمها االتحاد أمام مقر الوكالة بغزة، 
إن "القرار س���ابقة خطيرة في تاريخ األونروا، ال سيما أنها تعتمد 
على ال���دول المانحة من خالل مواجهة اإلي���راد بالنفقات". وأكد 
المسحال أنه لم يطرأ في أي مرحلة من المراحل السابقة أن قامت 
الوكالة بالمساس برواتب العاملين، سواء بالتجزئة أو باالنتقاص.

ورًدا على تصريحات الناطق باسم األونروا سامي مشعشع، والتي 
قال خاللها إن الوكالة ال تملك أي سيولة في البنوك، ومن الصعب 
توفي���ر رواتب كاملة للموظفين، عّلق المس���حال قائال إن " العجز 
المال���ي وصل ذروته ع���ام 2018 إلى 446 ملي���ون دوالر وتغلبت 
األونروا عليها، وفي الع���ام ذاته تم ترحيل 101 مليون دوالر من 

عام إلى عام، ونحن اآلن أمام 70 مليون دوالر فقط".
وأض���اف أن القائم بأعمال المفوض العام لألونروا، يس���تطيع أن 
يفع���ل هذا العام كما فعل في العام الماضي حينما اقترض من 

المنظمات الدولية وقام بتأمين السنة المالية لعام 2019.
وكش���ف المسحال عن اجتماع س���يعقد اليوم األربعاء مع رؤساء 
االتحادات في جميع األقاليم، "والذي سيحدد موقفنا الالحق، إذا 

ما بقيت إدارة األونروا متعنتة".
وأش���ار إلى أنه ال يوجد قرار حت���ى اآلن، "وإنما القرار مرهون بلقاء 

المفوض مع اللجنة االستشارية في الثالث والعشرين من الشهر 
الج���اري". وذكر المس���حال:" لدينا تعاطف كام���ل، وهناك وحدة 
موق���ف مع ال���دول المضيفة، وم���ع دائرة ش���ؤون الالجئين، ومع 
الفصائل الفلسطينية، وبالتالي على األونروا أن تعيد النظر بهذا 

القرار، وإال ستعادي كل األطراف ذات العالقة معها".
في ذات السياق، طالب اتحاد موظفي "أونروا" خالل الوقفة الدول 
المانحة، أن تس���ارع بس���د العجز المالي "والذي ال يس���اوي شيء 
أمام حقوقنا التاريخية، حتى تتمكن الوكالة من استمرار تقديم 

خدماتها لجميع الالجئين في ظل الظروف الصعبة".

كم���ا طالب المجتم���ع الدول���ي أن يتحمل مس���ئولياته األممية 
واإلنس���انية واألخالقية اتجاه األونروا لتتمكن من االستمرار في 
تقدي���م خدماتها، داعيا األمين الع���ام لألمم المتحدة بالتواصل 
الحثيث مع كل الدول التي قدمت الدعم السياس���ي في ديسمبر 
الماضي لتفويض والية جديدة لألونروا، أن تفي بالتزاماتها اتجاه 

هذه المؤسسة.
ودعا االتحاد المفوض العام بإلغ���اء جميع القرارات التي صدرت 
أثناء األزمة المالية، والتي مست بشكل مباشر بخدمات الالجئين 
خاص���ة عقب التقليص���ات األمريكية لألونروا ع���ام 2018 حتى 

تاريخه، لما لها تأثيرات سلبية على الموظفين والالجئين.
وقال االتحاد:" آن األوان للمفوض العام الوصول إلى غزة ليقف عن 
قرب على معاناة الالجئين والموظفين الذين يعيش���ون الحصار 

والبطالة وضيق العيش منذ 14 عاما".
وثمن االتحاد دور دائرة شئون الالجئين واللجان الشعبية، وأولياء 
األمور، على مس���اندتهم لهذا الحراك، ووقفته���م الجادة اتجاه 

حقوق العاملين، وحماية هذه المؤسسة من االنهيار.
وكان الناطق باس���م األونروا س���امي مشعش���ع، أكد ان الوكالة ال 
تملك ٔاي سيولة في البنوك ومن الصعب توفير رواتب كاملة ل� 28 
ألف موظف وموظفة، وهناك وعودات من المفوض العام للوكالة 

بصرف النصف الثاني من الراتب مع منتصف الشهر المقبل.
وقال المشعشع في تصريح له يوم أمس، أن الوكالة  تحتاج ل�115 
ملي���ون دوالر لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه حتى نهاية 
العام الجاري من بينها 70 مليون دوالر رواتب للموظفين، مش���يرا 
الى ان هناك وعودات من المفوض العام للوكالة بصرف النصف 

الثاني من الراتب مع منتصف الشهر المقبل..
واوضح مشعش���ع أن مؤش���رات ايجابي���ة م���ن اإلدارة االمريكية 
الجديدة حول إمكانية إعادة التمويل الذي كانت تقدمه للوكالة .

وأكد مشعش���ع على أهمية االجتماع الذي س���يعقد في الحادي 
والعشرين من الش���هر الجاري للجنة االستشارية للوكالة، لحشد 
الدع���م المالي للوكال���ة، والنظر ف���ي ميزانيتها للع���ام القادم ، 
والتحضير للمؤتم���ر الدولي بداية العام المقبل وخلق ثبات مالي 

للوكالة.

اتحاد موظفي »أونروا«: لن نسمح بمس رواتب الموظفين وهذا ردنا على إدارة الوكالة

رام الله/ االستقالل:
نم���ا إجمال���ي الدي���ن العام المس���تحق عل���ى الحكومة 
الفلس���طينية بمقدار 2.26 مليار ش���يكل خالل الشهور 
التس���عة األولى من العام الجاري. جاء ذلك بحسب مسح 
استند على بيانات الدين العام المستحق على الحكومة، 

ومنشورة على موقع وزارة المالية الفلسطينية.
واس���تقر إجمالي الدين العام المس���تحق على الحكومة 
حتى نهاية س���بتمبر/ أيلول الماض���ي، نحو 11.92 مليار 

شيكل، مقارنة مع 9.66 مليار شيكل في نهاية 2019.
واالرتف���اع ف���ي الدي���ن العام المس���جل عل���ى الحكومة 

الفلس���طينية في الشهور التس���عة األولى 2020، يعد 
األس���رع تاريخيا في التوجه لالقتراض، بفعل أزمة مركبة 
تواجهها الحكومة الفلسطينية مرتبطة بفيروس كورونا، 
وأزمة المقاصة. وتظهر بيانات المالية، أن تراجعا طرأ على 
اإليرادات المحلية، منذ مارس/ آذار الماضي، لحقه تعليق 
نح���و 63% من مجمل اإلي���رادات المالي���ة ممثلة بأموال 

المقاصة منذ مايو/ أيار الفائت.
ونتيجة تلك األزمة، دخلت الحكومة في مرحلة تقش���ف 
تقوم على اإلدارة المالية الش���هرية لإليرادات والنفقات، 
كما اضطرت لصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين 

منذ مايو وحتى سبتمبر، بينما لم يتقاض الموظفون بعد 
راتب أكتوبر/ تشرين أول.

ولم تجد الحكومة الفلس���طينية، سوى القطاع المصرفي 
المحلي إلقراضه���ا وتوفير الس���يولة النقدية، بعد عدم 
تجاوب الدول العربية في تفعيل شبكة األمان المالية أو 

تقديم قرض مجمع لحكومة اشتيه.
وارتفع إجمالي الدين العام للقطاع المصرفي المس���تحق 
على الحكومة، ألكثر من 2.2 مليار دوالر، وس���ط صعوبات 
مالية وفنية للبنوك في االس���تمرار بتمويل عجز ميزانية 

الحكومة الشهرية.

صعود الدين العام على الحكومة إلى 2.26 مليار شيكل في 9 شهور

غزة/ االستقالل:
أكد وكيل وزارة العمل بغزة المهندس إيهاب الغصين ان عدد متضرري جائحة 

كورونا تجاوز 158 ألف عامل.
وق���ال الغصين خ���الل تصريح ل���ه: ان عددًا م���ن العمال يعان���ون من نقص 

المساعدات والمنحة القطرية ساعدت جزئيا لكن الواقع العام صعب.
وعبر الغصين عن امله أن ينال العمال حصة من مساعدات حكومية قادمة ومنح 

البنك الدولي.

