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رام الله/ االستقالل:
أف���ادت مص���ادر مطلعة مس���اء األربع���اء، أن الس���لطة 
الفلسطينية أعادت سفيريها إلى البحرين واإلمارات بعد 

انتهاء التشاور معهما.
ويأتي القرار بعد يوم من إعالن الس���لطة الفلس���طينية 
ع���ودة االتص���االت والعالقات م���ع »إس���رائيل«. وكانت 
الرئاس���ة الفلسطينية قررت س���حب السفراء بعد توقيع 
اتفاق التطبيع بين االحتالل والبحرين واإلمارات، وأعلنت 
رفضها واس���تنكاَرها لالتفاق، معتبرة إياه نسًفا للمبادرة 
العربية للس���الم، وخيان���ة للقدس واألقص���ى والقضية 

الفلسطينية، واعتراف ب�«القدس عاصمة إلسرائيل«.
وكان س���فير فلسطين في االمارات غادر االمارات يوم 18 
آب الماضي بعد اس���تدعائه من قبل السلطة على خلفية 
إعالن اتفاق التطبيع بين االمارات و«إسرائيل«. فيما غادر 
س���فير دولة فلس���طين لدى مملكة البحرين خالد عارف 
البحرين يوم 12 ايلول الماضي بعد اس���تدعائه للتشاور 
ردا على اتفاق تطبيع العالقات بين البحرين و«إسرائيل«.

ووقعت كاًل من اإلمارات والبحرين في 15 أيلول/ سبتمبر 
الماض���ي، على اتفاق »س���الم« )تطبيع( مع »إس���رائيل« 
برعاية أمريكية وبحضور الرئيس األمريكي دونالد ترمب.

السلطة تعيد سفيريها إلى البحرين واإلمارات

محافظات/ االستقالل:
أصي���ب أربع���ة مواطنين باالختن���اق نتيجة 
استنش���اق الغ���از المس���ل للدم���وع خ���الل 
مواجه���ات مع قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« 

عن���د جبل الطويل في مدين���ة البيرة، بالقرب 
من مستوطنة »بسجوت« المقامة على أراضي 
المواطنين. وذكرت جمعية الهالل األحمر أن 
طواقمه���ا عالجت أربعة مصابي���ن باالختناق 

نتيجة إطالق قوات االحتالل الغاز المس���يل 
للدموع خالل مواجهات ج���رت في المنطقة. 

من جهة ثانية، أخطرت سلطات 
االحتالل يوم أمس، بوقف العمل 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى
االحتالل يصيب مواطنين باالختناق 
ويخطر بوقف بناء 4 منازل بالضفة

غزة/دعاء الحطاب:
ال تكتفي سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« تكبيل 
حرية األس���رى الفلسطينيين بش���تي الوسائل 
واالس���اليب، بل تتفنن في غ���رس األمراض على 

اختالف ألوانها بأجس���ادهم، لتبقى فريسة لها، 
يسقط من بينهم ش���هداء و يبقي آخرون أسرى 

للقيد والمرض في آن واحد، ذلك من 
خالل االس���تمرار بسياسية اإلهمال 

هكذا »يعالج« االحتالل 
األسرى المصابين بـ »كورونا«!

تحليل: عودة السلطة للمفاوضات مع االحتالل 
رهان خاسر وانقالب على مقررات اإلجماع الوطني

غزة / محمد أبو هويدي:
أكد محلالن سياسيان، أن عودة السلطة الفلسطينية 
إلى المفاوض���ات مع كيان االحتالل »اإلس���رائيلي« 
كان متوقًعا، كونها )الس���لطة( اتخذت منها خياًرا 

اس���تراتيجًيا ووحيدا للتعامل مع الكيان للمحافظة 
على وجودها وكيانها الذي بات مرتبًطا باس���تمرار 

المرفوض  األمني  والتنسيق  التفاوض 
فصائلًيا وش���عبًيا، لما يلحقه من ضرر 

فصائل المقاومة: إعادة العالقات مع 
االحتالل خطوة »ال تقل خطورة عن التطبيع«

غزة/ االستقالل:
قال���ت فصائ���ل المقاوم���ة في غ���زة، يوم أم���س، إن إعادة الس���لطة 

الفلسطينية العمل باالتفاقيات مع االحتالل اإلسرائيلي 
»انحراف ع���ن المس���ار الوطني وانقالب عل���ى مخرجات 

الصحة: 9 وفيات و1251 إصابة 
جديدة بـ »كورونا« بالضفة والقطاع

رام الله- غزة/ االستقالل:
أعلنت وزي����رة الصحة م����ي الكيلة، األربعاء، تس����جيل 9 
وفيات و1251 إصابة جدي����دة بفيروس »كورونا« و1159 

غزة: مدير عام المستشفيات يحذر 
من الموجة القادمة لجائحة »كورونا«

غزة/ االستقالل:
حذر مدير عام المستش���فيات بوزارة الصحة في قطاع غزة 
عبد السالم صباح من الموجة القادمة لجائحة »كورونا« في 

معروف: لم ُيتخذ أي قرار 
باإلغالق الشامل في قطاع غزة

البيرة: وقفة منددة بزيارة 
بومبيو لمستوطنة »بساجوت«

مداهمات واعتقاالت في 
مناطق مختلفة بالضفة

رام الله / االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، حملة 
ده���م وتفتيش واعتق���االت، في مناط���ق مختلفة 

عزام: السلطة أقدمت على 
خطوة خاطئة بتوقيت خاطئ

غزة/ االستقالل:
ش����دد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 

الش����يخ نافذ عزام، األربعاء، على أن إعالن الس����لطة عودة 
العالق����ات مع االحتالل، خطوة خاطئ����ة وجاءت بالتوقيت 

مواجهات بني ال�ضبان الفل�ضطينيني وقوات االحتالل خالل مظاهرة منددة بزيارة بومبيو مل�ضتوطنة »ب�ضاجوت« املقامة على اأرا�ضي مدينة البري ة
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غزة/ االستقالل:
حذر مدير عام المستش���فيات بوزارة الصحة في قطاع غزة 
عبد الس���الم صباح من الموجة القادم���ة لجائحة »كورونا« 
في ظل عدم التزام المواطنين بإجراءات السالمة والوقاية 

والتي نتج عنها تصاعد كبير ألعداد المصابين.
وأوضح صباح في تصريح صحفي ي���وم أمس، أن ذلك قد 
يؤثر على القدرة االستيعابية للمستشفيات المتخصصة 
لعالج الحاالت الحرجة والخطيرة م���ن مصابي »كوفيد 19 

»داخل مستشفى غزة األوروبي.
وبين أن وزارة الصحة تبذل جهوًدا مضنية لتوسعة القدرة 
االس���تيعابية من األس���رة واألماك���ن المتخصصة األخرى 
لتعزيز الخدمات للمصابين بالفيروس داخل المستشفيات 
لتصل إلى )100( س���رير مجهزة بكافة االحتياجات الالزمة 

وعالج األكسجين واألجهزة الطبية األخرى.
وذك���ر صباح أنه س���يتم إعادة ترتيب األماك���ن المحددة 
لتحويلها ألقس���ام »كوفيد »وتدري���ب كوادر طبية للعمل 
داخل هذه المواقع والتي وصل عددها حتى اللحظة إلى 50 
طبيًبا للعمل في أقسام العناية المركزة، عالوة على تدريب 

200 ممرض لدعم هذه الخدمات.
وأض���اف أن »العمل جاِر عل���ى قدٍم وس���اق الفتتاح هذه 
األقس���ام في مستش���فيات بيت حانون واإلندونيس���ي 
وشهداء األقصى ومجمعي الشفاء وناصر الطبيين، إضافة 
إلى مستشفى غزة األوروبي ومستشفى الصداقة التركي«.

وعزا س���بب ذل���ك إلى تزايد الح���االت الخطي���رة المصابة 
بالفيروس، والتي تحتاج لعالج األكسجين بالدرجة األولى 
وعدم قدرة مستشفى األوروبي الستيعاب األعداد الكبيرة.

ودعا مدير عام المستشفيات المواطنين إلى اتخاذ أقصى 
درجات الوقاية والسالمة وعدم االستهتار بها، خاصة بعد 
انتقال العدوى إلى ع���دد من مقدمي الخدمة الصحية من 
الكوادر الطبية والتمريضي���ة، والذي قد يؤثر على تقديم 

الخدمة في حال تصاعد أرقام المصابين.
وش���دد على ضرورة االلت���زام بارتداء الكمام���ات والتباعد 
الجسدي، وفى حال االش���تباه بأي أعراض يتم عزل نفسه 
وع���دم مخالطة اآلخرين، وتحديدا المرضى المزمنين وكبار 
الس���ن وذوي المناع���ة الضعيفة، خاصة م���ع قدوم فصل 

الشتاء وانتشار حاالت األنفلونزا الموسمية.

غزة: مدير عام المستشفيات يحذر 
من الموجة القادمة لجائحة »كورونا«

غزة/ االستقالل:
ش����دد عضو المكتب السياس����ي لحرك����ة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، األربعاء، 
على أن إعالن السلطة عودة العالقات مع االحتالل، 

خطوة خاطئة وجاءت بالتوقيت الخاطئ.
وق����ال عزام في تصريح صحفي:« إن إس����رائيل لن 
تغير شيئا في سياساتها والرسالة التي أرسلتها 
باألمس للس����لطة رس����الة عادية جدا لم تتضمن 
التزاما أو تعهدا بوقف االس����تيطان أو التخلي عن 

مشروع ضم األرضي في الضفة الغربية«.
وتابع »الرسالة تحمل كالما عاما تماما وكنا نظن أن 
األفضل في هذه المرحلة هو التركيز على الموضوع 

الداخلي وتقوي����ة البنيان الداخل����ي في مواجهة 
الخطر الذي تمثله إسرائيل علينا جميعا«.

وأردف قائ����ال »نحن طوال الوق����ت نرفض العالقة 
مع إسرائيل وفي هذا الوقت نرفضها أكثر خاصة 
بع����د التجربة الطويل����ة التي خاضه����ا المفاوض 
الفلس����طيني التي تمخضت عن ال شيء، إسرائيل 
تزداد تعنتا وعلى مدى الس����نوات الماضية كانت 
اإلدارة األمريكي����ة المتطرفة تدعمه����ا في ظل ما 

تقوم به«.
وأك����د أن الس����لطة جرب����ت موض����وع العالق����ة مع 
»إسرائيل« طوال السنوات الماضية ولم تكن هناك 

أية فوائد لمسها الشعب الفلسطيني.

عزام: السلطة أقدمت على خطوة خاطئة بتوقيت خاطئ

القدس المحتلة/ االستقالل:
هددت مخابرات االحتالل »اإلسرائيلي« األربعاء، وزير 
ش���ؤون القدس فادي الهدمي بتقيي���د حركته في 

المدينة لمنعه من التواصل مع المقدسيين.
وأخضعت مخابرات االحتالل الوزير الهدمي للتحقيق 
لعدة ساعات في مركز »المس���كوبية« غربي القدس 

المحتلة.
وكانت مخابرات االحتالل اس���تدعت الوزير للتحقيق 

دون توضيح األسباب.
وقال المحام���ي أحمد صفية، محام���ي الوزير: »خالل 
عملية التحقيق، حذرت المخابرات اإلسرائيلية الوزير 
م���ن أنها بصدد اتخاذ ق���رار بتقييد حركته بالقدس 

وباتجاه الضفة الغربية«.
وأض���اف صفي���ة: »الهدف واضح وه���و تقييد عمل 
الوزير الهدم���ي وتقويض الخدم���ات التي يقدمها 
للسكان الفلس���طينيين على المستويات المختلفة، 

بما في ذلك في ظل جائحة كورونا«.
وح���ذر صفية من أن ذلك الق���رار مخالف لالتفاقيات 
الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و«إسرائيل« 

والقانون الدولي.
ووصفت وزارة ش���ؤون القدس في بيان االس���تدعاء 
والتحذير بأنه »تطور خطير يأتي في سياق التصعيد 

اإلسرائيلي في مدينة المدينة المحتلة«.
وأضافت أن »االستدعاء والتحقيق والتحذير يأتي في 
وقت أقرت فيه الحكومة اإلسرائيلية إقامة مستوطنة 
على أراض���ي بلدة بي���ت صفافا، وف���ي ظل تصعيد 
عملي���ات االعتق���ال والهدم ومالحقة الش���خصيات 

السياسية بالمدينة«.
وكان���ت المخابرات اإلس���رائيلية اعتقلت الهدمي 4 
مرات واس���تدعته للتحقيق مرات عديدة منذ توليه 

لمنصبه وزيرا لشؤون القدس في نيسان 2019.
وكان قناص���ل االتحاد األوروبي ف���ي مدينة القدس 
أدان���وا في ش���هر نيس���ان الماضي اعتق���ال الوزير 
الهدم���ي من منزل���ه ودع���وا »إس���رائيل« إلى وقف 

انتهاكاتها بالمدينة.
وقالت وزارة ش���ؤون القدس إن السلطات اإلسرائيلية 
تالح���ق الوزير الهدمي بس���بب نش���اطه في خدمة 

المقدسيين.

االحتالل يهدد بتقييد حركة وزير شؤون القدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال المنس���ق الخ���اص لألمم المتح���دة لعملية 
السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف إن 
هدم المنازل في شرقي القدس المحتلة يزيد من 
خطورة وض���ع المدنيين خاصة مع اقتراب فصل 

الشتاء واستمرار جائحة كوفيد-19.
وأطلع مالدينوف في مس���تهل إحاطته الدورية 

لمجلس األمن الدولي، األربعاء، على »تطور مقلق« 
حدث في الثالث من تشرين الثاني حيث نفذت 
الس���لطات اإلس���رائيلية أكبر عملي���ة هدم في 
الضفة الغربية المحتلة خ���الل العقد المنصرم، 
وأدى ذلك إلى هدم أكث���ر من 70 مبنى، بما في 
ذلك منازل، في قرية بدوية بالمنطقة )ج( بالضفة 
الغربية، ما أس���فر عن تشريد 73 شخصا منهم 

41 طفال.
وأبدى حزنه لوفاة األمين س���ر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير صائب عريقات، مقدما تعازيه 

الحارة ألسرته وللحكومة والشعب الفلسطيني.
وقال إن عريقات كرس حياته للس���عي السلمي 
لتحقيق الع���دل والكرامة والحقوق المش���روعة 

للفلسطينيين.

مالدينوف: هدم منازل المقدسيين يزيد من خطورة وضع المدنيين

رام الله- غزة/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، األربعاء، تسجيل 9 وفيات 
و1251 إصابة جدي����دة بفيروس »كورون����ا« و1159 حالة 

تعاٍف خالل ال� 24 ساعة الماضية.
وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس 
في فلس����طين، إن حاالت الوفاة سجلت لمواطن )72 عاما( 
من الس����يلة الحارثية، ومواطنة )77 عاما( من مخيم جنين 
في محافظة جنين، مواطن )73 عاما( من طولكرم، ومواطنة 

)67 عاما( من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، مواطنة 
)88 عاما( من مدينة الخليل، و4 مواطنين من قطاع غزة.

وأضاف����ت أن اإلصابات الجديدة توزع����ت في المحافظات 
حس����ب التالي: الخلي����ل )98(، نابل����س )178(، بيت لحم 
)105(، قلقيلية )21(، رام الل����ه والبيرة )81(، جنين )56(، 
أريحا واألغوار )10(، س����لفيت )20(، طولكرم )33(، طوباس 
)18(، قطاع غزة )600(، ضواحي القدس )31(، مشيرة إلى 

انه تم إجراء 6128 فحصا.

وفيما يخص حاالت التعافي، أكدت الكيلة أنها س����جلت 
في المحافظات حس����ب التالي: الخليل )81(، جنين )24(، 
نابلس )377(، طولكرم )34(، قلقيلية )13(، س����لفيت )8(، 
بيت لحم )229(، رام الله والبيرة )48(، طوباس )10(، قطاع 

غزة )335(.
وذكرت الكيلة أن نس����بة التعافي من في����روس »كورونا« 
في فلس����طين بلغت 87.2%، فيما بلغت نسبة اإلصابات 
النشطة 12%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل اإلصابات.

ولفتت وزي����رة الصحة إل����ى وجود 43 مريض����ا في غرف 
العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس 

االصطناعي.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت صباح أمس، 
تس����جيل 4 حاالت وف����اة و600 إصابة جدي����دة بفيروس 
كورونا خالل ال�24 س����اعة الماضية، وهو أعلى رقم يسجل 
منذ ش����هر أغس����طس/ آب الماضي الذي ش����هد دخول 

الفيروس إلى غزة.

غزة تسجل أرقاما قياسية
الصحة: 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بـ »كورونا« بالضفة والقطاع

القدس المحتلة/ االستقالل:
طالب د. جمال زحالقة النائب األس����بق في الكنيست »االسرائيلي«، وعضو 
س����ابق في القائمة العربية المش����تركة، يوم أمس، س����كان الضفة الغربية 
المحتلة، للخروج ومحاصرة المس����توطنات إلجبار العال����م لاللتفات لنضال 

الفلسطينيين.
ودعا زحالقة  إلى انتفاضة شعبية عارمة ضد المستوطنين والمستوطنات 

في الضفة الغربية حتى إنهاء االحتالل.
وق����ال زحالقة خالل تصريحات إلذاعة كان »االس����رائيلية« أنه يمكن ل� 100 
ألف فلس����طيني محاصرة أي مس����توطنة، وحينها يمك����ن للعالم أن ينتبه 

للنضال الفلسطيني.
واعتبر أن التنس����يق األمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يطيل من 

أيام االحتالل ويؤدي إلى إراقة الدماء.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يطمح للحصول على دولة فلسطينية، لكن 

إسرائيل ترفض ذلك بشدة ألنها تريد دولة ثنائية القومية.
وبين زحالقة، أنه يؤيد إنهاء االحتالل وإقامة السالم بما يضمن للفلسطينيين 

حقوقهم بإقامة دولتهم.
وعلى إثر ذلك طالب أعضاء من اليمين في الكنيس����ت اإلس����رائيلي، بفتح 

تحقيق جنائي ضد زحالقة بتهمة »التحريض« على »اإلرهاب«.

