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 رام الله / االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر عدنان، أن إعالن 
السلطة إعادة العالقات مع االحتالل، وأولها التنسيق األمني يبين أن 
الس����لطة لم تغادر هذا الوحل أصال، معربا عن اس����تغرابه من اعتبار 
االس����تهزاء بالعقل الفلس����طيني انتصارا. وق����ال عدنان في تصريح 
صحفي امس الخميس: لقاءات المصالحة والعودة للتنس����يق األمني 
في نفس الوقت، تشبه ما حصل قبل أيام عند احتضان وتقبيل رجل 

أمن فلس����طيني للمحرر س����امر درويش عند مدخل جنين الش����مالي 
واعتراض نفس العس����كري لموكب المحرر وإعاقته عند مدخل جنين 
الجنوب����ي بعد وقت قصير بحجة رفع رايات حماس!«. ودعا عدنان كل 
المستويات الفلس����طينية لالجتماع العاجل في الداخل الفلسطيني 
والش����تات والخروج بموقف جماعي فلسطيني رافض لعودة العالقة 
بالمحت����ل واعتبار ذلك جريمة بحق الش����عب الفلس����طيني وتاريخه 

العظيم وخيانة إلرث الشهداء واألسرى والجرحى.

القيادي عدنان: إعادة عالقة السلطة باالحتالل 
يثبت أنها لم تغادر وحل التنسيق األمني

الضفة الغربية- الداخل المحتل/ االستقالل: 
اقتح���م مس���توطنون متطرفون أم���س الخميس، 
المس���جد األقص���ى المبارك م���ن ب���اب المغاربة، 
بحماي���ة أمنية مش���ددة، ف���ي ذات الوقت هدمت 

جرافات االحتالل اإلسرائيلي أمس الخميس منزالاً 
ا في حي ش���نير في مدينة اللد بالداخل  فلسطينياً
الفلسطيني المحتل، كما أخطرت ، بوقف بناء منزل 
في بلدة بيت ع���وا، جنوب غ���رب الخليل. واقتحم 

98 مس���توطنا، أم���س، باحات المس���جد األقصى 
المبارك، وس���ط إجراءات عس���كرية مش���ددة من 

قبل ش���رطة االحتالل. وذكرت دائرة 
األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 

98 مستوطنًا يقتحمون األقصى و االحتالل يهدم 
منزال باللد ويخطر بوقف البناء بآخر بالخليل 

الشيخ عزام: الشهيد القسام طبع 
اسمه وجهاده بأحرف من نور ودم

9  وفيات و1251 إصابة بكورونا 
و912 حالة تعاٍف في فلسطين  

غزة/ االستقالل: 
قال الش���يخ نافذ ع���زام، عضو المكتب السياس���ي لحركة 
الجهاد اإلسالمي، إن الشهيد المجاهد، عز الدين القسام، 

الذي تمر علينا الذكرى الخامس���ة والثمانون الستشهاده 
في أحراش يعبد بجنين، طبع اسمه وجهاده 
على تاريخنا بأح���رف من نور ودم، داعيا كل 

رام الله- غزة/ االستقالل: 
أعلن����ت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس الخميس، تس����جيل 9 وفي����ات و1251 إصابة 

جديدة بفيروس »كورونا« بعد فحص 5609 عينات خالل ال�24 س����اعة 
الماضية، وتسجيل 912 حالة تعاف جديدة بالقدس والضفة الغربية 

هل تتجرأ سلطات االحتالل على منع إدخال 
المعدات الطبية لغزة، وما تداعيات ذلك؟

غزة/ خالد اشتيوي:
ال ي���زال الحديث ي���دور ح���ول إدخال المع���دات الطبية 
وأجه���زة التنفس الصناع���ي لقطاع غزة ال���ذي بات يمر 

في مرحل���ة حرجة تزداد خطورتها وتتعقد بفعل تصاعد 
أع���داد االصاب���ات ج���راء في���روس كورونا 
الح���االت الحرجة ويحتاجون  وكذلك تزايد 

»غانتس«: بذلنا جهودًا جبارة الستعادة التنسيق األمني

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت مؤسس���ة القدس الدولية إن أذرع االحتالل اإلس���رائيلي تلهث إلى إقرار 
المزيد من المش���اريع االس���تيطانية في مدينة القدس المحتل���ة خالل األيام 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدان مجلس اإلفتاء األعلى في فلس���طين، مطالبات ما تسمى ب� "مؤسسة تراث 
جبل المعبد"، بالسماح ألتباع المدارس الدينية، بأن يقضوا كامل الفترة المتاحة 

»اإلفتاء« يدين خطط سلب 
الجزء الشرقي من األقصى 

6 دول أوروبية تؤكد عدم مشروعية 
المستوطنات وتطالب بوقفها

»القدس الدولية«: االحتالل يلهث إلقرار 
المزيد من مشاريع االستيطان بالقدس

معتصم رداد.. في كل ساعة ونصف
 3 حبات دواء وأمل الحرية عكازته

غزة/ االستقالل: 
حالٌة اس���تثنائية من القهر والوج���ع والمعاناة، يخفيها 
األس���ير الفلس���طيني معتصم رداد خل���ف إرادة صلبة 

تواج���ه الموت ف���ي كل لحظة، حيث تع���ددت األمراض، 
واآلالم واحدة، التي أنهكت جس���ده، فبعد 
إصابته إبان اعتقال���ه عام 2006، وتقطيب 

السلطة تعتزم إجراء تعديالت 
على مخصصات األسرى لتجديد 

صورتها أمام بايدن

الشهيد »رامز حرب«: 
قائد مجهول أبدع في 

كل الميادين

مذكرة تفاهم بين »االتحاد« اإلماراتية و »العال« »اإلسرائيلية«

م�صتوطنون خالل �قتحامهم باحات �مل�صجد �لأق�صى �أم�س  
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غزة/ االستقالل: 
قال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد اإلسالمي، إن الشهيد المجاهد، 
عز الدين القس����ام، ال����ذي تمر علين����ا الذكرى 
الخامسة والثمانون الستش����هاده في أحراش 
يعبد بجنين، طبع اس����مه وجهاده على تاريخنا 
بأحرف من نور ودم، داعيا كل األجيال للتعرف 

على هذا الوجه الذي حمل هموم األمة.
وأضاف الش����يخ ع����زام في حدي����ث صحفي له 
ام����س الخميس بمناس����بة ذكرى استش����هاد 
الش����يخ القسام : كان الش����يخ العربي السوري 
عز الدين القس����ام الذي جاء من جبلة الشام إلى 
حيفا فلس����طين، ليؤكد في ذلك الوقت المبكر 

على البع����د العربي واإلس����المي لهذه القضية 
المقدس����ة، كان رحم����ه الل����ه م����دركا منذ تلك 
الس����نوات للتحالف األس����ود بين الغرب وبين 
الحركة الصهيونية قبل أن ينجح هذا التحالف 

في إقامة إسرائيل".
وتابع بالقول: واجب على كل األجيال أن تعرف 
هذا الوجه المب����ارك، وهذا العالم األزهري الذي 
جسد الصورة الحقيقية لرجل الدين المسؤول 
الذي يحمل هموم األمة ويعبر بصدق عن آمالها 

وآالمها".
ووجه الش����يخ عزام التحية لروح الشيخ القسام 
وألرواح رفاق����ه وإخوانه، ولكل الذين يس����يرون 

على خطاه.

الشيخ عزام: الشهيد القسام طبع اسمه وجهاده بأحرف من نور ودم

رام الله- غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس الخميس، تسجيل 
9 وفي����ات و1251 إصاب����ة جديدة بفي����روس "كورونا" 
بعد فحص 5609 عينات خالل ال�24 س����اعة الماضية، 
وتس����جيل 912 حالة تعاف جديدة بالقدس والضفة 

الغربية المحتلتين وقطاع غزة.
وأوضح����ت الكيلة في تقري����ر يومي للحال����ة الوبائية 
للفيروس في فلس����طين، وصل "االس����تقالل"، أنه تم 
تس����جل 7 حاالت وفاة في الضفة )مواطن 90 عاًما من 
مخي����م جنين، مواطن����ة 49 عاًما ومواط����ن 69 عاًما من 
نابلس، مواطنة من حلحول، ومواطن 64 عاًما من ترقوميا 
بالخليل، مواطن 66 عاًما ومواطن 62 عاًما من قلقيلية(، 

إضافة إلى مواطنين اثنين من قطاع غزة.
وأضافت أن اإلصابات الجديدة توزعت على المحافظات 
حس����ب التالي: الخليل )113(، نابلس )238(، محافظة 
بيت لح����م )68(، قلقيلية )17(، رام الل����ه والبيرة )90(، 
جنين )92(، أريحا واألغوار )8(، س����لفيت )19(، طولكرم 
)34(، طوب����اس )37(، قطاع غزة )368(، ضواحي القدس 

)26(، والقدس )141(.
وأعلنت الكيلة أن نس����بة التعافي من فيروس "كورونا" 
في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة اإلصابات 
النش����طة 12.2%، ونس����بة الوفيات 0.9% من مجمل 

اإلصابات.
وفيما يخص حاالت التعافي، فقد س����جلت 281 حالة 

في الضفة الغربية )الخليل 48، جنين 45، نابلس 103، 
طولكرم 19، سلفيت 16، رام الله والبيرة 36، طوباس 5، 

أريحا واألغوار 9(، قطاع غزة 345، والقدس 286.
ولفت����ت وزيرة الصحة إلى وج����ود 45 مريًضا في غرف 
العناي����ة المكثف����ة، بينه����م 10 مرضى عل����ى أجهزة 

التنفس االصطناعي.
وأش����ارت إلى أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص 
"كورونا" االس����تعالم عن نتيجة فحوصاتهم من خالل 
 ،https://result.moh.ps اإللكترون����ي الموق����ع  زيارة 
وإدخ����ال رقم الهوي����ة، ثم الضغط عل����ى مربع )بحث(، 
بعدها س����تظهر نتيجة الفحص بعد 8-24 ساعة من 

إجراء الفحص.

9  وفيات و1251 إصابة بكورونا و912 حالة تعاٍف في فلسطين  

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس الخميس، عددا من الشبان في 

مناطق متفرقة بالضفة الغربية وأحياء القدس المحتلة.
ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل الشاب أشرف الساليمة 

من بيت حنينا في القدس المحتلة.
وفي طوباس ش���مال الضف���ة الغربية، اعتقل جنود االحتالل الش���اب 
يوسف جمال صوافطة من طوباس أثناء مروره على حاجز الحمرا باألغوار 

الشمالية.
وفي جنين، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الشاب عالء عمر زكارنة 

من بلدة قباطية أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري.
 وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل المواطن رائد خليل العمور من 
بل���دة تقوع قضاء بيت لحم بعد اس���تدعائه إلى مخابرات االحتالل في 

تجمع مستوطنات "عتصيون".
وفي س���ياق متصل، دهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدة أحياء في 
مدينة الخليل، وفتش���ت منزل الصحفي رائد أب���و ارميلة في المنطقة 
الجنوبية وعبثت بمحتوياته، كما داهمت منزل المواطن محمود س���الم 

لهروش في بلدة يطا، وفتشته.
وفي السياق ذاته، نصبت قوات االحتالل عدة حواجز عسكرية مفاجئة 
عن���د مدخلي بلدتي بني نعيم وحلح���ول، وأوقفت مركبات المواطنين 

ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
هم والتفتي���ش اليومية،   ويواصل االحت���الل حمالت االعتق���ال والدَّ
ويتخللها إرهاب الس���كان وخاصة النساء واألطفال، ويندلع على إثرها 

مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
وصع���دت قوات االحتالل م���ن عمليات مداهمة المنازل وتفتيش���ها 
وتخريب محتوياتها، حيث طالت )159( منزال، مقابل )94( منزال دوهمت 

الشهر السابق.

الداخل المحتل/ االستقالل: 
هدم���ت آليات وجرافات الس���لطات اإلس���رائيلية خيام ومس���اكن أهالي قرية 
العراقيب، مس���لوبة االعتراف والمهددة باالقتالع والتهجير في منطقة النقب، 

للمرة 180 على التوالي، أمس الخميس.
وجاء هدم خيام القرية، امس، بعدما ُهدمت في المرة الماضية يوم 22 تشرين 

األول/ أكتوبر 2020.
وقال ش���يخ العراقيب، صياح الطوري، إن "الس���لطات تواص���ل هدم العراقيب 
بهدف دفع األهالي إلى اليأس واإلحباط وحملهم على ترك أراضيهم، لكن كل 

هذه الجرائم لن تنجح بترحيلنا من أرضنا".
وأك���د أن "األهالي يثبت���ون في وطنهم ولن يتركوا أرضهم، وهم يتمس���كون 
بالعي���ش في خيامهم ومس���اكنهم المتواضعة رغم جرائ���م الهدم المتكررة 

وأحوال الطقس العاصفة".
وهذه هي المرة التاسعة التي هدمت فيها السلطات خيام أهالي العراقيب منذ 
مطل���ع العام الجاري 2020 ولغاية الي���وم، فيما يعيد األهالي نصبها من جديد 
كل مرة من أخش���اب وغطاء من النايلون لحمايتهم م���ن البرد القارس في ظل 
األجواء العاصفة ورغم جائحة كورونا في البالد. وتواصل السلطات اإلسرائيلية 
هدم قرية العراقيب منذ العام 2000 في محاوالتها المتكررة لدفع أهالي القرية 

لإلحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.
ومما يذكر أن محكمة الصلح في بئر الس���بع ش���طبت، األسبوع الماضي، الئحة 
اتهام كانت قد قدمتها النيابة العامة ضد 6 أشخاص من سكان قرية العراقيب، 

بعد مداوالت ومعاناة في المحاكم استمرت 3 أعوام.
وق���ال رئيس اللجنة الش���عبية لقرية العراقيب، أحمد خلي���ل الطوري إنه "بعد 
مداوالت ومعاناة اس���تمرت ثالث سنوات، تراجعت النيابة وطلبت شطب الئحة 
االتهام ضد ستة من سكان العراقيب التي نسبت إليهم االعتداء وعرقلة أعمال 
الش���رطة خالل عمليات ‘كيرن كييمت’ عام 2016". وكان المتهمون الستة قد 

رفضوا التهم المنسوبة إليهم أكثر من مرة.

االحتالل يهدم قرية 
العراقيب للمرة الـ180

االحتالل يشن حملة 
رام الله / االستقالل:  اعتقاالت بالضفة والقدس

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن نتنياهو يريد 
استغالل الفترة االنتقالية المتبقية إلدارة الرئيس 
ترم����ب، في محاولة لدفعه التخ����اذ قرارات خطيرة 
على عملية الس����الم ومبدأ حل الدولتين، بما يؤكد 
انه ال يرغب بالسالم، وليس شريكا به، ومعاد لحل 
الدولتي����ن، ويعمل على تدمي����ر أية فرصة إلحالل 

السالم.
وأدانت ال����وزارة في بيان لها، ام����س الخميس، ما 
تناقلته وس����ائل إعالم عبرية ع����ن جهود يبذلها 
رئي����س وزراء االحتالل نتنياهو م����ع ادارة الرئيس 
ترمب، للحصول على موافقت����ه النهائية لبناء 10 
آالف وحدة اس����تيطانية جديدة في مطار القدس 

المحاذي لبلدة قلنديا.
وقالت الخارجية ، إن نتنياهو س����يتحدث مع وزير 

الخارجية األميركي مايك بومبيو بهذا الشأن، علما 
بأن هذا المش����روع االس����تعماري التوس����عي كان 
قد أعلن عنه من قب����ل بلدية االحتالل في القدس 
المحتل����ة في ش����باط/ فبراير الماض����ي، وتم رصد 
ماليين الش����واقل من قبل الحكومة اإلس����رائيلية 

لتنفيذه.
واعتبرت أن هذا المشروع والمخطط االستعماري، 
اس����تكمال لحصار القدس المحتل����ة وفصلها عن 
محيطها الفلس����طيني من جهة الش����مال، بعد أن 
قام����ت س����لطات االحتالل بمحاصرته����ا من جهة 
 ،"E1" الش����رق من خالل تنفيذ المخطط المس����مى
وبع����د ان طرح����ت مناقص����ة لبن����اء 1600 وحدة 
اس����تيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة "جفعات 
همتوس" لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني 

من منطقة الجنوب والجنوب الغربي.

وتحدثت ع����ن المخاط����ر الحقيقي����ة التي تهدد 
تقسيم الضفة المحتلة الى "كنتونات"، مفصولة 
عن بعضها البعض، وتقوي����ض أية فرصة إلقامة 
دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيا، وقابلة 

للحياة وذات سيادة. 
وقال����ت إن اإلدارات األميركي����ة المتعاقبة عادة ما 
تتجنب في المراحل االنتقالية التي تسبق تسليم 
الحكم إلدارة جديدة منتخبة اتخاذ قرارات قد تؤثر 
على العالقات الداخلية والخارجية، مش����يرة إلى أن 
أي ق����رار يتخذه ترمب لتس����هيل عملية الضم أو 
البناء االستيطاني، سيعتبر من وجهة نظر قانونية 
ليس فقط مخالفا للقان����ون الدولي، وقرارات االمم 
المتحدة، وانما أيضا استهتارا واضحا بمسؤوليات 
ترمب نفس����ه كرئيس انتقالي للواليات المتحدة 

األميركية.

الخارجية: نتنياهو يستغل الفترة المتبقية إلدارة ترمب للقضاء على حل الدولتين

غزة/ االستقالل: 
قال���ت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( إن 
زي���ارة وزير الخارجي���ة البحريني إل���ى الكيان 
اإلس���رائيلي، واألحادي���ث الودي���ة م���ع قادة 
االحتالل المجرمين، مس���تنكَرة ومدانة بأش���د 

العبارات، وهي "فعل منبوذ عربًيا وأخالقًيا".
واعتب���ر الناط���ق باس���م الحركة حازم قاس���م 
ف���ي تصري���ح صحفي وص���ل "االس���تقالل" 

أمس الخمي���س أن طلب البحري���ن من الكيان 
اإلس���رائيلي تبادل الس���فراء أثن���اء زيارة وزير 
خارجيته���ا للكي���ان، يعكس إص���رار النظام 
البحرين���ي على تعمي���ق الخطيئ���ة القومية 
التي اقترفتها بتوقيعه���ا اتفاق التطبيع مع 

االحتالل.
أضاف أن" إق���دام البحرين على تب���ادل إقامة 
الس���فارات مع الكيان، يعاك���س قيم العروبة، 

ويش���كل ع���داًء للمصال���ح الوطنية لش���عب 
البحرين، وتعزيًزا للحضور الصهيوني، وهو ما 

يعني زيادة التوترات في كل المنطقة".
وأكد أن تزامن زيارة وزي���ر الخارجية البحريني 
في ذروة هجمة اس���تيطانية إس���رائيلية غير 
مس���بوقة في القدس، "يجعل منها ش���ريكة 
في جريمة االس���تيطان والعدوان على حقوق 

الشعب الفلسطيني في أرضه".

حماس: زيارة وزير خارجية البحرين للكيان »منبوذة«
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وأضاف الموقع العبري، الحكومة اإلسرائيلية 
تق���ول "إذا أرادت غزة أجهزة تنفس ومعدات 
طبية فهناك عدة ش���روط"، مش���ددة على أنه 
"ل���ن يكون هناك أي مش���روع في غزة أو عودة 

للتفاهمات طالما لم يعود الجنود األسرى".
فيم���ا ذك���رت صحيف���ة "األخب���ار" اللبناينة، 
أمس الخمي���س، أن المقاومة ف���ي قطاع غزة 
قررت إعادة تفعيل إط���اق البالونات الحارقة 
والمتفجرة بصورة واس���عة تجاه مستوطنات 
»غاف غ���زة«. ونقلت الصحيف���ة، عن مصدر 
في المقاومة، قول���ه: "إطاق البالونات تنفيذا 
لتهدي���دات المقاوم���ة بخص���وص جائح���ة 
كورونا، وخاصة أن غ���زة تحتاج الى المزيد من 

المساعدات واألجهزة الطبية".
ووفقًا للمص���در، فإن الضغط س���يتدرج على 
"غاف غزة" وس���تزداد وتيرة إطاق البالونات 

خال األيام المقبلة.