الغصين : نأمل أن ينال العمال جزءًا من 
المساعدات الحكومية ومنح البنك الدولي

وتس����اهم "نية التوس����ع" لدى العديد من 
أرباب األسر الفلسطينية، باالتجاه نحو نظام 
االس����تثمار، وذلك بطرق باب المستثمرين، 
فيما يتجه المس����تثمرون ف����ي الكثير من 
األحيان لع����رض خدماته����م، المبنية على 
تب����ادل المنفعة بي����ن الطرفي����ن، فيقبلها 
بعضه����م، فيم����ا يرفضها البع����ض اآلخر، 

تمسًكا بمبدأ االمتالك الُمطلق للعقار.
ويق����ول صلوح����ة : إن����ه لج����أ لالس����تثمار 
بالمش����اركة نتيجة ع����دم قدرت����ه المالية 
عل����ى بناء أرضه، إلى جانب غ����الء مواد البناء 
وتكاليف البناء، إذ أبرم اتفاًقا مع مس����تثمر 
يقضي باالستفادة بنسبة 55% من مشروع 
المبنى، بسبب الموقع الحيوي لألرض، فيما 
تقترب اس����تفادة البعض من ثلث نس����بة 
البناء، حيث تتغير نس����بة المستفيد، بناًء 
على موقع األرض، ومساحتها، واتجاهاتها، 

وقيمتها.
ويتجه أصحاب البيوت القديمة في األماكن 

الحيوية، إلى نظ����ام المقايضة، بفعل عدم 
قدرتهم على بناء عقاره����م، نتيجة الحالة 
االقتصادية الس����يئة التي يمر فيها أهالي 
القطاع بس����بب تواصل الحصار اإلسرائيلي 
من����ذ أربعة عش����ر عاًما، وعدم الق����درة على 
تش����ييد منازلهم بفعل غالء أس����عار مواد 

البناء، وتكاليف اإلنشاء.
وُتحول عملية االس����تثمار، مش����هد البيوت 
القديم����ة، ذات المرافق المهترئة، إلى مباِن 
س����كنية، مبنية عل����ى طراز حدي����ث وراق، 
خاص����ة البي����وت التي تقع ف����ي المخيمات 
الفلسطينية، والتي تفتقر ألدنى مقومات 
الحياة، إذ يتبدل المظهر العام، فيما تتبدل 
معه أح����وال األس����ر الُمس����تفيدة، ويهتم 
أصح����اب المش����اريع االس����تثمارية، كذلك 
بتركيز أنش����طتهم على المناطق الحيوية، 
ذات األهمي����ة التجاري����ة، والتي تس����اهم 
بالمقابل في رفع أس����عار العقارات، بحسب 

المنطقة واالتجاه.

وتتنوع أوجه االس����تثمار، إذ يتم تس����ليم 
األرض بش����كل كامل للمستثمر، والحصول 
بالمقابل على شقق س����كنية، يتم االتفاق 
عل����ى مس����احتها، بينم����ا يحص����ل بعض 
المس����تثمرين على المح����ال التجارية فقط 
وامتالكها، مقابل تش����ييد طوابق سكنية 
لصاحب العقار، يتم تحديد قيمة ونس����بة 
البناء فيها بحس����ب القيم����ة الفعلية لتلك 
المحال، فيما يذهب البعض لتشييد المحال 
مقابل االستنفاع منها لفترة زمنية محدودة.

وف����ي ه����ذا الس����ياق، يق����ول المس����تثمر 
الفلس����طيني، س����عيد زيدي����ة، إن نظ����ام 
االستثمار بالمشاركة بدأ في قطاع غزة منذ 
فترات طويلة، وذلك لعدم مقدرة المستثمر 
على شراء األرض، وفي المقابل، عدم مقدرة 
صاحب األرض أو العقار على بنائها، ما يدفع 
الطرفين إلى المش����اركة، به����دف تعميم 

الفائدة على الطرفين.
ويبي����ن زيدية وال����ذي يخت����ص عمله في 

االس����تثمار والمقاوالت، أن نسبة استفادة 
صاحب األرض تتراوح بين 40 حتى 60 %، 
وذلك بناًء على موقع األرض وقيمتها، فيما 
ُتحدد نسبة استفادة المستثمر وفق اآللية 

ذاتها.
ويؤكد أن تردي األوضاع االقتصادية العامة، 
أثر س����لًبا على ه����ذا النوع من االس����تثمار، 
وعلى قطاع العقارات بش����كل عام، إذ زادت 
الُمنافس����ة، وبات االعتماد بشكل كبير على 
نظ����ام التقس����يط في الحص����ول على ثمن 
الوح����دات الس����كنية، بعد الحص����ول على 
الُدفعة األولى، في الوقت الذي يتعثر سداد 

بعض المشترين بفعل األزمة االقتصادية.
من ناحيته، يبين الخبير االقتصادي، أسامة 
نوفل، أن هذا النوع من استثمار المدخرات أو 
الممتلكات العقارية، يتم بسبب عدم قدرة 
صاحب العقار األساسي على إنشاء المبنى 
بشكل مستقل، بفعل انعدام القدرة المالية، 

ما يدفعه إلى المشاركة في االستثمار.

ويوضح نوفل، أن المشاركة تتم بين صاحب 
المنزل والمستثمر، إذ يقوم األخير باكتساب 
األرض والبناء عليها، فيما يقوم بإعطاء األول 
حصصا س����كنية داخل المبنى ذاته، ويبين 
أن المخاطرة في هذا االس����تثمار، أقل بكثير 

من باقي االستثمارات األخرى.
أم����ا في ما يتعل����ق باالس����تفادة، فيبين أن 
صاحب األرض يس����تفيد على المس����توى 
اآلني، عبر توفير سكن جيد يؤويه وعائلته، 
بينما يخس����ر عل����ى المس����توى البعيد، إذ 
تنعدم أمامه الفرصة في التوسعة، أو البناء 

في أرضه، واالستثمار فيها.
ويش����ير نوف����ل إلى أن����ه على المس����توى 
االقتص����ادي، ف����إن محدودي����ة رأس المال، 
والذي ال يمكن المس����تثمرين من الحصول 
على مس����احات واس����عة من األراضي لبناء 
مدنا كامل����ة، فإن ذلك يدفعه����م نحو هذا 
االستثمار اآلمن، والذي يتم من خالله تبادل 

المنفعة بين طرفي االتفاق.

»االستثمــار بالمشاركــة« لمواجهــة ركــود العقــارات فــي غــزة
غزة /اال�ستقالل:

دفعت االأو�س��اع االقت�سادية املرتدية يف قطاع غزة، 
بالفل�س��طيني عم��ر �س��لوحة اإىل ا�س��تثمار اأر�س��ه، 
وذلك بت�س��ليمها الإحدى �س��ركات البناء واملقاوالت، 

بهدف اإن�ساء مبنى متكامل، فيما يح�سل باملقابل على 
ن�سبة ا�ستفادة من املبنى ذاته. وت�سمى هذه العملية 
التجاري��ة يف غ��زة، بنظام »اال�س��تثمار بامل�س��اركة«، 
وتق��وم باالأ�س��ا�س عل��ى نظام املقاي�س��ة بني �س��احب 

االأر�س اأو العقار، وامل�س��تثمر اأو ال�س��ركة امل�س��تثمرة، 
ع��ر ح�س��وله عل��ى �س��قق �س��كنية ب��دالاً ع��ن قيمة 
االأر�س، وذلك بعد جل�س��ات طويلة، يتم فيها حتديد 

ماهية االتفاق، وقيمته.
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الدوحة/ االستقالل:
الش����يخ  أعرب وزي����ر خارجية قطر، 
محمد بن عبد الرحم����ن، يوم أمس، 
ع����ن رغبة ب����الده في ح����ل الخالف 
الس����عودية  م����ع  الدبلوماس����ي 
واإلمارات والبحرين ومصر المعروف 
إعالمي����ا ب�"أزمة الخلي����ج"، مؤكدا أن 
الرغبة في الحل يجب أن تكون لدى 

كل الدول أطراف النزاع.
ونقل����ت وكالة األنب����اء القطرية، عن 
الش����يخ محمد بن عبد الرحمن قوله، 
"نظرة  عن����وان  تح����ت  في جلس����ة 
أعمال  الشرق األوس����ط"، ضمن  من 
منتدى األمن العالمي 2020، "نحن 
لدين����ا الرغبة ف����ي التوصل إلى حل 
لمجلس  مستقر  مستقبل  لتحقيق 
التع����اون الخليجي، وه����و ما نحتاج 
إلي����ه في هذه األوق����ات المضطربة 
الت����ي تمر به����ا المنطقة. وس����واء 
ت����م هذا األم����ر من خ����الل الرئيس 
األمريك����ي دونالد ترامب أو الرئيس 
المنتخ����ب جو بايدن، ف����إن أي حل 
يمك����ن التوصل إليه يجب أن يقوم 
على أس����اس من النوايا الطيبة من 
جان����ب دول الحصار )الدول العربية 
األربع المقاطعة للدوحة( ودولة قطر 

أيضا".
وأض����اف، "نوايانا طيبة للتعامل مع 
للتوصل  بناء  الحصار بش����كل  دول 
إلى حل لمصلحة الجميع. ال نعتقد 
أن هناك رابحا في هذه األزمة التي 

ليس لها نتيجة س����وى المزيد من 
عدم االستقرار في المنطقة".