زحالقة يدعو النتفاضة شعبية 
عارمة ضد المستوطنين في الضفة
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وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح« 
وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ في 
تغري���دة على »تويتر« له مس���اء الثالثاء، 
الفلسطينية مع  الس���لطة  عودة عالقات 

»إسرائيل« إلى سابق عهدها.
وقال الش���يخ: »عل���ى ض���وء االتصاالت 
التي ق���ام بها س���يادة الرئيس بش���أن 
التزام إس���رائيل باالتفاقي���ات الموقعة 
معنا، واس���تنادا إلى ما وردنا من رسائل 
رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام 
»إس���رائيل« بذلك، عليه س���يعود مسار 

العالقة مع إسرائيل كما كان«.
القوى  اإلع���الن، س���ارعت  ذل���ك  وف���ور 
بهذا  للتنديد  الفلس���طينية  والفصائل 
القرار المفاج���ئ، في الوق���ت الذي كان 
اإلعالن عن  ينتظر  الفلس���طيني  الشارع 
طي صفحة االنقس���ام في ضوء اللقاءات 
الت���ي كانت تجري في حينه القاهرة بين 

وفدي حركتي »حماس« و«فتح«.
وأك���دت الفصائ���ل الفلس���طينية ف���ي 
بياناتها، أن قرار عودة مس���ار العالقة مع 
االحتالل اإلس���رائيلي يمثل انقالبًا على 
كل مساعي الش���راكة الوطنية وتحالفها 
م���ع االحتالل بداًل م���ن التحالف الوطني، 
وهو خروج عل���ى مقررات اإلجماع الوطني 
ومخرج���ات اجتم���اع األمن���اء العامي���ن 
لجه���ود تحقيق  وتعطي���ل  للفصائ���ل 

المصالحة الداخلية.
خيار ال�سلطة الوحيد

الكات���ب والمحلل السياس���ي د. فايز أبو 
شمالة، أكد أن كل من يراهن على السلطة 
الفلس���طينية بأنها س���توقف التنسيق 
األمن���ي وأنها معني���ة بالمصالحة، فهو 
واهم، فمن���ذ قيام الس���لطة كان عملها 
األس���اس مبني على التنسيق والتعاون 
األمني، ولذل���ك ما تم مؤخ���را ال يخالف 

الواقع المتعارف عليه.
وأوض���ح أب���و ش���مالة ف���ي حدي���ث ل� 
الس���لطة حاولت منذ  أن  »االس���تقالل«، 
آيار الماضي الضغط على الدول المانحة 
س���واء األوروبي���ة أو العربي���ة، من خالل 
التلويح بورقة المصالح���ة مع »حماس«، 
ووقف التنس���يق األمن���ي، لكن تبين أن 
كل ذل���ك كان مناورة من ِقبلها ومن ِقبل 
الرئيس محمود عباس، الذي كان ينتظر 

موعد االنتخابات األمريكية وما ستفرزه.
وأكد أن الع���ودة إلى المفاوضات كان وال 
زال الخيار الوحيد للسلطة الفلسطينية، 
رغم أن ذلك )الخيار( ال ينس���جم مع خيار 
المصالحة، وبالتالي ف���إن كل التوقعات 
كان���ت تؤش���ر إلى ع���ودة الس���لطة إلى 

نهجها التفاوضي مع االحتالل.
وأضاف أبو ش���مالة، أن عباس سبق وأن 

أعلن أكثر من مرة أنه قرر تعليق التعاون 
والتنس���يق األمني م���ع االحتالل ووقف 
العم���ل به؛ لكن وبعد أي���ام عادت المياه 
إلى مجاريها، وعادت كل االتفاقيات كما 
كانت، مؤك���دًا أن من ظن أن التنس���يق 

األمني توقفت للحظة فهو واهم.
وتس���اءل الكاتب والمحلل السياسي عن 
دور الشعب الفلس���طيني وكل مكوناته 
مما أس���ماه »العبث الحاص���ل«؟،  فأرضنا 
ُتس���رق وُتنتهك مقدساتنا ونحن نقف 
متفرجي���ن، فاألج���در بن���ا أن تك���ون لنا 
قيادة فلس���طينية تتناسب وتضحيات 
وعطاء شعبنا الفلسطيني تجاه القضية 

الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أبو شمالة، »نحن اآلن أمام حقيقة 
أن السلطة وقعت على اتفاقيات تلزمها 
بالتنسيق األمني، المال مقابل التنسيق 

األمني، لذلك على الش���عب الفلسطيني 
أن يبحث عن خي���ارات أخرى بدياًل لهذا 

الواقع »المخزي«.
الرهان اخلا�سر

 م���ن جانبه تس���اءل الكات���ب والمحلل 
السياس���ي مصطفى الص���واف، عن إذا 
ما كانت الس���لطة الفلس���طينية قطعت 
وأوقفت  االحت���الل،  مع  فعاًل عالقاته���ا 
التنس���يق األمني خالل الفترة الماضية؟ 
مجيًبا، »بالتأكيد ال«، والدليل أنها عادت 
لهذا الخيار وكأنه لم يكن هناك أي قطع 
فالس���لطة  اإلس���رائيليين  للعالقات مع 
غارقة في التنس���يق األمن���ي والعالقات 
م���ع االحتالل من »رأس���ها حتى أخمص 

قدميها«. وفق تعبيره.
وق���ال الص���واف ل���� »االس���تقالل«: »إن 
اإلع���الن الذي حصل بعودة واس���تئناف 

المفاوض���ات م���ع الكيان »اإلس���رائيلي« 
يشكل ضربة قاس���مة لجهود المصالحة 

الفلسطينية.
وأكد أن عودة السلطة لخيار المفاوضات 
القى رفًض���ا ش���عبًيا وفصائلًي���ا كبيًرا، 
مش���ددًا على أن رجوعها لهذا المس���ار 
الخاس���ر، والتزامه���ا باتف���اق »أوس���لو« 
والتنس���يق األمني، يعتبر ع���ودة خائبة 
ودليل عل���ى أن حرك���ة فتح والس���لطة 
بالمصالح���ة،  ترغب���ان  ال  الفلس���طينية 
معتقدي���ن أن المفاوضات والتواصل مع  
الجانب الصهيون���ي يعود بالفائدة على 
القضية الفلسطينية، وهو ما تنفيه كل 

الوقائع على األرض. 
وأض���اف المحلل السياس���ي، أن ما جرى 
في مصر من إظهار أن هناك اتفاق على 
إنج���از المصالحة، ومن ث���ّم الخروج دون 
إعالن عن اتفاق، يعتبر »مناورة« غرضها 
تحمي���ل الطرف اآلخر )حماس(  إفش���ال 

تلك الجهود.
ولفت الص���واف، إل���ى أن الره���ان على 
برئاس���ة  الجدي���دة  األمريكي���ة  اإلدارة 
الديمقراطي جو بايدن، س���يعدل المسار 
ويعطي الس���لطة حقها من خالل العودة 
نق���اط جديدة،  واكتس���اب  للمفاوضات 
يعتبر رهاًنا خاس���ًرا، موضًح���ا أن »أوباما 
الذي كان بايدن نائًبا له لم يحرك ساكًنا 
ولم يزل مس���توطنة ول���م يمنع التمويل 

لالستيطان في عهده.
وتس���اءل »إذن كيف يمك���ن لبايدن أن 
يقدم لها ما ترغب به الس���لطة، فأقصى 
شيء يمكن أن يقدمه الرئيس األمريكي 
الجديد للس���لطة هو إع���ادة فتح مكتب 
منظمة التحرير في أمريكا، وعودة الدعم 
األمريكي للوكالة )أون���روا( وإعادة الدعم 

العربي للسلطة.

تحليل: عودة السلطة للمفاوضات مع االحتالل رهان خاسر وانقالب على مقررات اإلجماع الوطني
غزة / حممد اأبو هويدي:

اأك��د حمل��ان �سيا�س��يان، اأن ع��ودة ال�س��لطة 
كي��ان  م��ع  املفاو�س��ات  اإىل  الفل�س��طينية 
الحت��ال »الإ�س��رائيلي« كان متوقًع��ا، كونها 
)ال�س��لطة( اتخ��ذت منها خياًرا ا�س��راتيجًيا 
ووحي��دا للتعام��ل مع الكي��ان للمحافظة على 

وجودها وكيانها الذي بات مرتبًطا با�ستمرار 
التفاو�ض والتن�سيق الأمني املرفو�ض ف�سائلًيا 
و�س��عبًيا، مل��ا يلحق��ه من �س��رر بالغ بالق�س��ية 

الفل�سطينية.
ل���  منف�س��لة  اأحادي��ث  يف  املحل��ان  وق��ال 
»ال�ستقال«: » اإن الإعان الذي ح�سل بعودة 

وا�ستئناف املفاو�سات مع كيان الحتال ي�سكل 
�سربة قا�سمة جلهود امل�ساحلة الفل�سطينية«، 
موؤكدين اأن عودة ال�سلطة ل�ستئناف العاقات 
الطبيعية مع الحتال، قوبل برف�ض �س��عبي 
وف�س��ائلي كبريي��ن، باعتب��اره ا�ست�س��اما م��ن 

ال�سلطة لإماءات وا�سراطات الحتال.

غزة/ االستقالل:
قال���ت فصائ���ل المقاومة في غ���زة، يوم أم���س، إن إعادة 
الس���لطة الفلس���طينية العمل باالتفاقيات مع االحتالل 
اإلس���رائيلي »انحراف عن المس���ار الوطني وانقالب على 

مخرجات اجتماع األمناء العامين«.
وذكرت الفصائل في بيان لها، أن خطوة السلطة »ال تمثل 
إال مزيًدا من االرته���ان للهيمنة الصهيوأمريكية، وإعادة 
تسويق الوهم المسمى بالتسوية السياسية من جديد«.

ورأت الفصائل أن »الس���لطة قدمت خدمة مجانية للعدو 
الصهيون���ي ووضعت العراقي���ل في مس���ار المصالحة 

الفلسطينية«.
ووصفت فصائل المقاومة عودة التنسيق األمني والعمل 
باالتفاقيات مع الكيان اإلسرائيلي ب�«الطعنة آلمال شعبنا 

في تحقيق وحدة حقيقية«.
وأك���دت أن »الره���ان عل���ى باي���دن )الرئي���س األمريكي 
المنتخب جو( ف����ي إنصاف قضيتن����ا الوطنية وتحقيق 
آمال شعبنا في تحرير وطنه والعودة إلى دياره التي هجر 

منها، هو رهان خاسر وليس من الواقع بشيء«.
وأشارت إلى أن »المصلحة الوطنية تقتضي عماًل وحدويًا 
جامعًا على أرض الميدان يعزز الوحدة الحقيقية ويحقق 
الش����راكة الوطنية بما يخدم قضيتن����ا الوطنية وتحقيق 
آم����ال ش����عبنا وليس االرتم����اء في األحض����ان األمريكية 
والصهيوني����ة والتعل����ق بأحب����ال التف����اوض والس����الم 

المزعوم«.
وشددت على أن القرار »ال يقل خطورة عن التطبيع المخزي 
الذي تسير به بعض األنظمة العربية، ألنه يعطي المبرر 

لهذه األنظمة المتساقطة للتطبيع مع االحتالل«.
وطالبت فصائل المقاومة السلطة ب�«الرجوع عن هذا القرار 
والكف عن ممارس���ة سياس���ة التفرد بالقرار السياس���ي، 
والدفع بقوة باتجاه تحقي���ق وحدة وطنية حقيقية تقوم 

على أساس الحفاظ على ثوابت شعبنا«.
وفي السياق، أدانت الفصائل زيارة وزير خارجية البحرين 
للكيان اإلسرائيلي، ورأت في ذلك »تعبًرا عن حالة الهوان 

التي وصل إليها المطبعون«.
ودعت فصائ���ل المقاوم���ة الفصائل كاف���ة واألحرار في 
األمة لتش���كيل جبهة عريضة لمواجهة التنسيق األمني 

والتطبيع مع االحتالل.
وكان عض���و اللجن���ة المركزية لحركة فتح وزير الش���ؤون 
المدنية حس���ين الش���يخ أعل���ن عن ع���ودة العالقات مع 

االحتالل اإلسرائيلي كما كانت.
وكتب الشيخ عبر »تويتر«: »على ضوء االتصاالت التي قام 
بها الرئيس بش���أن التزام إسرائيل باالتفاقيات الموقعة 
معنا، واس���تناًدا إلى ما وردنا من رس���ائل رسمية مكتوبه 
وشفوية بما يؤكد التزام »إسرائيل« بذلك، وعليه سيعود 

مسار العالقة مع »إسرائيل« كما كان«.
وكان الرئيس محم���ود عباس أعلن مس���اء 19 مايو/ أيار 
الماضي عن أن منظمة التحرير ودولة فلس���طين أصبحتا 
في حل من جميع االتفاقيات م���ع الحكومتين األمريكية 
واإلس���رائيلية ومن جميع االلتزام���ات المترتبة عليها، رًدا 

على مخطط ضم أراضي الضفة ل�«إسرائيل«.
والقى قرار السلطة إعادة العمل باالتفاقيات مع »إسرائيل« 

استنكاًرا واسًعا من الفصائل الوطنية واإلسالمية.

ارتهان للهيمنة »الصهيو أمريكية«
فصائل المقاومة: إعادة العالقات مع االحتالل خطوة »ال تقل خطورة عن التطبيع«
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )524/ 2020(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العام���ة لألراضي والعقارات بغزة 
الس���يد: مريم سلمان سالم أبو مزيد من سكان الزوايدة هوية رقم 
907281612 بصفته وكيال عن محمد عبد المجيد سلمان أبو مزيد 

بموجب وكالة رقم: 1362 / 2019 الصادرة عن دير البلح
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في

القطعة 2340 القسيمة 50 المدينة  النصيرات
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح 
المعاملة. وفي حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو 
أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 
الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ: 11/18 

/ 2020م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )523/ 2020(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العام���ة لألراضي والعقارات بغزة 
الس���يد: يحيى عيد علي ش���بير من س���كان خانيونس هوية رقم 
972375653 بصفت���ه وكي���ال ع���ن اكرم احمد حم���ودة المصري 
وس���لوى احمد حمودة المصري وسراري س���ليمان أحمد المصري 

وحمودة احمد حمودة المصري
بموجب وكالة رقم: 2425 / 2020 الصادرة عن خانيونس 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
القطعة 81 القسيمة 2 المدينة  خانيونس

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح 
المعاملة. وفي حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو 
أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 
الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 11/18 

/ 2020م

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

اإعالن �ضادر عن بلدية بني �ضهيال
تعل���ن بلدي���ة بن���ي س���هيال لإلخ���وة المواطني���ن المتصرفين 
والمجاورين ألرض القس���يمة)16( من القطعة  رقم )214( أراضي 
بني س���هيال المسماة –  ارميضة الغربية   – حي االنصار -  شارع 
الروضة، والبالغ مس���احة القسيمة اإلجمالية )126148( متر مربع 
بأنه قد تقدم لها المواطن /   محمد نهاد سعد الله ابو خاطر  من 
سكان بني سهيال ، وسند الملكية  باسم/   سليمان سالمة محمد 
اب���و خاطر ، من أرض القس���يمة المذكورة بغ���رض الحصول على 
إذن بناء دور ارضي مقترح مع خدمات     على مس���احة المقس���م 
المخصص له حس���ب الخرائط المودعة ل���دى البلدية وذلك طبقا 
للطل���ب والمخططات المودعة لدى قس���م التخطي���ط و التنظيم 

بالبلدية .
         ف���كل م���ن لديه اعتراض على الملكي���ة أو الطلب ، عليه أن 
يقدم اعتراضه لدى قس���م التخطيط  والتنظي���م بالبلدية خالل 
)خمس���ة عشر يوما( من تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض 

بعد التاريخ المذكور .

عـــــــالء ر�ســوان                    حمدان ر�سوان
الق�سم القــــــــانوين                 رئي�س البلدية

وخصص����ت إدارة س����جون االحت����الل مؤخًرا 
قس����م )3( في س����جن »جلبوع« لحجر األسرى 
المصابين بالفيروس ف����ي ظروف تفتقر إلى 
أدنى مقومات الرعاية الطبية، ما ينذر بتفاقم 

أوضاعهم الصحية.
وبلغ ع����دد اإلصاب����ات بفي����روس كورونا في 
صفوف األس����رى الفلس����طينيين 132حالة، 
بينهم اثنان اكتشفت إصابتهما بعد يوم من 
اإلفراج عنهما، وفق نادي األسير الفلسطيني.

»اأكامول وليمونة«
وأكد رئيس هيئة ش����ؤون األسرى والمحررين 
ق����دري أبو بكر، أن األس����رى يواجهون أوضاًعا 
صعبة ومقلق����ة في ظل سياس����ية اإلهمال 
الت����ي تمارس����ها  واالس����تهتار المتعم����د 
إدارة الس����جون »اإلس����رائيلية« بحق األسرى 
المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم، 
محذرًا من ارتفاع أع����داد المصابين بصفوف 

األسرى. 
وأوضح أبو بكر خالل حدثيه ل�«االستقالل«، أن 
ادارة سجون االحتالل ال توفر العالج و الرعاية 
الصحية الالزمة لألسرى المصابين، وتكتفي 
يوميًا بإعطاء »حبة ليمون واحدة« لكل غرفة، 
وحبة »أكامول« لكل أسير مصاب بالفيروس، 
مش����يرًا إلى أن عدد األس����رى المصابين في 
س����جون االحت����الل بلغ حتى اللحظ����ة )132( 
مصاب، م����ع إمكانية زيادة ع����دد المصابين 
خالل الساعات القادمة بعد اكتشاف اصابات 

جديدة في سجني »عوفر وشطة«. 
وبي����ن أن االحتالل يتجاهل فحص األس����رى 
خاصة بعد شفائهم من اإلصابة، كما يماطل 
في س����حب العين����ات الجديدة من األس����رى 

الذين تظهر عليه����م األعراض والمخالطين، 
إضاف����ة الى االقتحام����ات اليومي����ة لغرف و 
أقسام االسري مما يضعهم في دائرة الخطر 
ويعرضهم لإلصاب����ة بالفيروس، الفتًا الى أن 
االحتالل يتعمد ايص����ال الفيروس لصفوف 

االسري من خالل السجانين. 
ون����ّوه إلى أن االحتالل يمنع توفير احتياجات 
األسرى من المعقمات والمنظفات للوقاية من 
كورونا، حيث سحب مؤخرا نحو 140 صنًفا من 
المواد »كانتينا« السجن من بينها المنظفات 
والمعقمات، ثم وف����ر الكمامات وبعض مواد 

التنظيف لشرائها على حسابهم الخاص.