�سلوك ال �إن�ساين
القي���ادي ف���ي الجبه���ة الديمقراطية وعضو 
الهيئ���ة الوطني���ة العليا لمس���يرات العودة 
وكسر الحصار محمود خلف، أكد أن ممارسات 
االحتال اإلسرائيلي بمنع إدخال المستلزمات 
الطبية وأجهزة التنفس الصناعي لقطاع غزة 
ما هو إال عنصر أساسي في تفشي وباء كورونا، 
وس���لوك ال إنس���اني وغير أخاق���ي اعتادت 
سلطات االحتال على انتهاجه  بحق الشعب 

الفلسطيني  في كل اماكن تواجده.
وأضاف خلف في حديثه ل� "االس���تقال"، أنه 
ليس هن���اك أي مبرر يس���مح لاحتال بمنع 
إدخ���ال األجه���زة الطبية ومس���تلزمات وزارة 
الصحة بغزة، ال س���يما أنه موضوع إنس���اني 
يتفاق���م في ظ���ل حالة العجز الت���ي تمر بها 
المنظومة الصحية بقطاع غزة وتفشي فيروس 

كورونا.

ودعا خلف منظمة الصح���ة العالمية بضرورة 
التدخ���ل العاج���ل والضغ���ط على س���لطات 
االحت���ال م���ن أجل الس���ماح بإدخ���ال كافة 
المستلزمات والمعدات الطبية التي من شأنها 
التخفي���ف عن معاناة أبناء ش���عبنا في قطاع 
غزة في ظل تراكم األزم���ات وتصاعد الحصار 
المف���روض عليهم، وتصاعد أع���داد الوفيات 

واإلصابات بفيروس كورونا المستجد.
ولف���ت إل���ى أن القط���اع الصحي بغ���زة بات 
يعان���ي أزمة حقيقية تس���تلزم م���ن الجميع 
الوقوف عنده���ا، وتكثيف الجه���ود للخروج 
بأقل الخس���ائر، الس���يما المنظم���ات األهلية 
القيام  المعنية لضرورة  الدولية  والمؤسسات 
بواجبها والعمل عل���ى إدخال أجهزة التنفس 
الصناعي لقطاع غزة حيث تم تسجيل العديد 
من المصابين بفيروس كورونا كإصابات حرجة 
تحتاج إل���ى العناية الطبي���ة الازمة لهم في 

ظل منظومة صحية متواضعة ليس بإمكانها 
التعامل س���وى م���ع أع���داد قليلة ج���دًا من 
المصابين بسبب محدودية األجهزة الصحية 

المتوفرة بالقطاع.

مو�جهة م�ستبعدة
ب���دوره يرى المحلل السياس���ي عامر عامر، أنه 
لغاية اآلن ال يوجد أي موقف رس���مي من قبل 
س���لطات االحتال بمنع إدخال المس���تلزمات 
الطبية وأجهزة النف���س الصناعي لقطاع غزة 
ضمن شروط معينة لها عاقة بجنوده األسرى 

المفقودين داخل قطاع غزة.
واستبعد عامر خال حديثه ل� "االستقال"، أن  
يربط االحتال بين إدخال المستلزمات الطبية 
واإلنس���انية  لقطاع غزة وجنوده المفقودين، 
فهذا يحرج س���لطات االحتال أمام المجتمع 
الدول���ي، ولم يكن هن���اك أي موقف واضح أو 

صريح من قبل االحتال في هذا االتجاه.

وأوضح عامر أن المؤسسات الدولية والجهات 
الخارجية ذات الصلة س���يكون لها الدور في 
إدخال المس���تلزمات الطبية للقطاع، وهذا ما 
س���يمنع االحتال ع���ن القيام بوض���ع حواجز 
أو معيقات من ش���أنها عدم الس���ماح بإدخال 
مع���دات طبية لقط���اع غزة بعد تفش���ي وباء 

"كورونا".
وحول تداعيات ما إذ تجرأ االحتال الصهيوني 
على من���ع إدخال األجهزة الطبي���ة لقطاع غزة 
توقع أن تتصاعد األمور واندالع مواجهة  لعدة 
أي���ام، الذي ه���و ليس من مصلح���ة االحتال 
حي���ث يأتي في وقت حس���اس تتصاعد فيه 
موج���ة في���روس "كورونا" ل���دى االحتال إلى 
جانب المرور بمرحلة انتقالية لرئاسة الواليات 
المتحدة األمريكية بين ترامب  وبايدن، وهذا 
م���ا قد يمن���ع االحتال على الت���ورط في هذه 

الخطوة أو الوصول لهذه مرحلة.

زادت الحاجة إليها بعد تفشي »كورونا«

هل تتجرأ سلطات االحتالل على منع إدخال المعدات الطبية لغزة، وما تداعيات ذلك؟
غزة/ خالد ��ستيوي:

ال ي��ز�ل �حلدي��ث ي��دور ح��ول �إدخ��ال �ملع��د�ت �لطبية 
و�أجه��زة �لتنف�س �ل�سناعي لقطاع غزة �لذي بات مير يف 
مرحلة حرج��ة تزد�د خطورتها وتتعق��د بفعل ت�ساعد 
�أع��د�د �ال�ساب��ات جر�ء فريو���س كورونا وكذل��ك تز�يد 
�حل��االت �حلرج��ة ويحتاج��ون �إىل �لرعاي��ة �خلا�س��ة 
و�جه��زة �لتنف�س �ل�سناعي. و�سائ��ل �عالم عربية قالت 
�إن �حلكومة �الإ�سر�ئيلية ترف�س �إدخال �أجهزة �لتنف�س 
�إىل قط��اع غزة، حمذرة م��ن رد قا�س حال ع��ودة �إطالق 
�لبالونات �حلارقة جتاه �لبل��د�ت �الإ�سر�ئيلية �ملحاذية 
للقط��اع. وذك��ر موقع �نت��ل ني��وز �لع��ربي، �أن »�إ�سر�ئيل« 
حت��ذر يف ح��ال ع��ودة �إط��الق �لبالون��ات، فاإنه��ا �س��رد 

بطريقة »�سيفهمها مطلقي �لبالونات«. 

رام الله / االستقال: 
ح���ذر مس���ؤولون ومختص���ون، م���ن قرار 
س���لطات االحت���ال االس���رائيلي الب���دء 
بتس���جيل أراضي القدس ضم���ن الطابو 

اإلسرائيلي،
واعتب���روا في تصريح���ات صحفية امس 
الخميس، أن القرار خطوة أخيرة من عملية 

تهويد المدينة المقدسة.
واعتب���ر عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة 
التحرير رئيس دائرة شؤون القدس عدنان 
الحسيني، بدء االحتال بتسجيل األراضي 
والمباني في القدس بأنه "الخطوة األخيرة 
لفرض الس���يطرة الكاملة عل���ى المدينة"، 
بزعم أن كل ما فيها يندرج تحت ما يسمى 

ب� "أماك الدولة".
واضاف بأن خطوة االحت���ال تهدف إلى 
تصفية الوجود الفلس���طيني في المدينة 
أماك  خ���ال تخصي���ص  المحتل���ة، من 
الغائبين، واالستياء على األراضي وضّمها 

في مخالفة لقوانين الشرعية الدولية.
ب���دوره، اعتب���ر مدي���ر دائ���رة الخرائ���ط 

واالس���تيطان ف���ي بي���ت الش���رق خليل 
التفكجي، أن القرار خطوة أخيرة من عملية 
التهويد لاستياء على بيوت المواطنين 

وأراضيهم.
وقال التفكجي إن تس���جيل األراضي منذ 
عام 1967 م���ّر بثاثة مراح���ل، األولى أن 
جزء من األراضي لم يس���جل ألن مالكيها 
أرادوا دف���ع ضرائب أقل، والمرحلة الثانية 
أن هن���اك مناطق في مرحل���ة االدعاءات، 
وبالتالي لم تسجل رس���ميا، والثالثة هي 

مرحلة الطابو الحالية.
وأوضح أنه بعد عام 1967 أوقفت حكومة 
االحتال التس���جيل والتسوية، األمر الذي 
انعكس على بقاء األراضي مسجلة بأسماء 
أصحابها الذي���ن باتوا بع���د 50 عاما في 
المتواجدين  الورث���ة  الموتى، وبقي  عداد 
ف���ي مناطق أخرى وبعضه���م خارج حدود 

الوطن.
ودع���ا التفكج���ي إل���ى ض���رورة أن يكون 
لمواجهة  بديلة  هناك خطة استراتيجية 
التداعي���ات الخطي���رة التي تطال نس���بة 

كبي���رة من أراض���ي القدس س���يما البلدة 
القديمة.

م���ن جانبه، ح���ّذر مدي���ر مرك���ز القدس 
للحق���وق االقتصادي���ة واالجتماعية زياد 
التداعي���ات الخطيرة إلعان  الحموري من 
س���لطات االحتال تسجيل منازل وأراضي 
المقدسيين وتس���ويتها من حيث زيادة 
الضرائ���ب، وف���رض تكالي���ف باهظة ما 
يعني تنفيذ مخط���ط االحتال في فرض 
الس���يطرة الكاملة على المدينة المقدسة 

س���يما المس���اكن الفلس���طينية أيضا.
وقال الحم���وري إن سلس���لة االنتهاكات 
الت���ي يقوم بها االحت���ال من حصار على 
المقدسيين وتأزيم وضعهم، هي لتغيير 
القدس وإعطاءه���ا صفة يهودية  معالم 
جدي���دة عبر تغيير ش���كل أبواب القدس 

وإضاءة شوارعها في أعيادهم وغيرها.
وأض���اف الحم���وري أن ه���ذه االج���راءات 
االحتالية تأتي أيض���ا إلثبات أن القدس 
جزء من اس���رائيل، او "الق���دس الموحدة" 

حسب مزاعم حكومة االحتال.

تحذيرات من قرار االحتالل البدء بتسجيل 
أراضي القدس ضمن الطابو »اإلسرائيلي«

القدس المحتلة/ االستقال: 
قال وزير جيش االحتال »بيني غانتس« إنه بذل جهودًا جبارة س���عيًا الس���تعادة التنس���يق 

األمني مع السلطة الفلسطينية وذلك بعد قطيعة دامت ألكثر من 6 أشهر.
ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن »غانتس« قوله إن »التنسيق األمني مصلحة مشتركة 
وأنه س���يتم العمل خال األي���ام القليلة القادمة على العودة إلى التنس���يق المعتاد وترتيب 

األوضاع من جديد«
وأعرب »غانتس« عن أمله بعودة الس���لطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات لصالح مستقبل 

الشرق األوسط.
من جهته، وصف منس���ق أعمال حكومة االحتال األسبق في الضفة الغربية »عاموس جلعاد« 

التنسيق األمني ب�«الكنز«.
وقال »جلعاد« في حديث نقلته القناة الس���ابعة العبرية إن التنس���يق األمني ليس هو السبب 
الرئيس���ي للهدوء السائد في الضفة ولكن انعدام التنسيق يشكل عامل ازعاج للجيش كونه 

يحول طاقاته إلى قطع الطرق وتنسيق ملتف.
وتأتي تصريحات »غانتس« بعد إعان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية 
حس���ين الشيخ، عبر حس���ابه في »تويتر« مساء الثاثاء، إنه »على ضوء االتصاالت التي قام بها 
الرئيس بش���أن التزام إسرائيل باالتفاقيات الموقعة معنا، واس���تناًدا إلى ما وردنا من رسائل 
رس���مية مكتوبه وش���فوية بما يؤكد التزام إس���رائيل بذلك، وعليه س���يعود مسار العاقة مع 

إسرائيل كما كان«.
وكان رئيس الس���لطة محمود عباس أعلن مس���اء 19 مايو/ أيار الماضي عن أن منظمة التحرير 
ودولة فلس���طين أصبحتا في حل من جميع االتفاقيات مع الحكومتين األمريكية واإلسرائيلية 

ومن جميع االلتزامات المترتبة عليها، رًدا على مخطط ضم أراضي الضفة ل�«إسرائيل«.

»غانتس«: بذلنا جهودًا جبارة 
الستعادة التنسيق األمني



الجمعة 5 ربيع اآلخر 1442 هــ 20 نوفمبر 2020 م

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )527/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عبد الله إبراهيم محمد القادري من س���كان غزة هوية رقم 412315301 
بصفته وكيال ع���ن مروة مصطفى محمود أبو مهادي وأس���ماء مصطفى 

محمود أبو مهادي وسلمى السيد حسن ضيغم
بموجب وكالة رقم: 2020/3293 الصادرة عن القاهرة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
القطعة 2320 القسيمة 2+3المدينة  أبو مدين 
القطعة 2321 القسيمة 11 المدينة  أبو مدين 

 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 إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ: 11/19 / 2020م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )526/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
س���مير نعمان محمد طافش من س���كان غزة هوية رق���م 901436501 

بصفته وكيال عن مفيد نعمان محمد طافش 
بموجب وكالة رقم: 13898 /2020 الصادرة عن كاتب عدل غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
القطعة 634 القسيمة 112+113 المدينة  غزة الزيتون 

 فمن له أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التق����دم باعتراضه إلى 
اإلدارة العام����ة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة 
عش����ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء 
في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وف����اة الموكل أو أح����د الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية 
الكاملة عن اس����تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ: 11/19 / 2020م

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

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت مؤسس���ة القدس الدولية إن أذرع االحتالل اإلس���رائيلي تلهث إلى إقرار 
المزيد من المش���اريع االس���تيطانية في مدينة القدس المحتل���ة خالل األيام 

األخيرة للرئيس األمريكي دونالد ترمب في الرئاسة.
وأوضحت المؤسس���ة في قراءة أس���بوعية حول تطورات األح���داث بالقدس أن 
قرارات االس���تيطان اإلس���رائيلي تصاعدت في األراضي الفلسطينية المحتلة 

خالل األسابيع الماضية.
وأش���ارت إلى ما كش���فت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية في 11/12، أن قيادة 
االحتالل طلبت من بلدية االحتالل في القدس و"س���لطة األراضي"، العمل على 
تحديد وتعزيز خطط البناء االس���تيطاني في أحي���اء القدس، قبل أن يؤدي جو 

بايدن اليمين الدستورية في كانون الثاني/ يناير القادم.
وأوضحت أن س���لطات االحتالل س���تدرس تعزيز خطط البناء االستيطاني في 

مستوطنات "هار حوما" و"جفعات همتوس" و"عطروت".
ولفتت إلى ما طرحته "سلطة التخطيط واألراضي" من عطاءات لبناء 1257 وحدة 

استيطانية جديدة في مستوطنة "جيڤعات هاماتوس" جنوب القدس
وبينت أن األس���بوع الماضي ش���هد اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى 
المبارك بش���كٍل ش���به يومي، وكذلك تمديد س���لطات االحتالل مدة االقتحام 

اليومية لألقصى نصف ساعة، بناًء على مطالبة أذرع االحتالل المتطرفة.
وأضاف���ت أن هذه الخطوة تأتي على أثر مطالب���ات متكررة ل� "منظمات المعبد" 
بتمديد أوقات االقتحامات، وتش���ير كذلك إلى قدرة االحتالل على اس���تهداف 

األقصى بشكٍل أكبر، وعدم التفاته إلى الوصاية األردنية وال إلى الوضع القائم.
وفي إطار تصعيد المنظمات المتطرفة مطالباتها الستهداف األقصى، وجهت 
ما تسمى مؤسس���ة "تراث المعبد" في 11/16، رس���الة إلى وزير األمن الداخلي 
في حكومة االحتالل أمير روحانا، مطالبة إياه بالسماح لطالب المدارس الدينية 
قضاء كامل المدة المتاحة لالقتحامات في تعلم التوراة وتعليمها في الساحة 

الشرقية للمسجد األقصى.
وذكرت مؤسسة القدس أن تلك المنظمات تحاول تغيير شكل االقتحامات، من 
المشي ضمن مسار محدد، إلى التمركز في نقطة محددة، والمكوث فيها أطول 
مدة ممكنة، ما س���يحول المنطقة الشرقية من المس���جد إلى مدرسة تلمودّية، 
وس���يفتح ش���هية المنظمات المتطرفة لمزيٍد من المطالب���ات، وإدخال الكتب 

ولفائف التوراة وغيرها.
وأش���ارت إلى أن س���لطات االحت���الل واصلت األس���بوع الماضي ه���دم منازل 
الفلسطينيين ومنشآتهم، حيث هدمت بناية قيد اإلنشاء في حي الطور شرق 

القدس، ومنزاًل وعدًدا من المنشآت في قرية الولجة.

رام الله / االستقالل:
ق���ال الخبير ف���ي القان���ون الدولي حنا 
عيسى، إن وجود المس���توطنات يجعل 
الدولة الفلس���طينية المس���تقبلية أقل 
قدرة عل���ى النم���و والتط���ور اقتصاديا 
وسياس���يا، ويحرم الفلس���طينيين حق 

تقرير مصيرهم.
وأض���اف عيس���ى ف���ي بيان ل���ه، امس 
الخميس، إن هذه المستوطنات تشكل 
عقبة خطيرة في طريق التوصل إلى حل 

شامل وعادل ودائم في المنطقة.
وتاب���ع أن "إقامة المس���توطنات يعتبر 
الدولي،  اإلنس���اني  للقان���ون  انته���اكا 
فالسياس���ات والممارسات االستيطانية 
اإلسرائيلية تخرق أيضا عددا من المبادئ 

المهمة للقانون الدولي".
وأش���ار إلى أن واجب "إسرائيل" تقديم 
تعويض���ات ع���ن االنته���اكات للقانون 
الدول���ي الت���ي أحدثته���ا سياس���اتها 

وممارساتها االستيطانية.
وش���دد على أنه يتطلب من "إس���رائيل" 
المالكين  وتعويض  المستوطنات،  إزالة 
عن االستيالء على ممتلكاتهم وتدميرها.

وأوضح عيس���ى أن "إس���رائيل" ما تزال 
في وضع احتالل مح���ارب لألراضي التي 
احتلتها ف���ي 4 حزي���ران 1967، ولذلك 
تنطبق معاهدة جني���ف الرابعة والبنود 
األخ���رى للقانون اإلنس���اني الدولي على 

هذه األراضي، وهذا يشمل أيضا القدس 
الش���رقية، التي ما زالت أرضا محتلة على 
الرغم من المحاوالت اإلس���رائيلية لضم 

المدينة لتكون جزءا من إسرائيل.
ولفت إلى أن "إس���رائيل" تنتهك المادة 
49، ف���ي الفقرة 6 م���ن معاهدة جنيف 
الرابع���ة لس���نة 1949، والت���ي تحظ���ر 
على القوة المحتل���ة نقل مجموعات من 
س���كانها المدنيين إل���ى األراضي التي 

تحتلها.
وبّين أن "إس���رائيل" تج���ادل على النقل 
القسري والذي تعمل فيه القوة المحتلة 
بنش���اط من خالل مجموع���ة من الحوافز 

لتش���جيع  واالقتصادي���ة،  السياس���ية 
المس���توطنين عل���ى اإلقامة والس���كن 
ف���ي األراضي المحتل���ة لتغيير صفتها 

الجغرافية والديمغرافية.
وأكد عيسى أن "إسرائيل" تنتهك البنود 
األخرى للقانون اإلنساني الدولي، خاصة 
الم���ادة 53 من معاه���دة جنيف الرابعة 
التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة، إال 
إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العسكرية، 
باإلضافة للمادة 46 من أنظمة الهاي التي 
تحظر االستيالء على الممتلكات الخاصة، 
والمادة 55 م���ن أنظمة الهاي التي ُتجبر 
القوة المحتلة على إدارة األراضي المحتلة 

وفقا لقواعد حق االنتفاع.
ولف���ت القانوني عيس���ى إل���ى أنه "في 
حالة الق���دس، فإن الض���م الذي تدعيه 
"إس���رائيل" للق���دس الش���رقية يعني 
حرمان سكانها من الحماية التي توفرها 
لهم معاه���دة جنيف الرابع���ة، بصورة 
مناقضة للمادة 47، وقد ازدادت المشكلة 
س���وءا عندما أضيف إلى حدود المدينة 
الموس���عة مناط���ق كبيرة م���ن ضواحي 
المدينة، بحيث تم حرمان س���كان هذه 
المناطق م���ن مزايا المعاهدة، وتم فعليا 
دمج المناطق والمستوطنات داخلها في 

إسرائيل".