وأثن����ى وزير دولة قطر على الجهود 
التي بذله����ا أمير الكوي����ت الراحل 
الشيخ صباح األحمد الصباح، والتي 
يواصلها أمير البالد الش����يخ نواف 
األحمد الصباح؛ وما وصفه ب� "الدعم 

المستمر من الواليات المتحدة".
ولفت الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
إلى أن الحوار م����ع الدول المقاطعة 
لبالده، يجب أن "يقوم على االحترام 
المتبادل وعدم التدخل في الشئون 
الداخلية، واحترام سيادة كل دولة".

واإلم����ارات  الس����عودية  وق����ررت 

والبحري����ن، ومعه����ا مص����ر، في 5 
حزيران/ يونيو 2017، قطع عالقاتها 
الدبلوماس����ية والتجارية وغيرها مع 
دولة قطر؛ وذلك ردا على ما وصفته 
ب� "تدخل الدوحة في شؤون الدول، 

ودعمها اإلرهاب".
ت����ال ذلك تقديم ال����دول األربع، عبر 
الوس����يط الكويتي ف����ي حل األزمة، 
13 مطلب����ا من قط����ر لتنفيذها قبل 
تمثلت  معه����ا؛  العالق����ات  ع����ودة 
أهمها ف����ي تخفي����ض العالقة مع 
إي����ران، وإغ����الق القاع����دة التركية 
وتس����ليم  اإلعالمية،  الجزيرة  وقناة 
مطلوبين لهذه الدول يعيشون على 

الدوحة  ورفضت  القطري����ة.  األرض 
جميع هذه المطالب، التي رأت فيها 
تدخال في قراره����ا الوطني، وطالبت 
بالحوار معها، األمر الذي لم يحدث 

إلى اآلن.
وفرض����ت ال����دول األربع عل����ى قطر 
عقوبات تمثلت ف����ي إغالق الحدود 
البرية معها، ومنعها من استخدام 
المجالي����ن الجوي والمغناطيس����ي، 
وكذل����ك الموان����ئ، وغيره����ا م����ن 

العقوبات.
وإلى اآلن، فش����لت كل الوس����اطات 
واألوروبي����ة  واألمريكي����ة  العربي����ة 

وغيرها، في حل األزمة الخليجية.

قطر تؤكد رغبتها في حل األزمة الخليجية لصالح استقرار المنطقة

طهران/ االستقالل:
ردت الحكومة اإليرانية، يوم أمس، على التقارير التي قالت إن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب س����أل عن خيارات مهاجمة موقع نووي إيراني 
األس����بوع الماضي قب����ل أن يحجم عن األم����ر. وقال المتحدث باس����م 
الحكوم����ة اإليرانية علي ربيع����ي، إن "أي عمل ضد الش����عب اإليراني 

سيواجه بالتأكيد برد ساحق".
وكانت وس����ائل إعالم أمريكي����ة، قالت إن الرئي����س األمريكي، دونالد 
ترامب، طل����ب خيارات لمهاجم����ة الموقع النووي اإليراني الرئيس����ي 
األس����بوع الماضي. ونقلت صحيفة "نيويورك تايم����ز" األمريكية، عن 
مسؤول قوله، إن "ترامب طلب خالل اجتماع يوم الخميس 12 نوفمبر/

تش����رين الثاني الجاري مع كبار مس����اعديه لألمن القومي، بمن فيهم 
نائب الرئيس مايك بنس والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر 
والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة األركان المشتركة خيارات لمهاجمة 

إيران".
وأكد المس����ؤول، أن "المستش����ارين أقنعوا ترامب بعدم المضي قدما 
في تنفيذ الضربة، بسبب خطر نشوب صراع أوسع"، مضيفا أن "ترامب 
طلب خيارات.. أعطوه الس����يناريوهات.. وقرر في نهاية المطاف عدم 

المضي قدما".
وق����ال وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات لصحيفة 
"ل����و فيغارو" الفرنس����ية اليومية، إن "الواليات المتح����دة مازال لديها 
مزيد من العمل في األسابيع المقبلة لتقليل قدرة إيران على )تعذيب 
الشرق األوس����ط("، مضيفا ، "لقد حرصنا على أن يكون لدى إيران أقل 
قدر ممك����ن من الدوالرات والموارد لبناء برنامجهم النووي". وتابع وزير 
الخارجية األمريكي، "س����نواصل الضغط خالل األسابيع المقبلة، ما زال 

هناك عمل للحد من قدرتهم على تعذيب الشرق".
وتأزم����ت العالقات بين الوالي����ات المتحدة وإيران ف����ي عهد الرئيس 
الجمهوري دونالد ترامب، بعدما انس����حب األخي����ر من االتفاق النووي 
اإليران����ي ف����ي 2018 وأعاد ف����رض عقوبات صارمة عل����ى الجمهورية 
اإلسالمية متبعا سياس����ة الضغط األقصى من أجل قبول اتفاق أكثر 
إلزاما لها، كما أصدر أوامر باغتيال قائد فيلق القدس الس����ابق قاس����م 

سليماني، والذي تم بالفعل في يناير من العام الجاري.

رد قوي من إيران على أنباء عن نية 
ترامب ضرب أحد مواقعها النووية

الجزائر/ االستقالل:
قال وزير الخارجية الجزائ����ري، صبري بوقادوم، إن الوضع األمني ال يزال 

مقلقا في منطقة الساحل أمام استمرار التهديد اإلرهابي.
وفي كلمة ألقاها خالل افتتاح أشغال الدورة العادية 41 للجنة متابعة 
اتفاق الس����لم المنعقدة في العامة المالية باماك����و، أوضح بوقادوم أن 
»ه����ذا اللقاء يعد فرصة للتطرق للوضع األمني ال����ذي ال يزال مقلًقا في 
منطقة الساحل أمام استمرار التهديد اإلرهابي في هذه المنطقة وعدد 

ال يحصى من اآلفات ذات الصلة«.
أضاف: »أمام هذه التحديات ومع دخول عملية السالم مرحلة أساسية، 
تق����ع على عاتقنا مس����ؤولية تس����ريع الجه����ود التي نبذله����ا لتنفيذ 

االلتزامات الواردة في االتفاق«.
وطلب الوزير م����ن جميع األطراف »الوف����اء بالتزاماتها، ألن الوقت ليس 
للتس����ويف والمنافسة حول القضايا الهامش����ية، ولكن للعمل المفيد 
والملموس والجاد، ورص الصفوف والتماس����ك الوطني«، مؤكدا أنه »من 
األهمية بمكان أن تكون األطراف الموقعة أكثر تعاونا فيما بينها وأكثر 

التزاما بالعمل معا في جو من الثقة المتبادلة«.
وأوضح »أن مس����اهمة الشركاء مطلوبة كثيرا، ال س����يما لمرافقة البرامج 
الموجه����ة لتحس����ين الظروف المعيش����ية للماليين، وتش����جيع عودة 
الالجئي����ن وإعادة إدماج المقاتلين الس����ابقين في الحي����اة االجتماعية 
واالقتصادية«. وأب����رز أن »الجزائر وإذ بذلت مجه����ودات جبارة من أجل 
اس����تقرار مالي ع����ن طريق التوقيع عل����ى اتفاق الس����لم والحفاظ على 
اس����تقرار هذا البلد الشقيق خالل األشهر األخيرة، فإنها تلتزم بمرافقة 

مسار التحول الحالي«.
وجدد وزي����ر الش����ؤون الخارجية، الت����زام الجزائر بالوق����وف إلى جانب 
الماليين من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن 
مس����ار الجزائر، مقترحا وضع خارطة طري����ق جديدة تتكيف مع أهداف 

االتفاق والمرحلة االنتقالية.

الخارجية الجزائرية: الوضع األمني 
في منطقة الساحل ما يزال مقلقًا

موسكو/ االستقالل:
عبر خبير عس���كري روس���ي عن شكوكه في 
إمكانية أن تظهر روبوتات مقاتلة تتس���لح 
بنظام صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات 
ف���ي صف���وف الجيش األمريك���ي في وقت 

قريب.
وعبر الخبي���ر فيكت���ور موراخوفس���كي عن 
ش���كوكه، تعقيبا على ما نش���رته وس���ائل 
إع���الم أمريكية، ف���ي أن البنتاغ���ون يبحث 
إمكانية تزويد قوات���ه البرية بآليات قتالية 
تخلو من طاقم بش���ري ويتم التحكم فيها 
عن بعد. ويفترض أن يتمثل أحد األس���لحة 
الرئيس���ية لهذه الروبوت���ات التي يجب أن 
تعمل بالتنسيق مع الطائرات دون طيار، في 

صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وأك���د الخبي���ر ف���ي تصريح���ات لصحفية 
الوالي���ات  أن   "Breaking Defense "
إب���داع  األمريكية تعمل عل���ى  المتح���دة 
العس���كرية  اآلليات  م���ن  كاملة  مجموع���ة 
الروبوتي���ة، ولكنه لفت إل���ى عدم خروج كل 
ذلك إلى حيز الوجود حتى اآلن إال في صورة 