ودع����ا أبو بك����ر المؤسس����ات الحقوقية وعلى 
رأس����ها األم����م المتح����دة، ومنظم����ة الصحة 
العالمي����ة إلى ضرورة الضغ����ط على االحتالل 
لإلف����راج عن األس����رى المرضى وكبار الس����ن 
ووقف اقتحام غرف األسرى ووقف االعتقاالت 
اليومية، والس����ماح بوجود لجنة طبية محايدة 

لإلشراف على األسرى صحًيا.
اإهمال متعمد 

ب����دوره، أكد المتحدث باس����م مهجة القدس 
لألس����رى والش����هداء محم����د الش����قاقي، أن 
االحت����الل يتعامل م����ع األس����رى المصابين 
بفيروس كورونا وفق سياسية اإلهمال الطبي 

كسالح وسياس����ة معدة مس����بقًا لتعريض 
األس����رى للموت البطيء وزرع األمراض داخل 
أجس����ادهم، دون مراع����اة للقوانين واألعراف 

الدولية والقواعد اإلنسانية.
وقال الشقاقي خالل حديثه ل�«االستقالل«:« 
إن االسرى المصابين بكورونا داخل السجون 
يعيش����ون مع أوجاعهم دون توف����ر الرعاية 
الصحي والعالج مناس����ب لهم، فيما تكتفي 
ادارة الس����جون بمنحهم بعض المس����كنات 
التي ال ترتقي لحجم الخطر الذي يتعرضون 

اليه داخل السجون«. 
وأضاف أن االس����ري يواجه����ون خطر كورونا 

بإمكانياته����م البس����يطة، فيعتم����دون على 
الماء فقط لتعقيم وتنظيف غرفهم، وشراء 
بعض األعش����اب المتوفرة بالكنتينا لتقوية 

مناعتهم وتخفيف آالمهم. 
وأوض����ح أن إدارة الس����جون تتعم����د حرمان 
األس����رى وخاصة مصابي كورون����ا من التزود 
كالمنظف����ات  الوقائي����ة  باحتياجاته����م 
والمعقم����ات، وتواص����ل اقتح����ام غرفه����م 
واالخت����الط بهم ما ينذر بتس����جيل إصابات 
جدي����د بالفي����روس، خاص����ة في ظ����ل عدم 
مصداقي����ة االحت����الل بأع����داد المصابي����ن 
والتكتيم على أوضاعهم الصحية، مؤكًدا أن 
االحتالل تعمد في نش����ر الفي����روس للغرف 

وأقسام األسرى. 
وبي����ن أن إدارة الس����جون س����حبت مؤخ����ًرا 
المنظفات والمعقمات من »كانتينا« السجن 
وترف����ض إدخالها، تطبيق����ًا لتوصيات لجنة 

أردان، فيما 
يتم حج����ر األس����رى المصابي����ن بالفيروس 
في قس����م )3( بس����جن »جلبوع« الذي ال يوجد 
ب����ه أي مقوم����ات للنظافة أو الحج����ر الصحي 
المناسب، األمر الذي يزيد من معاناة األسرى، 
مش����ددا على ضرورة نقل االس����ري المصابين 
الى مستش����في يتوفر فية المعدات الطبيه 
حتى يمتثلون الى الشفاء وأال يكونوا فريسة 

لالمراض و الفيروسات. 
وش����دد على ضرورة قيام المؤسسات الدولية 
ومؤسسات حقوق اإلنس����ان بالتدخل الفوري 
من أجل إنقاذ حياة األسرى المصابين ، في ظل 
اهمال ادارة السجون بتقديم العالج المناسب 

لهم، والتكتيم على أوضاعهم الصحية.

في جريمة »إسرائيلية« جديدة بحقهم

هكذا »يعالج« االحتالل األسرى المصابين بـ »كورونا«!
غزة/دعاء احلطاب:

ل تكتفي �ســلطات الحتالل »الإ�ســرائيلي« تكبيل 
حريــة الأ�ســرى الفل�ســطينيني ب�ســتي الو�ســائل 
وال�ســاليب، بــل تتفــن يف غر�ــس الأمرا�ــس على 
فري�ســة  لتبقــى  باأج�ســادهم،  األوانهــا  اختــالف 

لهــا، ي�ســقط مــن بينهــم �ســهداء و يبقــي اآخــرون 
اأ�ســرى للقيــد واملر�س يف اآن واحــد، ذلك من خالل 

ال�ستمرار ب�سيا�سية الإهمال الطبي املتعمد. 
ويف ظــل تف�ســي فريو�ــس كورونا امل�ســتجد »كوفيد 
19« داخل اأروقة زنازين الحتالل »الإ�سرائيلي«، 

تبقــى حبة ُم�ســكن »اأكامول« وليمونــة لكل غرفة 
اأ�ســرى، هي »العالج« الوحيد الذي يقدم لالأ�ســرى 
امل�ســابني بالفريو�ــس، مهمــا بلــغ حجــم اآلمهــم و 
خطورة حالتهم ال�سحية، الأمر الذى يعك�س مدى 

ال�ستهتار املتعّمد بحق الأ�سرى الفل�سطينيني.
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دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء

 حمكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
 اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية 

رقم 2019/13496
نعلن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضي���ة التنفيذية رق���م 2019/13496 والمتكونة فيما بين طالب 
التنفيذ / رياض فوزي ديب صالح والمنفذ ضده / س���هيل نعمان منصور 
زويد واخر الش���قة الواقعة في الدور االول والبالغ مس���احتها حوالي 135 
مت���ر نربع وهي عضم وغير مقطعة من الداخل فقط يوجد س���ور خارجي 
للش���قة بها فتحات ش���بابيك وليس لها باب مع العلم بأنه تقدم لشراء 

الشقة متزايد مبلغ وقدره )19000 دوالر امريكي( 
فعلى مني رغ���ب بالدخول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في اوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بعد دفع قيمه 
التأمين بواقع %5 من قيمة التخمين وان الرسوم والداللة واالنتقال على 
نفقة المشترى علما بان المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم 

الخميس بتاريخ 2020/12/3م

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اخطار لتنفيذ حكم �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 

بداية غزة يف  الق�ضية التنفيذية رقم 2020/10020 
الى المنف���ذ ضدهم / -1وجدان علي احمد كبة الحلبي »أبو ش���عبان بعد 
الزواج« -2«احمد س���امح« علي احمد علي كبة الحلبي -3«محمد نادر« علي 

احمد علي كبة الحلبي -4«محمد بدر الدين« علي احمد علي كبة الحلبي 
طبقا للحكم الصادر ض���دك من محكمة بداية غزة في القضية الحقوقية 
رقم 2019/761 تنفيذ عيني والص���ادر بتاريخ 2020/1/29 لصالح طالب 
التنفي���ذ / نقوال عيس���ى نقوال الترزي وإبراهيم عيس���ى نق���وال الترزي 
والقاض���ي بتنفيذ عق���د االتفاق على بيع محالت تجاري���ة المحرر بتاريخ 
2005/6/19 وعق���د االتف���اق على بيع المحرر بتاري���خ 2009/6/15 ضمن 
المب���رز م/2 تنفيذ عيني لذلك عليك تنفي���ذ الحكم الصادر في القضية 

رقم 2019/761 تنفيذ عيني . 
لذل���ك عليك الحضور الى دائ���رة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحض���ر خالل المدة المذك���ورة فإنك تعد ممتنعًا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في 2020/11/18م

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

اعالن وراثة �ضادر عن حمكمة خانيون�س ال�ضرعية 
لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة كوارع 
بخانيونس بتاري���خ 2020/11/18م تبين ان المرحوم فؤاد خليل منصور 
الجبور من خانيونس قد انتقل الى رحمه الله تعالى بتاريخ 2017/2/7م 
في القاهرة وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته هنده ياسين 
محم���د العقاد المش���هورة الجبور وف���ي اوالده المتولدين  له منها وهم 
م���روان ورائف ومحمد ورائد  ومروه وس���ونيا وابتس���ام ومنال ثم بتاريخ 
2020/2/11م توفيت هذه المذكور وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي 
في اوالدها المتولدين لها من زوجها فؤاد خليل منصور الجبور المذكور 
المتوفى قبلها وهم مروان ورائف ومحمد ورائد ومروه وس���ونيا وابتسام 
ومن���ال فقط وال وارث للمتوفين المذكورين س���وى من ذكر وليس لهما 
وصية واجبة او اختيارية وليس لهما اوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا 
ورثة س���وى من ذكر وألج���ل اعطاء الورثة المذكوري���ن حجة وراثة تبين 
نصيب كل وارث شرعا وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة 
مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ 

هذا االعالن وحرر في 2020/11/18م

    قا�سى حمكمة خانيون�س ال�سرعية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / عالم صالح س���ليمان محارب عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)806710818( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

نيويورك / االستقالل:
قال المندوب الدائم لدولة فلس����طين لدى األمم 
المتحدة الس����فير رياض منص����ور إنه في الوقت 
الذي تعم����ل فيه الدول في جمي����ع أنحاء العالم 
على حماية مواطنيها وبنيتها التحتية من ويالت 
الك����وارث الطبيعية، فإن منازل الفلس����طينيين 
اإلس����رائيلي  للتدمير  تتع����رض  وممتلكاته����م 

بشكل عقابي ممنهج.
وأش����ار إل����ى أن »إس����رائيل« تواصل مس����يرتها 
مئ����ات  لحرم����ان  أدت  الت����ي  االس����تيطانية 
الفلسطينيين من ممتلكاتهم وسبل عيشهم، ما 
خلق المزيد من االحتياجات وعّرض حياة الفئات 
األكثر ضعًفا، بمن فيهم النساء واألطفال، للخطر.

جاء ذلك في ثالث رسائل متطابقة بعثها السفير 
منصور إلى كل من: األمين العام لألمم المتحدة، 
ورئي����س مجل����س األمن لهذا الش����هر )س����انت 
العامة  الجمعية  ورئيس  والغرينادين(،  فنسنت 
لألمم المتحدة، بش����أن السياس����ات والممارسات 
غي����ر القانونية الذي يواص����ل االحتالل ارتكابها 
ضد الش����عب الفلسطيني بقسوة ووحشية حتى 

في ظل الوباء العالمي.

وأضاف أن الس����لطة القائم����ة باالحتالل تتباهى 
بخططه����ا لبناء المزي����د من المس����توطنات في 
فلس����طين المحتلة، في انته����اك صارخ للقانون 
الدول����ي وقرارات األمم المتحدة، بما في ذلك قرار 
مجلس األم����ن 2334، متجاهلة النداءات الدولية 

لوقف هذه الممارسة غير القانونية.
ولف����ت إلى أنه باإلضافة إل����ى خطط بناء ما يقرب 
من 5000 وحدة استيطانية أعلنت عنها السلطة 
القائمة باالحتالل مؤخ����ًرا، فتحت عملية تقديم 
العطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية 

في مستوطنة »جفعات همتوس«.
وأوضح أن هذه الخطة، إذا ما تم تنفيذها، فإنها 
ستعزل مدينة بيت لحم، وتفصلها عن القدس، 
األمر الذي س����يقوض بش����كل خطير ما تبقى من 
إمكانات تحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل 

عام 1967.
وأدان منصور كافة المحاوالت ومن ضمنها الزيارة 
التي سيقوم بها وزير خارجية الواليات المتحدة 
لمس����توطنة »بس����اغوت«، ألن ه����ذه المحاوالت 
تضفي ش����رعية على االستيطان وسرقة األراضي 

الفلسطينية المدانة دولًيا.

ونوه إلى ممارس����ة االحتالل المس����تمرة للعنف 
غير المشروع، والتي من خاللها تقوم باالستيالء 
عل����ى جثامين الفلس����طينيين الذي����ن قتلتهم 
واحتجازها، مس����لًطا الضوء على قضية الشهيد 
كم����ال أب����و وع����ر )46 عاًما( الذي استش����هد في 
سجون االحتالل األسبوع الماضي نتيجة اإلهمال 

الطبي.
وأش����ار إلى اعتقال االحتالل حالًي����ا ما يقرب من 
5000 فلسطيني في سجونها، بما في ذلك مئات 
األطفال والنس����اء، إلى جانب اعتقالها العشرات 
دون تهم����ة أو محاكمة، من خالل الممارس����ة غير 

القانونية لالعتقال اإلداري.
وش����دد منصور على أن المجتمع الدولي يتحمل 
مس����ؤولية قانونية وإنس����انية وأخالقية إلنهاء 
أط����ول احتالل عس����كري ف����ي التاري����خ الحديث 
ومس����اعدة الش����عب الفلس����طيني عل����ى تقرير 

المصير واالستقالل.
وناش����د كافة الدول التصرف بش����كل مس����ؤول 
وعاجل، بش����كل فردي وجماعي، لدع����م القانون 
الدولي فيما يتعلق بقضية فلس����طين، وتنفيذ 

جميع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة.

منصور: منازل الفلسطينيين تتعرض للتدمير بشكل عقابي ممنهج

رام الله / االستقالل:
قال االئت����الف الوطني الديمقراط����ي إن قرار 
التنسيق  اس����تئناف  الفلس����طينية  السلطة 
األمني مع االحتالل يمثل خرقًا لكافة القرارات 
التي اتخذها المجلس الوطني بدورته األخيرة.

وأض����اف بيان لالئت����الف الذي يض����م جبهة 
العربية  التحرير  الفلسطينية وجبهة  التحرير 
والجبهة العربية الفلس����طينية جبهة النضال 
الشعبي الفلسطيني أن اإلجراءات اإلسرائيلية 
ضربت بع����رض الحائط االتفاقي����ات الموقعة 
إضافًة إلى أنها تعتبر مرحلة منتهية ولم تعد 

قائمة.
وأكدت ق����وى االئت����الف أن الق����رار المفاجئ 
تكريس للمرحلة االنتقالية وتتعارض مع قرار 
الرئيس واجتماع القيادة الفلس����طينية الذي 

ترأس����ه محمود عباس في 2020/5/19 وكذلك 
مخرجات اجتماع األمناء العامون في الثالث من 
أيل����ول من العام الجاري، الذي أكد على التحلل 

من كافة االتفاقيات الموقعة.
كما لفتت إلى أن القرار ضربة للمنظمة ولكافة 

مؤسساتها قراراتها وفصائلها الوطنية.
ودعا االئتالف الوطني الديمقراطي إلى انتظام 
عم����ل المؤسس����ات الوطنية وف����ي مقدمتها 
اللجنة التنفيذية برئاسة عباس لمعالجة كافة 
القضاي����ا وباعتبارها مرجعية حقيقية وفعلية 
للسلطة وللشعب الفلسطيني في كافة أماكن 

تواجده.
وكان عضو اللجن����ة المركزية لحركة فتح وزير 
الشؤون المدنية حسين الشيخ أعلن عن عودة 

العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي كما كانت.

وكت����ب الش����يخ عب����ر »تويت����ر«: »عل����ى ضوء 
االتصاالت التي قام بها الرئيس بش����أن التزام 
إسرائيل باالتفاقيات الموقعة معنا، واستناًدا 
إلى م����ا وردن����ا من رس����ائل رس����مية مكتوبه 
وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه 

سيعود مسار العالقة مع إسرائيل كما كان«.
وكان الرئي����س محمود عباس أعلن مس����اء 19 
مايو الماض����ي عن أن منظم����ة التحرير ودولة 
فلسطين أصبحتا في حل من جميع االتفاقيات 
مع الحكومتين األمريكية واإلس����رائيلية ومن 
جمي����ع االلتزام����ات المترتبة عليه����ا، رًدا على 

مخطط ضم أراضي الضفة ل�«إسرائيل«.
والقى قرار الس����لطة إعادة العمل باالتفاقيات 
مع »إسرائيل« اس����تنكاًرا واسًعا من الفصائل 

الوطنية واإلسالمية.

»االئتالف الديمقراطي«: استئناف التنسيق 
األمني ضربة للمنظمة ومؤسساتها وفصائلها

واشنطن/ االستقالل:
طالب 40 عضو كونغرس اإلدارة األميركية التدخل لدى »إس���رائيل« لوقف سياسة هدم 
المنازل الفلسطينية وسياسات التهجير ومعارضة نواياها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وعبر أعضاء الكونغرس في رس���الة وجهوهها يوم أمس، لوزير الخارجية األميركي مايكل 
بومبيو، عن إدانتهم لهدم قوات االحتالل االس���رائيلي القرية البدوية حمصة في منطقة 

األغوار الفلسطينية، ما تسبب في تهجير ٧٣ مواطًنا بينهم ٤١ طفاًل.
ووصفت الرس���الة ما يجري بأنه زحف لسياسات الضم االسرائيلية لألراضي الفلسطينية 

الذي ما كان ليحدث لوال موقف الحكومة األميركية الصامت.
وطالب البيان وزير الخارجية بإدانة سياسات هدم المنازل الفلسطينية التي طالت سابًقا 
قري���ة الخان األحمر، وفحص إن كانت معدات عس���كرية تبرعت به���ا الحكومة األمريكية 

ل�«إسرائيل« قد استخدمت في عمليات هدم القرية الفلسطينية.
واعتبرت الرس���الة إجراءات الحكومة اإلسرائيلية بأنها تهدف إلى تهجير الفلسطينيين 

من أراضيهم.
وتأتي هذه الرس���الة ف���ي الوقت الذي ينوي فيه وزير الخارجي���ة األمريكي مايك بومبيو، 
القي���ام بزيارة إل���ى مرتفعات الجوالن المحتل والمس���توطنات اإلس���رائيلية في الضفة 

الغربية.

40 عضو كونغرس يدينون سياسات 
التهجير وهدم منازل الفلسطينيين

جنين/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ئون األس���رى والمحررين ف���ي محافظة جنين، ي���وم أمس، إن 
س���لطات االحتالل في محكمة »سالم« مددت اعتقال عدد من أسري المحافظة 

بدعوى استكمال التحقيق.
 وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن محكمة س���الم م���ددت اعتقال عدد من 
األس���رى 8 أيام؛ وهم محمد الس���عدي، أش���رف طحاينة، فادي زكارنة، محمد 

جعايصة، محمد حويل، ومحمد ستيتي.
ومددت المحكمة اعتقال أحمد نشرتي 10 أيام، وعالء بيطاوي 7 أيام.

وأوضح���ت الهيئ���ة أن محكمة س���الم أجل���ت محاكم���ة أحمد ن���زال لتاريخ 
2020/12/21، وعب���ادة الغ���ول لتاريخ 2020/12/30، وأحمد س���الطنة لتاريخ 

.2020/12/30
 وأصدرت المحكمة حكمًا بحق األسير أحمد نواهضة بالسجن شهرين وغرامة 

5000 شيقل.