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدان مجلس اإلفتاء األعلى في فلس���طين، مطالبات ما تسمى ب� "مؤسسة تراث 
جبل المعبد"، بالسماح ألتباع المدارس الدينية، بأن يقضوا كامل الفترة المتاحة 
لالقتحامات في تعلم التوراة وتعليمها في الساحة الشرقية للمسجد األقصى 

المبارك.
وق���ال المجلس في بيان أصدره عقب جلس���ته ال�189، برئاس���ة المفتي العام 
للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس اإلفتاء األعلى الشيخ محمد حسين، 
إن المستوطنين يركزون على هذه المنطقة خالل اقتحاماتهم اليومية للمسجد 
األقصى المبارك، في محاولة الس���تغالل هذا الج���زء لتدريس اليهود على غرار 
ما جرى في س���احة البراق، ما يؤازر مس���ار التقسيم المكاني لألقصى، واقتطاع 
ساحته الش���رقية، بعد فشل السيطرة على مصلى باب الرحمة، كنقطة انطالق 

للتقسيم المكاني.
كما أدان المجلس نصب ش���معدان على سطح المسجد اإلبراهيمي في الخليل، 
تمهيدًا لالحتفال باألعياد اليهودية، مبينًا أن سلطات االحتالل تتخذ من مثل 
هذه األعياد مبررًا الستباحة المسجد اإلبراهيمي، وحظر دخول المسلمين إليه، 
ففي الوقت الذي يتم فيه حجز المسجد بكامله للمتطرفين الذين يدخلون إليه 

برموزهم الدينية، ال يسمح ألي موظف من دخوله أو االقتراب منه.
وأكد أن هذا االنتهاك الصارخ اس���تفزاز حقيقي لمش���اعر المسلمين، ومحاولة 
عدوانية في مسلس���ل طمس التاريخ اإلسالمي، لخدمة هدف تهويد المسجد 

اإلبراهيمي، اضفاء الطابع التهويدي المزور في المنطقة.
من جانب آخر؛ أدان المجلس زيادة البناء االستيطاني في المستوطنات المقامة 
فوق األراضي الفلسطينية التي تم االستيالء عليها من أصحابها، لتعزيز وجود 
مستوطنات قائمة ومشاريع استيطانية استعمارية جديدة في القدس والضفة 
الغربية، من اجل تطويق األحياء العربية الفلس���طينية وخنقها، ومنع التواصل 

بينها وبين بقية أنحاء الضفة.

»اإلفتاء« يدين خطط سلب عيسى: المستوطنات تحرم الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم 
الجزء الشرقي من األقصى 

واشنطن/ االستقالل: 
أكد س���فراء 6 دول أوروبية عدم مشروعية المستوطنات 
اإلسرائيلية القائمة على األراضي الفلسطينية المحتلة، 

مطالبين "إسرائيل" بوقف نشاطها االستيطاني فوًرا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده س���فراء كل من بلجيكا 
وإستونيا وفرنسا وألمانيا لدى األمم المتحدة، إضافة إلى 
أيرلندا والنرويج اللذان سينضمان لعضوية مجلس األمن 

اعتباًرا من يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي المؤتمر الذي أعقب جلس���ة دوري���ة لمجلس األمن 
حول "الحالة في الش���رق األوس���ط بما ف���ي ذلك القضية 
الفلس���طينية"، قرأ مندوب فرنس���ا األمم���ي "نيكوالس 

الريفيير" بياًنا مشتركا عن الدول الست.
وقال الريفيير: إن "المس���توطنات غي���ر قانونية بموجب 
القانون الدولي، وبلداننا لن تعترف بأي تغييرات لحدود 

ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخالف 
تلك التي اتفق عليها الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي".

وأضاف الس���فراء الس���تة "نحن قلقون للغاي���ة من قرار 
السلطات اإلسرائيلية طرح عطاءات لبناء وحدات سكنية 
في مس���توطنة جفعات هاماتوس الواقعة بين القدس 
وبيت لحم". وأعربوا عن قلقهم من التوسع الكبير في بناء 
المس���توطنات الذي أعلنت عنه "إس���رائيل" في 14 و15 
أكتوبر /تشرين األول الماضي مع التخطيط لبناء ما يقرب 
من 5 آالف وحدة اس���تيطانية على األراضي المحتلة منذ 

عام 1967.
وأب���دوا قلًق���ا أيًضا م���ن عمليات الهدم واس���عة النطاق 
التي نفذتها ق���وات االحتالل ألكثر من 70 مبنى باألغوار 

الشمالية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.
ودعا السفراء "إس���رائيل" إلى التراجع عن هذه "القرارات 

الس���لبية في هذا الوقت الحرج والحس���اس"، ووقف كل 
التوسع االستيطاني المستمر.

وحذروا من أن "أي بناء استيطاني سيلحق أضراًرا جسيمة 
بآفاق دولة فلس���طينية قابلة للحي���اة ومتصلة جغرافًيا، 
والتوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتماشى 
مع المعايير المتفق عليها دولًيا، وتكون القدس عاصمة 

مستقبلية للدولتين".
وفي 9 نوفمبر/تش���رين ثاني الجاري، قالت حركة "السالم 
اآلن" اإلسرائيلي، إن االستيطان تضاعف خالل السنوات 
األربع الماضية، من والية الرئيس األمريكي دونالد ترمب.

وأضاف���ت الحركة التي ترصد االس���تيطان، في بيان، أنه 
تمت المصادقة على بناء 26331 وحدة اس���تيطانية في 
المستوطنات في األعوام األربعة األخيرة )2020-2017(، 

مقابل 10331 وحدة في األعوام 2016-2013.

6 دول أوروبية تؤكد عدم مشروعية المستوطنات وتطالب بوقفها »القدس الدولية«: االحتالل يلهث إلقرار 
المزيد من مشاريع االستيطان بالقدس
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة بداية �سمال غزة – دائرة التنفيذ

اشعار بحجز تنفيذي 
الى المخطر اليه / ش���ركة البحرين للتجارة العام���ة يمثلها / حاتم كامل 
محمد عابد "مجهول محل اإلقامة" نخطرك بانه تم إيقاع الحجز التنفيذي 
على ارض القس���يمة رق���م 43 من القطعة رقم 755 م���ن أراضي مخيتم 
والسوافي والبالغ مس���احتها 1824.91م2  وعلى ارض القسيمة رقم 26 
م���ن القطعة رقم 755 من أراضي مخيتم والس���وافي والبالغ مس���احتها 
511م2 وعلى ارض القس���يمة رقم 89 من القطع���ة رقم 754 من أراضي 
الجويزات عطاور والبالغ مس���احتها 2872.25م2 وعلى ارض القس���يمة 
رقم 22 من القطعة رقم 5039 والبالغ مس���احتها 1236م2 لصالح طالب 
التنفيذ / المؤسس���ة المصرفية الفلس���طينية ويمثله���ا المدير العام / 

أسامة كامل حرز الله 
لذلك عليكم الحضور لدائرة التنفيذ وتس���ديد قيمة القضية التنفيذية 
رقم 2432 / 2020 خالل سبعة أيام من اخطارك  التاريخ: 2020/11/19م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة 
اأ . جمال النمرة 

وتعطل���ْت في الع���ام 2008 حوالي ٪60 م���ن أمعائه، وكان 
الس���بب واضحًا ومعروفًا من���ذ البداية، وه���و اإلهمال الطبي 
المتعمد أبان إصابته عند اعتقاله، باإلضافة إلخضاعه لتحقيق 
عسكري وميداني قاسي من قبل االحتالل، حيث تم التحقيق 

معه ميدانيًا وهو ينزف قبل أن يقدم له رعاية طبية.
لم يكتِف الس���رطان أن ينهش جس���د معتصم، بل أصبحت 
تتن���اوب عليه أم���راض جديدة، وذلك بس���بب تعن���ت إدارة 
االحتالل من تقديم العالج الالزم له، ولم يكن يقدم له س���وى 
"مسكنات"، والتي زادت من األمراض ومضاعفاتها في جسده؛ 
إذ كان األطباء اإلسرائيليين المشخصين لحالته يزعمون بأنه 
مريض بنزيف ومن ثم من قرحة، ولم يعطوا تشخيصًا واضحًا 

وصحيحًا، إال بعد أن أكل السرطان ثلثي أمعائه.
وفي ع���ام 2016 أي بعد 10 س���نوات من اعتقال���ه، وثمانية 
سنوات من بداية تدهور حالته الصحية، أصبح معتصم نزياًل 
دائما في مستشفى سجن الرملة احدى مستشفيات االحتالل 
والتي يطلق عليها األسرى اسم "مسلخ الرملة"؛ اختار أن يكون 
نزي���اًل دائما؛ هربا من جحيم البوس���طة واآلالم التي يواجهها 
أثناء نقله للمشفى حيث جلسات العالج الكيماوي، وغيره من 

العالج.
تنقسم حياة معتصم في هذا السجن إلى ثالث مراحل، مرحلة 
ي���زداد وجعه حتى يدخل في "هيس���تيريا"، ومرحلة يتعذب 
فيها حتى ال يستطيع النوم أليام وليالي، ومرحلة تخفف آالمه 
ولكن ال تدوم، فاألولى مرتبطة )بجرعة الفولتارين(، وهي عبارة 
عن مس���كن العظام والتهاب المفاص���ل، والثانية )جرعة إبرة 
الحديد( بس���بب نقص الحديد عنده، أما الجرعة األخيرة والتي 
يكون أهون عليه من أن يعيش���ها، وه���ي )جرعة الكيماوي(، 
والجرع���ة األخيرة كانت تفقده الحرك���ة والقدرة على الوقوف، 
ويصبح ال يس���تطيع السيطرة على أعصابه، وصوال إلى لمرحلة 
"هستيرية " من الوجع واأللم، ويبقى يومًا كاماًل فاقدًا للتركيز، 

بحسب األسير المحرر مصطفى دراغمة.
ويضيف دراغمة، والذي عايش األسير معتصم 14 شهرا في 
مستشفى س���جن الرملة، أن معتصم يفقد التوازن عقب أخذ 
"جرعة الكيماوي"، غير أنه يعاني من مشكلة األعصاب، وكذلك 
يعاني آالم الغضروف في ظهره، مش���يرا إلى أنه يعاني أيضا 
م���ن ضغط الدم وع���دم انتظام دقات القل���ب، و هزال عام في 
الجس���م، وصداع مستمر، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، 
وضيق في التنفس، وحساسية في األنف، وضعف في المناعة 
وهشاشة العظام، ويظهر على أطرافه ما يشبه الثواليل، حتى 

أصبح يوصف بأنه أخطر حالة مرضية في داخل األسر.
ويصف دراغمة، حياة األس���ير معتصم، بانها عبارة عن نوبات 

م���ن األلم التي ما إن تركته لحظة تعود بأوجاع وآالم أش���د، 14 
ش���هرا عش���تها قرب معتصم، لم أذكر ليلة واحد أن معتصم 
نامها بشكل متواصل، كل نصف ساعة على أقل تقدير يذهب 
إلى المرحاض، ربما إن قلت أن صراخه داخل المرحاض يسمعه 
كل من هو بالس���جن لن تصدق، حي���ث يعاني من نزيف دائم 
وبذات الوقت من إمس���اك، فعملية إخراج النزيف، يقشعر لها 

األبدان عند سماعه.
أما الدواء، مقس���م لكل مرض فيه، 3-5 حب���ات دواء، وقد وصل 
مؤخ���را عدد األمراض الت���ي يعاني منها 12 م���رض، غالبيتها 
مزمنة، أي أنه يتناول ما يقارب 55 حبة دواء يوميا، إضافة إلى ما 
يأخ���ذه من أدوية عن طريق الوريد أو حقن أو مراهم تدهن على 
الجلد أو الكوي باالوكسجين أو النيتروجين للنتوءات أو الثواليل 
أو التدرنات الجلدية، أي أنه يعيش على هذه المس���كنات، دون 
أن يعطى العالج الحقيقي والعناي���ة الصحيحة، فهذه اإلدارة 

بهذه المسكنات تزيد من حبل األمراض فيه.
وقال عمرو رداد، ش���قيق االس���ير معتصم  إن ش���قيقه أجرى 
عدة عمليات داخل الس���جن تخللها اس���تئصال جزء كبير من 
أمعائه، مؤكدًا أن الوضع الصحي لمعتصم يزداد سوءا وأصيب 
ب�هشاش���ة العظام والشلل بالعصب األيسر، وأنه ال ينام سوى 

ساعتين في اليوم من شدة األلم.
ولفت عمرو إلى أن عائلته أقامت لنجلها حملة تضامن واس���عة 
ع���ام 2013 بهدف الضغط على س���لطات االحت���الل من أجل 
اإلفراج المبكر عن "معتصم"، مستذكرا قول قاضية إسرائيلية 

أبلغته بأن "ال تحلم بأن يتم اإلفراج عن معتصم وأن يخرج حيًا 
وأن القاضي اإلسرائيلي الذي حكم عليه بعشرين عامًا مجنون 

أو سكران وكان من المفترض أن يحكم بعدة مؤبدات".
وج���ل ما تريده عائلته " اس���تقبال معتصم حيا ال ميتا"، وهذا 
ما تطالبه بش���كل متكرر كل يوم سواء من الجهات الرسمية أو 

الفصائلية أو المؤسسات الدولية.

اأمل باحلرية كبري
ورغم ما يمر به األس���ير معتصم رداد، إال أن أمله بالحرية كبير، 
وأن كلماته التي كان ينطق بها كانت تقع على قلوبنا بلس���ما، 
وابتس���امته فيها من الراحة والطمأنين���ة الكبيرة، وهي التي 
كانت ترفع من معنوياتنا نحن، يقول األس���ير المحرر س���لطان 
خل���وف، "بعد عودتي من إضرابي ع���ام 2019، حيث كنت في 
مشفى "كابالن"، التقيت باألسير معتصم بابتسامته العريقة 
وعيونه التي تش���ع أمال، ومعنوياته التي تالمس عنان السماء، 
كان دائم���ا يتحدث ع���ن اإلفراج ولق���اء والدته، غي���ر أن جل  
اهتماماته إخوانه األس���رى ملفتة جدا، يؤاثر على نفس���ه من 
أجلهم، مهتما ومتابعا كل قضية لكل أسير عايشه أو مر عليه 

ذكره.
ويوصف خلوف، بأن معتصم يبدأ يومه بالصالة والدعاء وقراءة 
القران ثم تنطلق الى رحلة المعان���اة اليومية مع اآللم فهناك 
56 حب���ة دواء يوميا ٕاضافة ٕالى م���ا تٔاخذه من ٔادوية عن طريق 
الوريد ٔاو حقن ٔاو مراهم تدهن على الجلد ٔاو الكوي باالوكسجين 

ٔاو النيتروجين للنتوءات ٔاو الثواليل ٔاو التدرنات الجلدية. 

ويلفت خل���وف  إلى أن���ه كان يبكي كبكاء الطف���ل  أمام آالم 
"معتصم" وما يعانيه، وهو لم يقدر على فعل ش���يء ليخفف 
عنه، ب���ل كان معتصم "يلتفت إلي ويحدثن���ي عن األمل وأن 
الله س���يغير هذا الحال إلى أحسن" فأتعجب من عظمته أمام 

أعدائه ومرضه.
وف���ي خضم آالم���ه ووجعه، يق���وم بزيارة اخوان���ه في الغرف 
المجاورة للس���ؤال واالطمئنان عنهم، ومن ثم يتوجه لس���احة 
القس���م للمش���ي ليس حبًا بالمش���ي او لقدرته عليه،  بل كان 
يواظب على المشي لفترات طويلة حتى يشعر بالتعب الكبير 
الذي ربما يساعده على االنتصار على األوجاع ليتمكن من النوم 

الحقا لياًل.
وأش���ار خلوف، إلى أن "معتصم" يعد حصنا منيعا أمام جبروت 
ادارة الس���جن، متصديا لكل قرار يقمع حقوق األسرى أو يقلل 

من قيمتهم ومطالبهم.

معت�سم املقاوم واملطارد الأ�سري
ولد األسير معتصم رداد، في بلدة صيدا بمدينة طولكرم شمال 
الضفة المحتل���ة،  بتاري���خ 1982/11/11م، لعائلة مكونة من 
ثالثة أخوة وست أخوات، وترعرع في بلدته شابا رياضيا طموحا 
مفعم بالحياة، حيث حصل على مرتبة الرابعة على مس���توى  
الضفة الغربية في سباق الضاحية )7 كلم( قبل اعتقاله بثالث 
سنوات تقريبًا، وحصل على العديد من الميداليات والبطوالت 

أثناء مشاركاته مع فرق رياضية مختلفة منذ أيام المدرسة.
نج���ح معتص���م بالثانوية العامة ف���ي الف���رع الصناعي إال أن 
اعتقال���ه األول عام 2002 منعه من إتمام دراس���ته الجامعية 
حي���ث كان ملتحقا بجامعة فلس���طين التقني���ة "الخضوري" 
بتخص���ص التربية الرياضي���ة؛ وبعد فترة اعتقال���ه األول قرر 
ترك تخص���ص التربية الرياضية وااللتح���اق بجامعة القدس 
المفتوحة؛ وبالتحديد في تخصص التربية اإلسالمية؛ وبسبب 
مالحقة قوات االحتالل لم يس���تطع إتمام دراس���ته الجامعية 
حي���ث أصبح مط���اردا لالحتالل بعد تحرره م���ن االعتقال األول 

بمدة سنة تقريبًا.
وفي ليلة الثاني عش���ر م���ن يناير ع���ام 2006، أحاطت قوات 
االحتالل عمارة حطين بمدين���ة جنين، التي كان يتحصن بها 
هو ورفاقه من أبناء س���رايا القدس- الجناح العس���كري لحركة 
الجهاد اإلسالمي، فدار اشتباك مسلح ارتقى خالله الشهيدين 
عل���ي أبو خليل ومعتز أبو خليل، بعد أن قصفت القوات البناية 
بالصواري���خ والقذائف، حينها أصيب معتص���م بجروح بالغة 
معظمها ف���ي بطنه؛ وتمكن جنود االحت���الل من اعتقاله وهو 
ينزف؛ مس���تغلين اصابته ليهددوه باإلعدام الميداني؛ فيرد 

عليهم؛ "للموت أهون علي من اعتقالي".

معتصم رداد.. في كل ساعة ونصف 3 حبات دواء وأمل الحرية عكازته
غزة/ ال�ستقالل: 

حال��ٌة ا�ستثنائية من القهر والوج��ع واملعاناة، يخفيها الأ�سري 
الفل�سطيني معت�سم رداد خلف اإرادة �سلبة تواجه املوت يف كل 

حلظ��ة، حيث تعددت الأمرا���س، والآلم واحدة، التي اأنهكت 
ج�س��ده، فبعد اإ�سابت��ه اإب��ان اعتقاله ع��ام 2006، وتقطيب 
جراح��ه الت��ي اأ�سيب به��ا يف بطنه، ب��داأ نوع اأخر م��ن الوجع 

والأمل، فف��ي البداي��ة، كان يعتق��د اأنها نتيج��ة الإ�سابة، اإل 
اأن م��ع مرور الوقت، وحتديدًا يف اأواخ��ر عام 2008، تبني اأن 

معت�سم م�ساب مبر�س ال�سرطان اخلبيث يف اأمعائه.

االستقالل/ وكاالت: 
تعت���زم الس���لطة الفلس���طينّية إج���راء تعديالت على 
مخّصص���ات األس���رى في س���جون االحت���الل "لتجديد 
صورته���ا أم���ام اإلدارة األميركّية الجديدة"، بحس���ب ما 
نقلت صحيف���ة "نيويورك تايمز"، ام���س الخميس، عن 

مسؤولين فلسطيّنيين.
وبحس���ب الصحيفة، فإّن التعديالت المقّررة تأتي "عماًل 
بنصائ���ح ديمقراطّيين متعاطفين ح���ّذروا مراًرا من أنه 
دون وقف هذه المخّصصات، س���يكون مس���تحيال على 

اإلدارة الجديدة القيام بأّية خطوة وازنة تجاههم".
وتع���ّول الس���لطة الفلس���طينّية عل���ى إدارة الرئي���س 
المنتخب، ج���و بايدن، لحلحلة األزمة م���ع إدارة الرئيس 

المنتهية واليته، دونالد ترامب.
ونقل���ت الصحيف���ة عن رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحّررين، قدري أبو بكر، قوله إّن مقترح تعديل صرف 
مخّصصات األس���رى س���يمنح عوائلهم مخّصصات بناًء 
على أوضاعهم االجتماعّية وليس على طول مّدة بقائهم 
في السجن، كما هو معمول حالًيا. وتابع أبو بكر "شخص 

مفرد ال ينبغي أن يحصل على مخّصصات مثل ش���خص 
لديه أسرة".