النماذج المصغرة أو المجسمات.
وال ي���رى الخبي���ر إمكاني���ة أن تدخل آليات 
قتالية من ه���ذا النوع الخدمة العس���كرية 
في صفوف القوات المسلحة األمريكية في 
وقت قري���ب لوجود جملة مش���اكل تتعلق 
بالس���يطرة عل���ى الروبوت���ات المقاتلة في 

ميدان القتال.
وأش���ار الخبير إلى وجود شكوك كبيرة حول 
قدرة الروبوت على تحقيق المهمة القتالية 

بشكل انفرادي.
ولم تثبت اآلليات القتالية الروبوتية جدواها 
في ميدان القتال حت���ى اآلن لوجود عوامل 
معيقة كثيرة عل���ى األرض بالمقارنة بالجو 
ال���ذي يخلو مما يمكن أن يعي���ق الطائرات 
دون طيار ع���ن تحقيق المه���ام المطروحة 
عليها. وأشار الخبير إلى وجود شكوك كبيرة 
حول ق���درة الروبوت عل���ى تحقيق المهمة 

القتالية بشكل انفرادي.
ولم تثبت اآلليات القتالية الروبوتية جدواها 
في ميدان القتال حت���ى اآلن لوجود عوامل 
معيقة كثيرة عل���ى األرض، بالمقارنة بالجو 
ال���ذي يخلو مما يمكن أن يعي���ق الطائرات 
دون طيار ع���ن تحقيق المه���ام المطروحة 

عليها.

بيروت/ االستقالل:
يس���يطر الجم���ود على مل���ف تش���كيل الحكومة 
اللبناني���ة دون بروز أي إش���ارات توح���ي بحّل هذه 
األزم���ة المتواصلة منذ اس���تقالة رئي���س حكومة 

تصريف األعمال حسان دياب، وحتى ما قبلها.
وأمام تعثر عملية التأليف ي���زداد الضغط الدولي 
على لبنان، س���واء لناحية العقوبات األمريكية على 
شخصيات سياس���ية بارزة، أو لناحية تلميح باريس 
إل���ى إمكانية إلغ���اء المؤتمر الدول���ي للبنان أواخر 
الشهر الحالي واالستعاضة عنه بتقديم مساعدات 
إنس���انية للش���عب اللبنان���ي عبر المنظم���ات غير 

الحكومية.
الكاتب والمحلل السياسي بشارة خير الله يقول: إن 

»الوضع الذي وصل إليه تشكيل الحكومة اليوم مثل 
أوضاع كل الحكومات الس���ابقة لم يتغير أي شيء، 
ذهنية المحاصصة وتجاذب األفرقاء على تس���مية 
محازبين ال تزال نفس���ها، علمًا أن الرئيس المكلف 

قال إنه سيشكل حكومة من أهل االختصاص«.
ويش���ير خير الله إلى أن »هذه المشاكل تؤدي إلى 
تأخي���ر التش���كيل، ومثل كل الحكومات الس���ابقة 
نس���تيقظ صباح���ًا ونج���د أن كل العق���د تحلحلت 
وتألف���ت الحكومة على قاعدة األج���واء الخارجية مع 
األسف، إذا هدأت األجواء ما بين المحاور المتصارعة 
إيران وأمريكا س���ينعكس ذل���ك إيجابًا على الوضع 
الحكوم���ي وإذا حدث ش���د حبال أكثر س���ينعكس 

حكمًا سلبًا على الجو الحكومي«.

وي���ري خير الل���ه أن »الرئيس الحري���ري لن يعتذر 
عن تش���كيل الحكومة تحت أي ظرف«، مش���يرًا إلى 
أن »المبادرة الفرنس���ية تعرضت لطعنات وال تزال 
تتع���رض«، معلال ذلك بأن »كل فري���ق في لبنان أو 
خارج لبنان يفس���ر هذه المبادرة كم���ا يحلو له، وأن 
المكونات التي تشكل الحكومة اليوم متباينة حول 

تفسير المبادرة الفرنسية«.
وإذا يؤكد خير الله أن الرئيس الفرنس���ي، إيمانويل 
ماكرون، ال ي���زال مصرًا على إنجاح المبادرة س���عيًا 
لمساعدة لبنان عبر مؤتمر سيعقد في باريس لدعم 
لبن���ان، ولكن يب���دو أن القوى في لبن���ان غير راغبة 
في مساعدة فرنس���ا ألنها لم تساعد نفسها حتى 

اللحظة. 

خبير عسكري يبدد خرافة المقاتل اآللي األمريكي

لبنان.. مساعي تشكيل الحكومة تدخل مرحلة الجمود
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غزة / االستقالل: 
أعلن حارس مرمى الفريق األول بنادي الصداقة الرياضي ومنتخب الشباب عبد الرحمن العروقي,  
عن إصابته بفيروس »كورونا« المس���تجد خالل الساعات الماضية بقطاع غزة. ويتواجد العروقي 
حالي���ًا في العزل المنزلي بإنتظار نقله للع���زل الصحي, حيث تغيب الالعب عن تدريبات الفريق 

خالل الفترة الماضية, بعد إصابة عدد من أفراد عائلته بالفايروس.
ويتمتع العروقي حاليًا بصحة جيدة حاليا, وس���يعمل على االلت���زام بتعليمات األطباء من أجل 
الش���فاء قريبا. يشار إلى أنه أصيب 15 رياضيا ب�«كوفيد 19« خالل وقت سابق,كان أخرهم العب 

نادي خدمات البريج عبدالله الهندي.

إصابة حارس الصداقة 
»العروقي« بفايروس كورونا

غزة/االستقالل:
تواص���ل أندية الدرجتين الممت���ازة واألولى, خوض مباريات ودية, إس���تعدادًا 
للموسم الرياضي الجديد, الذي ينطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

و حقق أهلي غزة فوزا معنويا على نظيره بيت حانون الرياضي )1-0( وديا, ضمن 
استعدادات الطرفين النطالق الموسم الكروي الجديد.

ويدين األهلي بانتصاره إلى الوافد الجديد إسماعيل أبو نادي الذي سجل هدف 
المباراة الوحيد.

فيما انتصر شباب خانيونس على جاره اإلتحاد بهدفين لهدف, في اللقاء الذي 
جمعهما على ملعب خانيونس البلدي.

وسجل للنشامي محمد أبو سحلول وخليل مطر, فيما سجل هدف اإلتي الوحيد 
خالد النبريص من ركلة جزاء.

وعلى ملعب بيت حان����ون البلدي, تغلب فريق أهلي بيت حانون على ضيفه 
خدمات الشاطئ بهدفين نظيفين سجلهما أحمد أبو كوش وغسان أبو عودة. 
وبذات النتيجة إنتهت مباراة الهالل وغزة الرياضي لصالح "العميد", سجلهما 
أحمد أبو عبيد وحمزة موس����ي في اللقاء الذي جمعهم����ا على ملعب الهالل 

جنوب مدينة غزة.

األندية الغزية تواصل 
عقد اللقاءات الودية 

استعدادًا للموسم الجديد

االستقالل/ وكاالت:
تع���رض عدد من نجوم ك���رة القدم ح���ول العالم لإلصابة 
بفيروس "كورونا" المس���تجد خالل فت���رة التوقف الدولية 

الحالية.
وتواصل الموج���ة الثانية من فيروس "كورونا" االنتش���ار 
بصورة واس���عة حول العالم، حتى أنها تسببت في حاالت 

إغالق بعدد من الدول.
"كورونا" تس���ببت أيضا في تأجيل ع���دة مباريات لبعض 
المنتخبات في فترة التوقف الدولية بسبب إجراءات الحجر 
الصحي الصارمة التي تتبعها بعض الحكومات، كما حدث 

مع منتخب رومانيا أمام النرويج.
عدد م���ن الالعبين تعرضوا لإلصاب���ة ب�"كورونا" خالل فترة 
التوقف الحالية أبرزهم الثنائي المصري محمد صالح نجم 
ليفربول اإلنجليزي ومواطنه محمد النني العب خط وس���ط 

أرسنال.
إصابة صالح ب�"كورونا" أبعدته عن مواجهتي منتخب مصر 
ضد توغو في تصفيات كأس أمم أفريقيا، بينما غاب النني 
عن موقعة توغو الثانية ، بعدما شارك في مباراة المنتخبين 

يوم السبت الماضي.
وتعرض األوروغواياني لويس سواريز لإلصابة خالل تواجده 
مع معسكر منتخب بالده، ليغيب عن مواجهة البرازيل في 

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهل���ة لكأس العالم 2022، 
فضال عن مباراة فريقه أتلتيكو مدريد ضد ناديه الس���ابق 

برشلونة في الدوري اإلسباني.