محكمة »سالم« تصدر أحكامًا 
بحق 12 أسيًرا من جنين
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أعلن أن���ا المواطن / محم���د على محمد اب���و وردة عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800586737( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / أكرم باج���س جميل البردويل عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801568007  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / نافذ حمدي جبر الش���مالي  عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم )  
901313510( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / هاني عبد الل���ه محمد جودة عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800472847( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عبد الله محمد جمعة ابو ش���لهوب 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800287768( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / اش���رف حمدان عطي���ه الحمايده 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903872380( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / جهاد ف���وزي محمد الحمايده عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800745770( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / س���عديه حس���ين ابراهيم شعبان 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)904365160( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواط���ن /-صابرين رضوان خلي���ل ابو زيد 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400725289( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / غاده منصور محم���د ابو درب عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)903115079( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / محمد فايز خليل الش���ريف عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802946038( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / هيفاء سمير ابو زيد عن فقد بطاقة 
هويتي الش���خصية التي تحمل رقم )800884272( 
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا إلى أقرب 

مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / س���اهر خالد احم���د حجازي عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802009415( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواط���ن / حنين خليل محم���د جربوع عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)400888210( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / نص���ر صالح س���ليمان النجادي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900996406( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
نظم����ت جمعي����ة أبناء البي����رة وهيئات رس����مية 
وش����عبية يوم أمس، وقفة بمدينة البيرة وس����ط 
الضف����ة الغربي����ة المحتل����ة، منددة بزي����ارة وزير 
الخارجي����ة األمريك����ي مايك بومبيو لمس����توطنة 

»بساجوت« المقامة على أراضي المدينة.
وأقيمت مستوطنة »بس����اجوت« في منطقة جبل 
الطويل ع����ام 1981، على أراضي مدينة البيرة في 

الجهة الشرقية، ويملكها مواطنون من المدينة.
وخالل الوقفة، قال نائب رئيس حركة فتح وعضو 
اللجنة المركزية للحركة محمود العالول إن: »الوقفة 
لمواجه����ة زيارة وزير الخارجية لمنطقة محتلة من 

قبل مستعمرين هنا«.
وأضاف أن »المسألة ليست مفاجأة، فكل اإلدارات 
األمريكية المتعاقبة منحازة لالحتالل، ودائما يأتي 
الرئيس األمريكي ليعطينا بعض الوعود وتتبخر 

بعد انتخابه، ويقولوا انتظر لالنتخابات القادمة«.

وأك����د أن األمريكيين هم ش����ركاء ه����ذا االحتالل 
ويمارسون االحتالل في كل موقع.

ولف����ت إل����ى أن اإلدارة الحالي����ة تتب����رع بالجوالن، 
وتس����عى من أجل إقرار االستيطان وتشرع الضم 

في مواجهة الشعب الفلسطيني.
وتابع العالول »الش����عب بقي لوحده واألمة ذهبت 
للتطبيع، رغم الحصار واأللم واألوضاع االقتصادية 
الصعبة، فالش����عب الفلس����طيني متجذر باألرض 
ومتمس����ك بها وجاهز من أجل التضحية حتى لو 

سار التاريخ بطيئا ولكن الحتمية ال محالة«.
ودع����ا العالول الكل الفلس����طيني إلى التماس����ك 
والعمل معا، مؤكدا على أن التناقض األساسي مع 

االحتالل ومع السياسة األمريكية.
بدوره، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
واصل أبو يوس����ف، إلى تسريع المحكمة الجنائية 
الدولية لمحاكمة االحت����الل على جرائمه، وتوفير 

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد أبو يوس����ف أن »الش����عب الفلسطيني الذي 
يدفع كل التضحيات الجس����ام لن يس����مح بهذه 
المخطط����ات التصفوية، بل س����يبقى متمس����كا 
بثوابت����ه وحقوق����ه ومقاومته، من أج����ل حريته 
واس����تقالله وضم����ان إقام����ة دولته وح����ق عودة 

الجئيه«.
م����ن جانبه، اس����تنكر نائب رئيس بلدي����ة البيرة 
جمال ش����لطف زيارة بومبيو للمس����توطنة، معبرا 
ع����ن رفض أهال����ي المدينة ومؤسس����اتها لهذه 
الزي����ارة، خصوصا وأنها مقامة على أراض يملكها 
مواطنون وعائالتهم ف����ي موقع جبل الطويل من 

أبناء المدينة.
وعقب الوقف����ة، انطلقت مس����يرة باتج����اه بوابة 
المس����توطنة ف����ي المنطقة الش����رقية، حيث قام 
عش����رات الش����بان بإش����عال اإلطارات المطاطية، 
أعقبها اندالع مواجهات مع قوات االحتالل الذين 

يتواجدون في المكان.

البيرة: وقفة منددة بزيارة بومبيو لمستوطنة »بساجوت«

الخليل/ االستقالل:
وضع مستوطنون بحماية جيش االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، »شمعدانا« 

كبيرا على سطح الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل.
وأفاد مدي���ر الحرم االبراهيمي حفظي أبو س���نينة، أن المس���توطنين وضعوا 

الشمعدان على سطح الحرم، إلحياء أحد األعياد اليهودية.
وعدَّ »أبو سنينة« هذا العمل اعتداء صارخًا، واستفزازًا لمشاعر المسلمين، مؤكدا 

أن الحرم اإلبراهيمي مسجد إسالمي خاص بالمسلمين.
ا، بدعوى  ويمنع االحتالل رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي عشرات المرات شهرًيّ
عدم إزعاج المستوطنين، الذين استولوا على قسم كبير من المسجد عقب مجزرة 

الحرم اإلبراهيمي عام 1994.

مستوطنون يضعون 
»شمعدانا« على سطح 

الحرم االبراهيمي بالخليل

رام الله / االستقالل:
ش����نت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
ي����وم أمس، حملة ده����م وتفتيش 
واعتق����االت، في مناط����ق مختلفة 

بالضفة الغربية المحتلة.
فف����ي رام الل����ه، اعتقل����ت ق����وات 
االحت����الل اإلس����رائيلي مواطنًا، من 

قرية صفا غرب المدينة.
وأف����ادت مصادر محلي����ة، أن قوات 
االحت����الل اعتقلت المواطن ياس����ر 
كراج����ة، بع����د أن داهم����ت منزله 

وفتشته.
وأضافت المصادر، أن قوات االحتالل 
أغلقت مدخل قرية ش����قبا ش����مال 
غرب رام الله، ومنعت المواطنين من 

الدخول والخروج منها.

وف����ي طولك����رم، اعتقل����ت ق����وات 
خمس����ة  اإلس����رائيلي  االحت����الل 
مواطني����ن، خ����الل عملي����ات دهم 
وتفتي����ش، نفذته����ا ف����ي مناطق 

مختلفة من المحافظة.
وطالت عمليات االعتقال 5 أس����رى 
محرري����ن هم، يحي����ى جمال صوي 
)25 عاما(، رامي سمير أبو سمرة )28 
عام����ا(، من الح����ي الجنوبي بمدينة 
طولك����رم، عبد الل����ه خضر رصرص 
)39 عام����ا(، من ضاحية رتاح جنوب 
المدين����ة، وعدن����ان أحمد حس����ن 
الحصري )54 عاما( من سكان مخيم 
طولكرم، ومثني ف����واد عبد الرحيم 
ربع، من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وف����ي بيت لح����م، اعتقل����ت قوات 

من  شابين،  اإلس����رائيلي  االحتالل 
مخيم الدهيشة جنوب المدينة.

وأف����ادت مصادر محلي����ة، أن قوات 
االحتالل اعتقلت محمد عبد الكريم 
هماش )32 عام����ا(، وحماده محمد 
سراحنة )17 عاما(، بعد دهم منزلي 

ذويهما وتفتيشها.
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي ش����ابين، من بلدة بيت 

امر، شمال المدينة.
وأف����ادت مصادر محلي����ة، أن قوات 
الش����ابين محمد  اعتقلت  االحتالل 
فخ����ري خلي����ل )24 عام����ا(، ومحمد 
إبراهي����م ع����رار )24 عام����ا(، أثن����اء 
تواجدهما في م����كان عملهما في 

الداخل الفلسطيني المحتل.

مداهمات واعتقاالت في مناطق مختلفة بالضفة

خان يونس / االستقالل:
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، النار 
تجاه األراضي الزراعية ومراكب الصيادين شمالي 
مدين����ة غزة ووس����ط وجنوبي القط����اع؛ دون وقوع 

إصابات.
وأف����اد مص����ادر محلي����ة، بقي����ام زوارق االحتالل 
اإلسرائيلي بإطالق النار تجاه مراكب الصيادين في 
بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة والنصيرات 
وس����ط القطاع، ما أجبرهم على االنسحاب لمسافة 

قريبة من الشاطئ خشية على حياتهم.
ويتعرض الصيادين العت���داءات يومية من قبل 
بحرية االحتالل اإلسرائيلي، موقعة خسائر مادية 

وبشرية جراء تلك الممارسات.
وذكرت المصادر، أن ق���وات االحتالل أطلقت النار 
من أبراج المراقبة ش���رقي ح���ي الزيتون بمدينة 
غزة، وش���رقي بلدة الفخاري ش���رقي محافظة خان 
يونس جنوب القطاع؛ بالتزامن مع إطالق نار تجاه 
صيادين العصافير قرب الس���ياج األمني شرقي 
بلدتي جحر الديك وأبو العجين ش���رقي دير البلح 

وسط القطاع.
وتش���هد المناطق الحدودية الشرقية والشمالية 
اعتداءات من قبل قوات االحتالل بش���كل ش���به 
يومي، بغية منع اس���تصالح واستخدام األراضي 

الزراعية الخصبة بالتربة والمياه.

قوات االحتالل تطلق النار تجاه 
صيادي ومزارعي غزة
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تتوالى الس����قطات الرس����مية العربية في مسلس����ل قهري ال يكاد ينتهي, يدل على حالة السقوط 
واله����وان التي وصل اليه����ا الزعماء العرب, والذين يتقاربوا مع اعداء االمة التاريخيين على حس����اب 
القضية الفلس����طينية, ظنا منهم ان اسرائيل س����تقبل بهوانهم وضعفهم, وستحميهم وتدافع 
عنهم وقت الحاجة, االمارات العربية المتحدة, ومملكة البحرين, والسلطة الفلسطينية ارتكبوا موبقات 

بحق فلسطين بارضها وشعبها ومقدساتها.  
اولى هذه الموبقات جاهرت بها االمارات العربية المتحدة التي تصهينت في مواقفها الى حد مخيف  
وتماهت مع اس����اطير اليهود الصهاينة بشكل مقزز لم يس����بقها احد اليه, فقد استخدمت شركة 
االتحاد للطيران اإلماراتية، صورة لمجسم أسمته »الهيكل الثاني« اليهودي، في إعالن ترويجي لها، 
لرحالت ستبدأ في مارس/آذار المقبل، ُتسّيرها إلى إسرائيل. كما ظهر في اإلعالن المرئي، صورة ألحد 
األزقة بالبلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، باعتباره أحد المعالم في إسرائيل. ولكّن 
الش����ريط، ُيظهر مجسما ُكتب أس����فله »الهيكل الثاني« باللغة االنجليزية، باعتباره أحد المعالم في 
إس����رائيل. ورسميا، تقول إس����رائيل إن »الهيكل الثاني«، كان موجودا في المكان الذي يتواجد فيه 
المس����جد األقصى بالقدس الش����رقية المحتلة اآلن. ويطالب المتطرفون اليهود في إسرائيل، بهدم 
المس����جد األقصى، وبناء الهيكل على أنقاضه. كما يستخدم المتطرفون هذا االدعاء، كمبرر القتحام 
حرم المسجد األقصى، بشكل شبه يومي، وإقامة الصلوات فيه, كما جاء في االعالن الترويجي االماراتي 
بع����ض االكالت التراثية القديمة لليهود, كالمقلوبة والفالفل وورق العنب والحمص والتبولة, وهذه 
كلها اكالت فلس����طينية تراثية سطا عليها اليهود ونس����بوها ألنفسهم النهم ال يملكون تاريخا او 

تراثا بارضنا.
الموبقة الثانية جاءت من مملكة البحرين التي زار وزير خارجيتها عبد اللطيف الزياني، امس األربعاء 
االراضي المحتلة والتقى بما يسمى بوزير خارجية دولة االحتالل الصهيوني الجنرال غابي أشكنازي 
في القدس المحتلة، وذلك بعد أن وصل على رأس وفد بحريني في أول زيارة رسمية لمسؤول بحريني 
إلى »اس����رائيل« منذ توقيع الطرفين قبل نحو ش����هرين على اتفاقية للتطبيع. وأعلن الزياني، خالل 
بيان ألقاه بعد اللقاء، أن البحرين و«إس����رائيل« اتفقتا على إقامة سفارة إلسرائيل في المنامة وسفارة 
للبحرين في إس����رائيل. ووفقًا لم����ا أورده موقع »معاريف« العبري ، فقد ق����ال الزياني »لقد طلبت من 
أشكنازي فتح سفارة بحرينية )في القدس(، كما وافقنا على طلب إسرائيل بفتح سفارة في المنامة. 
ناقش����نا الطرق التي يمكن لدولتينا العمل س����ويًا من أجل  تحقيق سالم طويل األمد في المنطقة، 
واستقرار إقليمي وسط محاربة اإلرهاب وخلق ثقافة الحوار والتسامح«، مضيفًا »دعوُت أشكنازي لزيارة 
المنامة ومواصلة الحوار وقد قِبل الدعوة. أعتقد أنها ستكون فرصة لبناء الحوار والتعاون في مجاالت 
األمن«, انها ليست مجرد عالقات وتحالفات بين البحرين و«اسرائيل«, انها شراكة في تهويد القدس 

وطرد سكانها منها, وشرعية استيالء اليهود على االقصى .
اما ثالثة االثافي, والتي جاءت لتكمل على البقية الباقية وتعيد قضيتنا سنين طويلة الى الوراء فهو 
قرار السلطة الفلسطينية بعودة التنسيق األمني والعمل باالتفاقيات مع االحتالل »اإلسرائيلي« وهذا 
كما قالت الفصائل يمثل طعنة آلمال شعبنا في تحقيق وحدة حقيقية قائمة على الشراكة، مشددة 
على أن العالقة الحقيقية بين ش����عبنا واالحتالل »اإلسرائيلي« هي عالقة التضاد والصراع المستمر 
حتى دحر االحتالل عن أرضنا وتحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها. فالرهان على بايدن في انصاف 
قضيتنا الوطنية وتحقيق آمال ش����عبنا في تحرير وطنه والعودة إلى دياره التي هجر منها هو رهان 
خاسر وليس من الواقع شيء. كما أكدت الفصائل أن قرار السلطة بعودة التنسيق االمني والعالقات 
مع »إسرائيل« ال يقل خطورة عن التطبيع المخزي الذي تسير به بعض األنظمة العربية، الفًتا إلى أن 
قرار الس����لطة يعطي المبرر لهذه األنظمة المتس����اقطة للتطبيع مع االحتالل, ويبدو ان هذه الخطوة 
المتوقعة من الس����لطة هي التي انهت جلس����ات الحوار في القاهرة بين فتح وحماس دون الحديث 
عن نتائج, ودون الوصول الى صيغة لتحقيق مصالحة بين الطرفين, ما يمهد الى العودة مجددا الى 

المربع االول والتراشق االعالمي وتبادل االتهامات, وشعبنا دائما هو الذي يدفع الثمن.  
فصائل الفلسطينية طالبت السلطة في رام الله بالتراجع عن هذا القرار والكف عن ممارسة سياسة 
التفرد بالقرار السياسي، والدفع بقوة باتجاه تحقيق وحدة وطنية حقيقية تقوم على أساس الحفاظ 
على ثوابت ش����عبنا ولكن هذا س����يبقى كمن يؤذن في مالطا, فال االمارات وال البحرين وال الس����لطة 

ستستجيب!..

ثالثة األثافي .. بال مستجيب 

رأي

ترك���ت وفاة الدكتور صائب عريقات فراغا كبيرا في وظائف 
الس���لطة . م���ا يف���رض البحث عن ب���دالء لعضوي���ة اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير وألمانة السر ولعضوية المركزية 
لحركة فتح ولرئاس���ة دائرة المفاوضات ولعضوية المجلس 

المركزي . كما أنه عضو برلمان » الذي تم حّله سابقا » .
وقد تناولت وس���ائل التواصل االجتماعي اسم روحي فتوح 
بديال عن د. صائب في منظمة التحرير ، لكن اس���م الدكتور 
ناص���ر القدوة حاضر بقوة وال ت���زال اللجنة المركزية تدرس 
قائمة أس���ماء أخرى. مع العلم أن بنك األسماء ال يزال حصرا 

على الخلية األولى ولن يكون هناك أسماء من خارج » السرب 
الملكي » .

وفي ظ���ل غياب المؤسس���ات التش���ريعية والدس���تورية 
والقضائي���ة , ينتظر الجميع مرس���وما رئاس���يا ف���ي األمر . 
س���ّيما أن الجميع ينتظر نتائج الح���وار الوطني الذي يقفز 
م���ن عاصمة إلى أخرى حت���ى فقدت بنود الح���وار مالمحها 
وصفاتها . وبحسب معلوماتي فان الحوار الوطني ال يزال في 
مستوى حسن النوايا ولم يتم توقيع أية أوراق رسمية بشأن 
االنتخابات أو بشان حكم غزة او بالشأن المالي واإلداري أو في 

الش���ق األمني والس���الح . وان عودة المفاوضات إلى القاهرة 
بعد أنقرة والدوحة وموسكو لن تكفي ، من دون إعالن موعد 
ف���وري لالنتخابات . وأن مرس���وم االنتخاب���ات رهن بتوقيع 
حماس على صك االتفاق ، وان الش���عارات الطيبة والدافئة 

والنوايا الحسنة لن تغني عن االنتخابات .
ويبدو أن فوز بايدن باالنتخاب���ات األمريكية قد أدخل الفرح 
في قلوب األحزاب الفلس���طينية أكثر مم���ا أدخل الفرح في 
قل���ب الحزب الديمقراط���ي األمريكي ذاته . فه���و المتغّير 

الوحيد في كل المعادلة التي نعيشها.