وقال أبو بكر إّن صياغ���ة التعديالت لم تنته بعد، وإّنها 
تحت���اج إلى إقرار م���ن رئيس الس���لطة ، محمود عباس، 

للعمل بها.
بينما توّقع وزير ش���ؤون األس���رى والمحّررين األس���بق، 
أش���رف العجرمي، أن ت���ؤّدي التعديالت المق���ّررة إلى 
غضب عام، لكّنه أقّر بأّن الس���لطة الفلسطينّية حريصة 
على هذه التعديالت، نظًرا "للخسائر الدبلوماسّية" التي 

سّببها نظام المخّصصات الحالي.
وهاجم نجل القيادي الفتحاوي، األسير مروان البروغوثي، 
قّسام، التعديالت المقّررة، قائال للصحيفة إنها "100% 
غي���ر مقبول���ة ومخزية... األس���رى ليس���وا قضّي���ة رفاه 
اجتماعي" وتابع "يحصل األس���رى على مخّصصات أكثر 
مقابل فترات أطول في الس���جن تقدي���ًرا لتضحياتهم: 
كلم���ا ازداد الوق���ت الذي تقضيه خل���ف القضبان، كلما 

زادت قيمتك لمجتمعك".
وقال مس���ؤولون للصحيفة إّنه س���ُيطلب من األس���رى 

المحّرري���ن الحصول عل���ى وظائف في القط���اع العام، 
ونقلت عن أبو بكر قوله "اآلن، أس���رى س���ابقون كثيرون 
ُيدفع لهم شهرًيا "مقابل الجلوس خاملين"، وتابع "يجدر 

بنا أال ندفع رواتب ألشخاص ال يفعلون شيًئا.
كما تعتزم الس���لطة الفلس���طينّية تعديل مخّصصات 
ذوي الش���هداء، عبر ربطها بالحالة االقتصادية، غير أّن 
آلّية ذلك ما تزال غير واضحة، بحس���ب "نيويورك تايمز" 

عن مسؤولين فلسطينيّين.
وقال مس���ؤولون أميركّيون ش���اركوا ف���ي محادثات مع 
الفلس���طينّيين مؤخًرا إن إدارة باي���دن لن يمكنها فعل 
 نظام "الدفع مقابل القتل" في إشارة 

َ
الكثير طالما لم يلغ

إلى مخّصصات ذوي الشهداء.
وق���ّرر االحت���الل، الع���ام الماض���ي، خصم مس���تحقات 
األس���رى من أموال المقاصة، وهو ما رّدت عليه الس���لطة 
الفلس���طينّية برفض استالمها، ما تس���ّبب بأزمة مالية 

خانقة.
واعتبر منس���ق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق 

المحتلة هذه الرواتب "مدفوعات محظورة".

السلطة تعتزم إجراء تعديالت على مخصصات األسرى لتجديد صورتها أمام بايدن
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 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة رفح ال�شرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار منطقة رفح الش���رقية مؤرخة في 
2020/10/25م تتضمن ان سلمى سلمان ماضي من سكان رفح سيناء بجمهورية 
مصر العربية توفى الى رحمه الله تعالى بتاريخ 1906/1/1م وانحصر ارثه الشرعي 
واالنتقالي في زوجته خديجة برهم قشطة من سكان رفح سيناء بجمهورية مصر 
العربي���ة وف���ي اوالده منها وهم محمد ومحمود وحمدان وغانم وغانمه وعائش���ة 
فقط وبتاريخ 1959/5/5م توفيت الى رحمة الله تعالى خديجة برهم قش���طة من 
سكان رفح سيناء بجمهورية مصر العربية وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في 
اوالدها المتولدين لها من زوجها س���لمى المذك���ور وهم محمد ومحمود وحمدان 
وغانم وغانمة وعائش���ة فق���ط وبتاريخ 1960/1/1م توفى ال���ى رحمه الله تعالى 
محمد سلمى سلمان ماضي من رفح وس���كانها وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
في زوجته س���لطانه س���لمان برهم قشطة  من رفح وس���كانها  وفي اوالده منها 
وهم سالم وسالمه وس���لمى وس���راري وغندورة فقط وبتاريخ 1979/1/1م توفى 
الى رحمه الله تعالى س���الم محمد س���لمى ماضى من رفح وسكانها وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في اوالده م���ن زوجته المتوفاة قبله حم���دة حمدان رضوان  
رضوان ماضي من سكان رفح سيناء بجمهورية مصر العربية وهم محمد ومسعود 
وس���عيد ودخل الله وعاليه وعليه وغالية فقط وبتاري���خ 1987/12/5م توفى الى 
رحمه الله تعالى محمد سالم محمد  سلمي ماضى من رفح وسكانها وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في زوجته نعوم غانم ماضي من رفح وس���كانها وفي اوالده 
منها وهم عاطف وهش���ام ورائد ونعامة وفدوى ووف���اء فقط  وال وراث للمتوفى 
المذكور س���وى م���ن ذكر وليس له وصية واجبة او اختياري���ة وليس له اوالد كبار 
توفوا حال حياتها وتركوا ورثة س���وى من ذكر فم���ن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة رفح الش���رعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 

وحرر في 9 ربيع اول لسنة 1442 ه� وفق 2020/11/19م

قا�سي حمكمة رفح ال�سرعية 

ول���د الش���هيد القائ���د رام���ز نجي���ب ح���رب ف���ي تاريخ 
1976/10/26م في حي الش���جاعية بمدين���ة غزة، وترعرع 
في كنف أس���رة ملتزمة تلمذت أبنائه���ا على حب الجهاد 
والمقاومة, ودرس شهيدنا رامز المرحلة االبتدائية بمدرسة 
حطي���ن واإلعدادية بمدرس���ة الفرات والثانوية بمدرس���ة 
الش���جاعية، وثم تخصص في مجال اإلدارة بجامعة األزهر 
ولكنه لم يكمل دراسته بسبب انشغاله الكبير في العمل 

الجهادي .
وش���هيدنا القائد رامز حرب متزوج وانجب ثالثة من األوالد 
وهم: ) عبيدة – أحمد – عمر ( وترتيب ش���هيدنا الرابع بين 

إخوته في األسرة.

دينمو ال�سرايا
كان الش���هيد القائد رامز حرب رحمه الله طيب وذو أخالق 
عالية وتميز بعطائه ومساعدته للفقراء والمحتاجين وكان 
حنون ولين يحب النق���اش والحوار، كان دائمًا يتحدث عن 
س���ير الش���هداء واألس���رى وعن بطوالتهم وتضحياتهم 
العظيم���ة، وكان يح���ث الجمي���ع على الجه���اد والمقاومة 
والتمس���ك بالحقوق والثوابت الت���ي انتزعها االحتالل عبر 

جرائمه وعدوانه.
تميز الش���هيد القائد أبا عبيدة بشخصية حيوية ومفعمة 
بالعم���ل والجد واالجتهاد فلم يكن يع���رف الكلل أو الملل 
وكان يواص���ل الليل والنهار، من أج���ل ان يدافع عن دينه 
ووطنه وشعبه المستضعف دون أن يتراجع أو يكن، ولقب 
بي���ن المجاهدين رف���اق دربه ب�"دينمو الس���رايا" من كثرة 
تحركاته ونش���اطه الال محدود الذي ُع���رف به , حيث كان 

يمتلك طاقة كبيرة جدًا مما جعله متميزًا عن اآلخرين.
مشوار جهادي ناصع

انتمى ش���هيدنا القائد رامز حرب لحركة الجهاد اإلسالمي 
في عام 1991م وش���ارك في بداية عمله بالنشاط الطالبي 

لحركة الجهاد, وكان من المواظبين على الجلسات الدعوية 
والنش���اطات الجماهيري���ة للحركة حيث تخ���رج من كنف 

مسجد السيد علي بحي الشجاعية.
وتدرج ش���هيدنا في العمل الدعوي والسياسي في حركة 
الجهاد االس���المي حتى أصب���ح احد رم���وزه وركائزه, وكان 
أح���د أعضاء اللجن���ة العامة للفعاليات ف���ي حركة الجهاد. 
وكما شارك ش���هيدنا في النشاطات الفنية لحركة الجهاد 
اإلسالمي وكان أحد أعضاء فرقة المؤسسة التابعة للحركة 

وكان يعمل بها ممثاًل ومنشدًا في الحفالت اإلسالمية.
ورافق ش���هيدنا رامز حرب الكثير من الشهداء من بينهم 
)رائد أبو فنونة – الس���يد تتر – أنور س���كر – حسام حرب – 
ماجد الحرازين – خالد الدحدوح – حسن الخضري – باسم أبو 

العطا ( والكثير الكثير من الشهداء واألسرى.

وعلى الصعيد العس���كري والميداني, عمل ش���هيدنا رامز 
حرب خ���الل االنتفاضة األولى في خاليا القوى اإلس���المية 
المجاهدة قسم الجناح العس���كري السابق لحركة الجهاد 
اإلس���المي، ومع بداي���ة انتفاضة االقصى أكمل المش���وار 
والمس���يرة وتدرج في العمل من ) جندي إلى أمير مجموعة 
إلى أمير فصيل ومن ثم أمير سرية إلى أن أصبح أمير كتيبة 

ومن ثم أصبح مسئول وحدة اإلعالم الحربي بلواء غزة(.
وخالل مسيرته الجهادية الطويلة ُكلف الشهيد رامز حرب 
بقيادة كتيبة الرضوان بلواء غزة، ولبراعته في مجال اإلعالم 
ُكلف بقيادة وحدة اإلعالم الحربي ل�سرايا القدس بلواء غزة, 
وسجل شهيدنا رامز صفحات ناصعة من البطولة والشجاعة 

والعطاء خالل رحلته الجهادية المشرفة.
وكان لش���هيدنا أبا عبيدة بصمة في كافة ميادين الجهاد 

والمقاومة فلم يترك مجااًل عس���كريًا او سياسيًا أو دعويًا اال 
وأبدع فيه, حيث عمل مس���ئواًل عن ملف الشهداء واألسرى 
في س���رايا القدس في لواء غزة ، وكان مساعدًا لقائد سرايا 
الق���دس بلواء غ���زة , كما كان ل���ه الدور الممي���ز في جهاز 
العمليات بالس���رايا والعديد من التخصصات العس���كرية 

األخرى.
كان للش���هيد رامز حرب إضافة نوعية في ساحة المقاومة, 
ومعركة الس���ماء الزرقاء التي قادتها س���رايا القدس خير 
ش���اهد على الجهد الكبير الذي بذله ش���هيدنا القائد ليل 
نهار من أجل الوصول الى هذه الصورة, التي رسمتها سرايا 

القدس بدماء قادتها ومجاهديها األبطال".

رحلة اخللود
في معركة السماء الزرقاء عام 2012م، وعلى مدار الساعة لم 
يعرف شهيدنا القائد رامز حرب، طعمًا للراحة ال لياًل وال نهارًا 
كان على تواصل دائم م���ع المجاهدين في ميدان المعركة 
ومع مجاهدي اإلعالم الحربي، لينقل الصورة المشرفة وصوت 

المقاومة إلى أحرار العالم وكشف زيف األعداء.
ففي اليوم الس���ادس لمعركة الس���ماء الزرقاء يوم االثنين 
المواف���ق 2012/11/19، وأثن���اء مواصلة ش���هيدنا القائد 
أب���ا عبيدة جهاده ضد المحتل اس���تهدفته طائرات الغدر 
الصهيونية بعدة صواريخ في مكان عمله التي كان يتواجد 
به في برج الش���روق بمدينة غزة وه���و برفقة عددًا من قادة 
سرايا القدس، مما أدى الى ارتقائه شهيدًا نحو علياء المجد 
والخلود، وإصابة قائد أركان المقاومة في فلسطين بهاء أبو 
العطا ونجاة باقي األخوة المجاهدين، فرحل أبا عبيدة الى ما 
تمنى وأحب بعد رحلة حافلة بالجهاد والتضحيات الجسام 
في صفوف حركة الجهاد اإلس���المي وس���راياها المظفرة، 
وترك خلفه جياًل مجاهدًا مازال على دربه وخطاه حتى النصر 

أو الشهادة، فسالم عليك في الخالدين.

الشهيــد »رامــز حــرب«: قائــد مجهــول أبـدع فــي كــل المياديــن
غزة/ ال�ستقالل: 

حينم��ا ي�سخر املرء حياته كله��ا يف �سبيل اهلل، ويف��دي ثرى اأر�سه 
بدمائ��ه وروح��ه ونف�س��ه ومال��ه، وكل م��ا ميلك، فه��وا اإن�س��اُن �سابه 
املالئك��ة بالت�سحية وال�سرب والفداء، وه��ذا ما نراه يف ذلك الرجل 

ال�سندي��د ال��ذي اأبدع يف �ست��ى امليادين ، وبذل كل جه��د دون توانى 
اأو كل��ل موؤدي��ًا واجب��ه اجله��ادي والدين��ي والإن�ساين. اإن��ه القائد 
املجهول والرجل املعطاء رامز جنيب حرب »اأبا عبيدة« فار�س القلم 
والبندقي��ة واأ�سد امليدان ومنوذج القائد املفعم بالن�ساط واحليوية 

واجلد والكد والجتهاد،  لقد ا�سطفاه اهلل ليكون عنوانًا للدفاع عن 
رفعة هذه الأمة الغراء، مل يعرف النوم ول الكلل ول امللل ومل يغره 
كرثة العطاء والكرم الذي اأبداه مب�سريته اجلهادية احلافلة و�سخر 

حياته ووقته وكل مقومات وجوده يف �سبيل اهلل.

دبي/ االستقالل:
أعلنت شركة االتحاد للطيران اإلماراتية )حكومية(، 
الخميس، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، 
مع شركة "العال" للطيران، األكبر في كيان االحتالل 

"اإلسرائيلي".
وقال���ت الش���ركة اإلماراتية، في بيان نش���رته عبر 
موقعها الرس���مي، إنه ضمن االتفاق س���يتم بحث 
"إقامة خدمات مش���تركة)..( والتعاون على صعيد 

الخدمات الهندسية وخدمات الشحن"، وغيرها.
وأض���اف البي���ان، ان اتفاقي���ة التفاهم تش���مل 
أيضا التعاون ف���ي "برامج ال���والء وإدارة الوجهات 
واالس���تفادة المثلى من مرافق تدري���ب الطيارين 

وطواقم الضيافة الجوية".

ونق���ل البي���ان، عن الرئي���س التنفيذي للش���ركة 
اإلماراتية، توني دوغالس، قوله إن "المذكرة تشكل 
قاعدة انطالق لعالقة قوية وتعاونا مثمرا ومستمرا 
بين أبوظبي وت���ل أبيب". وأوضح أنه���ا تأتي "في 
أعقاب الرحلة التاريخية لشركة العال إلى أبوظبي، 
التي ُتع���د أول رحلة على اإلطالق بين "إس���رائيل" 
واإلمارات"، في إش���ارة لزيارة أول وفد "إس���رائيلي" 
ألب���و ظبي عقب توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين. 
وفي 15 س���بتمبر/أيلول الماض���ي، وقعت اإلمارات 
والبحري���ن اتفاقي تطبي���ع مع إس���رائيل، برعاية 

أمريكية في العاصمة واشنطن.
للش���ركة  التنفي���ذي  الرئي���س  أف���اد  ب���دوره، 
"العالقات  بأن  "اإلسرائيلية"، جونين أوسيس���كن، 

الدبلوماس���ية بين "إس���رائيل" واإلم���ارات، أتاحت 
فرص���ة مهم���ة لبحث س���بل التعاون م���ع االتحاد 

للطيران".
وقال أوسيس���كن: "مذكرة التفاه���م تأتي كخطوة 
أولى في مس���يرة التعاون المشترك بين الناقلتين 
الجويتين )..( ونرى أنها تعكس النجاح المستقبلي 

المرتقب لهذا التعاون".
وف���ي الفت���رة الماضي���ة، أعلنت االتح���اد للطيران 
اإلماراتي���ة، أنها تعت���زم بدء رح���الت يومية بين 
أبوظبي وتل أبيب اعتبارا من 28 مارس/أذار 2021.

وتأت���ي هذه التط���ورات في أعق���اب توقيع اتفاق 
تطبيع شامل بين اإلمارات والكيان في واشنطن في 
الخامس عشر من سبتمبر الماضي برعاية أمريكية.

مذكرة تفاهم بين »االتحاد« اإلماراتية و »العال« »اإلسرائيلية«

رام الله/ االستقالل: 
 قالت حركة مقاطعة “إس���رائيل” )BDS(، إنها 
س���تقاوم مح���اوالت اإلدارة األميركية، لترهيب 
المدافعين ع���ن حقوق اإلنس���ان، لفرض نظام 
واألبارتهايد  واالحتالل  االستعمار-االستيطاني 

اإلسرائيلي.
جاء ذلك ردا م���ن حركة المقاطع���ة BDS، على 
تصريح���ات وزي���ر الخارجية األميرك���ي مايك 
بومبيو، في مؤتمر صحفي مش���ترك مع رئيس 
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، اls، الخميس، 

والتي قال فيها إن "بالده ستعتبر حركة مقاطعة 
إسرائيل "بي دي إس" مناهضة للسامية، وإنها 

سّتتخذ خطوات ضّدها قريًبا".
وقالت الحركة في بيانها: إن إدارة ترمب، تحاول 
 ،)BDS( تشويه سمعة حركة مقاطعة إسرائيل
وه���ي حركة حقوقي���ة يقودها أوس���ع تحالف 
فلسطيني، وس���معة ماليين من أنصارها حول 

العالم باعتبار الحركة "معادية للسامية". 
المقاطعة )BDS( ترفض  حرك���ة  أن  وأضاف���ت 
بشكٍل مبدئي ومّتسق جميع أشكال العنصرية، 

بما في ذلك العنصرية ضد اليهود.
وأكدت أن تحالف ترامب-نتنياهو المتطرف في 
عنصريته وعدائه للش���عب الفلسطيني يخلط 
عم���ًدا بين رف���ض نظام االحتالل واالس���تعمار 
واألبارتهايد اإلس���رائيلي ضّد الفلس���طينيين 
والدع���وة لمقاطعت���ه م���ن جه���ة والعنصرية 
المعادي���ة لليهود كيهود من جهة أخرى، وهذا 
بهدف قم���ع وإس���كات الدع���وات والتحركات 
المناصرة للحقوق الفلسطينية بموجب القانون 

الدولي.

»BDS«: سنقاوم محاوالت إدارة ترمب ترهيب المدافعين عن حقوق اإلنسان لفرض »األبارتهايد«
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عندما التقى اإلمام الشهيد حسن البنا- مؤسس جماعة اإلخوان 
المس���لمين- بالمل���ك الراحل عبد العزيز آل س���عود- مؤس���س 
المملكة العربية الس���عودية- في آخر موس���م حج حضره، طلب 
منه الس���ماح بفتح فروع للجماعة في المملكة، فرّد عليه بالرفض 
قائ���اًل: »كلنا إخوان، وكلنا مس���لمون«، فأوص���ل الملك من خالل 
 الدولة 

َّ
هذه الجملة القصيرة والعميقة رس���الة لإلمام فحواها أن

اإلسالمية التي يس���عى اإلخوان إلقامتها موجودة في المملكة، 
فال مب���رر لوجودهم فيها، وربما أراد أن يق���ول ال مبرر لوجودهم 
من األس���اس كي تبقى دولتهم هي النموذج اإلسالمي الوحيد 
القائ���م بعد س���قوط الخالف���ة العثمانية، فكانت ه���ذه الجملة 
بمضمونه���ا السياس���ي هي التي رس���مت مالم���ح العالقة بين 
المملكة الس���عودية الوهابية وجماعة اإلخوان المسلمين، تلك 
العالقة التي قامت عل���ى التدافع والتنافس على احتكار تمثيل 
اإلس���الم، فتراوحت بين التص���ارع والتصادم حين���ًا، والتصالح 
والتحالف حين���ًا آخر، وتخللها محاوالت االس���تيعاب واالختراق 
المتبادل، وعملي���ات التالقح واالمتزاج الثنائي���ة، دون أن تحيد 
عن خط التزاحم على نفس األرضية اإلس���المية الُسنية صعودًا 
إلى هاوية التجريم السياس���ي لإلخوان المس���لمين من السلطة 
السياس���ية الس���عودية الحاكمة، ثم تبعها الصعود إلى هاوية 
التجري���م الديني من الس���لطة الدينية الوهابي���ة الُعليا، ممثلة 
في )هيئة كبار العلماء(، ف���ي فتوى دينية تتهمهم باالنحراف 
واإلره���اب والخروج عن منهج اإلس���الم. ولمعرفة طبيعة العالقة 
بين الطرفين وأسباب الخالف من المفيد الحفر عميقًا في الجذور 

كي نصل إلى قرار النبع.
قرار النبع يبدأ من اإلمام الش���هيد حس���ن البنا، الذي تأثر بالفكر 
السلفي للش���يخ الُمصلح محمد رشيد رضا، من خالل تتلمذه في 
مدرس���ته الفكرية، المتمحورة حول مجلة )المنار( للش���يخ رضا، 
وتلك المدرس���ة التي خرجت بين مدرس���تين سلفيتين: األولى 
منهجية عقالنية ُمس���تنيرة لإلمامي���ن الُمجددين جمال الدين 
األفغان���ي ومحمد عب���ده )تيار الجامع���ة اإلس���المية(، والثانية 
مذهبية نصية مس���تقاة من فكر الش���يخ محمد بن عبدالوهاب 
بامتدادها التاريخي لإلمامي���ن الكبيرين أحمد بن تيمية وأحمد 
بن حنبل )تيار الس���لفية الوهابية(، فكانت الدعوة السلفية أحد 
روافد فكر اإلمام البنا خاصة في عقيدة التوحيد. ولكنه تأثر أيضًا 
بالمدرس���ة الصوفية، من خالل تتلمذه على يد مشايخ الطريقة 
الشاذلية الُحصافية، فانعكست على نظام التربية الروحية الذي 
وضع���ه للجماعة، فكان هذا التنّوع عاماًل لوج���ود التوازن ما بين 
الس���لفية والصوفية منعت طغيان أحدهما عل���ى اآلخر، ولذلك 
وصف الجماعة بأنها: »دعوة سلفية... وحقيقة صوفية«، فكانت 