هذا و أعلن نادي إنتر ميالن، أن أحد العبي الفريق اإليطالي 
أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال إنتر، في بيان رسمي: "يعلن النادي أن نتيجة مسحة 
ألكسندر كوالروف جاءت إيجابية، عقب عودته من منتخب 

بالده خالل التوقف الدولي الحالي".
وأضاف: "الالع���ب لم تظهر عليه أعراض تماًما، وس���يتبع 

اإلجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".
يذكر أن إنتر ميالن يحتل المركز السابع في جدول ترتيب 

الدوري اإليطالي برصيد 12 نقطة.
فيما أعلن التركي أردا توران، العب جالطة سراي عن إصابته 

بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح الالعب على وس���ائل التواصل االجتماعي: "نتيجة 
الفح���ص أكدت إصابتي بكوفيد 19. أخضع للعالج والعزل 

في المستشفى، أراكم قريبا".
و تع���رض أيضا اإليرلن���دي مات دوهيرت���ي ظهير أيمن 
توتنهام اإلنجليزي  لإلصاب���ة ب�"كورونا" خالل تواجده في 
معسكر منتخب بالده، وهو نفس ما حدث مع الصربي لوكا 

ميليفويفيتش مدافع كريستال باالس.

»كورونا« يضرب نجوم الكرة بقوة خالل فترة التوقف الدولية

مدريد/  االستقالل: 
فجرت تقاري���ر صحفية، أمس الثالثاء، عن مفاجأة من العي���ار الثقيل، وذلك بعدما 
فاجئي رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، نجم الفريق سيرجيو راموس، بشأن 

آخر التطورات في تجديد عقده مع الفريق، وطالبه بالرحيل في ذلك األمر.
وأصبح "راموس" البالغ من العمر 34 عاًما، يتصدر اس���مه عناوين الصحف الرياضية، 
ليس في إس���بانيا فق���ط، حيث يدخل الالعب في مفاوضات معق���دة مع إدارة نادي 
العاصمة اإلسبانية مدريد، بسبب رغبته الحصول على عقد جديد، يضمن بقاءه في 
سانتياجو برنابيو حتى صيف 2024، بينما يصر الرئيس فلورنتينو بيريز، على منحه 

موسًما واحًدا فقط.
وأكد برنامج "الش���يرنجيتو" اإلسباني: أن رئيس ريال مدريد أجرى اتصااًل هاتفًيا مع 

سيرجيو راموس، وأخبره بآخر التطورات بشأن العرض المقدم من النادي الملكي.
وأض���اف البرنامج: أن "راموس" أبدى رغبته أن يكون، العقد الجديد لمدة موس���مين، 

وذلك مع إمكانية التجديد لموسم ثالث بشكل اختياري.
وتابع: أنه خالل الحديث الذي دار بين رئيس النادي وراموس، أن بيريز فتح باب الرحيل 
أمام نجم الفريق، قائاًل: "إذا حصلت على عرض جيد، سأتفهم في ذلك الوقت أنك تريد 
المغ���ادرة". وواصل: أن "بيريز" عزم النية الكاملة على تقديم عقد جديد لراموس مدته 

عامين، ولكن لن يمنحه أي زيادة على راتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو.

روما/االستقالل:
ذكر موقع “كالتش���يو ميركاتو” اإليطالي بأن الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم خط وسط فريق 

ميالن ال يرغب في مغادرة الروسونيري، بالرغم من اهتمام مانشستر سيتي اإلنجليزي بضمه.
وارتبط اسم إسماعيل بن ناصر بالرحيل عن فريق ميالن في الصيف المقبل، وسط اهتمام كبرى 
أندية أوروبا بضمه بعد األداء المميز الذي يقدمه الالعب مع ناديه اإليطالي منذ منتصف الموسم 
الماضي وحتى اآلن. وأشار الموقع إلى أن مانشستر سيتي يعد من أبرز المرشحين لضم إسماعيل 

بن ناصر، بعد أن طلب اإلسباني بيب جوارديوال مدرب السيتي التعاقد معه.
وأضاف الموقع أن الشرط الجزائي المتواجد في عقد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سيتم 

تفعيله في الصيف المقبل، لذلك تعتبر فرصة كبيرة للسيتي كي يتعاقد مع الالعب.
وأوض���ح الموقع بأن الش���رط الجزائي في عقد بن ناصر مع ميالن يق���در بحوالي 50 مليون يورو، 
وهو س���عر مناسب لما يقدمه الالعب في الوقت الحالي. ولكن صدم إسماعيل بن ناصر مسؤولي 
مانشس���تر سيتي بتفضيله االس���تمرار لفترة أطول مع ميالن الذي يقدم مستويات مميزة في 
مس���ابقة الدوري اإليطالي بتصدره جدول ترتيب البطولة بالوقت الحالي. الجدير بالذكر أن ريال 
مدريد اإلسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي يفكران أيضًا في ضم النجم الجزائري بن ناصر.

 الجزائري بن ناصر يحطم آمال 
مانشستر سيتي بالتعاقد معه

بيريز يوافق على رحيل راموس من ريال مدريد
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اقتحموا ساحات المسجد األقصى أمس ، ضمن 
جوالت دورية يقوم بها قطعان المستوطنين 

تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة.
وأف���ادت المص���ادر، ب���أن المس���توطنين أدوا 
بعض الطقوس الديني���ة والتلمودية، قبل أن 
يتجمعوا في المنطقة الش���رقية من المسجد 

األقصى المبارك.
وكانت قوات االحتالل قد مددت للمستوطنين 
نصف س���اعة إضافية ضمن اقتحامات الفترة 
المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى 

الساعة 2:00 بداًل من الساعة 1:30.
وكان���ت جماع���ات الهيكل ق���د طالبت قوات 
االحتالل بضرورة تش���ديد قبضتها والتصدي 
للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، 
الفتة إل���ى ضرورة اس���تغالل الدعم األمريكي 
للمواقف اإلس���رائيلية، والدف���ع باتجاه تنفيذ 

العديد من المشاريع التهويدية.
من جه���ة أخ���رى، تتواصل الدع���وات لعموم 
المس���لمين في الداخل الفلسطيني المحتل، 
وأهال���ي الق���دس، وم���ن يس���تطيع الوصول 
لألقص���ى من س���كان الضف���ة الغربي���ة، إلى 
تكثيف ش���د الرح���ال نحو المس���جد األقصى 
المب���ارك وإعم���اره بالمصلي���ن والمرابطي���ن، 

إلفشال مخططات المستوطنين.
عش���رات  اقتح���م  ذات���ه،  الس���ياق  وف���ي 
المس���توطنين، أمس الثالثاء، منطقة "ترسلة" 
بالقرب من بلدتي جب���ع وصانور جنوب جنين، 
وتنظي���ف تمهيدا  ونفذوا عمليات تس���وية 

للعودة الى المستوطنة المخالة فيها.
وذكرت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين 

اقتحموا المنطقة التي س���بق وأقيمت عليها 
مس���توطنة وتم اخالؤه���ا والمعروفة باس���م 
"ترس���لة"، وذلك تحت حماية قوات االحتالل، 
للعرب  ورددوا هتاف���ات عنصري���ة معادي���ة 
والمس���لمين، وأدوا طقوس���ا تلمودية قبل أن 

يغادروا المنطقة.
المس���توطنين وبحماية  وأضافت، أن عشرات 
االحتالل تس���اندهم جرافة  وحراس���ة جيش 
عس���كرية، قام���وا بعملية تجريف وتس���وية 
المخالة مصطحبين معهم  المستوطنة  داخل 
مول���دات كهربائي���ة لإلن���ارة ونف���ذوا عملية 
تنظيف داخل الغرف، مش���يرا ال���ى حالة من 
التخوف تسود األهالي من عودة المستوطنين 

الى المنطقة.
كما نصب مس���توطنون، امس الثالثاء، خيمة 
ف���ي أراضي بلدة بتير غ���رب بيت لحم، بهدف 

االستيالء عليها.
وأف���اد مدي���ر مكتب هيئ���ة مقاوم���ة الجدار 
واالس���تيطان في بي���ت لحم حس���ن بريجية 
ف���ي تصريحات صحفي���ة، ب���أن مجموعة من 
المستوطنين نصبوا الخيمة في منطقة الخمار 
شمال ش���رق البلدة؛ بهدف االستيالء عليها؛ 

ألغراض التوسع االستيطاني.
وأش���ار بريجي���ة إل���ى أن المنطق���ة المذكورة 
تتعرض منذ فت���رة إلى هجمة اس���تيطانية، 
تمثلت في: نصب كرافانات، وخيم، وشق طرق، 
موضحا أن المواطنين تصدوا للمس���توطنين، 

واستطاعوا إزالة كل هذه التعديات.
كما ذكرت وس���ائل إعالم عبرية، أن عش���رات 
المس���توطنين، عادوا الليلة قبل الماضية إلى 

مس���توطنة "صانور"، التي أقيمت على أراضي 
المواطني���ن الفلس���طينيين بالقرب من جنين 

)شمال الضفة الغربية المحتلة(.
وبحسب موقع "0404"، عاد نحو 100 مستوطن 
إلى المستوطنة، يرافقهم عضو ال� "كنيست" 
)برلم���ان االحت���الل( اريي���ل كيلن���ر من حزب 
"ليكود" الذي يتزعمه رئيس حكومة االحتالل 
بنيامين نتنياهو، وصرح���وا بأنهم يعتزمون 
تجديد االستيطان اليهودي في المستوطنة.