يأبى وزير الخارجي���ة األمريكية مايك بومبيو مغادرة منصبه 
وتس���ليم مهامه إلى خلفه، في حال اعترف رئيس���ه دونالد 
ترامب بالهزيمة أمام بايدن وغادر مكتبه في البيت األبيض، 
قب���ل أن يس���تكمل ما وعدت ب���ه اإلدارة األمريكي���ة الكيان 
الصهيون���ي، ويفي بالوعود التي قطعته���ا لصالحه، وينفذ 
المش���اريع التي بدأتها إدارته خدمًة للشعب اليهودي عامًة، 
ولرئيس الحكومة اإلس���رائيلية الذي يعاني سكرات اإلقالة 
أو المحاكمة والس���جن، ولعله يصر على إتم���ام ما بدأ وإنجاز 
ما وع���د، خوفًا من انقالب السياس���ة وتغي���ر اإلدارة، وتبدل 
األولوي���ات والعودة إلى السياس���ات القديم���ة والتفاهمات 
الس���ابقة، الت���ي كانت قائمة على أس���اس ح���ل الدولتين، 
وتفكيك المس���توطنات، وانس���حاب االحتالل م���ن الضفة 

الغربية.
استباقًا لألحداث وقطعًا للطريق على الديمقراطيين في حال 
استقرار الحكم لهم، ومنعًا لهم من إحداث أي تغييٍر يمس 
جوهر صفقة القرن، واألسس التي بنى عليها ترامب تصوره 
للحل، فق���د قرر وزير خارجيت���ه مايك بومبيو زي���ارة الكيان 
الصهيوني، قبل انتهاء مدة الس���تين يوم���ًا الباقية لوالية 
رئيسه، ولقاء رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 
وش���ريكه في الحكومة بني غانتس، ليعل���ن أمامهما دعمه 
المطلق ل”إس���رائيل”، والت���زام اإلدارة األمريكية بوعودها، 
وتمسكها بش���روطها، ووفائها بتعهداتها، فيما يبدو أنها 
محاول���ة من���ه لدعمهما في حال ق���رر نتنياه���و الدعوة إلى 
انتخاباٍت برلمانية مبكرٍة، طالم���ا أنهما يؤيدان األفكار التي 

وضعها ترامب، ضمن ما بات يعرف باسم “صفقة القرن”.
س���يصل بومبيو خالل األيام القليلة القادمة إلى فلس���طين 
المحتل���ة، وق���د هي���أ له منظم���و الرحل���ة زيارًة خاص���ًة إلى 
مستوطناٍت إسرائيليٍة مشادٍة في الضفة الغربية، وهو يعلم 
أن أصح���اب األراضي التي تقوم عليها المس���توطنات التي 
ينوي زيارتها يس���كنون بالقرب منها، ويحرمون من الدخول 
إليه���ا، وقد صادرتها س���لطات االحتالل منه���م وطردتهم 
منه���ا، وكأن بومبيو يري���د أن يؤكد ما أعلنه رئيس���ه دونالد 

ترامب، من أن المس���توطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
مس���توطناٌت ش���رعية، وأن من ح���ق الحكومة اإلس���رائيلية 
البناء في أراضي الضفة الغربية حيث تش���اء، ومن حقها أن 
توس���ع المس���توطنات القائمة، وأن تزيد مساحتها وتحسن 
خدماتها، فهي وفق فهم ترامب وإدارته أراضي إسرائيلية، 

تخضع للسيادة اإلسرائيلية الكاملة.
ه���ذه الزي���ارة الت���ي يخطط له���ا بومبي���و للمس���توطنات 
اإلس���رائيلية زي���ارٌة وقح���ٌة مس���تفزٌة، تن���م ع���ن حقيقته 
الصهيونية وطبيعته العنصرية، فهو ومس���اعده الس���فير 
دافي���د فريدمان يؤيدان االس���تيطان ويحرض���ان الحكومة 
اإلسرائيلية عليه، ويستخفان بمشاعر العرب الفلسطينيين 
وينك���رون حقوقهم، ويصرون عل���ى حرمانهم ومنعهم من 
اس���تعادة أمالكهم وتحقيق أحالمه���م، وكأنه بهذه الزيارة 
يؤك���د الش���راكة األمريكية للكيان الصهيون���ي في احتالل 
فلس���طين، فالواليات المتحدة األمريكية بهذه السياس���ات 
المنحازة، تتحمل كامل المس���ؤولية عن ممارس���ات سلطات 
االحت���الل اإلس���رائيلي ض���د الفلس���طينيين ف���ي أرضهم 

ووطنهم، بل هي شريكة فيه وجزٌء منه.
يتحدى بومبيو بالتنسيق مع نتنياهو بزيارته المستوطنات 
اإلس���رائيلية األمم المتحدة، حيث يعتب���ر المجتمع الدولي 
كله، بما فيه اإلدارات األمريكية الس���ابقة، أن المس���توطنات 
اإلس���رائيلية في القدس والضفة الغربية مس���توطناٌت غير 
شرعية، وأن على الحكومة اإلسرائيلية تفكيكها واالنسحاب 
منها، وقد صدر بهذا الش���أن قراٌر أمم���ي حمل الرقم 2334، 
أدان االس���تيطان اإلس���رائيلي ون���دد ب���ه، واعتب���ره عدوانًا 
على الش���عب الفلس���طيني واعت���داًء عليه، ودع���ا الحكومة 
اإلس���رائيلية إلى االعتراف به والعمل بمقتضاه القانوني، إال 
أن زيارة بومبيو التي هي األولى التي يقوم بها وزير خارجية 
إلى المس���توطنات اإلس���رائيلية، تتنافى م���ع القرار األممي 

وتستخف به.
يحاول الرئي���س األمريكي دونالد ترام���ب، بغض النظر عن 
محاولته التمسك بالسلطة وعدم تسليمها، استغالل الفترة 

المتبقي���ة من واليته في دعم الكي���ان الصهيوني إلى أبعد 
م���دى، وذلك من خ���الل وزير خارجيته وس���فيره إلى الكيان، 
ومس���اعديه ومبعوثيه إلى المنطقة، فه���و يؤمن أنه مكلف 
بخدمة الش���عب اليهودي ومس���اعدته، ويعتقد أن ما يقوم 
به إنما هو ج���زٌء من تكليف الرب له، وعلي���ه االلتزام والوفاء 
به، وه���و ما وعد به ناخبيه والتزم ب���ه أمامهم، وقد عهد إلى 
وزير خارجيته تنفيذ وعوده، والعمل على دفع الدول العربية 
لالعتراف ب”إس���رائيل” والتطبيع معها، وأوكل إليه مهمة 

تشريع المستوطنات وتقنين وجودها.
لن يكتفي بومبيو بزيارة مس���توطنة “بساغوت” في مدينة 
البي���رة المحتلة، واحتس���اء النبي���ذ من أح���د المعامل التي 
يملكها مس���توطٌن يه���ودٌي أمريكي جمه���وري، حيث من 
المق���رر أن يزوره في معمله، وق���د كان له دور في دعم حملة 
ترامب االنتخابية، بل س���يزور أيضًا مس���توطناٍت في هضبة 
الجوالن الس���ورية المحتلة، التي أعلن ترام���ب أنها جزء من 
أرض إس���رائيل، وتخضع إلى السيادة اإلس���رائيلية الكاملة، 
وكأن���ه بهذه الزي���ارة االس���تفزازية يبي���ض األراضي التي 
اغتصبها االحتالل، ويشرع الجرائم الي ارتكبها، ويؤكد على 
سياسة بالده الداعمة لالس���تيطان، ويدعو المجتمع الدولي 

إلى االعتراف به وعدم مجابهته.
لن يط���ول األمر حتى يتفكك الكي���ان الصهيوني وينتهي 
مش���روعه، وتس���قط أحالمه وي���زول وجوده، ومهم���ا حاول 
ال���دول،  م���ن  والمس���تعمرون  ف���ي األرض،  المس���تكبرون 
والمستبدون من الحكام، والموالون من األنظمة، والمطبعون 
من الجهلة، دعم هذا الكيان وإسناده، ومساعدته وتمكينه، 
وإطالة عمره وتش���ريع وجوده، فإن الشعب الفلسطيني الذي 
ضحى بعشرات اآلالف من أبنائه، سيتعهد بإنهائه وتحرير 
الوطن واس���تعادة األرض وعودة األه���ل، ولن تنفعه جهود 
بومبيو وال مس���اعي س���يده، بل إنهم ومن أيدهم سيرحلون، 
وه���م ومن س���اندهم س���يزولون، ولن يبقى ف���ي األرض إال 
اُرها  أصحابها، ولن يسكنها إال أهلها، ولن يعيش فيها إال ُعمَّ

األصليون، العرُب الفلسطينيون.

األجنحة المتكسرة.. من يحل مكان صائب عريقات؟

بومبيو في زيارة الوداع يشّرع االستيطان ويشجع العدوان

د. ناصر اللحام

د. مصطفى يوسف اللداوي

كثيرة هي المش���اكل واالزمات التي يعانيها الفلس���طينيون، وكثيرة هي الحلول والمعالجات 
التي طرحت طيلة االعوام العش���رة والنصف المنصرمة للتغلب على تلك المش���اكل واالزمات، 
ولك���ن متغي���رات حقيقية يعتد بها ويلم���س المواطن ابعادها وانعكاس���اتها على الواقع لم 
تحص���ل حتى االن، وم���ازال المعنيون بزمام االم���ور يطرحون حلوال ومعالج���ات تبدو ترقيعية 
وشكلية ووقتية تغيب عنها الرؤية االستراتيجية العملية والعملية، وهو ما ادى في كثير من 
االحيان الى المزيد من التعقيد في االمور، فغياب الرؤية االستراتيجية يعد خلال فاضحا وثغرة 
كبيرة، ال يمكن معها الس���ير في طري���ق االصالح والبناء واالعمار وإنهاء االنقس���ام، وتصحيح 
المس���ارات الخاطئة واالتجاهات المنحرفة، وهذا ال ينطبق على فلسطين فحسب بل انه يمثل 
قاع���دة عامة تعمل به���ا كل الدولة واالمم والمجتمعات التي تتطلع ال���ى التقدم والتطور في 

شتى الجوانب والمجاالت.
لذلك ال نجد أحدا من أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة أماكن تواجده ال يدعو للمصالحة الوطنية، 
وال نع���رف حزبا او حركة او فصيال أو كتلة سياس���ية أو وطنية او مس���تقلين من العاملين على 
الساحة الفلسطينية ال يضع اهمية المصالحة الوطنية على رأس برنامجه السياسي ومشروعه 
الوطن���ي. وال يوجد من بين الجميع من ال يؤكد على اقامة حكومة وطنية قوية قادرة على فرض 
القانون وبسط االمن واالستقرار واعادة االمور الى وضعها الطبيعي والنهوض بفلسطين لتأخذ 
موقعه���ا الريادي والالئق ف���ي المنظومة العربية واإلقليمية والدولي���ة، وتحقيق ما تصبو اليه 
الجماهير الفلس���طينية المحروم���ة من العيش المرفه الكريم والحي���اة االمنة المطمئنة، اال ان 

الواق���ع العملي والتطبيق الميداني لكل ه���ذه التطلعات والطروحات ظل يرواح مكانه ولم يرق 
لمس���توى طموح التنظيرات، بالرغم من مرور اكثر من ثالثة عشره سنوات من حدوث االنقسام 
البغيض، وهذا يش���ي بوجود شوائب خالطت مس���ار المصالحة ومعوقات تعرقل التقدم نحو 

الهدف المنشود.
وحقيق���ة االم���ر ان هذا التباطؤ ال يرتبط بعام���ل واحد او يتوقف عند س���بب واحد، فقد لعبت 
بعض االطراف االقليمية والخارجية والمحلية ادوارا مبطنة واخرى مكش���وفة لجعل اس���تمرار 
الحال على ما هو عليه من انقس���ام وتشرذم وفوضى واضطراب وازمات ولكل من تلك الجهات 
اجندته واهدافه، ومع وجود هذه المعوقات والعصي في عجلة إتمام المصالحة، بدأت الشقيقة 
مصر تحركا مس���تمرا لتقليل نقاط االختالف وتضييق فجوة الخالف وبعد ما تأكد الجميع من 
ان اس���تمرار الخالف ال يخدم فلس���طين والفلس���طينيين بقدر ما يقدمه من خدمة ألعدائهم 
والمتربصين بهم الدوائر النتهاز فرصة الخالفات وتقطيع اوصال الوطن الفلسطيني وتقاسم 
خيراته وثرواته وتشتيت شعبه بكافة مكوناته. وبعدما أقر كل الشركاء في الوطن الفلسطيني 

بأن نتيجة الخالفات المستمرة هي الخراب والطوفان الذي ال يستثني احدًا.
إّن ما تطمح إليه الجماهير من فصائلها وأحزابها الوطنية، وبعد كل ما عانته من فقدان للحياة 
الكريمة في ظل هذا الوضع القاتم، أن يكون لها كرامه وحقوق أساس���يه وليست مطلقه ودوله 
ديمقراطيه حرة مس���تقلة، تش���ارك فيها الجماهير في اختيار ممثليه���ا ال بالتوافق المقيت، 
حلمهم أصبح بدوله قوية وعدالة توزيع وحق كل فرد في التأهيل والعمل والس���كن المناسب 

والحماية االجتماعية في حاالت البطالة والش���يخوخة والمرض والحوادث، وبقضاء عادل وفصل 
للس���لطات ويكون ال���والء فيها للوطن والمواط���ن ورؤية واضحة للسياس���ة وأمنه الوطني غير 
قابل للتجزئ���ة وجهازه اإلداري واألكاديم���ي، وأن تخض���ع كل اإلدارات والواجهات القضائية 
والخدمية والمهنية واالجتماعية لس���لطه القانون وفوق ذلك س���لطه الدس���تور الذي يستمد 
ش���رعيته من الجماهير، في ضوء تحديد الصالحيات، ويقَرن بمس���ؤولية الرقابة، ال بالتوافقات 
المريض���ة والمراهنة على عامل الزمن وقراءه الطالع، والذهاب إلى س���بيال عرافه عجوز ش���مطاء 

لقرائه حظها العاثر.
إن المواطن الفلس���طيني يتس���اءل دومًا وهذا من حقه، عن تاريخ محدد أو حتى متوقع النتهاء 
معاناته ومأس���اته وهمومه اليومية، والتي يعيش���ها منذ س���نوات؟ وهو يريد أن يعرف متى 
يتوقف االنقس���ام بحق وحقيقي، ومتى تنتهي حاالت التشرذم والمهاترات واالتهامات بين 
هذا وذاك؟ ومتى تستعيد وزارة الداخلية في الحكومة سيطرتها على الشارع؟ ومتى يستطيع 
األب واألم أن يطمئنا بأن أبناءهما س���يعودون من مدارس���هم ورياضهم ووظائفهم وأعمالهم 
إلى بيوتهم سالمين وخاصة في ظل هذا االنقسام اللعين، وأخيرًا يتساءل : متى سيبدأ إعادة 

إعمار ما دمره االحتالل على مدار السنوات المنصرمة؟
نحن كمواطنين نطالب القيادات الفلس���طينية بعدم التخبط في اتخاذ قراراتهم وان يضعوا 
الوط���ن والمواطن نصب أعينهم وف���ي حدقاتهم، والعمل على خدمته���م وتحقيق الرفاهية 
والحي���اة الكريمة وتعويضه عن ما لحق به من ظلم واس���تبداد وتش���ريد وخراب ودمار وحروب 

جراء ها االنقس���ام وجراء الحروب المستمرة عليه من إسرائيل، وتشريع القوانين فورا والتي من 
شأنها أن ترفع عن مستواه المعيشي.

إن الظروف البالغة الخطورة والحساس���ية والعصيبة جدا، التي يمر بها وطننا اليوم يلزم فيها 
على جميع شعبنا الفلس���طيني بقواه وفصائله وشخصياته الوطنية واإلسالمية والمستقلين، 
العمل يدا بيد للم الش���مل الفلس���طيني وتوحي���د الصف والموقف والكلم���ة واإلرادة قبل أن 
يعود وتمزقه رياح الفتنة والنفاق والخيانة واالنقس���ام العاصفة به، وقبل أن يتمكن االحتالل 
واإلره���اب من تقطيع الوط���ن وتمزيقه ودفع أبناء الوطن الفلس���طيني الواحد نحو حرب أهلية 
ال تحمد عقباها، فقد بلغ األمر في الش���ارع الفلس���طيني من الخطورة ما يس���تلزم إجراء عملية 
قيصرية سريعة من قبل عقالء القوم وكبار قادته السياسيين والوطنيين واألحرار والمستقلين 
والش���خصيات المجتمعية واالعتبارية، وخاصة رجال الدين المس���لمين والمسيحيين بوطننا 

الفلسطيني للحد من حاالت االنقسام الذي قوض كل مقومات الحياة في وطننا.
اآخر الكالم:

إذا توفرت رؤية إس���تراتيجية وطنية ستكون خارطة الطريق الصحيحة التي ينبغي االخذ بها 
اذا اريد بالفعل انتش���ال الوطن من الكم الهائل من المش���اكل واالزمات السياس���ية واالمنية 
والحياتية واالقتصادية التي تعاني منها منذ س���نين، فالجماهير الفلسطينية تريد افعاال من 
كافه أصحاب القرار، وال ترغب بالخطابات والشعارات البراقة والرنانة، فهناك الكثير من األطفال 

يجيدون إلقاء الخطب أفضل من الكثير من القادة والسياسيين.

بقلم: رامي الغفلنؤسس خارطة طريق وطنية شاملة !!!
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رام الله/ االستقالل:
أكد االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يوم أمس، 
رفضه المطلق الستثناء شريحة العمال من صندوق 
»وقفة عز«، واصفًا مايجري باالستيالء والسطوة على 

الصندوق.
وأوضح االتحاد في بيان صحفي حول استثناء عمال 
غزة من صندق »وقفة عز«، أن العمال الفلسطينيين 
في قطاع غزة، يعيش����ون واقعا كارثًيا ومأساوًيا لم 
تش����هده الحرك����ة العمالية منذ تاريخه����ا، نتيجة 

استمرار الحصار اإلسرائيلي وأزمة جائحة كورونا.
وأش����ار إل����ى أن تصريحات المتحدث باس����م حركة 
فتح إياد نصر، والتي قال فيها إنه » س����يتم صرف 
مس����اعدات إلى 8 آالف شخص من قطاع غزة، بدعم 
من البن����ك الدولي وإضافة إل����ى 60 ألًفا في الضفة 
الغربية، وأن التسجيل سيتم عبر المكاتب واألقاليم 
الحركية«، تثبت أن صندوق »وقفة عز« يصرف وقف 

اعتبارات تنظيمية من لون واحد.
وكشف االتحاد أن لديه معلومات مؤكدة أن الثمانية 
آالف شخص هم منتسبون لفصائل منظمة التحرير، 
ما يعني تجاهل وتهميش إضافي لشريحة العمال.

وعبر االتح����اد عن رفضه المطلق لهذه األس����اليب، 
معتبرًا ذلك استيالًء وسطوًة على صندوق »وقفة عز« 
الذي أعلن عن جمع التبرعات له لصالح العمال، وكان 
ذلك عنوانا براقا لجمع الدع����م، ليتم توزيعها على 

أبناء التنظيم وليس العمال.
وطالب����ت نقابات العم����ال في قطاع غ����زة، بصرف 
المس����اعدات عبر ط����رق وإعالنات ش����فافة ونزيهة 
تضم����ن العدالة في التوزي����ع ، وإيصال األموال إلى 

مستحقيها من شريحة العمال، نؤكد هنا أنه لم يتم 
التواصل معنا وال مع وزارة العمل بغزة.