حركة س���لفية بنكهة صوفية أو طريقة صوفية بنكهة سلفية. 
هذا التوازن جعل سلفية اإلمام البنا بعيدة عن الجدل العقائدي 
العقيم، والتعصب المذهبي الذميم، مع اآلخر الُمختلف مذهبيًا، 
وجعل س���لفيته قريبة من الرؤية الجامعة المّوحدة للمس���لمين، 
والمنهجية الباحثة على القواس���م المش���تركة لألمة، لذلك كان 
من المؤسس���ين ل� )دار التقريب بين المذاهب اإلس���المية( في 
القاهرة، بمش���اركة علماء الشيعة اإلمامية، وكان منهجه في بناء 
العقيدة منهجًا عمليًا س���لوكيًا يعتمد على الكتاب والسنة، قبل 

أن يختل هذا التوازن بعد استشهاده.
بعد اغتيال اإلمام البنا بثالث س���نوات، سقط نظام الملك فاروق، 
على يد الجيش المصري بقيادة تنظيم )الضباط األحرار(، بزعامة 
جمال عبد الناصر، فيما ُع���رف بعد ذلك بثورة 23 يوليو 1952م، 
وبدأت حقبة الحكم الناصري، ولم تمِض سنوات قليلة حتى وقع 
الصدام بين نظام الحكم الناصري وجماعة اإلخوان المس���لمين؛ 
بعدما اعتبرها النظام تشكل تهديدًا لسلطته، وشهدت مرحلتا 
الخمسينيات والس���تينيات حمالت بطش دموية ضد الجماعة، 
أس���فرت عن آالف المعتقلي���ن والضحاي���ا، وآالف الهاربين من 
قمع النظام، س���افر معظمهم إلى المملكة العربية الس���عودية، 
وشهدت سوريا ظروفًا ُمشابهة في السبعينيات والثمانينيات، 
عندما وقع الصدام بين نظام الحكم البعثي واإلخوان المسلمين، 
فهاج���ر الكثي���ر م���ن قياداته���م وكوادره���م من س���وريا إلى 
الس���عودية، وفتحت المملك���ة أبوابها لإلخوان المس���لمين من 
البلدين وغيرهما ليندمجوا في مجاالت العمل، ال س���يما التعليم 
المدرسي والجماعي، وتحالف التياران- الوهابي واإلخواني- ضد 
عدو مش���ترك، هو القومية العربية، ممثل���ة في الناصرية بمصر، 
والبعثية بسوريا، وهذا االلتقاء بين التيارين كان في إطار محاولة 
نظام الحكم الس���عودي اس���تيعاب جماعة اإلخوان المس���لمين 
داخل عباءت���ه الوهابية، لخدمة مش���روعه في احت���كار تمثيل 
اإلس���الم الُسني، والنطق باسم )أهل الس���نة والجماعة(، والتفّرد 
بزعامة األمة العربية واإلس���المية، ومناكفة أنظمة الحكم العربية 
المنافس���ة لزعامتها في مصر الناصرية وسوريا البعثية، وكذلك 
ف���ي إطار مح���اوالت االختراق الفك���ري المتبادل بي���ن التيارين 

اإلسالميين المركزيين.
محاوالت االس���تيعاب واالختراق لم تنجح بش���كل كامل، ولكن 
التقاء التيارين الوهابي واإلخواني س���اهم في حدوث ظاهرتين 
ف  مهمتين هما: تسّلف اإلخوان، وتأخِون السلفية، وظاهرة تسلُّ
اإلخوان برزت من خ���الل تأثرهم بالمضمون العقائدي والفقهي 
الس���لفي الوهابي، دون أن ُيغّيروا من المضمون الحركي الفكري 
والسياس���ي للجماعة. وهذا التأث���ر كان وال زال واضحًا في تراجع 

المذهب األشعري لصالح السلفي على مستوى العقيدة، وتراجع 
األخ���ذ بالمذاهب الفقهي���ة الثالثة لصالح الحنبلي، وتش���ددوا 
في لبس النق���اب وفي تحريم أنواع م���ن اآلداب والفنون خاصة 
الموس���يقى بعد االنفتاح عليها، وتمّس���كوا بإطالق اللحى بعد 
التس���اهل ف���ي تقصيرها، وأخ���ذوا بفقه التضيي���ق على أهل 
الذمة بعد تقبلهم، وتطرفوا في الموقف من الش���يعة بعد فقه 
التقريب لإلمام البنا... أما ظاهرة تأخِون الس���لفية برزت من خالل 
تأثر الوهابيين بالمضمون الحركي: الفكري والسياسي اإلخواني، 
دون أن ُيغّيروا من المضمون العقائدي والفقهي للتيار الوهابي، 
وه���ذا التأثر كان وال زال واضحًا في المملكة من خالل الدعوة إلى 
اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي، والمناداة بالحقوق 
الدستورية للش���عب، وتطبيق مبدأ الش���ورى الُملِزمة، وتحقيق 
العدالة االجتماعية، ومحاربة الفس���اد المالي واإلداري، والتخّلص 
ف  من االستبداد السياسي والديني... وقد أنتجت ظاهرتي التسلُّ

والتأخِون تياري القاعدة والصحوة.
تيارا القاعدة والصحوة نتاج مش���ترك بين التيارين اإلسالميين. 
الوهاب���ي واإلخوان���ي، فتيار )القاع���دة( أو الس���لفية الجهادية، 
ُول���د بعدما تالقح���ت العقيدة الس���لفية الوهابي���ة ممثلًة في 
الش���يخ أس���امة بن الذن، بالفكر اإلخواني الحركي والسياس���ي، 
بصورته المتطرفة القطبية، الُمس���تلّخص من كتاب )معالم في 
الطريق( للمفكر اإلس���المي  سيد قطب، ممثاًل في الدكتور أيمن 
الظواهري، فكان نتاج هذا التزاوج نش���أة تنظيم )القاعدة(، الذي 
فّرخ العديد من التنظيمات مثل : داعش والنصرة وغيرها. وتيار 
)الصح���وة( أو صحوة بالد الحرمين، ُول���د بعدما تالقحت العقيدة 
السلفية الوهابية، بالفكر اإلخواني الحركي والسياسي، بصورته 
المعتدلة، التي رسمها المرشد العام الثاني للجماعة المستشار 
حسن الهضيبي في كتابه )دعاة ال قضاة( محاواًل إعادة الجماعة 
إلى فكر مؤسس���ها البنا بعد هيمنة القطبي���ة عليها، ومن رموز 
تيار الصحوة في المملكة العلماء: سلمان العودة، وسفر الحوالي، 
وسعد البريك، وعوض القرني، ومحسن العواجي وآخرين غيرهم، 
ومعهم تيار شبابي سعودي، يتبنى المنهج اإلسالمي الوسطي 
المعتدل، ويدمج بين التمس���ك باإلس���الم والمبادئ الليبرالية. 
فكان لوج���ود تي���اري القاعدة والصح���وة كمعارضي���ن للنظام 
الس���عودي الحاكم. على يمين ويس���ار تي���اره الوهابي المركزي 
المتحالف مع السلطة، ُمبررًا للملكة لمهاجمة الجماعة وتحميلها 
مس���ؤولية وجودهما، ومدع���اة لتعميق حالة الص���راع والصدام 

بينهما.
تعميق حالة الصراع  بين المملك���ة والجماعة زادت أثناء ثورات 
)الربيع العربي(، حيث وقفت المملك���ة إجمااًل ضد تلك الثورات، 

باس���تثناء س���وريا التي اش���تركت مع اإلخوان في دعم )الثورة( 
فيها، كما اتفقوا سابقًا في دعم )الجهاد( في أفغانستان، ولكن 
مساحة الخالف كانت واس���عة لدرجة التناقض في بلدان عربية 
ُأخرى خاصة في مصر، وبالتحدي���د عندما انُتِخب الدكتور محمد 
مرسي رئيس���ًا لمصر، فأصبحت الدولة الس���عودية أمام تهديد 
خطير لنموذجها الوهابي الُمحتِكر لإلسالم، من النموذج المصري 
اإلخوان���ي، الذي يقف على نفس األرضية اإلس���المية الس���نية، 
ُويزاحمه���ا على لقب )أهل الس���نة والجماع���ة(، وإذا ما ُكِتب له 
النجاح فقد ُيش���ِكل بدياًل للنموذج السعودي الوهابي المتطرف 
دينيًا والمستبد سياسيًا، وإذا كانت المملكة في السابق لم تجد 
صعوبة في تش���ويه النموذج اإليراني الثوري للدولة اإلسالمية، 
بحمالت تكفير وتش���ويه مذهبية ضد الش���يعة، فإنها س���تجد 
صعوب���ة بالغة في تش���ويه النموذج المص���ري اإلخواني للدولة 
اإلسالمية، باعتباره نموذجًا ُسنيًا، وهذا ما دفع النظام السعودي 
ألن يك���ون أول المباركي���ن لعزل الرئيس الراحل محمد ُمرس���ي، 
وأول المهنئين بقدوم النظام الجديد القديم، وفي هذا السياق 
جاء بيان )هيئة كبار العلماء( في الس���عودية في تجريم اإلخوان 

المسلمين.
بيان )هيئ���ة كبار العلماء( في الس���عودية الذي ج���ّرم اإلخوان 
ر من الجماعة،  المس���لمين، الذي صدر بصورة فتوى دينية، ُتحذِّ
وتدع���و لعدم االنتماء لها أو التعاط���ف معها، باعتبارها )جماعة 
إرهابي���ة منحرفة عن منهج اإلس���الم(، وتتهمها ب� )إثارة الفتن، 
وزعزعة التعايش، في الوطن الواحد(، وبأنها )تصف المجتمعات 
اإلس���المية بالجاهلي���ة، وخّرجت جماع���ات إرهابي���ة متطرفة(، 
ه���ذا البيان أو الفت���وى يأتي في س���ياق الص���راع على تمثيل 
اإلس���الم، وبعد عجز النظام الس���عودي على مدار سنوات طويلة 
من اس���تيعاب اإلخوان المس���لمين تحت عباءت���ه، أو توظيفهم 
لخدمت���ه، أو إذابتهم عبر اختراقهم... وهي اتهامات تنس���جم 
والمثل القائل )رمتني بدائها وانس���ّلت(، ف���كل ما ورد في هذه 
الفت���وى هي أهلها وصاحبتها؛ وهم أصحاب أكبر تراث تكفيري 
في تاريخ اإلس���الم بعد الخوارج، وهم الذين أقاموا دولتهم على 
تكفي���ر المجتمعات اإلس���المية التي ال تعتن���ق مذهبهم، ثم 
غزوهم فقتلوا رجالهم، ونهبوا ثرواتهم، وس���بوا نساؤهم، هكذا 
فعل���وا في كل مكان وصل���وا إليه في الجزي���رة العربية والعراق 
والش���ام، وهكذا فعل م���ن اعتنق مذهبهم وس���ار على دربهم 
من القاعدة وداعش وأخواتهم���ا، وهكذا تنزلق دولتهم إلى قاع 
الفجور في الخصومة مع إخوانهم المس���لمين، وهكذا تنزلق إلى 
الدرك األس���فل من التبعي���ة والوالء ألعداء األم���ة من األمريكان 

والصهاينة.

عندما ُيجّرم علماء الوهابية اإلخوان المسلمين..
بقلم د. وليد القططي

خالل األس���بوع الماضي تناقلت وس���ائل اإلعالم المختلفة بيان هيئة كبار العلماء في 
المملكة العربية الس���عودية بش���أن جماعة اإلخوان المس���لمين ومن في حكمها من 
الحركات اإلس���المية، ورغم أن محرريه قد اس���تهلوا بيانهم بالحض على وحدة الصف 
والنهي عن الُفرقة والدع���وة إلى االعتصام بحبل الله، إال أن متن البيان حذر من جماعة 
اإلخوان المس���لمين واصفًا إياها بالجماعة المنحرفة القائمة على منازعة أولي األمر عبر 
إثارة الفتن وزعزعة النفوس في الوطن الواحد، وناعتًا تاريخ الجماعة بالمليء بالش���رور 
والفتن، وقد انتهى البيان إلى اعتبار الجماعة جماعًة إرهابيًة ال تمثل نهج اإلسالم، وإنما 
تتبع أهدافًا حزبية مخالفة للشرع الحنيف عبر التستر بعباءة الدين وممارسة بث الفرقة 
وإث���ارة الفتن والدعوة إلى العنف، وحذر بيان الهيئة م���ن االنتماء إلى جماعة اإلخوان 

المسلمين أو التعاطف معها. 
وقد تابع خطيبا الحرمين الشريفين في خطبة الجمعة الماضية الهيئة في بيانها وفتواها 
الش���رعية، وكذلك فعل معظم خطباء مس���اجد المملكة العربية الس���عودية، وأمام هذه 
الحماس���ة الشجاعة لنشر مثل هذا البيان، فإننا نتس���اءل عن غياب هذه الهيئة المؤجلة 
وبياناتها عن كثيٍر من القضايا المحورية التي تكتنف األمة، فأين بيان هيئة كبار العلماء 
بشأن االقتحامات المتكررة لباحات المسجد األقصى من قبل االحتالل؟!، وأين بيانها حول 
الحفريات المتواصلة تحت المس���جد األقصى؟!، أين بيان الهيئة حول صفقة القرن التي 
أعلن عنها الرئيس األميركي الخاس���ر ترمب وما تبعها من عملية ابتالٍع مس���تمرة لألرض 
الفلس���طينية على أيدي حكومة االحتالل؟!، بل أين بيان كبار علماء األمة من اإلصرار على 

اإلس���اءة إلى الرس���ول محمد –صلى الله عليه وآله وس���لم- في فرنسا وفي غيرها من دول 
االتح���اد األوروبي؟!، وليس غريبًا أن ينطلق الس���ؤال إلى هذه الهيئ���ة، أين موقفكم من 

عمليات التطبيع المستمرة مع الكيان الغاصب ومباركة بعض الحكومات لها؟!
كنا سنحاول تبرير بيان هيئة كبار العلماء، لو أقدمت هذه الهيئة على تبني مواقف متميزة 
في كثي���ٍر من القضايا التي تمس المواطن العربي المس���لم مثل حقه في الصحة وحقه 
ف���ي التعليم وحقوق���ه العامة وحرياته، وما إلى ذلك من قضايا تس���حق المواطن العربي 
والخليج���ي على مدار الوقت، بل إننا كنا نتوقع من هيئِة تحمل هذا االس���م المهيب ومن 
غيرها م���ن الهيئات الدينية في عالمنا العربي واإلس���المي أن تدعو الحكومات واألنظمة 
إل���ى الحوار ونبذ العنف وتوحيد الكلمة ورّص الصفوف لمواجهة التحديات الهائلة التي 
تواجهها األمة خارجيًا وداخليًا، فحقيقة األمر أن التناحر بين المس���لمين مرده السياسية 

واختالف وجهات النظر في البرامج واألهداف.
هذا البيان يعكس انقس���امًا عميقًا يعيشه الش���عب العربي المسلم واستقطابًا حادًا لن 
يفض���ي إال إلى مزي���ٍد من التبعية إلى الغرب، فبيان هيئة كب���ار العلماء يطرق بابًا مخيفًا 
يختبئ معه ش���بح االستخدام الس���يء للدين في الصراعات السياسية، هذا الشبح الذي 
أص���اب أمتنا بكثيٍر من القالقل على مدار التاريخ، فبي���ان الهيئة يحولها من كياٍن علمٍي 
دين���ي يطرق الناس أبوابه لالس���تفتاء عن أم���ور حياتهم ودينهم إلى طرف سياس���ٍي 
يس���تخدم منزلته الدينية في التنظير لمواقف سياس���ية تروق لحاكٍم هنا أو هناك، مع 
علم الهيئة المسبق بما يترتب على هذا الموقف السياسّي المكسو بحلٍة دينية، وعلمها 

أيضًا بانتهاء ظاهرة القائد المفرد من هذا العالم، فال مكان اليوم سوى للقيادة الجماعية 
المؤسساتية.

بل إن ما يزيد األمر خطورًة في بيان هيئة كبار العلماء الموقف الش���رعي الذي تبناه بشأن 
جماعة اإلخوان المسلمين ومن في حكمها من الجماعات، وما يستتبع ذلك من إجراءاٍت على 
األرض، فمؤدى األم���ر إباحة دماء اإلخوان وأموالهم وإباحة االعتداء عليهم وعلى أهليهم، 
باعتب���ار أنهم –في حكم بيان الهيئة-باغون في األرض حّدهم القتال، وهم ليس���وا –في 
حقيقة األمر-سوى جماعاٍت مسلمة لها ما للمسلمين وعليها ما على المسلمين تختلف في 

سياساتها مع الجهة الراعية للهيئة، فهم ليسوا مالئكة، بل إنهم يصيبون ويخطئون.
أل���م يحن الوقت المناس���ب لهذه الهيئ���ة أن تدعو إلى إعمال العقل ف���ي كافة القضايا 
والخالفات عوضًا عما يثير البلبلة ويفضي إلى الش���رذمة وتقسيم أواصل األمة؟!، ألم يحِن 
الوق���ت لجميع الفرقاء في األمة اإلس���المية لفتح حوارات مجتمعي���ة باعتبارها المقدمة 
األساسية والضرورية لمواجهة تلك التحديات والكفيلة بإنشاء دولة ناجحة ذات مشروع 
سياس���ي يتوافق على مبادئه المس���لمون وإن اختلفوا في تفاصيله؟!، فليس لدينا مزيٌد 
من الوقت نستهلكه أكثر مما استهلكناه و ولم يبَق من ثرواتنا وثروات أجيال المستقبل 
أكثر مما أهدرناه، وذلك في نزاعات ال طائل منها، أبقي لدى هيئة كبار العلماء ش���ٌك في 
فظاعة وضالل بيانها بعد مباركة وزارة خارجية االحتالل له؟! ألم يحن الوقت بعد للعزوف 
عن االس���تقواء بالخارج والتوافق على مشروع وطني تشارك فيه كافة األطراف السياسية 

المختلفة من خالل االحتكام إلى أحكام اإلسالم وإرادة الشعوب المسلمة .

هيئة كبار علماء األمة وجماعة اإلخوان المسلمين ومن في حكمها
بقلم / أ. محمد حميد ) أبو الحسن (
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االستقالل/ وكاالت: 
ف����ي م����ارس/ آذار 2017، عل����ق الرئي����س 
األمريكي دونالد ترامب مساعداته المقدمة 
لموازنة فلس����طين، والمقدرة ب� 100 مليون 
دوالر، ووصلت في س����نوات سابقة إلى 380 

مليونا.
الي����وم، ومع فوز الديمقراطيين في س����باق 
الرئاسة األمريكية وعودتهم مجددا للبيت 
األبيض، يأمل الفلس����طينيون اس����تئناف 
المالي����ة للموازن����ة، ووكال����ة غوث  المن����ح 
وتش����غيل الالجئين "اونروا"، ومؤسس����ات 
الوكال����ة األمريكية  المدن����ي عبر  المجتمع 

.)USAID( للتنمية الدولية
بحس����ب بيانات حكومي����ة وأمريكية، يبلغ 
إجمال����ي الدعم األمريك����ي للقنوات الثالث، 
نحو 700 مليون دوالر سنويا، وتجاوزت في 

بعض السنوات 800 مليونا.
إال أن ه����ذه المبال����غ لم تعد المؤسس����ات 
الفلس����طينية تتلقاها في عه����د الرئيس 
دونالد ترامب، والت����ي بدأها بتعليق الدعم 
للموازن����ة المحلية، وأتبعه����ا بتعليق دعم 
 ،)USAID( مؤسس����ات المجتمع المدني عبر

ثم األونروا.
تظه����ر بيانات األونروا المالية أن متوس����ط 
الدع����م األمريكي الس����نوي، قب����ل تعليقه، 
يبلغ 360 مليون دوالر أمريكي، تم خفضها 
للمنتصف ف����ي 2018، ووقفها نهائيا في 

.2019
بينما يبلغ متوس����ط دعم الوكالة األمريكية 
المجتمع  لمؤسس����ات  الدولي����ة  للتنمي����ة 

المحلية،  الفلس����طينية والهيئات  المدني 
بنحو 200 مليون دوالر سنويا.