وأوضح الموقع أن مجموعة المس���توطنين 
تض���م 20 عائلة وتتألف من أزواج ش���ابة، 
وضباط مسرحين، وخريجي وحدات خاصة 
في جيش االحتالل، وطالب وأصحاب مهن 

حرة.
من جهته طال���ب رئيس مجلس "ش���ومرون" 
اإلقليمي االستيطاني ، يوسي دغان، الحكومة 
بالس���ماح باستئناف  ال� "كنيس���ت"،  وأعضاء 
االستيطان في المستوطنة، وفي مستوطنات 
"حوم���ش" و"غانيم" و"كادي���م" والتي أخليت 
في إطار خط���ة فك االرتباط أيض���ا إلى جانب 
مس���توطنة "صانور"، وإبقائها تحت السيطرة 

اإلسرائيلية.
هدم���ت ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي، يوم 
الثالثاء، منش���أة سكنية في س���هل البقيعة 

باألغوار الشمالية.
وقال مس���ؤول ملف األغوار بمحافظة طوباس 
معتز بشارات، إن قوات االحتالل، هدمت غرفة 

سكنية تعود للمواطن رامي بني عودة.
وس���هل البقيعة في األغوار الشمالية يعد من 
أكث���ر األراض���ي الزراعية خصوب���ة في الضفة 

الغربية األمر الذي جعلها محط أطماع االحتالل 
االستيطانية.

ويمتد سهل البقيعة البالغ مساحته 100 ألف 
دونم من ش���رق محافظة طوب���اس حيث بلدة 
طمون ولغاية الحدود األردنية الفلس���طينية، 
وتنتش���ر فيه العديد من التجمعات السكنية 

التي تعمل في مجال رعي األغنام والزراعة.
وإلى ذلك ، هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أم���س الثالثاء، منش���أة س���كنية في س���هل 

البقيعة باألغوار الشمالية.
وقال مس���ؤول ملف األغوار بمحافظة طوباس 
معتز بشارات، إن قوات االحتالل، هدمت غرفة 

سكنية تعود للمواطن رامي بني عودة.
وس���هل البقيعة في األغوار الشمالية يعد من 
أكث���ر األراض���ي الزراعية خصوب���ة في الضفة 
الغربية األمر الذي جعلها محط أطماع االحتالل 

االستيطانية.
ويمتد سهل البقيعة البالغ مساحته 100 ألف 
دونم من ش���رق محافظة طوب���اس حيث بلدة 
طمون ولغاية الحدود األردنية الفلس���طينية، 
وتنتش���ر فيه العديد من التجمعات السكنية 

التي تعمل في مجال رعي األغنام والزراعة.
كما هدم���ت قوات االحتالل الثالثاء، بركة مياه 
زراعي���ة في قري���ة فروش بيت دج���ن باألغوار 
الوسطى ش���رقي نابلس شمال الضفة الغربية 

المحتلة.
وأف���اد رئيس مجلس ق���روي فروش بيت دجن 
ف���ي تصريح���ات صحفية عازم ح���ج محمد أن 
جراف���ات االحت���الل اقتحمت القري���ة صباحا، 
وشرعت بهدم بركة مياه زراعية بحجة وجودها 

بالمنطقة )ج(.
واوض���ح أن هذه البركة الت���ي تعود ملكياتها 
للم���زارع خلوص���ي عب���د الرحيم ح���ج محمد، 
وس���عتها 250 مترا مكعبا، أقيمت قبل حوالي 

20 سنة بدعم من االتحاد األوروبي.
وف���ي الس���ياق، أخط���رت س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي، أم���س، بوقف العمل بمس���كن 
وبإزالة ش���بكة مياه في منطقة "أصفي" وصور 
عدة منازل ومدرس���ة ش���رق بل���دة يطا جنوب 

الخليل.
وافاد منس���ق لج���ان الحماي���ة والصمود فؤاد 
العم���ور، بأن ق���وات االحتالل اخط���رت بوقف 
العم���ل في كه���ف، يعود ملكيت���ه للمواطن 
جمي���ل العمور ف���ي تجمع الفخي���ت، مبينا أن 
الكهف عبارة عن مس���كن وتم ترميمه، وأخطر 
بإزالة ش���بكة مياه في منطق���ة "اصفي"، كما 
ص���ورت ع���دة منازل ف���ي تجمع خل���ة الضبع، 
وصورة مدرس���ة في تجمع المجاز، وهي واحدة 

من )مدارس التحدي والصمود(.
وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي، قد أخطرت، 
أمس، بهدم ع���دد من من���ازل المواطنين في 
قرى التواني، والركيز، وصارورة، شرق بلدة يطا، 

بحجة البناء بدون ترخيص.
وكشفت مصادر مهتمة بمتابعة االستيطان، 
عن أن ق���وات االحتالل أخطرت بهدم 14 منزال 
في المنطقة ذاتها خالل الشهر الجاري، وذلك 
لغرض التوس���ع االس���تيطاني لمس���توطنات 
افيج���ال"  و"حف���ات  و"افيج���ال"  "كرمئي���ل" 
و"ماع���ون"، المتاخمات ألراض���ي المواطني���ن 

هناك.

رام الله/ االستقالل: 
حذر مدير عام نادي األس���ير الفلس���طيني عبد العال العناني، امس الثالثاء، س���لطات 
االحتالل اإلس���رائيلي من االستهتار بحياة األس���رى وتركهم عرضة لإلصابة بفايروس 

كورونا وسط اهمال طبي واضح وصريح .
وقال العناني ف���ي تصريحات صحفية "، إن إدارة س���جون االحتالل تتلذذ في تعذيب 
األس���رى بش���تى األلوان، ومن ضمنها عدم توفي���ر أي مواد تعقي���م أو تنظيف داخل 
المعتقالت، إضافة إلى حالة االكتظاظ داخل السجون بسبب االعتقاالت اليومية وهو ما 

يشكل بيئة خصبة النتقال الفايروس بين األسرى.
وأشار العناني إلى أن قوات االحتالل تتعمد نقل الفايروس إلى األسرى داخل السجون، 
من خالل النقل المس���تمر لهم من س���جن إلى أخر، الفتًا إلى أن إدارة مصلحة السجون ال 
تراعي البروتوكول الصحي المعمول به عالميًا، وإنما فقط تكتفي بحجر األس���رى داخل 

زنازين تفتقر ألندى المقومات الصحية.
وأضاف مدير نادي األسير أن االحتالل عزل سبع أسرى جدد في سجن عكا بعد تسجيل 
إصابة جديدة صباح امس ألس���ير في س���جن جلبوع . وطال���ب العناني منظمة الصحة 
العالمي���ة واللجنة الدولية للصليب األحمر، بضرورة إرس���ال جهة طبية محايدة لمعاينة 
الوضع الصحي داخل السجون، خاصة في ظل وجود حوالي 700 أسير مريض بينهم 300 

حالة جميعهم مصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، وحياتهم مهددة بالخطر.

القاهرة/ االستقالل: 
ثمن األمين العام المس���اعد، رئيس قطاع فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد 
أبو علي، جهود مدراء التعليم في مناطق وكالة األمم 
المتحدة لغوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين 
في الش���رق األدنى )االونروا( وكاف���ة العاملين فيها 
ودوره���م الفعال ف���ي تقدي���م خدم���ات التعليم 
للالجئي���ن الفلس���طينيين في ظل ظ���روف صعبة 
للغاية وتحديات كبيرة، خاصة مع تفش���ي فيروس 

كورونا.
جاء ذلك أمام الجلس���ة االفتتاحي���ة لالجتماع ال�30 
المشترك بين مسؤولي التعليم في األونروا ومجلس 
الش���ؤون التربوية ألبناء فلسطين في دورة انعقاده 
)83(، برئاس���ة وكيل وزارة التربية والتعليم بصري 
صالح، عبر »الفيديو كونفرن���س«، بتنظيم الجامعة 
العربية، ومشاركة ممثلي مصر، واألردن، وفلسطين، 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة 

العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة.
ودعا أبو علي األمم المتحدة إلى تحمل مس���ؤوليتها 

بحكم ميثاقه���ا وقراراتها باتخ���اذ التدابير الالزمة 
إلنف���اذ تلك الق���رارات بما يفضي إلنه���اء االحتالل 
وتمكي���ن دولة فلس���طين من ممارس���ة الس���يادة 
واالس���تقالل، وال���دول األعض���اء باألم���م المتحدة 
لمضاعفة جهودها إلنصاف الش���عب الفلسطيني 
واالعت���راف بدولته المس���تقلة وممارس���ة مختلف 
الضغوط إلنه���اء االحتالل اإلس���رائيلي، والتعاطي 
باإليجابية الالزمة مع ما طرحه الرئيس محمود عباس 
م���ن أجل عقد مؤتمر دولي للس���الم في مطلع العام 
المقبل يفضي إلى تحقيق الس���الم الضامن لحقوق 