وحذرت من اس����تمرار التالعب باس����م عمال القطاع، 
لجمع تبرعات ألبناء تنظي����م بلون واحد، معلنًة أنها 
تدرس التحرك بمس����تويات مختلف����ة وعلى مراحل 
متعددة لوق����ف ومواجهة هذا التالعب، وفضح كل 
من حرم عمال غ����زة، من هذه الحقوق والدعم المالي 

القادم من البنك الدولي ودول أخرى.
وق����ال االتحاد: »ندرس كل الخيارات في التعبير عن 
رفضنا بالطرق التي يكفلها القانون الفلس����طيني، 
ولن نصم����ت أمام كل م����ن يدير الظهر لش����ريحة 

العمال«.
وتاب����ع: »لقد جمعت وزارة العمل ب����رام الله، ماليين 
الشواكل لصالح العمال، 96% منها ذهبت للضفة 
الغربية فيما ل����م يصل غزة إال الفتات، وهذا الفتات 

الذي وصل ذهب باتجاه تنظيمي.«
وطال����ب االتحاد، وزي����ر العمل برام الل����ه نصري أبو 
جيش، والحكومة الفلس����طينية ب����رام الله بالتحلي 
بالمسؤولية، وإعطاء غزة حصتها بنسبة 40%، وفق 

ما أعلنت سابًقا، والذي لم يتحقق على أرض الواقع.

اتحاد العمال: هناك تالعب في صندوق »وقفة عز« وجرى تهميش عمال غزة

رام الله/ االستقالل:
أكد إبراهيم ملحم، الناطق باس����م الحكومة 
برام الله، يوم أمس، أنه س����يتم صرف راتب 
كامل للموظفين العموميين بداية الش����هر 

المقبل في الموعد المعتاد لصرف الرواتب.
وتوج����ه ملحم، في تصريح صحفي، باس����م 
ال����وزراء الدكت����ور محمد اش����تية  رئي����س 
والحكومة بالشكر ألبناء الشعب الفلسطيني 

ولموظف����ي القط����اع الع����ام عل����ى صبرهم 
لهم وثباتهم م����ع الحكومة والقيادة  وتحمُّ
طيلة أي����ام األزمة الماضي����ة، »والتي ما كان 
باإلمكان اجتيازه����ا لوال صمودهم وصبرهم 
وصالب����ة الموقف الفلس����طيني الرس����مي 

والشعبي«.
وردًا على س����ؤال عن مستحقات الموظفين 
العموميي����ن، ق����ال الناطق باس����م الحكومة 

إنه بعد اس����تالم أم����وال المقاصة، فإن وزارة 
المالية هي التي س����تحدد آلية صرف تلك 

المستحقات.
وكان مصدر حكومي فلسطيني قال، إن إعالن 
عودة العالقة مع إسرائيل، يتضمن استئناف 
تحويل تل أبي����ب أموال المقاص����ة للخزينة 

الفلسطينية، كالمعتاد بشكل شهري.
ولم يحدد المس����ؤول الحكوم����ي الذي فضل 

عدم الكش����ف عن اسمه، موعدا لتسلم أموال 
المقاصة المتراكمة لدى إسرائيل، أو قيمتها.
ولم تتس����لم الحكومة الفلس����طينية أموال 
المقاصة منذ مايو/ أيار الماضي، التي تمثل 
ثلثي اإليرادات المالية بمتوس����ط ش����هري 
200 مليون دوالر، ما دفع الحكومة إلى صرف 

أنصاف رواتب لموظفيها.
ويعود عدم تس����لم أموال المقاصة إلى قرار 

الرئيس عباس ف����ي 19 مايو الماضي، وقف 
كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، بما فيها 

جلسات المقاصة بين الجانبين.
ضريبي����ة  إي����رادات  المقاص����ة،  وأم����وال 
فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل 
أو عبرها، تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة 
وتحولها للخزينة الفلس����طينية نهاية كل 

شهر، بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

ملحم ُيعلن: صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

رام الله/ االستقالل:
اجتمع ممثلو وزارة المالية الفلس���طينية يوم أمس، مع ممثلين عن 
وزارة المالية اإلس���رائيلية لترتيب اس���تالم أم���وال الضرائب التي 

تحتجزها إسرائيل منذ حوالي ستة أشهر.
ويأتي ذلك بعد تدخل دول أوروبية وعربية نجم عنه اعالن الس���لطة 
الفلسطينية عودة العالقات مع اسرائيل امس األول ال سيما التنسيق 

االمني والمدني .
واعلنت السلطة الفلس���طينية الثالثاء، استئناف التنسيق األمني 
والمدن���ي مع إس���رائيل. وقال وزير الش���ؤون المدنية في الس���لطة 
الفلسطينية حسين الشيخ أن القرار اتخذ بعد محادثات دولية بين 

الرئيس الفلسطيني أبو مازن في األيام األخيرة.
وقال مس���ؤولون إسرائيليون كبار إن الشيخ بعث قبل أسبوع برسالة 
إلى منس���ق اعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية ، 
يسأل عما إذا كانت إسرائيل ملتزمة باالتفاقات. ورد منسق العمليات 
في المناطق على رسالة للوزير الفلسطيني أكد فيها التزام إسرائيل. 
ونتيجة لذلك أعلن الفلس���طينيون اس���تئناف التنس���يق األمني 

والمدني.

اجتماع »إسرائيلي« فلسطيني 
لترتيب استالم األموال

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / نعجة احمد محمد ابو صبحة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )926760356( فعلى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / سوزان مرزوق ابراهيم المطوق 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )410201784( فعلى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواط���ن / اماني نضال صالح المصري  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )803747989( فعلى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
أظهرت بيانات س���لطة النقد انخفاضا ملحوظا في حجم 
وقيمة الش���يكات المرتجعة منذ بداي���ة أزمة كورونا في 

شهر نيسان حتى تشرين األول 2020.

وأوضح���ت البيان���ات، أن حج���م الش���يكات المرتجع���ة 
انخفضت بنسبة 76.7 بالمئة ليصل إلى قرابة 68.4 ألف 
ورقة فيما انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 73 

بالمئة لتصل إلى 97.6 مليون دوالر تقريبا.

وأضافت البيانات ان قيمة الش���يكات المقدمة للتقاص 
بلغ���ت حوالي 738 مليون دوالر بانخفاض نس���بته 24.7 
بالمئة تم تداولهم بحوالي 332 الف ورقة شيك بهبوط 

مقداره 50 بالمئة.

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة المالية في قط���اع غزة يوم 
أم���س، عن موعد صرف مكاف���أة الثانوية 

العامة )2020-2019(
وأوضحت الوزارة ف���ي بيان مقتضب لها،  

أن نس���بة الصرف س���تكون بقيمة %25 
من المكافأة، الفتًتا إلى أن عملية الصرف 

ستبدأ اليوم الخميس 2020-11-19.
وأش���ارت ال���وزارة إلى أن عملي���ة الصرف 
س���تكون حس���ب الترتيب���ات واآللي���ات 

المتبعة في بنك البريد المنتشر في قطاع 
غزة.

ولفتت الوزارة إلى أنها س���تقوم بإرس���ال 
رسالة نصية للمستفيدين باليوم والموعد 

المحدد لعملية الصرف.

وزارة المالية بغزة: صرف مكافأة الثانوية العامة

غزة / االستقالل:
أعلن دي���وان الموظفين العام في غ���زة يوم أمس، 
عن حاجته لش���غل عدد من الوظائف في الوزارات 

والمؤسس���ات الحكومية وفق اإلعالن الخارجي رقم 
.2020/4

وق���ال دي���وان الموظفين ف���ي غزة ان التس���جيل 

اإللكتروني يبدأ على موقع الديوان ابتداء من اليوم 
الخمي���س المواف���ق 2020/11/19 وينته���ي يوم 

الخميس الموافق 2020/12/3.

ديوان الموظفين في غزة يعلن عن وظائف جديدة

حجم الشيكات المرتجعة ينخفض 76 بالمئة 
منذ بداية أزمة كورونا حتى تشرين االول
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طهران/ االستقالل:
قال قائد الثورة االس���المية في ايران الس���يد 
عل���ي خامنئي، تعقيبًا على نتائ���ج االنتخابات 
الرئاس���ية األميركية، إنه و«بمعزل عن النتائج، 
االنحدار السياسي واألخالقي للنظام األميركي 

بات واضحًا«.
وأعلن الس���يد خامنئي، أن ب���الده غير مهتمة 
بتغي���ر »األس���ماء ف���ي االنتخابات الرئاس���ية 
األميركية الت���ي تعتبر األكثر تزوي���رًا لكن ما 

يعنينا السياسة«، واصفًا أميركا بأنها »فرعون 
العصر« الذي يشعل الفتن في دول العالم.

وكان الرئيس اإليراني حسن روحاني، قد أعرب 
عن آماله،  بأن »تكون تجربة السنوات الماضية 
درس���ًا للحكوم���ة األميركية القادم���ة، لاللتزام 

بالقوانيين والمقررات الدولية«.
وف���ور إع���الن النتائ���ج، رّح���ب نائ���ب رئيس 
اللجن���ة االجتماعية في البرلم���ان اإليراني ولي 
اسماعيلي، في تغريدة عبر »تويتر«، بما وصفه 

ب����«إذالل قاتل الفريق قاس���م س���ليماني« في 
إشارة إلى خسارة دونالد ترامب، رغم أنه »ال فرق 

بين ترامب وبايدن«، حسب رأيه.
إس���حاق  اإليران���ي  الرئي���س  نائ���ب  أك���د  و 
جهانغي���ري، أن »زمن ترام���ب وفريقه المغامر 
والساعي للحرب قد انتهى«، مضيفًا أن الشعب 
اإليراني »الذي قاوم سياس���ة الضغط االقسى 
التي فرضها ترامب، لن ينسى معاناته وتضرر 

معيشته«

خامنئي: ال يهمنا تغيير األسماء بعد 
االنتخابات األمريكية فانحدار األخالق واضح

القدس المحتلة/ االستقالل:
اتفقت البحري���ن ودولة االحتالل، يوم أمس، 
على فتح سفارات متبادل في كل من المنامة 

و«تل أبيب«.
وقال وزي���ر الخارجي���ة اإلس���رائيلي »غابي 
أش���كنازي« في مؤتمر صحفي مش���ترك مع 
نظيره البحريني عب���د اللطيف الزياني، في 
الق���دس المحتل���ة: »لقد تم االتف���اق على 
فتح س���فارة إس���رائيلية في المنامة وأخرى 

بحرينية في تل أبيب«.
وأعرب »أشكنازي« عن »أمله في أن يتم ذلك 

قبل نهاية العام الجاري«.
من جانب���ه قال الوزي���ر البحرين���ي إنه أبلغ 
الجانب اإلس���رائيلي موافقة بالده على فتح 

السفارتين. 
ووصل الزياني إلى مط���ار اللد »بن غوريون« 
في تل أبيب، على رأس وفد من حكومي كبير 
من بالده، برفقة وف���د أميركي كبير، في أول 

زيارة لمس���ؤول بحريني رفيع المستوى إلى 
»إس���رائيل«، حيث كان في استقبالهم وزير 

الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي.
البحرين���ي، عدة  الوف���د الحكوم���ي  ووق���ع 
اتفاقي���ات مع المس���ؤولين اإلس���رائيليين 

تتعلق بالتعاون المشترك في عدة مجاالت.
وكانت »إس���رائيل« أبرمت في وقت س���ابق 
من س���بتمبر الجاري، اتفاقية تطبيع مع كل 
من اإلم���ارات والبحرين، بوس���اطة الواليات 

المتحدة.

اتفاق إسرائيلي بحريني على فتح سفارات متبادل

عمان/ االستقالل:
أك����دت وزارة األوق����اف والش����ؤون والمقدس����ات 
اإلس����المية في األردن، على ضرورة االلتزام بخطبة 
وصالة الجمعة على السماعات الداخلية فقط، وفقا 

للتعميم الصادر عن الوزير محمد الخاليلة.
ونقل موقع »عم����ون« األردني، عن الناطق باس����م 
الوزارة حسام الحياري، قوله إن »تعميم الوزير جاء 
لعدم تداخل أصوات الخطباء في المساجد، خاصة 

أن معظمها متقاربة من بعضها اآلخر«.
وأضاف أن »استخدام مكبرات المآذن في الخطبة 

يؤدي إلى س����ماع المواطني����ن األصوات المختلفة 
في ذات اللحظة، ما يتسبب لهم بالتشويش«.

وأك����د أن »الوزي����ر ف����وض م����دراء األوق����اف في 
المحافظ����ات باتخ����اذ اإلجراءات الالزم����ة لتغطية 
الساحات الخارجية للمس����اجد وصحن كل مسجد 
بالسماعات حتى تكون الخطبة واضحة للمصلين 
ف����ي الخارج، خاصة في ظل التباعد المفروض على 

المصلين بسبب انتشار فيروس كورونا«.
وف����ي وقت س����ابق، قال وزي����ر األوق����اف األردني 
محم����د الخاليل����ة إنه ت����م التعميم عل����ى جميع 

مؤذني المس����اجد بفتح السماعات الخارجية خالل 
خطبة الجمعة من أجل إيصال الصوت للس����احات 
الخارجية، مش����يًرا إلى أنه ت����م تفويض القائمين 
على المس����اجد تقدي����ر الموقف واتخ����اذ اإلجراء 

المناسب.
كم����ا دع����ا إل����ى ض����رورة المحافظة عل����ى التباعد 
الجس����دي بين المصلين وارتداء الكمامة وااللتزام 
بع����دم المصافحة والتقبيل إل����ى جانب إلزام كل 
مصل أو عامل في المس����جد بإحضار سجادة صالة 

خاصة به.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس وزراء االحتالل »اإلس����رائيلي« بنيامين نتنياهو مساء 
األربعاء، إن »س����الح الجو اإلس����رائيلي ضرب فج����ًرا أهداًفا مهمة 
تابع����ة لفيلق القدس اإليراني في س����وريا وأخرى تابعة للجيش 

السوري«.
وكتب نتنياهو عبر حسابه بموقع »تويتر« أن »هذه هي السياسة 
الواضحة التي أقودها منذ س����نوات.. لن نسمح بتموضع عسكري 
إيراني ضدنا في سوريا ولن نسمح بأي محاولة لالعتداء علينا من 

األراضي السورية«. وفق تعبيره.
وأضاف مهددا »من يحاول االعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا«.

وكان مصدر عسكري سوري قال إن 3 عسكريين استشهدوا وجرح 
آخر بعدوان »إسرائيلي« على العاصمة السورية دمشق فجرا.

فيما ذكر المتحدث باس���م جيش االحتالل اإلسرائيلي أن طائرات 
حربية إس���رائيلية أغارت على ما ق���ال إنها أهداف لفيلق القدس 
اإليران���ي والجيش الس���وري، ردا عل���ى زرع عبوات قرب الس���ياج 

الحدودي.

نتنياهو يتبّجح: ضربنا أهدافًا 
إيرانية وسورية وسنواصل

األردن: األوقاف تكشف سبب إلغاء مكبرات الصوت يوم الجمعة

بغداد/ االستقالل:
أكدت وزارة النفط العراقية حرصها على تنفيذ المشاريع االستثمارية لزيادة 
الطاقة اإلنتاجية من المشتقات النفطية وفق مواصفات فنية عالية الجودة .

وقال وزير النفط إحس���ان عبد الجبار إس���ماعيل، بحس���ب بيان نشرته الوزارة 
عل���ى موقعها اإللكتروني،  ي���وم أمس: »إن الوزارة ماضي���ة بإجراءاتها إلعادة 
دعوة الش���ركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصفى استثماري في 

محافظة البصرة جنوبي العراق بطاقة 300 ألف برميل باليوم«.
وأوضح الوزير بحسب البيان أن »المشروع من المشاريع االستراتيجية الكبيرة 
والمهمة في مجال التنمية المستدامة وتطوير الصناعة النفطية في البالد«.

وأضاف الوزير وفقا للبيان أن مواصفات اإلنتاج في المصفاة ستكون صديقة 
للبيئة ومطابقة للمواصفات العالمية )EURO_5(، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة 

مجمع للبتروكيمياويات مستقباًل للمشروع.
ون���وه إس���ماعيل إلى أن »ال���وزارة لديها خطط ومش���اريع عدي���دة في قطاع 
تكرير المش���تقات النفطية لتحقيق االكتفاء الذاتي لالستهالك المحلي من 
الوقود بمختلف أنواعه للمواطنين وللمؤسس���ات الحكومية، وإيقاف استيراد 

المنتجات النفطية التي تكلف الدولة مبالغ مالية«.
من جانبها أوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أنها »أعدت حقيبة 
المعلومات الخاصة بالمشروع بهدف تزويدها إلى الشركات الراغبة بالمشاركة 

في التنافس على تنفيذ المشروع«.

العراق يدعو شركات طاقة عالمية 
للمنافسة في بناء مصفاة نفط

انقرة/ االستقالل:
علق خبير عس����كري تركي على طلب رس����مي من 
وزارة الدف����اع الوطن����ي اليونانية إلى واش����نطن 
لش����راء مقاتالت أمريكية من الجيل الخامس من 

.F-35 طراز
وعل����ق الل����واء المتقاع����د في القوات المس����لحة 
التركي����ة، نجات إيس����لين، على طل����ب اليونان 
الحصول على طائرة F-35 من واشنطن، وقال في 
حديثه لوكالة »سبوتنيك«: »إذا اشترت اليونان 
مقاتالت F-35 ، فستس����تخدم تركيا إس 400- 

ضدها«.
وفي هذا الصدد، تابع إيس����لين، قائال:  »إن أثينا 

تسرع في شراء المقاتالت األمريكية«.

وف����ي حديثه عن رد الفعل المحتمل لواش����نطن 
على هذا الطلب من اليونان، ش����دد إيسلين على 

أن:
»تركي����ا العب مه����م ج����دا للوالي����ات المتحدة 
وحلف شمال األطلس����ي ككل من حيث موقعها 
الجيوسياس����ي وقدراته����ا الحقيقي����ة. إن دعم 
واش����نطن الكام����ل وغير المش����روط لليونان في 
منطقتي بحر إيجه وش����رق البحر المتوسط ليس 
في المصالح األمريكي����ة. على الواليات المتحدة 
أن تأخذ في الحسبان ميزان القوى االستراتيجي 

بين تركيا واليونان ».
ووفقا لصحيفة »إكاثيمريني« اليونانية، تتطلع 
وزارة الدف����اع إلى تعزيز س����الح الج����و اليوناني 

 ،F-35 بطائ����رات مقاتل����ة أمريكي����ة م����ن ط����راز
باإلضاف����ة إلى طائ����رات مقاتلة من ط����راز رافال 
فرنسية الصنع، إلى جانب المركبات الجوية دون 
طيار وأنظمة االستجابة للطائرات دون طيار، ربما 
في غضون ع����ام 2021. ووفق����ا للصحيفة تأمل 
أثينا ش����راء من 18 إلى 24 طائرة »إف 35« حتى 

لو كانت مستخدمة سابقا. 
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن وزير الدفاع اليوناني 
نيكوس باناجيوتوبول����وس لديه بالفعل اقتراح 
جاهز للواليات المتحدة القتناء ست مقاتالت من 
الجيل الخامس من طراز F-35، مع ساعات طيران 
قليل����ة، والتي يمكن تس����ليمها إلى اليونان في 

غضون عام 2021.