ف����ي 2019، أظه����رت بيان����ات للمجل����س 
االقتصادي الفلس����طيني للتنمية واإلعمار 
- بكدار )ش����به حكوم����ي(، أن إجمالي المنح 
والمساعدات الخارجية الموجهة لفلسطين، 
بلغ����ت 35.4 ملي����ار دوالر من����ذ تأس����يس 

السلطة الوطنية عام 1993.
وتصدر االتحاد األوروبي البلدان والتكتالت 

والمؤسسات الداعمة لفلسطين، خالل تلك 
الفترة بإجمالي 6.7 مليارات دوالر، تش����كل 

نسبتها 18.4 بالمئة من إجمالي المنح.
في المرتبة الثانية، جاءت الواليات المتحدة 
بإجمالي 5.74 مليارات دوالر، تش����كل 15.7 
بالمئة من إجمالي المنح، والسعودية ثالثا ب� 

3.83 مليارات دوالر )10.5 بالمئة(.
وأض����اف تعليق المن����ح المالي����ة للخزينة 
الفلس����طينية، مزيدا من األعباء على المالية 

العامة؛ إذ كانت المنح األمريكية تشكل في 
بعض السنوات 6 بالمئة من إجمالي قيمة 

النفقات.
تظه����ر بيان����ات الميزانية الفلس����طينية 
للس����نوات الماضي����ة، أن متوس����ط الدعم 
األمريك����ي خالل فت����رة والية ب����اراك أوباما 
)2009-2017( راوح بي����ن 150-300 مليون 

دوالر.
بينما في 2013 على س����بيل المثال، تجاوز 

الدعم األمريكي للموازنة الفلسطينية 300 
ملي����ون دوالر، تراجع إل����ى 100 مليون دوالر 
خالل 2014، وصفر دوالر في 2015، ثم إلى 

76 مليون دوالر خالل 2016.
في المقابل، دعا المستشار اإلعالمي لوكالة 
غوث وتش����غيل الالجئين الفلس����طينيين 
"أون����روا" عدنان أبو حس����نة في تصريحات 
صحفي����ة ل����ه، اإلدارة األمريكي����ة الجديدة، 
باس����تئناف المس����اعدات المقدمة لها من 
أجل تحس����ين الظروف المعيشية لالجئين 

الفلسطينيين.
في س����بتمبر/ أيلول الماضي، قال الرئيس 
األمريك����ي الفائ����ز باالنتخابات ج����و بايدن، 
خالل حف����ل انتخابي: "نتنياه����و ومواطنو 
)إسرائيل( يعرفون ما هو موقفي، أوضحت 
أنن����ي كرئيس س����أعارض الضم وس����أعيد 

المساعدات للفلسطينيين".
فيم����ا ذكر موق����ع حملة باي����دن 2020، أنه 
للشعب  إنس����انية  "مس����اعدات  س����يقدم 
الفلس����طيني" لكنه لم يذكر األونروا بشكل 

مباشر.
وضاقت األوضاع المالية على الفلس����طيني 
أكثر، م����ع تراج����ع الدعم العرب����ي للخزينة 
الفلس����طينية خالل 2020، إذ بلغت نسبة 
التراجع خالل الشهور التسعة األولى 2020، 

نحو 83 بالمئة.
وبلغ إجمالي الدعم المال����ي العربي المقدم 
للميزاني����ة الفلس����طينية، 39 مليون دوالر 
حتى نهاية س����بتمبر/ أيلول الماضي، نزوال 

من 226.1 مليون دوالر على أساس سنوي.

700 مليون دوالر منح أمريكية لفلسطين جمدها ترامب.. هل يعيدها بايدن؟

نيودلهي/ االستقالل:
إيكونوميكس"  "أوكسفورد  مؤسسة  توقعت 
لالستش���ارات االقتصادية أن تك���ون الهند 
األكثر تض���ررا من بين االقتص���ادات الكبرى 
حول العالم مع انحس���ار جائحة كورونا، حيث 
س���يظل الناتج أقل ب� 12% عن مستويات ما 

قبل الجائحة حتى 2025 .
ونقل���ت وكال���ة "بلومبرج" لألنباء ع���ن بريانكا 
كيش���ور رئيس���ة اقتصاديات جنوب آس���يا 
وجنوب ش���رق آس���يا، الق���ول ف���ي تقرير، إن 

الضغوط الت���ي تتعرض الميزانية العمومية، 
حت���ى من قب���ل الجائح���ة، م���ن المحتمل أن 

تتفاقم.
وأوضح���ت أنها تتوقع نموا محتمال في الهند 
بنس���بة 4.5% على مدار الس���نوات الخمس 

القادمة، مقابل 6.5% قبل الفيروس.
وأضاف���ت أن التداعي���ات طويل���ة األم���د 
للجائح���ة ف���ي الهند س���تكون "ربما بين 
األس���وأ على مس���توى العالم، وستتسبب 
في تراج���ع كبير للنمو ف���ي الهند مقابل 

مستويات ما قبل كورونا".
إال أن هذه التوقعات ل���م تمنع رئيس الوزراء 
نارين���درا مودي من التأكيد على هدفه بجعل 
حجم اقتصاد الهند يتجاوز خمسة تريليونات 

دوالر بحلول عام 2025 .
وتوقع صن���دوق النقد الدولي انكماش الناتج 
المحل���ي اإلجمالي ب�10.3% ف���ي العام حتى 
آذار/م���ارس 2021 بعدم���ا تس���بب اإلغ���الق 
المفاجئ الذي أعلنه مودي في إصابة االقتصاد 

بحالة من الشلل.

رام الله/ االستقالل: 
قال وزير االقتصاد الفلس���طيني خالد العسيلي، 
الخمي���س، إن أولوي���ة الحكومة ف���ي اإلنفاق بعد 
استئناف تحويل المقاصة من "إسرائيل"، ستكون 
صرف متأخرات الموظفين ومتلقي المخصصات 

الشهرية الثابتة.
أوضح العس���يلي أن “أولوية الحكومة س���تكون 
صرف متأخرات الموظفي���ن، وتقدر بنحو ملياري 

شيكل )590 مليون دوالر(”.
منذ توقف الس���لطة الفلس���طينية عن تس���لم 
عائ���دات المقاصة في مايو/أي���ار، إثر قرار رئيس 
الس���لطة محمود عباس “التحلل” من االتفاقيات 
مع "إس���رائيل"، بما فيها المالية، تراكم للس���لطة 
على الحكومة اإلس���رائيلية مستحقات تجاوزت 3 

مليارات شيكل )950 مليون دوالر(.
وس���مح اع���الن الحكومة الفلس���طينية، مس���اء 
الثالثاء، إعادة العالقة مع "إسرائيل" إلى “مسارها 

الطبيعي”، باستئناف تحويل أموال المقاصة.
والمقاصة، وهي ضرائب تجبيها إس���رائيل نيابة 
عن السلطة الفلس���طينية عن واردات األخيرة من 
الخ���ارج مقابل عمولة 3 بالمئة، ويبلغ معدلها نحو 
200 مليون دوالر شهريا، تشكل حوالي 60 بالمئة 

من إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية.
ومنذ توق���ف المقاصة، التي تزامن���ت مع تراجع 
اإليرادات المحلية بسبب جائحة كورونا، اضطرت 
الحكوم���ة الفلس���طينية لص���رف نص���ف راتب 

لموظفيها لمدة خمسة أشهر.
وقال العسيلي: “تبلغ متأخرات رواتب الموظفين 

ملياري ش���يكل، ستكون األولوية لس���دادها، إما 
دفعة واحدة أو دفعتين".

الحكومة س���تخصص جزءا من المبل���غ المتبقي 
لس���داد قس���م من مس���تحقات موردي الس���لع 
والخدمات م���ن القطاع الخاص، ال س���يما موردي 
األدوي���ة والخدم���ات الطبية.. “لن يكون س���داد 
القروض المصرفية ضمن أولويات السلطة حاليا”.

ويبل���غ إجمالي إقراض البنوك المحلية للس���لطة 
حوال���ي 2.3 مليار دوالر، منه���ا 500 مليون دوالر 
س���حبتها الحكومة الفلس���طينية خ���الل األزمة 

الحالية.
وقال العس���يلي: “لهذه القروض آجال ولن نبادر 
لس���دادها في هذه المرحلة، لصالح سداد جزء من 

متأخرات القطاع الخاص المتراكمة”.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة االقتصاد الوطني في غزة تش���كيل لجنة فنية مش���تركة لفحص صهاريج الوقود 

في قطاع غزة.
وق���ال مدير عام الصناعة بال���وزارة رائد الجزار، خالل اجتماع عقد في مق���ر الوزارة بحضور اإلدارة 
العامة للبترول وجهاز الدفاع المدني، أن هناك أهمية كبيرة لفحص الصهاريج لخطورتها على 

المواطنين.
وأكد الجزار على ضرورة التوافق والتنس���يق بي���ن اإلدارة العامة للصناعة واإلدارة العامة للبترول 
والدفاع المدني إلل���زام أصحاب صهاريج الوقود بإتباع المواصفة الفلس���طينية الخاصة بذلك، 
واإلسراع بالتراخيص في اإلدارة العامة للصناعة حتى نهاية األسبوع القادم، للبدء بعملية فحص 

الصهاريج.
وأوضح حسن أبو عفش عن اإلدارة العامة للبترول، أن سيارات نقل الوقود في القطاع 125 سيارة 

لنقل صهاريج الوقود، وأن عدد الشركات الفاحصة لصهاريج نقل الوقود هي 5 شركات.
ودعا محمد المغير عن جهاز الدفاع المدني، إلى تصويب المختبرات ومن ثم تقس���يم السيارات 

على المختبرات ليتسنى للجنة فحص هذه الصهاريج حتى نهاية العام.

االقتصاد: تشكيل لجنة فنية 
مشتركة لفحص صهاريج الوقود بغزة

وزير االقتصاد يكشف أولويات الحكومة 
بعد استئناف تحويل أموال المقاصة

رام الله/ االستقالل: 
تح���دث وزير التنمية االجتماعية في حكومة رام الله أحمد مجدالني، حول تحديد موعد 

لصرف مخصصات الشئون االجتماعية في الوقت الحالي.
وأوض���ح مجدالني ف���ي تصريحات صحفي���ة،: أنه ال يمك���ن تحدي���د أي موعد لصرف 
المخصصات إلى حين ما بعد األول من ش���هر ديسمبر المقبل، وذلك حينما يتم التأكد 

من استالم أموال المقاصة ودخولها للبنوك.
ُيذكر، أن الس���لطة الفلسطينية تدفع أكثر من نصف المبلغ من المخصصات، في حين 

يدفع البنك الدولي واالتحاد األوروبي قرابة 40 ألف يورو سنويًا.

توقعــات بــأن تكــون الهنــد األكثــر
 تضــررًا مــن تداعيــات كورونــا 

مجدالني: لن نحدد موعدًا لصرف 
شيكات الشؤون إال بعد 1 ديسمبر



الجمعة 5 ربيع اآلخر 1442 هــ 20 نوفمبر 2020 م

االستقالل/ األناضول:
صحيح أن أبرز القادة السياس���يين ف���ي لبنان أعلنوا 
مؤخرا تمس���كهم ب�"المب���ادرة الفرنس���ية" لمعالجة 
األزمتي���ن االقتصادية والسياس���ية في بلدهم، لكن 
يب���دو أنه مكتوب لها الفش���ل مرة أخ���رى، على وقع 

خالفات داخلية وعقوبات ومستجدات أمريكية.
تلك المب���ادرة أطلقها الرئيس الفرنس���ي، إيمانويل 
ماكرون، من بيروت، عقب أيام م���ن االنفجار الكارثي 
بمرفأ العاصمة اللبنانية، في 4 أغسطس/ آب الماضي.
وتن���ص المبادرة على تش���كيل حكوم���ة جديدة من 
"مستقلين" )غير تابعين ألحزاب(، على أن يتبع ذلك 

إصالحات إدارية ومصرفية.
ويعاني لبنان، منذ ش���هور، أسوأ أزمة اقتصادية منذ 
انتهاء الح���رب األهلية )1975: 1990(، واس���تقطابا 
سياسيا حادا، في مش���هد تتصارع فيه مصالح دول 

إقليمية وغربية.
لكن المبادرة، الت���ي أطلقها ماكرون بلهجة التهديد 
وإعط���اء التعليمات وحددها بمهل���ة زمنية 15 يوما، 
تلقت صفعة أولى في 26 س���بتمبر/ أيلول الماضي، 
عندم���ا اعتذر رئيس الوزراء المكلف آنذاك، مصطفى 

أديب، عن عدم تشكيل الحكومة.
إال أن���ه في اليوم التال���ي، أعلن ماك���رون منح "مهلة 
ثانية". وبعدها، كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، 

في 22 أكتوبر/ تشرين األول الماضي، سعد الحريري، 
بتأليف الحكومة. ومنذ ذلك الحين، لم يتغير ش���يئا 
في لبنان، وانته���ت "المهلة الثانية" قبل أيام قليلة، 

وال يزال تشكيل الحكومة متعثرا.
ولعل أب���رز م���ا يواجه���ه الحريري ف���ي مهمته هو 
الخالف���ات بين األحزاب حول ع���دد الحقائب وطريقة 

توزيعها.

وس���تحل الحكوم���ة المقبلة مح���ل حكومة تصريف 
األعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت 
بعد س���تة أيام من انفجار المرفأ، ال���ذي أودى بحياة 
أكثر من 200 ش���خص، وأصاب م���ا يزيد على 6 آالف 

آخرين، بجانب دمار مادي هائل.
وف���ي محاولة إلنعاش مبادرة ماكرون، زار مستش���اره 
لشؤون الشرق األدنى، باتريك دوريل، بيروت، في 11 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث التقى مسؤولين 
على مدى يومين.

إال أن خب���راء مراقبين للمل���ف الحكومي يعتقدون أن 
المب���ادرة لم تحقق نجاحا، وق���د ال تغير زيارة دوريل 

شيئا في المسار السياسي السائد حاليا.
ورأى أحده���م أن دوري���ل ش���كل انطباعا ب���أن ملف 
تش���كيل الحكومة معقد جدا، وم���ا زال إنجازه بعيد 

المنال.
فيما ذهب آخر إلى أن المسؤولين اللبنانيين يركزون 
حاليا على ما س���تؤول إلي���ه أم���ور اإلدارة األمريكية 
المقبلة، ال س���يما بالنس���بة إلى العقوبات األمريكية 
بحق شخصيات لبنانية قريبة من جماعة "حزب الله"، 
حليف���ة إيران والنظام الس���وري، وهو مح���ور يتبادل 
العداء مع الواليات المتحدة وإسرائيل وأنظمة عربية 

حليفة.
وبتهمة الضلوع بملفات فس���اد وعالقات مع "حزب 
الل���ه"، فرضت واش���نطن، في األس���ابيع الماضية، 
عقوب���ات بح���ق الوزيرين الس���ابقين، علي حس���ن 
خليل ويوس���ف فنيانوس، ثم جبران باسيل )صهر 
الرئيس عون(، وزير الخارجية السابق، رئيس "التيار 

الوطني الحر".
وي���رى مراقب���ون أن تل���ك العقوبات تزيد التش���نج 

الداخلي في لبنان وتصّعب تشكيل الحكومة.

بعــد فشــل إنعاشهــا.. »المبــادرة الفرنسيــة« تحتضــر فــي لبنــان

االستقالل/ وكاالت:
دعت منظمة العف���و الدولية، الخميس، قادة 
دول مجموعة "العش���رين" إلى الضغط على 
السلطات الس���عودية إلطالق سراح "نشطاء 
وناش���طين ش���جان" يقبعون خلف القضبان 

في المملكة.
وقال���ت المنظمة، عبر "تويتر": "ب���دالاً من مجاراة 
حكومة السعودية في ما تردده من عبارات براقة 
عن "تمكين الم���رأة"، يتعين على قادة مجموعة 
العش���رين أن يغتنموا مناسبة القمة للدفاع عن 
الناشطات والناشطين الشجعان، صناع التغيير 

الحقيقيين القابعين خلف القضبان".
وأف���ادت المنظمة، عبر بي���ان في 23 أكتوبر/ 
تش���رين األول الماض���ي، ب���أن 13 مدافع���ة 
عن حق���وق المرأة ه���ن قي���د المحاكمة في 
السعودية؛ بسبب نشاطهن في مجال حقوق 

اإلنسان.
وأوضح���ت أن بع���ض الناش���طات تواجهن 

تهم���ة االتص���ال بوس���ائل إع���الم أجنبية 
ومنظم���ات دولي���ة، بينه���ا منظم���ة العفو 
الدولية، فيم���ا تتهم أخريات ب�تعزيز حقوق 
الم���رأة" و"الدعوة إل���ى إنهاء نظ���ام وصاية 

الرجال على النساء"، وفق المنظمة.
وتواجه الرياض انتق����ادات دولية حيال أوضاع 
حرية التعبير، وحقوق اإلنس����ان، غير أنها أكدت 

مرارا التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".
وتستضيف السعودية، عبر االتصال المرئي 
السبت واألحد، قمة مجموعة العشرين، وسط 
دعوات م���ن منظمات حقوقية دولية وأعضاء 
بالكونغ���رس األمريك���ي إل���ى مقاطعته���ا؛ 
احتجاجا عل���ى انته���اكات المملكة لحقوق 

اإلنسان، وحربها في اليمن.
وتقود الس���عودية، منذ 2015، تحالفا عربيا 
ينفذ عمليات عس���كرية ف���ي اليمن، ضمن 
حرب خلفت 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف 
مدني، وأجبرت 80 بالمئة من الس���كان، البالغ 

عددهم نحو 30 مليون نس���مة، على االعتماد 
على المس���اعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة 

إنسانية بالعالم، وفق األمم المتحدة.
وقمة "العش���رين" الس���نوية ه���ي المنتدى 
الدولي، حيث  االقتصادي  للتعاون  الرئيسي 
يجتمع قادة من جميع قارات العالم، يمثلون 
دوال متقدمة وأخرى نامية، لمناقشة القضايا 

المالية واالجتماعية واالقتصادية.
، تحوز دول المجموعة على حوالي  ومجتمع���ةاً
80 بالمئ���ة من الناتج االقتص���ادي العالمي، 
ويعيش فيها ثلثا سكان العالم، وتستحوذ 

على ثالثة أرباع حجم التجارة العالمية.
وتضم المجموعة كال م���ن الواليات المتحدة 
والبرازي���ل  والمكس���يك  وكن���دا  وتركي���ا 
واألرجنتي���ن وفرنس���ا وبريطاني���ا وألماني���ا 
وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسعودية وروسيا 
والصي���ن واليابان وكوري���ا الجنوبية والهند 

وإندونيسيا وأستراليا واالتحاد األوروبي.

االستقالل/ وكاالت:
قالت صحيفة "بوليتيكو" األمريكية، الخميس، إن مس���ؤولي الجمارك وحماية الحدود اعتقلوا 
في واش���نطن ما ال يقل عن 80 مواطنا، لهم صالت بإيران، عقب اغتيال القائد بالحرس الثوري 

اإليراني قاسم سليماني، يناير الماضي.
ونش���رت الصحيفة رس���ائل إلكترونية حديثة، تفيد بأن مكتب الجمارك وحماية الحدود في 
سياتل وجه ضباط الحدود بإحالة مواطنين أمريكيين قادمين إلى الواليات المتحدة عبر المعابر 

الحدودية، لعمليات التفتيش تمهيدا الستجوابهم.
كما جاء في الرس���ائل الت���ي حصلت عليها الصحيف���ة بموجب قانون حري���ة المعلومات، أنه 
وخالل عطلة نهاية األسبوع التي أعقبت اغتيال سليماني، أوقف المسؤولون لساعات عشرات 
األش���خاص الذين دخلوا من كندا إلى واش���نطن عبر ميناء بلين، حي���ث كان البعض في زيارة 

لمدينة فانكوفر لحضور حفل موسيقي إيراني.
وُيس���مح لألمريكيين بدخول البالد تلقائيا بمجرد التحقق من جنس���يتهم على الحدود، بينما 
ُيطلب من حاملي البطاقة الخضراء اإلجابة على أسئلة التحقق من الهوية واإلقامة الدائمة، وفقا 

التحاد الحريات المدنية األمريكية.
وفي 3 يناير الماضي، استش����هد القائد الس����ابق لفيلق القدس ف����ي الحرس الثوري 
اإليراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، 
و8 آخري����ن، إثر قصف جوي أمريكي اس����تهدف س����يارتين على طري����ق مطار بغداد، 

بالعاصمة العراقية.