الشعب الفلسطيني.
وق���ال األمي���ن العام المس���اعد إن عملي���ة التعليم 
في فلس���طين واجهت في هذه الفت���رة المزيد من 
العقبات والتحديات جراء الممارس���ات اإلسرائيلية 

وتفشي الوباء.
وح���ذر أبو علي م���ن انعكاس األزم���ة الخطيرة التي 
تواجهه���ا االونروا على مس���توى الخدمات المقدمة 
المساس بحقوق  الفلس���طينيين، وكذلك  لالجئين 
العاملين فيها، داعي���ا الوكالة إلى البحث عن بدائل 

أخ���رى وم���ن ضمنه���ا الطلب م���ن األم���م المتحدة 
المس���اهمة في تغطية العجز في الرواتب والمقدر 
ب����70 مليون دوالر حتى ال تتأثر العملية التعليمية، 
والتي تعتب���ر من أهم البرامج التي تقدمها االونروا. 
وأكد إدانة األمانة العامة مشاريع االستيطان والضم 
والتهويد اإلس���رائيلية المس���تمرة في تحد صارخ 
للقواني���ن وقرارات الش���رعية الدولي���ة، وتقديرها 
للمواقف الدولية لمواجهتها، داعيا الدول ومجلس 
األم���ن التخ���اذ التدابي���ر العملي���ة الالزم���ة لوقف 
االستيطان والضم الزاحف وما يمثله من تحد إلرادة 

المجتمع الدولي وتهديد لفرص حل الدولتين.
كما عبر عن ادانته لالعتداءات اإلسرائيلية الخطيرة 
التي أدت إلى تدمير مدرسة تابعة لالونروا في مخيم 
الش���اطئ بمدينة غزة وذلك بقصفه���ا من طائرات 
االحت���الل في منتص���ف ش���هر آب 2020، وكذلك 
اس���تمرار اس���تهداف »إس���رائيل«، القوة القائمة 
باالحتالل، لمدارس االونروا في ش���عفاط وصور باهر 
وس���لوان ووادي الجوز بالق���دس المحتلة، وذلك في 

إطار السعي إلنهاء دور االونروا في المدينة.

مدير نادي األسير يحذر من الجامعة العربية تثمن جهود »أونروا« ودورها في تقديم خدمات التعليم للالجئين
خطورة تفشي كورونا في السجون

غزة/ االستقالل: 
اس���تنكرت حركة المقاومة اإلس���المية حماس، بش���دة قرار 
الس���لطة الفلس���طينية العودة إلى العالقة م���ع »االحتالل 

الصهيوني المجرم«.
وقال���ت الحركة ف���ي بيان وصل »االس���تقالل«: » الس���لطة 
ضرب���ت  ع���رض الحائط ب���كل القي���م والمب���ادئ الوطنية 
ومخرج���ات االجتم���اع التاريخي لالمناء العامي���ن للفصائل 

الفلسطينية«.
وأضاف���ت الحرك���ة: »إن هذا الق���رار يمثل طعن���ة للجهود 
الوطني���ة نحو بناء ش���راكة وطنية، واس���تراتيجية نضالية 

لمواجهة االحتالل والضم والتطبي���ع وصفقة القرن، ويأتي 
في ظل اإلعالن عن آالف الوحدات السكنية االستيطانية في 

مدينة القدس المحتلة«.
وتابعت: »إن السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر 

لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه«.
وطالب���ت »حماس« الس���لطة »بالتراجع فورًا عن ه���ذا القرار 
وت���رك المراهنة على بايدن وغيره، فلن يحرر األرض، ويحمي 
الحقوق، ويطرد االحتالل اال وحدة وطنية حقيقية مبنية على 
برنامج وطني شامل ينطلق من اس���تراتيجية المواجهة مع 

االحتالل المجرم«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال وزي���ر جيش االحتالل اإلس���رائيلي بين���ي غانتس امس 
الثالثاء إن الجيش مس���تعد منذ فترة طويل���ة الحتمال وقوع 

هجمات على الجبهة الشمالية )لبنان وسوريا(.
جاء ذل���ك خالل جولة قام بها غانتس على الحدود الش���مالية 
لفلس���طين المحتلة مع كل من لبنان وسوريا برفقة كبار ضباط 

جيش االحتالل.
وش���ارك ف���ي الجولة رئي���س األركان أفيف كوخاف���ي، وقائد 
المنطقة الشمالية أمير برعام، وقائد الفرقة 91 شلومي بيندر، 
ومس���ؤول الش���ؤون المدنية واالجتماعية ف���ي وزارة الجيش، 

وكبار الضباط. وش���دد غانتس في تصريحات نقلتها وسائل 
إعالم إسرائيلية مساء امس على أنه »لدى الجيش اإلسرائيلي 
القدرة والتصميم على الرد بشدة على أي حدث في الجبهتين 

اللبنانية والسورية«.
ويض���ع جيش االحتالل من���ذ نحو 4 أش���هر قواته في حالة 
تأه���ب على الجبهة الش���مالية تحس���با لرد م���ن قبل حزب 
الله اللبناني على استش���هاد أح���د عناصره بغارة جوية على 
العاصمة الس���ورية دمش���ق. وتوعد األمين العام لحزب الله 
حس���ن نصر الله في أكثر من مناس���بة بالرد على ذلك بقتل 

أحد جنود جيش االحتالل.

حماس: السلطة طعنت الجهود الوطنية 
وضربت  عرض الحائط بكل القيم والمبادئ

غانتس: مستعدون منذ فترة طويلة 
الحتمال هجمات بالجبهة الشمالية

ع�سرات امل�ستوطنني ..
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برلين/ االستقالل:
قالت السلطات األلمانية يوم أمس، إنها أمرت بذبح نحو 16100 من طيور الديك 

الرومي بعد رصد فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة أخرى للدواجن.
وتأكد وجود س���اللة فيروس إنفلونزا الطيور )إت���ش 5 إن 8( في مزرعة بجزيرة 
روجن بوالية ميكلنبورغ فوربومرن الشرقية، حسبما ذكرت السلطات الحكومية 

المحلية.
وقالت الس���لطات إنه يعتقد أن الطيور البري���ة تنقل المرض، حيث جرى 
رصد نحو 23 حالة إلنفلونزا الطيور بين الطيور البرية في روجن منذ نهاية 

أكتوبر.
وس���جلت بؤر لتفش���ي إنفلونزا الطيور في ألمانيا وأماكن أخرى من أوروبا خالل 
األسابيع الماضية مع االشتباه أيضا في أن الطيور البرية هي التي تنشر المرض.

وكان مسؤولو الصحة في هولندا قد أمروا بإعدام 48 ألف دجاجة بعد اكتشاف 
إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة غرونينغن.

كما أمرت بريطانيا بإعدام 13 ألفا من الطيور في مزرعة بشمال غرب إنجلترا بعد 
رصد حاالت هناك.

واحتماالت إصابة البش���ر بهذا المرض ضعيفة، لكن بؤر التفشي السابقة في 
مزارع الطيور تطلبت تنفيذ برامج ذبح مكثفة الحتوائها.

إعدام نحو 16 ألف 
ديك رومي في ألمانيا

) APA images (  ال�سائقة نائلة اأبو جبة �ساحبة "تاك�سيات املختارة" لتو�سيل ال�سيدات فقط  يف مدينة غزة

لندن/ االستقالل:
كش���فت فتاة بريطانية أنها تعاني من حساسية 
ش���ديدة تجاه الماء لدرجة أن االستحمام قد يودي 

بحياتها.
وتم تش���خيص إصابة دانييل مكراف���ن )12 عامًا( 
بالشرى المائية قبل نحو عام، وهي حالة ُيعتقد أنها 
تصيب أقل من 100 شخص حول العالم، وقبل ذلك 
كانت شغوفة بالس���باحة، لكنها اآلن لم تعد قادرة 
على ممارسة هوايتها المفضلة، كما أنها تعاني من 

نوبات ألم شديدة عندما تتعرق أو تبكي.
وبدأ األمر على شكل طفح جلدي مؤلم ومثير للحكة 

كلما المست الماء، وعليها اآلن حمل حقن األدرنالين 
أينما ذهبت لمواجهة أي نوبة ألم، واضطرت للتخلي 
عن هوايتها المفضلة وهي الس���باحة، والبقاء في 

المنزل خالل فصل الصيف حتى ال تتعرق.
وقالت والدتها الس���يدة س���اري )39 عامًا( " إنه أمر 
مؤلم وصعب حقًا بالنسبة لها، كانت تحب السباحة 
وكانت تبكي في الصيف الماضي عندما لم تستطع 
السباحة مع أصدقائها، يمكن أن يتسبب ذلك في 
إصابتها بصدمة تحسسية قد تصل إلى رئتيها او 