تركيا: إذا امتلكت اليونان مقاتالت »إف -35« فسنستخدم »إس -400« ضدها

الجزائر/ االستقالل:
قبل���ت المحكمة العليا في الجزائر العاصم���ة، يوم أمس، طعنا بالنقض قدمه 
دفاع المتهمين في قضية التآمر من أجل المس���اس بسلطة الدولة والجيش، 
وهم الس���عيد بوتفليقة ش���قيق الرئيس الس���ابق، ومديري االس���تخبارات 

السابقين، محمد مدين وبشير طرطاق.
وأفاد دف���اع المتهمين، بأن قبول الطعن يعني إعادة نظر القضية أمام هيئة 
قضائية جديدة، بعدما أيدت المحكمة العسكرية في والية البليدة، في وقت 

سابق، حكما بسجن المذكورين لمدة 15 عاما.
ومنذ اس���تقالة الرئيس الجزائري الس���ابق، عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني 
من نيس���ان/أبريل 2019، على خلفية حراك ش���عبي طالب بإس���قاط النظام، 
بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مس���ؤولين بارزين، ورجال أعمال، مرتبطين 

بالسلطة، خاصة بعائلة بوتفليقة،
وقضت المحكمة العسكرية في والية البليدة، في نهاية أيلول/سبتمبر 2019، 
بالس���جن لمدة 15 عاما، س���جنا نافذا، بحق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق 
الرئيس السابق، ورئيسي االس���تخبارات األسبق محمد مدين، والسابق بشير 

طرطاق.

المحكمة العليا في الجزائر تقبل 
طعن شقيق بوتفليقة وآخرين
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غزة/االستقالل:
كش���ف رأفت خليفة المدير الفني لشباب 
رفح عن أهم العوامل التي س���اعدت فريقه 
للتويج بلقب الس���وبر على حس���اب ضيفه 

خدمات رفح بركالت الترجيح ) 3/4 ( .
وق���ال خليفة في تصريح���ات إذاعية : » أن 
ثقافة البطولة وحب التتويج أهم عامل ودافع 
كان أمام الزعيم لحس���م السوبر ، إضافة إلى 
االلتفاف الكبير من كوادر وجماهير النادي 

والتي لعبت دور مهم في تحفيز الالعبين .
وأشار خليفة أن النتائج السلبية التي ظهر 
عليه���ا الفريق في بطولة الدوري الموس���م 
المنص���رم أجبرتنا عل���ى التعويض وإرجاع 
هيبة الزعي���م بالتتوي���ج ببطولتي الكأس 

والسوبر .

تكرار �سيناريو 2013
وعلق خليفة على س���جدة الشكر من جميع 
منظومة الزعيم بعد حسم لقب السوبر بأنها 
لقطة تكررت بعد كل إنجاز وفوز من موسم 
2013عندم���ا حس���م بطولة ال���دوري برفقة 
الكتيبة الزرقاء ، موضحا أنه يتعمد تقريب 

الالعبين وجعلهم على قلب رجل واحد .

�سغوطات ركالت اجلزاء  
وعن الشد العصبي والضغوطات الطبيعية 
للفريق خ���الل تنفي���ذ ركالت الج���زاء أكد 
خليف���ة أنه فريق���ه كان جاه���ز لمثل هذه 
المواق���ف وخاصة حارس مرم���اه مضيفا أن 
كل الالعبين قد تدربوا على التس���ديد خالل 
التدريبات التحضيرية للمباراة ، كاشفا عن 

س���ر الركلة الترجيحية الخامسة حيث واجه 
بع���ض م���ن الضغوط���ات والتوصيات من 
معاونيه في الجه���از الفني لتكليف  فهد 
الحولي بتنفيذها إال أن���ه أصر تكليف عبد 
الله الصوف���ي والذي أهدره���ا وأجل الركلة 
الحاس���مة للحول���ي لينفذها بش���كل مميز 

ويحسم بها اللقب » .

خليفة: النتائج السلبية وراء تتويج » الزعيم« بالسوبر

غزة/االستقالل:
كشف السيد كمال السطري عضو االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس لجنة 
المس���ابقات أن مباريات دوري الدرجتين الممتازة واألولى ستقام على 5 مالعب 

فقط حسب ما تم السماح به من الجهات المختصة .
وأوضح الس���طري » أن مالعب رفح البلدي وخانيونس البلدي والدرة وفلس���طين 
وبي���ت حانون البلدي هي المالعب المحددة من وزارتي الداخلية والصحة وذلك 

ضمن اإلجراءات الوقائية الالزمة للسالمة من فايروس كورونا المستجد »  .
يذكر أن بطولة الدوري بدرجتيه الممتازة واألولى ستنطلق في ال� 27 من الشهر 
الجاري وس���يتم إجراء مس���حة لجميع األندية قبل 72 س���اعة من موعد انطالق 

الدوري . 

»5« مالعب فقط الحتضان 
مباريات دوري غزة

روما/االستقالل:
كش���ف جواو س���انتوس، وكيل أعمال الدولي 
اإليطالي جورجينيو، العب خط وسط تشيلسي 
اإلنجليزي، أن الالعب ق���د ينتقل إلى صفوف 
الفريق الذي سيتولى قيادته ماوريسيو ساري، 

في المستقبل.
النج���م اإليطالي عم���ل مع س���اري لمدة ثالث 
س���نوات في نابول���ي، ثم ذه���ب الثنائي إلى 
تشيلس���ي صيف عام 2018، ولكن األول رحل 
عن البلوز بعد موسم واحد فقط، وذهب لقيادة 
يوفنتوس، ثم تم���ت إقالته الصيف الماضي، 

ومازال بدون عمل حتى األن.
وقال س���انتوس ف���ي تصريحات عب���ر موقع 

“كالتش���يو ميركاتو” اإليطالي: “إنه س���عيد 
للغاي���ة مع فرانك المبارد، ويمكن لتشيلس���ي 

تقديم أداء أفضل من الموسم الماضي”.
واستكمل: “جميع العبي إيطاليا تقريًبا يلعبون 
في الدوري اإليطالي، ألنه دوري مهم، لكن رحلة 

جورجينيو أخذته إلى لندن”.
وأوض���ح: “ل���و بق���ى ماوريس���يو س���اري في 
يوفنت���وس، فربما كان قد انض���م الالعب إلى 

السيدة العجوز”.
وخت���م: “جورجيني���و لديه عالقة ش���خصية 
ومهنية مع ماوريسيو قوية للغاية، نحن ننتظر 
لنرى أين سيذهب ساري، وإذا كان النادي كبيًرا 

في إيطاليا، يمكن أن يتبعه الالعب”.

وكيل جورجينيو يكشف عن مفاجأة حول مستقبله مع تشيلسي

بيروت/االستقالل:
قطع محمد حبوس، النجم الفلس���طيني في صف���وف األنصار اللبناني، الطريق 
نحو كل الشائعات التي طاردته في الفترة األخيرة، بشأن عدم رغبته في تمثيل 

منتخب فلسطين.
وقال حبوس، عبر صفحته على »فيسبوك«، إنه »جاهز لتمثيل منتخب فلسطين، 

في أي وقت يحتاجه«.
وفيما يتعلق بتمثيل منتخب لبنان، أض���اف: »هو أمر جيد، أنا أنحدر من جذور 

لبنانية«.
وزاد: »والدت���ي لبنانية وترعرع���ت في لبنان، لكن وال مش���كلة لدى في تمثيل 
منتخب األرز، في حال توفرت الظروف المناسبة على مستوى منحي الجنسية«.

وأش���ار إلى أنه يلعب حاليا في األنصار، ويركز بشكل كبير على تطوير مستواه 
الفني لخدمة النادي نحو األلقاب.

يذكر أن حبوس أصبح حديث الشارع الكروي، بعدما قدم مستويات الفتة، خالل 
انطالق الدوري اللبناني موسم 2021-2020.

»حبوس« جاهز لتمثيل 
منتخب فلسطين

روما/االستقالل:
ذك����ر موقع “كالتش����و ميركات����و” اإليطالي بأن 
السويس����ري دينيس زكريا نجم خط وسط فريق 
بوروسيا مونشنجالدباخ األلماني على رادار كاًل من 

بايرن ميونخ، ومانشستر سيتي اإلنجليزي.
وانتقل الدولي السويس����ري ديني����س زكريا إلى 
صف����وف بوروس����يا مونش����نجالدباخ صيف عام 
2017، قادمًا من فريق يونج بويز بمبلغ 12 مليون 

يورو.
ولفت الالعب صاحب 23 عامًا األنظار إليه بش����دة 
خالل الموس����م الماضي وهذا الموس����م، مما دفع 

كبرى أندية أوروبا للتعاقد معه.
وأش����ار الموقع إلى أن مانشس����تر سيتي يراقب 
الالعب عن كثب منذ فترة تمهيدًا للتعاقد معه 
في شهر يناير المقبل لتعزيز خط وسط السيتي، 

ليكون البديل األمثل للبرازيلي فيرناندينيو.

بينم����ا يرغب نادي بايرن ميون����خ في التعاقد مع 
الدولي السويس����ري دينيس زكريا خالل س����وق 
االنتقاالت الصيفية، لذلك قد يكون مانشس����تر 
س����يتي األقرب للظفر بخدمات الالعب إذا توصل 
التف����اق نهائ����ي مع فريق����ه األلماني بوروس����يا 

مونشنجالدباخ.
الجدير بالذكر أن عقد دينيس زكريا سينتهي مع 
فريقه بوروسيا مونشنجالدباخ صيف عام 2022.

»دينيس زكريا« محط اهتمام كبرى أندية أوروبا

مدريد/االستقالل:
يس���تعد المدرب زين الدين زيدان م���ن اليوم في 
تركي���ز كامل جه���وده على عودة الن���ادي الملكي 
بصح���ة جيدة لاللتزامات الحاس���مة التي ينتظرها 

فريق ريال مدريد.
و يس���تعيد زيدان خ���الل األيام القادم���ة الالعبين 
الدوليين، وس���يركز خصيصًا ف���ي التدريبات على 
تجنب األخطاء الكبيرة على الجانب الدفاعي والتي 
تس���ببت في خس���ارة كبيرة أمام فالنس���يا بأربعة 

أهداف مقابل هدف.

و تلقى الري���ال هزيمتين مؤلمتين في الدوري بعد 
اس���تراحة أكتوب���ر أمام قادش واألخ���رى في دوري 
األبطال ضد شاختار، ولكنه نجح في تجاوز الموقف 

الصعب نسبيًا.
يس���تهدف زيدان تعزي���ز انتباه وتركي���ز العبيه 
ف���ي المرحلة المقبلة وأن يبعث برس���الة قوية لهم 
مش���ابهة التي صنعت تأثيرًا كبي���رًا بعد الهزيمة 

أمام قادش.
وسيكون الفوز أمام فياريال يوم السبت على ملعب 
س���يراميكا خير تعوي���ض بعد الخس���ارة الكبيرة 

والمدهشة أمام فالنس���يا وبعد ذلك سيكون عليه 
الدخول بمعنويات كبيرة أمام اإلنتر في مباراة ملعب 

سان سيرو في دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت صحيفة الماركا أن زيدان يركز على العمل 
النفسي بقوة وبنفس تركيزه على العمل البدني في 

األيام القليلة المتبقية قبل مواجهة فياريال.
وسيخس���ر زيدان كاًل من رام���وس وفالفيردي بعد 
إصابتهما في فترة التوقف الدولي مع منتخباتهم 
ولكنه سوف يستعيد كاس���يميرو وينتظر كذلك 

عودة كارفاخال وهازارد.

زيدان ينتظر انتفاضة العبي ريال مدريد



الخميس 4 ربيع اآلخر 1442 هــ 19 نوفمبر 2020 م

دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الق�ضية احلقوقية رقم 2017/ 414 
يف الطلب احلقوقي رقم 2020/ 803 

المستدعون / 
1_ فتحية احمد محمود ابو حرب ) قبالن قبل الزواج ( وتحمل هوية رقم ) 9357874321( 
وكيله العدلي _ حرب س���الم احمد ابو حرب بموجب الوكال���ة العدلية العام رقم 2017/ 

6613 عدل خانيونس 
2_ محمد احمد محمود قبالن _ من سكان عبسان الكبيرة _ حارة ابو قبالن 

3_ نعيمة احمد محمود البريم )قبالن قبل الزواج ( من سكان خزاعة _ حارة الفرا 
4_ فوزية احمد محمود البريم )قبالن قبل الزواج ( من بني سهيال حارة البريم 

5_ مريم احمد محمود قبالن من عبسان الكبيرة حارة البريم 
6_ فايزة احمد محمود القرا ) قبالن قبل الزواج ( من سكان خزاعة حارة القرا 

7_ زينب احمد محمود ابو طير ) قبالن قبل الزواج( من سكان عبسان الكبيرة حارة ابو طير 
8_ يسرى احمد محمود قبالن _ من سكان عبسان الكبيرة حارة ابو قبالن 

9_ انتصار احمد محمود قديح قبالن قبل الزواج _ من سكان عبسان الكبيرة حارة قديح 
وجميعهم وكيلتهم الس���يدة / فتحية احمد محمود ابو حرب قبالن قبل الزواج بموجب 

سند توكيل وكيلهم المحامي / مؤيد عبد المولى ابو لحية 
المستدعى ضدهم / 

1_ كامل ابراهيم خليل ابو حرب باالصالة عن نفسه وباالضافة لباقي ورثة وتركه والده _ 
ابراهيم خليل عبد القادر ابو حرب من س���كان خانيونس بني س���هيال حارة الفجم 

2  ابراهيم محمد خليل عبد القادر ابو حرب من سكان بني سهيال حارة الفجم
3_ محمد عيسي ابراهيم قبالن من سكان خانيونس عبسان الكبيرة حارة ابو قبالن 

4_ ديبة عبد الدايم ابراهيم ابو حرب _ من سكان خانيونس بني سهيال حارة الفجم 
مصطفي احمد نصير ابو جامع من سكان خانيونس بني سهيال _ الزمة _ حارة ابو جامع 

نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة غير منقولة 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في القضية الحقوقية رقم 2017/ 414 
الى المدعى عليهم من رقم )2 ( الى رقم )5( المذكورين بعاليه بما ان المدعين قد تقدموا 
بالقضية الحقوقية ) 414/2017( لذلك يقتضى عليكم الحضور الى هذه المحكمة خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضى ان تودعوا قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة  عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما 

انه قد تحدد لها جلسة  الثالثاء الموافق 8/12/2020 لنظر في القضية .
وليكن معلوما لديكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعين ان يس���يروا في الئحة الدعوى 

المعدلة حسب االصول .  حرر في 17/11/2020 

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
اأ. فتحي حم�سن

دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء

 لدى حمكمة اال�ستئناف بغزة
مذكرة ح�ضور يف طلب الن�ضر امل�ضتبدل رقم 50/2020 

يف اال�ضتئناف املدين رقم 2009/ 470 
المستأنفات / 1_ شهيناز عوني محمد فارس _ من غزة 

2_ ليلى عوني محمد فارس _ من غزة 
3_ ماج���دة عونيمحم���د فارس _ من غ���زة وكيالهن المحامي���ان / ايمن 

الضابوس ومحمد داود 
المس���تأنف ضدهم / 1_ هاش���م عوني محمد فارس _ مقيم خارج البالد 

ومجهول محل االقامة _ غزة الرمال مقابل برج السعادة 
2_ سامي عوني محمد فارس _ مقيم خارج البالد ومجهول محل االقامة _ 

غزة الرمال مقابل برج السعادة 
الى المس���تأنف ضدهما / بما ان المس���تأنفات اقمن عليكما االستئناف 
المرق���وم اعاله لالس���تئناف على الق���رار الصادر عن محكم���ة بداية غزة 
بتاري���خ  8/10/2009 في الطلب رقم 2000/ 490 المحفوظ لكما نس���خة 
عن���ه وعن ملحقات���ه لدى قلم المحكم���ة لذا يقتضى عليكم���ا ان تقدما 
جوابكما التحريري بش���أن االس���تئناف خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
النش���ر كما يقتضى عليكما الحض���ور الى هذه المحكم���ة يوم االثنين 
الموافق 7/12/2020 الساعة التاسعة صباحا وليكن معلوما لديكما انكما 
ان تخلفتما عن الحضور فيجوز للمس���تأنفات ان يس���رن في االستئناف 

وللمحكمة ان تحكم فيه زاعتبارا الحكم حضوريا .

رئي�س قلم حمكمة اال�ستئناف بغزة 
اأ. هناء ما�سي

 بوقف العمل في بناء أربعة منازل في قرية كيسان شرقي بيت لحم، وأغلقت 
عدة طرق زراعية في بلدة يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. 
وأف���اد مدير مكتب هيئة الجدار واالس���تيطان في محافظة بيت لحم حس���ن 
بريجة، أن س���لطات االحت���الل أخطرت بوقف العمل ف���ي أربعة منازل بدعوى 

عدم الترخيص. 
 وأض���اف أن المن���ازل المخطرة مقام���ة منذ مدة طويلة، ما يؤكد اس���تهداف 

سلطات االحتالل بلدة كيسان، ومحاوالتها التضييق على أهالي القرية.
من جانبه، أوضح منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا 
فؤاد العمور، أن قوات االحتالل أغلقت عدة طرق زراعية شرقي بلدة يطا جنوبي 

الخليل، ونصبت حواجز عسكرية بزعم الدواعي أمنية.
وأف���اد أن جراف���ات االحتالل أغلقت الط���رق الزراعية القريبة م���ن »واد األعور« 
والخرب والقرى المحاذية للش���ارع االلتفافي رقم )60(، وبلدة بني نعيم شمال 

شرق الخليل.
وأش���ار إلى أن إغالق الط���رق الزراعية يهدف إلى منع وص���ول المواطنين إلى 
أراضيه���م وعزلها عن المنطقة، واالس���تيالء عليها لصالح عمليات التوس���ع 

االستيطاني.
في غضون ذلك، طاردت قوات االحتالل مركبة فلس���طينية شرق يطا، وأطلقت 
عليها النار، وأجبرت سائقها على التوقف قبل أن تعتقله دون معرفة هويته.