»العفو« تدعو »مجموعة العشرين« 
للضغط على السعودية إلطالق نشطاء

السلطات األمريكية اعتقلت 80 
مواطنًا عقب اغتيال سليماني

االستقالل/ وكاالت:
أكد القائ���د العام لقوات ح���رس الثورة 
اإلسالمية في إيران اللواء حسين سالمي 
الخمي���س عل���ى أن طهران ل���ن تتقيد 
بمنطق���ة جغرافية مح���ددة بالدفاع عن 

أمنها ومصالحها الحيوية.
وش���دد اللواء س���المي ف���ي تصريحات 
نقلتها وكال���ة "مه���ر" اإليرانية  أمس، 
عل���ى أن من يه���دد إيران وش���عبها لن 
يجد لنفس���ه نقطة آمنة على وجه الكرة 

األرضية.
وق���ال إنه "حينم���ا نتحدث ع���ن الرؤية 

واآلف���اق البعي���دة فإنن���ا بحاج���ة أيضا 
المت���الك األدوات المناس���بة لهذا األمر 
ا بأن استراتيجيتنا دفاعية  ولقد أعلنا مراراً
بمعنى أننا لن نش���كل ابتداء أي تهديد 
ألي بلد أبدا إال أن استراتيجيتنا الدفاعية 

هذه مترافقة مع تكتيكات هجومية".
واعتبر الجنرال س���المي أن "التكتيكات 
الهجومي���ة تش���كل القل���ب والمضمون 

الستراتيجيتنا الدفاعية".
وأضاف "لو وّجه أعداءن���ا التهديد لنا أو 
أرادوا القي���ام بعمل هجومي س���نصبح 
هجوميي���ن بص���ورة ش���املة وه���ذا هو 

المعنى الكامل الستراتيجيتنا الدفاعية 
والتي نسعى لتحقيقها بصورة جدية".

وأردف الل���واء س���المي "لن نتن���ازل ولن 
نب���دي المرونة ولن نطأط���ئ الرأس أمام 
أي عدو مهما كان، وراس���خون وصامدون 
وندافع عن الح���ق، نحن ال نظلم وال نقبل 
بالظل���م وال نس���مح الحد بالتع���رض لنا 

إطالقا".
وتابع أن "أس���اس حركتن���ا هو إجهاض 
التهديد ف���ي ذهن الع���دو وأن نقضي 
علي���ه قبل تبل���وره وهذا ه���و المفهوم 

الكامل للردع".

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت منظمة الصحة العالمية، تلقيها طلبا لتس���جيل لقاح "س���بوتنيكV" المضاد لفيروس 
كورون���ا المس���تجد، والذي طوره مرك���ز "غامااليا" الوطني الروس���ي لعلم األوبئ���ة والبيولوجيا 

المجهرية.
وأكدت مندوبة المنظمة لدى روس���يا ميليتا فوينوفيتش، في حوار مع إذاعة "صدى موس���كو" 
الخمي���س، أن منتجي اللق���اح قدموا هذا الطلب إلى مقر المنظم���ة التابعة لألمم المتحدة في 

جنيف.
وأش���ارت المسؤولة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تسجل حتى اآلن أي لقاح ضد الفيروس 
التاجي، موضحة أن الحديث يدور عن إجراءات اعتماد يجب على كافة اللقاحات أن تخضع لها 

في دولها أوال.
وأصبح "س���بوتنيك V" الذي سجلته روسيا في آب/ أغس���طس الماضي أول لقاح على مستوى 

العالم ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد19-".

كورونا: »الصحة العالمية« تتلقى طلبًا 
لتسجيل لقاح »سبوتنيكV« الروسي

قائد الحرس الثوري: ال نقطة آمنة
 ألي طرف يريد استهداف مصالحنا
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غزة/ االستقالل: 
أعلن الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني 
للمنتخب الوطني موعد إقامة معس���كر تدريبي 
للمنتخب الوطني بعد فترة طويلة من االنقطاع 
بس���بب تأجيل مباريات التصفيات اآلس���يوية 

المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.
وقال ولد علي في تصريحات صحفية، إن الوطني 
سيقيم معسكرًا تدريبيًا في الضفة الغربية بعد 
انتهاء مرحل���ة الذهاب م���ن دوري المحترفين، 
والذي س���يضم مجموع���ة كبيرة م���ن الالعبين 

للوقوف على مستوى الجميع.
وأض���اف ولد عل���ي أنه يتابع كاف���ة مباريات 
دوري المحترفين من أجل مشاهدة الالعبين 
للمعس���كر  لالنضم���ام  األفض���ل  الختي���ار 
التدريبي، موضحًا أن المعس���كر سيش���هد 
انضمام مجموعة كبيرة م���ن الالعبين الجدد 
باإلضافة لعودة بع���ض الالعبين الذين غابوا 

عن المنتخب في الفترة الماضية.

وأب���دى ولد علي س���عادته النتظ���ام المباريات 
وإقامتها بشكل يساعد الالعبين على اكتساب 
الخب���رات ويزيد من قدراته���م البدنية والفنية، 
مبين���ًا أن الجوالت الماضية م���ن البطولة أفرزت 
مجموعة من الوجوه الجديدة التي س���يكون لها 
نصيب التواجد في المعسكر المزمع عقده بعد 

انتهاء مرحلة الذهاب.
وكان من المقرر أن يدخل المنتخب الوطني في 
معسكر تدريبي خالل شهر أغسطس الماضي، 
لكن قرار االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم بتمديد 
تعليق مباريات التصفيات تس���بب في تأجيل 

المعسكر.

غزة/ االستقالل: 
واصل فيروس “كورونا” انتش���اره بشكل كثيف داخل المجتمع في غزة، حيث 

أصيب عدد من الرياضيين به، كما أفراد المجتمع.
وُأعل���ن عن إصابة ح���ارس مرمى نادي الصداقة ومنتخب الش���باب عبد الرحمن 
العروقي، وكذلك العب فريق كرة الق���دم بنادي الرضوان بهاء القوقا، باإلضافة 
للحكم الُمساعد محمد اليازجي، ليصل عدد الرياضيين الذي ُأصيبوا بالفيروس 
إل���ى “20” رياضيًا تقريبًا. وفي س���ياق ُمتصل، عاد الع���ب نادي الهالل محمد 

عاشور للمالعب من جديد، بعد تعافيه من اإلصابة ب�”كوفيد 19 .
وانتظم عاش���ور في تدريبات فريقه من���ذ بداية األس���بوع الحالي، بعد ظهور 

نتيجته سلبية، وشعوره بالراحة والقدرة على العطاء.

إصابة حكم والعبين بفيروس كورونا

ولد علي ُيحدد موعد تجميع منتخب فلسطين

مدريد/ االستقالل:
طالب إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد 
المنتخبات الوطنية بض���رورة فرض مزيد من 
الس���يطرة على الالعبين خالل فترات التوقف 

الدولي، لتجنت إصابتهم بفيروس كورونا.
وكش���ف س���يريزو عن آخر كلمات���ه ألنطوان 

جريزمان قبل رحيله إلى برشلونة.
وقال س���يريزو في تصريح���ات إلذاعة كادينا 
س���ير اإلس���بانية: "على المنتخب���ات الوطنية 
أن تضح���ي مثلم���ا ضحت األندي���ة، وتتمتع 
بقدر أكبر من الس���يطرة واألمان للحفاظ على 

الالعبين". 
وأضاف: "القيام برحلة من مدريد إلى برشلونة 

ليست في خطورة رحلة تستغرق 13 ساعة إلى 
البرازيل أو أوروجواي".

وتاب���ع: "ع���ار ما ش���اهدناه من ص���ور لالعبي 
أوروجواي في حفلة شواء، ودون قناع".

وأكم���ل: "نح���ن نتحكم ف���ي الالعبي���ن قبل 
وبع���د المباريات والحص���ص التدريبية، منًعا 
إلصابته���م بفي���روس كورونا، ع���ار ما تفعله 

المنتخبات. الخاسرون هم األندية".
وع���ن لويس س���واريز، قال س���يريزو: "أثق أن 
بإمكانه تس���جيل ما بين 20 و 25 هدفا خالل 

الموسم".
وع���ن جواو فيليكس، ص���رح: "كان مطلوًبا في 
العديد م���ن الفرق األوروبي���ة الكبرى، وضعنا 

رهانا كبيرا عليه، ألن���ه يمكن أن يكون نقطة 
مهمة جدا في مستقبل أتلتيكو".

أم���ا بالنس���بة لرحيل أنط���وان جريزم���ان إلى 
برش���لونة، فعلق قائاًل: "عندما غادر جريزمان، 
أخبرته أنني أتمنى م���ن كل قلبي أن يعاملوه 
ويحبوه كما كان وضعه في أتلتيكو، لكنه وجد 

برشلونة في وضع صعب".
وفت���ح الباب أم���ام ع���ودة النجم الفرنس���ي 
لألتليت���ي، فق���ال: "الحياة تأخ���ذ الكثير من 

المنعطفات".
وأتم: "الش���يء الوحيد المؤكد هو أن س���واريز 
وع���دة العبين آخرين لن يكون���وا قادرين على 

اللعب ضد برشلونة يوم السبت".

رئيس أتلتيكو يفتح باب العودة أمام جريزمان

القاهرة/ االستقالل: 
أك���دت تقارير صحفية مصري���ة، أن هناك 
اتجاها داخ���ل االتحاد األفريقي لكرة القدم 
لتأجي���ل نهائ���ي أفريقيا بي���ن األهلي أو 
الزمالك، بس���بب ارتفاع اإلصابات بفيروس 

كورونا المستجد داخل مصر.
وأصيب ثالث���ة العبين م���ن منتخب مصر 
قبل مواجهة توجو بتصفي���ات بطولة أمم 
أفريقيا من بينهم النجممحمد صالح وزميله 

النني المحترفان بالدوري اإلنجليزي.
وكانت نتائج العبي���ن من الزمالك والمدرب 
الع���ام للفري���ق مدحت عب���د الهاديجاءت 
ايجابي���ة لفيروس كورونا المس���تجد خالل 

األيام الماضية.
الحال���ة  الصحفي���ة،  التقاري���ر  وبحس���ب 
الوبائية الخاصة بكورونا في مصر قد تجبر 
"كاف" عل���ى تأجيل النهائ���ي بين االهلي 
والزمالك لميعاد آخر أو نقل المباراة إلى دولة 

أخرى، وفقا لموقع "الوطن".
وأوضح التقرير، انه سيتم اتخاذ القرار بناء 
على ما يستجد، وس���يتم إعالم اتحاد الكرة 

المصري بذلك.

تقارير: اتجاه داخل كاف 
لتأجيل نهائي أفريقيا 

أو نقله من مصر

روما/ االستقالل:
كش���ف تقرير صحفي إيطالي، أن إيطاليا األقرب الستضافة نصف نهائي ونهائي دوري األمم 

األوروبية في أكتوبر/ تشرين األول 2021.
وتأهلت منتخبات إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا للدور نصف النهائي.

وبحس���ب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن قواعد المسابقة تضمن إليطاليا أن تكون البلد المضيف، 
بعد أن تأهلت على رأس المجموعة األولى، ولكن سيتم تأكيد ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية 

لالتحاد األوروبي لكرة القدم في 3 ديسمبر/ كانون األول المقبل.
ومن المقرر أن تجرى قرعة نصف النهائي في نفس اليوم وبدون تصنيف.

وتقام مباري���ات الدور نصف النهائي في 6 و7 أكتوبر/ تش���رين األول 2021، بينما تقام مباراة 
تحديد صاحب المركز الثالث، والنهائي يوم 10 من الشهر ذاته.

وفي حالة انتهاء أي مباراة بالتعادل، يتم اللجوء لوقت إضافي من شوطين، قبل اللجوء إلى ركالت 
الترجيح حال اس���تمرار التعادل. جدير بالذكر أن منتخب البرتغال هو أول من توج بلقب بطولة 

دوري األمم األوروبية، بعد فوزه على هولندا 1-0 العام الماضي.

إيطاليا األقرب الستضافة 
نهائيات دوري األمم األوروبية

لندن/ االستقالل:
كشف تقرير صحفي إنجليزي، أن ريال مدريد ينتظر دخول ناٍد إنجليزي آخر في سباق ضم العبه في يناير/ 

كانون الثاني المقبل.
 يعد إيفرتون أكثر األندية حرًصا على ضم إيسكو في الشتاء، وذلك بناًء على طلب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، 

المدير الفني للتوفيز.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد يرغب في دخول آرسنال سباق التعاقد مع إيسكو.
وكانت أنباء قد ترددت عن استعداد إيفرتون لتقديم عرض قيمته 20 مليون يورو للتعاقد مع إيسكو.

وعلى ما يبدو أن ريال مدريد يرغب في رفع هذا الرقم بدخول آرسنال في الصفقة وعمل مزايدة بين الناديين 
اإلنجليزيين.

ولم يتحدد بعد موقف آرسنال وإذا ما كان بحاجة إلى الدخول في السباق لضم الالعب. في الوقت ذاته، ارتبط 
اسم الدنماركي كريستيان إريكس���ن، العب وسط إنتر ميالن وتوتنهام السابق، باالنتقال إلى آرسنال في 

صفقة تبادلية ينتقل على إثرها العب الوسط السويسري جرانيت تشاكا إلى النيراتزوري.

ريال مدريد ينتظر عرضًا 
من آرسنال لضم نجمه
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االستقالل / وكاالت:
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء امس الخميس تفاصيل جديدة 
عن مسار النفق الذي اكتش���فه جيش االحتالل قبل نحو شهر شرق خانيونس. 
وأوضحت الصحيفة أن النفق المكتش���ف يبلغ طوله 2 كيلومتر انطالقًا من شرق 

خان يونس، وينتهي بمخرج في أحراش موقع كيسوفيم العسكري.
وزعمت وفقا لتقديرات جيش االحتالل، أن النفق كان معد لتنفيذ هجوم واسع 
النط���اق من قبل وحدة النخبة التابعة لحرك���ة حماس وهو ليس معد بالضرورة 
لعمليات اختطاف. ولفتت الصحيفة أن الجيش اإلس���رائيلي ينوي استخدام 

مسار النفق المتبقي لتدريب قواته على التصدي لألنفاق.
كما زعمت أنه يعد أعمق نفق يكتشفه الجيش االسرائيلي حتى االن، وهو مزود 

بنظام أكسجين وتهوية متطور يتوافق مع هذا العمق.

أن 98 مس���توطًنا بينه���م 53 طالًب���ا يهودًي���ا 
اقتحموا المس���جد األقصى، وتجولوا في أنحاء 

متفرقة من ساحاته.
وأوضحت أن المس���توطنين تلقوا شروحات عن 
"الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوًس���ا تلمودية في 
باحات المس���جد، وتحديًدا في الجهة الشرقية 

منه.
وما تزال ش���رطة االحتالل تفرض قيودها على 
القدس  الوافدي���ن من  الفلس���طينيين  دخول 
والداخ���ل المحتل لألقص���ى، وتدقق في بعض 

هوياتهم، قبيل دخولهم إلى المسجد.
وكانت ما تس���مى "مؤسسة تراث جبل المعبد" 
بعثت رسالة إلى وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 
أمير أوحانا طالبت فيها بالسماح ألتباع المدارس 
الديني���ة بأن "يقض���وا كامل الفت���رة المتاحة 
لالقتحامات ف���ي تعلم الت���وراة وتعليمها في 

الساحة الشرقية للمسجد األقصى".

وبحسب ما تفرضه ش���رطة االحتالل حالًيا، فإن 
"أتباع تلك الجماعات يقتحمون األقصى ضمن 
مسار محدد تمش���ي فيه المجموعات بمرافقة 
ش���رطة االحتالل، وهذا الطل���ب يحاول تحويل 
شكل االقتحام من المشي والحركة إلى التمركز 

والمكوث لفترة طويلة".
ويقتحم المس���توطنون باح���ات األقصى يومًيا 
)عدا الجمعة والس���بت( عل���ى فترتين صباحية 
تب���دأ م���ن الس���اعة 7:00 بالتوقي���ت المحلي، 
وتنته���ي عند ال� 10:30 صباًحا، ومس���ائية من 

الساعة 12:30 وتنتهي عند الساعة 14:00.
وف���ي س���ياق أخر، هدم���ت جراف���ات االحتالل 
اإلسرائيلي أمس الخميس منزاًل فلسطينًيا في 
حي شنير في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني 

المحتل.
وقال���ت مصادر محلي���ة إن جرافات ما تس���مى 
باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء اقتحمت الحي 

وهدمت منزاًل مكونًا من طابقين.
ويع���ود المنزل الذي هدمت���ه الجرافات لعائلة 
شعبان من اللد، وقد بني قبل سنين واستخدم 

لالستئجار.
وادعت س���لطات االحتالل أن البي���ت بني دون 

تراخيص.
وتشهد البلدات الفلسطينية بالداخل تصعيًدا 
في سياس���ة الهدم اإلس���رائيلية بدواعي عدم 
الترخي���ص في وق���ت ترفض هذه الس���لطات 
منح الفلسطينيين في أراضي ال� 48 تراخيص 
الالزمة للبناء، منًعا لتوس���ع بلداتهم وفي إطار 

مخططات التضييق عليهم.
وفي الس���ياق ذات���ه، أخطرت ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي، الخميس، بوقف بناء منزل في بلدة 

بيت عوا، جنوب غرب الخليل.
وأك���د مدير العالق���ات العامة ف���ي بلدية بيت 
عوا محمد المس���المة، أن قوات االحتالل سلمت 

المواط���ن بهجت محم���ود عبد الله س���ويطي، 
اخط���ارا بوقف البناء في منزله، بذريعة قربه من 

جدار الفصل والضم العنصري.
يذكر أن قوات االحتالل صعدت من انتهاكاتها 
بحق المواطنين جنوب غرب الخليل، خاصة في 

المناطق القريبة من الجدار.
وأخط���رت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، امس 
الخميس، به���دم بركس تجاري ش���رق مدينة 

قلقيلية.
وأف���اد المواطن ف���ارس رفيق نزال ب���أن قوات 
االحتالل سلمته إخطارا بهدم بركسه التجاري، 
الذي تبلغ مس���احته نحو 360 مترا مربعا، بحجة 

البناء دون ترخيص.
وأضاف أنه في حال نفذ االحتالل عملية الهدم، 

فإنه سيتكبد خسائر تقدر ب�200 ألف شيقل.
كما أقدم مس���توطنون، أمس، على حراثة اراض 
خاص���ة للمواطني���ن في قري���ة عوريف، جنوب 

نابلس، بهدف سرقتها واالستيالء عليها.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان شمال الضفة 
غسان دغلس، إن مستوطني "يتسهار" المقامة 
عل���ى أراضي المواطنين جنوب نابلس، ش���رعوا 
بحراث���ة أراضي خاص���ة للمواطنين في منطقة 
كفة المنزلة من الجهة الشرقية لقرية عوريف.

وأوض���ح أن عددا م���ن الج���رارات الزراعية التي 
يقوده���ا مس���توطنون تتواجد ف���ي المنطقة، 
بحماية قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مشيًرا إلى 
أن قيام المستوطنين بحراثة األراضي قد يكون 

مقدمة لالستيالء عليها.
وتنطل���ق م���ن مس���توطنة "يتس���هار" أكث���ر 
الهجمات عنفًا بحق المواطنين في قرى نابلس، 
وشّكلت المستوطنة حاضنة لما يعرف ب�"فتيان 
التالل"، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت 
عدة جرائم من بينها حرق عائلة دوابشة وقتل 
المواطنة عائشة الرابي وحرق مساجد ومركبات.

الضفة الغربية / وكاالت:
أص����درت ق����وات االحت����الل الصهيون����ي ام����س 
اإلداري  باالعتق����ال  يقض����ي  ق����رارًا  الخمي����س، 
للصحفية والناش����طة في مجال األس����رى بشرى 
الطويل من سكان البيرة قضاء رام الله. وأوضحت 
مصادر محلي����ة أن محكمة االحتالل العس����كرية 
في رام الله أصدرت ق����رارا باالعتقال اإلداري بحق 

الطويل لمدة 4 أشهر.
وكان����ت قوات االحت����الل قد اعتقل����ت الصحفية 
الطويل، في التاس����ع من ش����هر تش����رين الثاني 
الجاري على حاج����ز طيار على طريق مس����توطنة 

"يتسهار"، جنوب مدينة نابلس.
يش����ار إلى أن اعتقال الطويل جاء بعد أن أفرجت 

عنها قوات االحتالل نهاية تموز- يوليو الماضي، 
بعد قضائها 8 شهور في سجون االحتالل.