تصاب بنوبة قلبية تهدد حياتها".
وأضافت والدة دانييل " إنها تعاني من حساس���ية 

تجاه المياه المعبأة في زجاجات، والمياه المالحة وماء 
الصنبور، ولكن يمكنها ش���ربه، إنه أمر مرهق عندما 
تحتاج إلى غسل وجهها أو االستحمام ألنها ال تريد 

أن تفعل ذلك خوفًا على حياتها".
وتأخ���ذ دانيي���ل جرع���ة واح���دة م���ن مض���ادات 
الهيس���تامين يوميًا، وتحتاج إلى اإلشراف من قبل 
والدتها أثناء االس���تحمام، وتحمل حقن األدرنالين 
طوال الوق���ت، ورغم كل ه���ذه االحتياطات ال تزال 
تعاني من نوبات الحساسية المؤلمة، وتأمل والدتها 
أن ال يتط���ور األم���ر أكثر من ذلك مع م���رور الوقت، 

بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

تعاني من حساسية تجاه الماء تهدد حياتها لو استحمت

بغداد/ االستقالل:
 أعلنت ش���رطة محافظة أربيل، في إقليم كردستان العراق،القبض على متهم 

بقتل صديقه إثر خالف بشأن لعبة "ببجي".
وقالت الش���رطة في بيان:"ورد ب���الغ  حول جريمة قتل حدثت في 
منطقة ن���وروز- أربيل، وألقت الش���رطة القبض على مش���تبه به 

بالقضية".
واعت���رف المتهم بارتكاب جريمة قتل ش���خص كان صديقًا له، بس���بب كارت 

تعبئة لعبة ببجي".  

شاب يقتل صديقه 
بسبب خالف حول ببجي

االستقالل/ وكاالت:
ُتعتبر أن األنفلونزا اإلسبانية، أكثر جوائح اإلنفلونزا انتشاًرا في 
تاريخ البشرية، لذلك قام الطبيب الروسي فالديمير بوليبوك، 
المختص بالمناعة والحساس����ية، بالمقارنة بين تجربة جائحة 
اإلنفلونزا اإلسبانية، التي حدثت في فترة ما بين 1918 و1920، 

وجائحة فيروس كورونا الحالية، وفقًا لوكالة “سبوتنيك”.
حيث قال الطبيب “يعتمد انتشار المرض على توقيت ظهور 
مناع����ة القطيع”، وم����رت اإلنفلونزا اإلس����بانية بثالث موجات، 
موجة ربيعية ثم موجة خريفية-ش����تائية ثم موجة خريفية-

ش����تائية-ربيعية، وكانت الموجة الثانية من أصعب الموجات، 
وق����ال بوليبوك، “إنه خالل الموجة األولى لم يكن هناك مناعة 

جماعية لذا سارت الموجة كما يجب أن تسير”.

كما لفت إلى أن طريقة إنهاء الوباء معروفة جيدًا، مضيفًا : “أي 
كتاب في علم األوبئة يقول: إذا فصلت المصابين ووضعتهم 
ف����ي حجر صحي صارم، يتوقف الوب����اء، ألن الفيروس ال يمكن 
أن يوجد في جس����م اإلنسان إلى األبد، إما أن يموت الجسم مع 

الفيروس أو يموت الفيروس ويتعافى الجسم”.
وأكد أن سلس����لة انتقال الفيروس تتوقف أكثر إذا تم حبس 
جميع األشخاص في شققهم في نفس الوقت بحيث ال يذهب 
أحد إلى أي مكان، وبهذا الش����كل سينتهي الوباء في غضون 

أسبوعين.
وارجع س���بب إيقاف في���روس كورونا ف���ي الصين وتايوان 
وكوريا الجنوبية وفيتنام إلى تص���رف هذه الدول بصرامة 

وفًقا لهذه الطريقة.

واشنطن/ االستقالل:
تس���بب اصطدام طائرة ركاب من طراز "بوينغ" بدب كبير 
أثناء عملية الهبوط بمقتل الدب وبحدوث أضرار جس���يمة 

في أحد محركات الطائرة.
اصطدمت طائرة ركاب أمريكية من طراز "بوينغ 700-737"، 
بدب أثن���اء عملية الهبوط في أحد مطارات والية أالس���كا 

شمالي أمريكا.
وبحس���ب إدارة النقل في الوالية، وق���ع الحادث، في مطار 

مدينة ياكوتات.
وأش���ار موقع "adn" األمريكي، إلى أن موظفي المطار قاموا 
بتنفيذ تفقد دوري ألرض المطار بجانب مدرجات الهبوط 
قب���ل حوالي 10 دقائ���ق من الحادثة، حيث لم يس���جل أو 

يالحظ وجود أي حيوان.
ورص���د طاقم الطائرة قب���ل هبوطها بدقائ���ق حركة على 
المدرج لدبين يعبران المدرج وأطلقوا إش���ارات تحذير إلى 

مركز الرصد في المطار.
لك���ن طاقم الطائرة والموظفين العاملين على أرض المطار 
لم يكن لديهم الوقت الكافي للتدخل، ولم يتمكن قبطان 
الطائرة من تفادى االصطدام، ووقعت المأساة التي أودت 

بحياة الدب.
وتبين الحقا بعد التحقيقات أن الدب النافق هو أنثى وأن 
الدب اآلخر هو ابنها، ولحسن الحظ تمكن االبن من النجاة.

وتعرض أحد محركات الطائرة ألضرار جسيمة ولم يسجل 
حدوث أية إصابة بين الركاب.

طائرة ركاب تصطدم بدب أثناء عملية الهبوط عالم مناعة: طريقة إنهاء الوباء معروفة

القاهرة/ االستقالل:
أقدم شاب في محافظة الشرقية بمصر على قتل عمه 
بمس���اعدة شقيقه، لخالف على حد أرض زراعية وفقًا 

لليوم السابع.
وألقت الش���رطة القبض عليهما وتمت إحالتهما إلى 
نياب���ة فاقوس التي قررت حبس���هما أربعة أيام على 

ذمة التحقيقات.
وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت بالغا من مستشفى 
فاقوس المركزي يفيد بوصول” عبد الرحمن ح ع س” 
63 س���نة. وهو موظف بالمعاش مقي���م قرية اكياد 
دائ���رة المركز، جثة هامدة، وت���م التحفظ على الجثة 
تحت تص���رف النيابة العامة، الت���ي صرحت بالدفن 

عقب االنتهاء من التشريح، لبيان سبب الوفاة وكيفية 
حدوثها.

وتبين م���ن تحريات ضباط مباحث مركز ش���رطة 
فاقوس، حدوث مشادة كالمية بين المجني عليه 
من طرف وبين كل من ” هاني م ع ع” 30 س���نة 
مراقب صحي وشقيقه ” سالمة”.  بسبب خالف 
على حد أرض، قام على إثرها” سالمة” بالتعدي 
بماسورة حديدية على المجني عليه فسقط قتيال، 
وتم القبض على المتهمي���ن، وقام العميد أيمن 
عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، بإحالتهما 
إلى النيابة العامة التى قررت حبس���هما على ذمة 

التحقيقات.

باريس/ االستقالل:
ُحِكم في فرنس����ا عل����ى ألباني في الثانية والخمس����ين 
بالس����جن 20 عامًا بعد إدانته بتدبير اعتداء على زوجته 

السابقة بحامض الكبريتيك عام 2006.
وتلقى نجم الدين دارضحى بأعصاب هادئة الحكم الذي 
أصدرته محكمة الجنايات في سافوا )شرق فرنسا( بعدما 
وجدته مذنبًا بالتواطؤ في أعمال تعذيب وأعمال وحشية.

وقد دفع الرجل ببراءته من االتهامات المنسوبة إليه. وهو 
يحمل الجنس����ية األلبانية لكنه يعيش في فرنس����ا منذ 

تسعينات القرن العشرين.
وكان رجل يضع قناعًا وقفازين سكب حامض الكبريتيك 
ف����ي 14 أيلول 2006 على  الزوجة الس����ابقة أمام منزلها 

في ش����امبيري فيما كانت متوجهة إلى سيارتها ومعها 
ابنتاها.

وأصيب����ت الضحية بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة 
في وجهها وجسمها.

واشُتبه فورًا بأن زوجها السابق ووالد ابنتيها يقف وراء 
تدبير االعتداء عليها من ألبانيا التي لجأ إليها. وش����ّكل 
غياب اتفاق لتس����ليم المجرمين بين فرنس����ا وألمانيا 
حماية للرجل، إلى أن تم توقيفه عام 2019 خالل سفره 
إلى إيطاليا، وس����ّلم إلى فرنس����ا إنفاذًا لمذكرة توقيف 

دولية.
وحكم عام 2009 بالس����جن عشر سنوات وخمس سنوات 

على رجلين ساعدا المتهم في هذا القضية.

السجن لشخص أحرق زوجته بحامض الكبريتيكقتل عمه بمساعدة شقيقه لخالف على حد أرض