في س���ياق آخ���ر، اقتحم 41 مس���توطنا، يوم أمس، باحات المس���جد األقصى 
المبارك، بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

وأفادت دائرة األوقاف اإلس���المية في القدس، أن المس���توطنين تجولوا في 
باحات »األقصى« تجوال استفزازًيا، وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل.

وقال المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنسان، في تقرير له، إن االعتداء على 
المسجد األقصى جاء في صدارة مشهد االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية 

خالل شهر أكتوبر المنصرم.
وبين أن 5477 مس���توطًنا اقتحموا المس���جد األقصى بواقع 23 يوًما من أصل 

31 في الشهر.

االحتالل ي�سيب..

غزة/ االستقالل:
أك����د رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة س����المة معروف، أنه 
ل����م يتم اتخاذ أي قرار باإلغالق الش����امل، نافيًا صحة م����ا يتم تداوله بهذا 

الخصوص.
وأشار »معروف« في تصريح له مس����اء األربعاء، إلى أن اإلعالن عن القرارات 
الحكومي����ة، يتم فق����ط عبر العناوي����ن اإلعالمية الرس����مية، وهي معروفة 

للجميع.
وش����هد قطاع غزة خالل األي����ام الماضية، ارتفاعًا حادًا ف����ي وتيرة إصابات 
»كورونا«، وسط جهود حكومية متواصلة من أجل السيطرة منحنى تفشي 

الوباء.

معروف: لم ُيتخذ أي قرار 
باإلغالق الشامل في قطاع غزة

نابلس/ االستقالل:
اقتحم����ت قوات االحت����الل االس����رائيلي، يوم أم����س، بلدة 
سبس����طية ش����مال نابلس، وأغلق����ت المواقع األث����ري أمام 

المواطنين.
وقال رئيس بلدية سبس����طية محمد عازم، إن قوات االحتالل 
اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة وانتشرت في األرجاء المحيطة 

بالموقع األثري عقب إغالقه أمام حركة المواطنين.
وأش����ار إلى وجود دعوات أطلقها مستوطنون القتحام البلدة 
والمواقع األثرية فيها بش����كل متكرر، في محاولة لفرض أمر 

واقع والسيطرة على المواقع فيها.

االحتالل يقتحم سبسطية ويغلق 
المواقع األثرية أمام المواطنين

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة المقاومة اإلسالمية »حماس« يوم 
أم���س، أن الع���دوان الصهيوني على س���وريا، 
ُيمثل منطق البلطجة الذي يتصرف بها الكيان 
الصهيون���ي في كل المنطقة مس���نودًا بدعم 

أمريكي.

وأوض���ح ح���ازم قاس���م الناطق باس���م حركة 
»حم���اس« ف���ي بي���ان صحفي مقتض���ب، أن 
الع���دوان الصهيوني المس���تمر عل���ى األمة، 
يتطل���ب تكات���ف كل الق���وى الحي���ة فيه���ا 
لمواجهة المش���روع الصهيوني في المنطقة، 

وصواًل لطرده منها.

وكان 3 جن���ود س���وريين وس���بعة مقاتلي���ن 
من جنس���يات أخرى، استش���هدوا يوم أمس، 
جراء سلس���لة هجمات نفذها جيش االحتالل 
»اإلسرائيلي« ضد أهداف عسكرية متفرقة من 
دمشق والجوالن، فيما عزز جيش االحتالل نشر 

القبة الحديدية في شمال فلسطين المحتلة.

»حماس«: قصف سوريا بلطجة صهيونية مسنودة بدعم أمريكي

غزة/ االستقالل:
قال مدير عام اإلشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم محمود 
مطر إن العملية التعليمية في المناطق غير الحمراء تسير بشكل 
جيد وهناك إجراءات مشددة داخل المدارس والتزام بالتعليمات 

ونتابع األمر على مدار الساعة. 
وأضاف مطر في تصريح له يوم أمس، أن األمور داخل المدارس 
مطمئن����ة ونحن نتعام����ل وفق تعليم����ات تصدر م����ن اللجان 
المختصة، والمدارس الواقعة في المناطق الحمراء يتم إغالقها، 

والمدرسة أكثر أمنًا من غيرها من المناطق.
ولفت إل����ى أن الوزارة اعتمدت التعلي����م المدمج والمزاوجة بين 

التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد. 
ودعا أولياء األمور الذين يخش����ون عل����ى أبنائهم الذي لديهم 
مناعة ضعيفة للتوجه للمدرسة ويوقع على تعهد لتعليم ابنه 
في البيت ثم في أوقات معينة يحضر ابنه للمدرس����ة للخضوع 

لعملية تقييم من خالل تكليفات وامتحانات وأوراق عمل. 
كما قال مطر: »نحن نعيش ظروف اس����تثنائية وسنعمل على 
تقدي����م الخدمة التعليمية لجميع الطلبة ونريد من المجتمع أن 

يقف بجانبنا حتى انتهاء األزمة«. 
ونوه إلى أن التعليم بصدد إطالق قناة روافد التعليمية وحدثنا 
بوابة روافد التعليمية وإذاعة التربية والتعليم تبث الدروس على 

مدار اليوم.

التعليم بغزة: إجراءات 
مشددة داخل مدارس 

المناطق الحمراء

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش����فت قن����اة ريش����ت كان العبرية، مس����اء 
األربعاء، أن رئيس وزراء االحتالل اإلس����رائيلي 
بنيامي����ن نتنياهو يجري اتص����االت مع اإلدارة 
األميركية الحالية برئاس����ة دونالد ترامب قبل 
انتهاء واليتها في شهر يناير/ كانون الثاني 
المقبل، بهدف الس����ماح ببناء آالف الوحدات 
االس����تيطانية في عط����روت ش����مال القدس 

المحتلة.
ووفًق����ا للقناة، فإن نتنياه����و أبلغ مقربين منه 
بذلك خ����الل محادثة مغلقة، مش����يًرا إلى أنه 
يريد موافق����ة فورية من اإلدارة األميركية على 

هذه الخطوة.
وبحسب ذات المصادر، فإن نتنياهو سيتحدث 
مع وزي����ر الخارجية مايك بومبي����و الذي وصل 

»إسرائيل« األربعاء، بهذا الشأن.
وقال����ت المصادر، إن نتنياهو يريد تنفيذ هذه 
الخطوة قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن، 
الرئاس����ة األميركي����ة، وذلك لتثبي����ت الوقائع 

الجديدة على األرض.
وأضافت، »ما لم يتم القيام به اآلن، لن يحدث 
في ظل اإلدارة الجديدة«، مش����يرًة إلى أنه من 
المتوق����ع أن يتغل����ب بايدن عل����ى الصعوبات 
المتعلق����ة بالبناء خ����ارج األراضي المحتلة عام 

.1948
ورفض مكتب نتنياهو التعليق على الخبر.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو اليوم مع بومبيو 
في فندق المل����ك داود بالقدس ويدلي بعدها 
بتصريح����ات، حيث س����يتوجهان بعدها إلى 

مجمع قصر اليهود في وادي األردن.
وف����ي فبراير/ ش����باط الماضي أعلن����ت بلدية 
القدس التابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلية 
عن خطة جدي����دة لبناء حي جديد في عطروت 
يش����مل 9 آالف وح����دة اس����تيطانية، وت����م 
تخصي����ص الماليي����ن من الش����واكل للترويج 

للخطة.

قناة عبرية: نتنياهو سيطلب من إدارة ترامب السماح ببناء آالف الوحدات االستيطانية في »عطروت«



الخميس 4 ربيع اآلخر 1442 هــ 19 نوفمبر 2020 م

موسكو/ االستقالل:
أوضحت عضو اتحاد أطباء األطفال في روس���يا، إيرينا دوبريتس���وفا، من مخاطر 

ارتداء الكمامات لألطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.
وقالت دوبريتسوفا: »يعد ارتداء القناع أمرا خطيرا بالنسبة لألطفال الذين تقل 
أعمارهم عن س���ت سنوات بس���بب عدم تطور نظام القصبات الهوائية بشكل 
كاف، مما قد يجعل التنفس صعًبا. ويمكن أن يسبب موت األطفال الذين تقل 

أعمارهم عن سنة واحدة«.
وأش���ارت إلى أن القناع يس���بب ضي���ق التنفس عند األطف���ال ويعطل تدفق 

األكسجين. ويمكن أن يسبب أيًضا متالزمة موت الرضع المفاجئ.
وقالت إن الكمامات ال تحمي األطفال من اإلصابة بفيروس كورونا، مش���يرة إلى 
أن الطفل س���وف يلمس وجهه بأيد قذرة، باإلضاف���ة لكون القناع يخلق تأثير 
االحتباس الحراري في تجويف األنف، ومع وجود الجهاز التنفسي غير الناضج، 

تتكاثر البكتيريا بشكل أكثر نشاًطا.
وأضافت الطبيبة أن قلة الهواء ستجعل األطفال يتنفسون عن طريق الفم، لذا 
سيتدفق الهواء البارد إلى الرئتين. نتيجة لذلك، يمرض األطفال في كثير من 

األحيان.
وشددت الطبيبة على أنه ال يمكن للطفل ارتداء قناع إال لفترة قصيرة ال تتجاوز 

15 دقيقة في مكان فيه حشد كبير من الناس.

طبيبة تحذر من مخاطر 
ارتداء الكمامات لألطفال

الفنانة الت�سكيلية الفل�سطينية اآية مغاري، مطرزة بال�سوف لوحات فنية ، يف حديقة منزلها يف الن�سريات و�سط قطاع غزة

لندن/ االستقالل:
أكد مجموعة من العلم���اء أن هناك فئة من 
البش���ر تمتلك مناعة تلقائية، ما يحول دون 
إصابتهم بفايروس كورونا، بحس���ب “ديلي 

ميل” البريطانية.
 ويرج���ح باحثو معهد »فرانس���يس كريك« 
وكلية لندن الجامعي���ة، أن الجهاز المناعي 
لدى البعض رصد س���ابقًا إصابتهم بأي من 
الفايروسات المشابهة أو التي تنتمي لعائلة 
»كورونا«، وبالفعل س���بب له���م اضطرابات 
صحية مثل اإلنفلونزا العادية، ما أكس���بهم 

ما يسمى ب�”المناعة التفاعلية المتصالبة”، 
الس���ريعة  االس���تجابة  به���ا  والمقص���ود 
ألجهزته���م المناعية عند رص���د أي عدوى 
مرضية تصيبهم، ما يجعلها في حالة تأهب 

دائم للقضاء على الفايروسات الدخيلة.
وذك���ر باحث���ون نش���روا نتائج دراس���تهم 
ف���ي مجلة »س���اينس« العلمي���ة، أن هناك 
4 فايروس���ات موس���مية أخرى شائعة من 
عائلة “كورونا”، لكنها ال تؤدي إلى اإلصابة 
بأمراض خطي���رة، وغالبًا ما تك���ون أعراضها 

خفيفة.

ويقول المش���رف على الدراسة البروفيسور 
جورج كاس���يوتس: »إن الفايروس���ات التي 
تنتمي لعائل���ة كورونا تلجأ إل���ى البروتين 
)س���بايك( حتى تلتصق بالخاليا  المعروف ب�
المضيفة وتصيبها، وهنا تتعرف األجسام 
المض���ادة عل���ى ه���ذا البروتي���ن المعروف 
لديها مس���بقًا، ما يحفز المناع���ة التفاعلية 

المتصالبة«.
وأضاف: “نس���عى حاليًا لتحديد المدة التي 
يظل فيها المتعافي من الفايروس محصنًا 

ضد العدوى مجددًا«.

اكتشاف فئة من البشر محصنة من كورونا
االستقالل/ وكاالت:

يؤدي االستخدام المتزامن للصابون والمطهر إلى تلف طبقة الدهون في الجلد 
وااللتهاب.

وحذرت الطبيبة الروس���ية أولغا يرش���وفا من  أنه يمكن أن يؤدي عالج اليدين 
بمطهر بعد غسلهما بالماء والصابون إلى التهاب الجلد التماسي.

ونقل���ت صحيفة »روسيس���كايا غازيتا« ع���ن الطبيبة: »المش���كلة هي أنه مع 
االس���تخدام المتزامن للصابون والمطهر، يحدث تأثي���ر قوي على طبقة الجلد 

الدهنية، ويساعد الماء على غسلها«.
أوصت الطبيبة عدم غسل اليدين بالصابون واستخدام المطهرات الخاصة في 
وقت واحد. عند اختيار مطهر، يج���ب إعطاء األفضلية لتلك العالمات التجارية 

التي تحتوي على زيوت مرطبة.

الخطر الرئيسي للمطهرات

 روما/ االستقالل:
خفض كمام���ة الوجه المس���تخدمة لمنع خطر 
اإلصاب���ة بفي���روس كورونا، ممكن في ش���وارع 
س���بينو دادا، ولكن فقط لتناول الطعام، وليس 

التدخين.
»أيها المواطن���ون، ابقوا في المن���زل إذا أردتم 
تدخين س���يجارة«، هذه إحدى فقرات رس���الة 
الفيديو التي نشرها لويجي بولي، عمدة البلدية 
الت���ي تعد ج���زءًا من مقاطع���ة كريمونا بإقليم 

لومبارديا.
»ال يحق للمدخنين نزع الكمامة، اذهبوا ودخنوا 
في المنزل أو في مكان بعيد عن الجميع«، عبارة 
قالها العمدة »بولي« في رسالة بالفيديو مناشدًا 
الجميع تولي المس���ؤولية لتجن���ب المزيد من 
عدوى »كوفيد-19«، وفقًا لصحيفة »ال ريبوبليكا« 

اإليطالية.
دافع العمدة إلى هذه التصريحات كان بس���بب 
الوضع المقلق النتش���ار الفي���روس التاجي في 

إيطاليا، حيث ارتفع عدد المصابين في بلديته 
إلى 128 مصابًا، بعد ما كان عدد المصابين، فقط 

شخصين في أكتوبر الماضي.
وأوضح العم���دة أنه من بين أولئك الذين ثبتت 
إصابتهم بالفيروس التاج���ي، هناك 6 أطفال 
دون س���ن ال�10 أعوام، و 8 أش���خاص فوق ال�80 
عاما، ومن هنا جاءت دعوته لمحاولة بقاء مواطني 
بلدته في المنزل قدر اإلمكان، وتجنب الخروجات 

غير الضرورية.

عمدة إيطالي يمنع إنزال الكمامة للتدخين

ويلينغتون/ االستقالل:
صممت الحجاب مدرس���ة ماس���ي ديزاي���ن. الحجاب األزرق 
الداك���ن مصنوع من قماش مرن ناعم يحافظ على الش���كل 

ويتناسب بشكل جيد مع البدلة.
وعرضت شرطة نيوزيلندا نسخة جديدة من البدلة الرسمية 
- ألول مرة، تم شمل الحجاب في المالبس التقليدية لضابط 

.Vice إنفاذ القانون، حسب موقع
وت���م تطوير هذه النس���خة م���ن النم���وذج خصيًصا ألحد 
الموظفي���ن - طالبة ف���ي كلية الش���رطة الملكية زينة علي 

البالغة من العمر 30 عاما.
ولقد أنهت زينة علي  للتو دراس���تها وس���تتولى مهامها 

قريًبا.
ويش���ار إلى أن زينة علي س���تصبح أول شرطية مسلمة في 

تاريخ البالد ُيسمح لها بارتداء الحجاب.
وقالت: »معظم النس���اء المس���لمات خائف���ات للغاية من 
التحدث إلى ضباط الشرطة وربما يغلقن الباب أمام شخص 
غريب. إذا استطعنا جذب المزيد من النساء، وخلق بيئة أكثر 

تنوًعا، فيمكننا منع المزيد من الجرائم«.
في غضون ذلك، تعتقد الشرطة أن التنوع هو ما تحتاج إلى 
الس���عي لتحقيقه. وأضاف المسؤولون عن تطبيق القانون 
أنه من الضروري »تلبية احتياجات مجتمعات البالد بشكل 

فعال اآلن وفي المستقبل«.

نيوزيلندا...اعتماد بدلة 
بوليسية مع الحجاب االستقالل/ وكاالت:

إذا كنت ترغب في الحص���ول على أموال مقابل 
النوم، فإن شركة« الليلة الهادئة« لصناعة األسرة 

والمفروشات لديها الوظيفة المثالية لك.
فوفقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، فإن الشركة 
تتطل���ع إلى دفع 300 جنيه إس���ترليني للناس 
الختبار الوس���ائد والمراتب، كما تمنح الش���ركة 

فرصة االحتفاظ بجميع منتجات االختبار.
وأضاف���ت الصحيف���ة أن الش���ركة تبح���ث عن 
خمسة أشخاص إجمااًل، حيث يتم إرسال »حزمة 
تحاضن« مخصصة لكل شخص تصل قيمتها 
إلى 600 جنيه إسترليني، وتعتمد »الحزمة« على 
طولك ووزنك وستتضمن مراتب ووسائد وألحفة 

وبطانيات.
إذا ت���م اختي���ارك، فم���ن المتوق���ع أن تختب���ر 
المنتجات لمدة ثالثة إلى أربعة أسابيع قبل ثم 

أن تتصل الشركة للحصول على تعليقات.
في الوصف الوظيفي، تقول الشركة إنها تبحث 
عن »المتحمسين لالس���تفادة من فرصة العمر 
للنوم أثن���اء العم���ل«، مضيفة »بالطب���ع، الدور 
ينطوي على العمل في الليل، في الصباح الباكر.«

وكجزء من عملية التقديم، ستحتاج إلى توضيح 
س���بب وجوب أن تكون مختب���ًرا للنوم، ومع ذلك 
من المتوقع أن يكون الطلب مرتفًعا للغاية على 
هذه الوظيف���ة. قالت كبيرة مدي���ري العالمات 
التجارية في الش���ركة كات كولين���ز: »مع ليالي 

الش���تاء الطويل���ة القاتمة، نتطل���ع إلى« جيش 
بيجامة »جديد لتقدي���م مالحظات حيوية حول 

منتجاتنا«.
وأضافت »يأتي األش���خاص الذي���ن ينامون في 
جميع األشكال واألحجام، مع رغبات واحتياجات 
وتفضيالت ش���خصية مختلفة ، لذلك س���يتم 
تخصيص« حزم التكبب »الخاصة لكل مترشح«.

وتابعت »كج���زء من مهمتنا لتغيير طريقة نوم 
الناس لألفض���ل، نحن نبحث ع���ن المتقدمين 

الذين يأخذون النوم على محمل الجد.«
يمكن���ك التقديم عبر اإلنترنت من خالل الموقع 
اإللكترون���ي للش���ركة، قب���ل موعد إغ���الق باب 
التقديم المقرر في الفاتح من شهر كانون األول.

شركة ترصد 300 جنيه استرليني مقابل النوم