جدي����ر ذكره أن ق����وات االحتالل اعتقلت بش����رى 
الطوي����ل أول مرة عام 2011، وُحكمت 16 ش����هًرا 
قضت منها س����تة أش����هر، وخرجت ضمن صفقة 
تبادل األس����رى "وف����اء األحرار" ف����ي كانون األول 
ع����ام 2011، ليعاد اعتقالها م����رة ُأخرى في تموز 
من العام 2014، وُحكمت بالس����جن عشرة أشهر 
هي تكملة حكمها الس����ابق قبل اإلفراج عنها في 

الصفقة.
األس����يرات  تتع����رض  الس����ياق  ذات  ف����ي 
الفلس����طينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي 
قوات االحت����الل اإلس����رائيلي للض����رب واإلهانة 

والس����ب والش����تم؛ وتتصاعد عمليات التضييق 
عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق.

وتم����ارس ق����وات االحت����الل الصهيون����ي بح����ق 
األسيرات كافة أساليب التحقيق، سواء النفسية 
منها أو الجس����دية، كالض����رب والحرمان من النوم 
والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون 

مراعاة ألنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.
وتقبع غالبية األس����يرات الفلسطينيات في سجن 
الدام����ون الذي يقع داخل األراض����ي المحتلة عام 
1948، بما يخالف اتفاقي����ة جنيف الرابعة التي 
تحظر نقل السكان من األراضي المحتلة، ويعانين 
ظروفا قاسية وصعبة حيث يفتقر السجن ألدنى 

مقومات الحياة اإلنسانية.

»يديعوت« تكشف تفاصيل االحتالل يحول األسيرة الطويل لالعتقال اإلداري
جديدة عن نفق خانيونس

رام الله/ االستقالل: 
اعتقل����ت ق����وات االحت����الل اإلس����رائيلي، 
أكثر من 400 طفل فلس����طيني ممن تقل 
أعمارهم ع����ن )18 عاما( من����ذ بداية العام 
الجاري، وحتى نهاية تشرين األول/ أكتوبر 

الماضي، غالبيتهم من القدس.
وق����ال نادي األس����ير في تقري����ر له، امس 
الخمي����س، لمناس����بة يوم الي����وم العالمي 
للطف����ل، ال����ذي يصادف في 20 تش����رين 
الثان����ي/ نوفمبر من كل ع����ام، وهو التاريخ 
ذاته الذي اعتمدت في����ه الجمعية العامة 
لألمم المتحدة اتفاقية إعالن حقوق الطفل 
ع����ام 1959، واتفاقية حق����وق الطفل في 
ا،  عام 1989، إن نحو )170( طفال فلسطينًيّ
يعتقله����م االحت����الل، ويحتجزه����م ف����ي 

ثالثة س����جون مركزية هي: "مجدو، و عوفر، 
والدامون".

وأكد أن س����لطات االحتالل، مس����تمرة في 
تنفي����ذ عمليات اعتق����ال األطفال، وفرض 
مزيد من اإلجراءات التنكيلية بحقهم، رغم 
اس����تمرار انتش����ار فيروس "كورونا"، حيث 
يواجه األسرى األطفال عملية عزل مضاعفة 
أسوة بالبالغين، وحرموا من زيارة عائالتهم 
ومحاميهم، الس����يما في األشهر األولى من 

انتشار الوباء.
وجهته����ا  الت����ي  الن����داءات  كل  ورغ����م 
الفلس����طينية،  الحقوقي����ة  المؤسس����ات 
والدولي����ة م����ن أج����ل اإلفراج عن األس����رى 
األطفال إلى جانب المرضى وكبار الّسن من 
األسرى، وضمان توفير اإلجراءات الوقائية 

الالزمة لحمايتهم من الوباء، ووقف عمليات 
االعتق����ال، ومنها اعتقال األطف����ال، إال أن 

االحتالل استمر فيها، بل وصّعد منها.
واستعرض نادي األسير عبر ورقة حقائق، 
جملة م����ن االنتهاكات، والتح����والت التي 
ينفذه����ا االحتالل بحق األس����رى األطفال، 
وتتمثل ب�اعتقاله����م المنظم من منازلهم 
في س����اعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى 
مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم دون 
طعام أو شراب لساعات طويلة، وصلت في 
بعض الحاالت الموّثق����ة ليومين، وتوجيه 
النابية لهم، تهديدهم  الشتائم واأللفاظ 
وترهيبه����م، النت����زاع االعتراف����ات منهم، 
ودفعه����م للتوقيع على اإلفادات المكتوبة 
بالّلغة العبري����ة دون ترجمتها، وحرمانهم 

م����ن حّقهم القانوني بض����رورة حضور أحد 
الوالدين، والمحام����ي خالل الّتحقيق، وغير 
ذلك من األس����اليب واالنته����اكات، ومنها 

حرمانهم من استكمال دراستهم.
ومنذ عام 2015، ش����هدت قضية األس����رى 
األطفال، تحوالت ما زالت مس����تمرة، خاصة 
في فترة هبة القدس، منها إقرار س����لطات 
االحتالل للقوانين العنصرية، والتوجه نحو 
مشاريع قوانين، ُتشرع إصدار أحكام عالية 
بحق األطفال، وصلت في بعض الحاالت إلى 
أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، 
ومنذ العام المذكور ولغاية تش����رين األول 
من العام الجاري، وصل����ت حاالت االعتقال 

بين صفوف األطفال ألكثر من 7 آالف.
ويواج����ه األطف����ال خاص����ة ف����ي القدس 

المحتل����ة، عملي����ات اعتق����ال ممنهج����ة، 
كانت لها آث����ار كارثية على مصيرهم، عبر 
سياس����ات ممنهجة لتدمير بنية المجتمع 
المقدس����ي، ومنها اس����تهداف األس����رى 
األطفال، بسياس����ة "الحبس المنزلي" التي 
طالت عبر الس����نوات الماضي����ة المئات من 
األسرى األطفال، وشكلت أخطر السياسات 
الت����ي فرضته����ا عليهم، وذل����ك بتحويل 

بيوتهم إلى سجن.
وطالب نادي األسير المؤسسات الحقوقية 
الدولية، ببذل جهود جدية لحماية األطفال 
الفلس����طينيين، وعلى رأسها منظمة األمم 
المتح����دة للطفولة "اليونيس����يف"، وإلزام 
االحت����الل بجمل����ة االتفاقي����ات والقوانين 

الخاصة بحماية األطفال.

»إسرائيــل« تعتقــل 400 طفــل فلسطينــي منــذ بــدء 2020

واشنطن/ وكاالت:
أك����د وزير الخارجّي����ة األميركي مايك 
بالده  أن  الخمي����س،  ام����س  بومبي����و 
المس����توطنات  منتج����ات  صنف����ت 
اإلس����رائيلّية في الضفة الغربّية على 

أنها "إسرائيلّية".
بالتزامن  إع����الن بومبي����و ه����ذا  وجاء 
م����ع زيارته إل����ى مصنع "بس����اغوت" 
االستيطاني في رام الله، في أول زيارة 
لوزير خارجّية أميركي إلى مستوطنة.

يش����ار إل����ى أن المصنع أنش����ئ على 

أراض س����رقها االحتالل االس����رائيلي 
من المواطنين الفلس����طينيين، ويقع 
داخل ش����بكة مترامي����ة األطراف من 
شمال  في  اإلسرائيلية  المستوطنات 

الضفة الغربية المحتلة.
وُيع����د مصنع النبيذ في مس����توطنة 
إس����رائيل  مح����ور جهد  "بس����اغوت" 
للتروي����ج لس����ياحتها ف����ي األراضي 
الفلس����طينية المحتل����ة، ورم����ًزا قوًيا 

لمكافحتها حمالت المقاطعة.
الذي  للمصنع  الزي����ارة  وكانت ه����ذه 

أعلن عن منتج يحمل اس����م "بومبيو" 
الع����ام الماض����ي، هي بمثاب����ة هدية 
أخرى إلس����رائيل في األسابيع األخيرة 
من رئاسة ترامب، على الرغم من عدم 
اعتراف ترامب أو بومبيو بفوز الرئيس 

المنتخب جو بايدن.
وم����ن المقّرر أن ي����زور بومبي����و الحًقا 
الجوالن المحتل. وكانت في الس����ابق 
زيارة  األميركّي����ة  الخارجّية  وصف����ت 
بومبيو بالخاّصة، ولم يرافقه فيها أي 

مسؤول إسرائيلي.

الواليات المتحدة تصنف منتجات المستوطنات على أنها »إسرائيلية«

 الخليل/االستقالل:
أصيب عش���رات المواطنين، مس���اء ام���س الخميس، باالختن���اق جراء إطالق ق���وات االحتالل 

الصهيوني قنابل الغاز السام في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال الناش���ط اإلعالمي في بيت آمر محمد ع���وض، إن قوات االحتالل اقتحمت منطقة عصيدة 
في البلدة، واعتلوا أس���طح بعض المنازل، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع عدد من الشبان، 
وأطلق جنود االحتالل الرصاص الحي وقنابل الغاز الس���ام المس���يل للدموع صوب المواطنين 
ومنازلهم، ما تس���بب بإصابة العشرات من المواطنين بحاالت اختناق، تم عالجهم ميدانيا من 

قبل طواقم الهالل األحمر.

إصابات باالختناق خالل مواجهات 
مع االحتالل في بيت أمر

98 م�ستوطنًا..
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لندن/ االستقالل: 
شهد مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام مؤخرا حالة والدة غريبة لسيدة 
أنجب���ت توأما قبل الموع���د المحدد للوالدة، بينما كانت ف���ي غيبوبة ناجمة عن 

إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وأصيبت استشارية أمراض الرومانيزم بربتشوال أوك في أواخر مارس الماضي 
بأع���راض اإلنفلونزا ، ونقلت لمستش���فى الملكة إليزابي���ث، وانتهى بها األمر 
بدخوله���ا في غيبوبة، ووضعه���ا على جهاز التنف���س االصناعي  عقب ثبوت 

إصابتها بكوفيبد – 19 .
وتفاج���أت أوك بعد أن فاقت من غيبوبته���ا بوالدتها لتوأم، حيث قالت: »كنت 
حامال في األس���بوع ال�25 في تلك المرحلة، ولما استيقظت من غيبوبتي شعرت 

بالخوف إذ اعتقدت أنني أجهضت«.
وأضافت لش���بكة »س���كاي نيوز« البريطانية: »نجاة التوأم كان أمرا مدهشا، لم 

أتوقع نجاتهم على اإلطالق«.
وأنجبت أوك فتاة وولدا في 10 أبريل، حيث كانا بعمر 26 أسبوعا فقط، ووزنهما 
770 و850 غرام على الترتيب. وبدوره عّبر زوج أوك عن س���عادته واصفا التجربة 
التي مّرت بها العائلة بالقول: »كانت لدي مشاعر مختلطة عند والدة التوأم بينما 

كانت زوجتي ال تزال في غيبوبة«.

والدة غريبة.. تنجب توأمًا وهي 
في غيبوبة ومصابة بكورونا

) APA images (    ضبان فل�ضطينيون ميار�ضون ريا�ضة الباركور يف مدينة غزة�

لندن/ االستقالل: 
حال����ة الذهول والحي����رة التي حدث����ت بعدما تم 
الكشف عن نجاته، عقب سقوط نافذة قمرة قيادة 
طائ����رة، كان يقودها على ارتفاع يبلغ نحو 23 ألف 
قدم، وس����حبه إلى خارجها جراء انخفاض الضغط 

الجوي، في حادث فريد من نوعه.
في عام 1990، كان النكس����ر عل����ى متن رحلة من 
برمنجهام لندن، حين س����قطت النافذة الزجاجية 
لقمرة القيادة بالطائرة، في  منتصف الرحلة على 
ارتفاع يبلغ نحو 23 ألف قدم؛  ما أدى إلى س����حبه 
إلى خارجها بفعل انخف����اض الضغط الجوي في 

القمرة.
وعل����ى الف����ور طار النكس����ر م����ن مقع����ده بفعل 
انخفاض الضغط الج����وي، وفقًا لما ذكرته الديلي 
مي����ل البريطانية إلى خارج الطائرة، وأوش����ك على 

ا، لوالاً تمس����ك أحد أفراد  االن����زالق في الج����و تماماً
الطاقم بساقيه،  كما فجر الضغط الجوي باب قمرة 

أ. القيادة، وُطرحت إحدى المضيفات أرضاً
وقد  تس����بب أحد أفراد الطاقم، ُيدعى، جان هوارد 
ف����ي إنق����اذ طاقم الطائ����رة كامالاً وم����ن كانوا على 
ا بأحد  متنها، بعدما هرول إلى داخل الطائرة، ممسكاً
أحزمة األم����ان الخاصة بالركاب، وق����ام بربط إحدى 
المضيفات بها، ثم دفعها لإلمساك بساقي الطيار 
النكس����ر، بينما تولى زميلهم، أليستير أتشنسون، 
ا للهبوط النقاذ الطاقم  زمام التحكم بالطائرة، ساعياً
والركاب من مصير االختناق على إثر نقص معدالت 

األكسجين، بفعل تسرب الضغط الجوي.
وق����د هطبت الطائرة بش����كل  اضطراري بس����رعة 
ا في الس����اعة، في مطار ساوثامبتون  650 كيلومتراً
ا بنزيف في األنف،  اإلنجليزي، وخرج النكسر ُمصاباً

وجرح قطعي في جانب رأس����ه، فضالاً عن إصابته 
بنوبة م����ن الهلع، على إثر تعرضه لتجربة الطيران 
القس����ري ج����ارج نواف����ذ الطائرة، وهو م����ا وصفه 

بالمشهد المروع .
ناش����يونال  أن  قن����اة  مي����ل،  الديل����ي  وقال����ت 
جيوجرافيك عرض����ت فيلم وثائقي، حول الحادث 
في العام 2005، لكن القصة انتشرت في األوساط 
ا بعدما أعاد أحد مس����تخدمي  اإلنجليزية مج����دداً
ا توثق  مواق����ع التواصل اإلجتماعي  نش����ر ص����وراً
لما  رواه الطيار اإلنجليزي النكسر وطاقم طائرته  
الش����هير، إذ حقق أكثر من نص����ف مليون إعجاب 

وإعادة نشر.
قمرة القيادة هي مساحة معينة مخصصة لقيادة 
الطائرة ومن خاللها يقوم الطيار ومساعدة بأعمال 

المراقبة، وتقع عموما في المقدمة.

بيروت/ االستقالل: 
فادت مواقع أخبار لبنانية، األربعاء، عن قيام أهالي بلدات جنوبي لبنان بتحركات مطلبية 

بسبب قضية إيداع أموال طائلة لدى شخصين اختفوا فيما بعد عن األنظار.
وذكر موق���ع "أخبار النبطية" نقال عن ش���هود عيان أن "أحد رج���ال الدين وقريبا له أغريا 
األهالي قبل ش���هور عدة بإيداع أموالهم لديهم لتشغيلها في مشروع في أفريقيا مع 
أزمة المصارف في لبنان. وفعال، اس���تطاع هؤالء جمع مبلغ يقارب مليوني دوالر أمريكي 
من األهالي على أن يحصل كل مودع على أرباح شهرية بنسبة 10% من أمواله المودعة 
في المشروع". وأضاف المصدر للموقع: "لكن منذ 7 أشهر وحتى الساعة، لم ينل األهالي 

سنتا واحدا من أرباحهم أو أموالهم".
وفي الس���ياق نفس���ه ،فجر رجل الدين وقريبه مفاجأة من خالل بيان رس���مي مفاده أن 
التجارة خسرت في أفريقيا وضاعت األموال على أصحابها. وإزاء ذلك، يؤكد األهالي أنهم 
قد توجهوا إلى النيابة العامة في مدينة صيدا وفي النبطية لتقديم شكوى، كما ناشدوا 

القيادات الحزبية التدخل لمساعدتهم باسترجاع جنى العمر.

أهالي بلدة لبنانية يخسرون مليوني 
دوالر في عملية احتيال كبرى

نجاة طيار على ارتفاع 23 ألف قدم تم سحبه خارج الطائرة

سانتياغو/ االستقالل: 
جرعة واحدة هي المسئولة عن إنقاذ طفل من الموت 
المحقق، هكذا تصدرت قصة الطفل رافيتا، عدد من 
التقارير الصحافية بشأن رحلة البحث عن عالج إلنقاذ 

حياته.
تع���ود تفاصيل القص���ة التي نال���ت على تعاطف 
الكثير من مستخدمي منصات التواصل االجتماعي 
، إل���ى انه بع���د أيام قليلة م���ن والدة الطفل في 21 
أكتوبر الماضي، ش���عرت عائلته من التشيلي، بأنه 
مريض، فمضوا به إلى طبي���ب أطفال، وجده يعاني 
مما يسمونه بضمور العضالت الشوكي القاتل حتمًا 

إن لم يتم عالجه، ربما بجرعة واحدة من الدواء.
ليقرر الوال���دان القيام برحلة بحث ع���ن ذلك الدواء 
ولكن كانت المفاجأة حين أخبرهم الطبيب أن سعر 

الجرعة الواحدة من العالج يصل إلى 2 مليون دوالر.
قال تقرير لقن���اة العربية عن ال���دواء إنه  جيني- 
بيولوج���ي، اس���تيعابه صعب ومعقد كش���رحه، 
وطورته ش���ركة مقرها في مدينة بازل بسويس���را، 
وهو الوحيد المتوافر للعالج من مرض قاتل للطفل 
قبل بلوغه عامه الثاني إجماالاً وألن سعره يزيد عن 
مليونين و100 أل���ف دوالر، لذلك ال يوفره التأمين 
الصحي ألح���د، ويصعب أن توف���ره هيئة الرعاية 

الصحية بأي دولة أيضًا.
وكان الحل ال���ذي وجده الوال���دان مادلين وفيليب، 
المقيمان منذ تزوج���ا في 2018 هو البدء في  حملة 
اليانصيب لجم���ع التبرعات محليًا وعالميًا عبر مواقع 
التواصل، لش���راء ما ينقذ طفلهما م���ن ضمور يبدأ 
بالعمود الفقري، وينتهي بانكماش شامل في حجم 
خاليا الجسم، نتيجة فقدان مواد جينية من داخلها، 

وإال فإن الموت سيأتي بالحل على طريقته الخاصة.
لجم���ع التبرعات، أس���س الوال���دان موقع���ًا خاصًا 
باإلسبانية واإلنجليزية، إضافة لحسابات عبر منصات 
التواصل اإلجتماعي المختلفة وذلك لش���رح ما حل 

بالطفل من مرض خطير وغريب.
ويق���ول األبوان في تصريحات له���م  إن مولودهما 
الصغير يحتاج إلى مليون و600 ألف بيزوس، أي ما 
يعادل مليونين و100 أل���ف دوالر، ثمنًا لجرعة دواء 

تنقذه من الموت، وإنهما وجدا الدعم من أول يوم.
ابنهم���ا المري���ض، نزيل منذ 3 أس���ابيع تقريبًا في 
عيادة طبية خاصة في العاصمة التشيلية، ويعيش 
باالعتماد على أجهزة تمده بالدعم الطبي المطلوب، 
إلى أن يأتي الدعم المالي لشراء جرعة واحدة تنقذه، 
ويأملون أن يبلغ أكثر من مليوني دوالر حتى نهاية 

ديسمبر المقبل على األكثر.

برن/ االستقالل: 
معركة كبيرة دارت في سويسرا انتصارًا للحقوق األساسية 
للرئيسيات من غير البش���ر دامت ألكثر من 4 سنوات، قد 
تظ���ن األمر مزح���ة ولكنه غير ذلك وخالل هذه الس���نوات 

ظهرت العديد من الدعوات.
 Sentience Politics في ع���ام 2016 أطلق���ت مجموع���ة
المدافع���ة عن حق���وق الحيوان���ات دعوة تطال���ب فيها 
المهتمون بحق���وق الحيوان الدع���م والتصويت من أجل 

مصلحة القرود وسالمتها الجسدية والعقلية.
وفي المقابل ظه���رت حركات مناهضة للح���راك المدافع 
عن حقوق القرود واس���تنكرت مطال���ب المجموعة ولكنها 
جميعها باءت بالفش���ل ووصل األمر في النهاية لس���احة 
القضاء وفقًا لرغبة القائمين على مبادرة الدفاع عن حقوق 

الحيوانات.
وخالل الس���نوات األربع الماضية قام الناشطين العاملين 
في المبادرة والمهتمين بحقوق الحيوان بجمع التوقيعات 
التي وصلت إلى 100 ألف توقيع من أجل منح الرئيسيات 
من غير البش���ر حقوقهم وضمان تعديل دستوري يشمل 

سالمتهم.
ومع العدد الكبير للتوقيعات أصدرت المحكمة السويسرية 
العليا الضوء األخضر لالس���تفتاء على حق���وق الحيوانات 

الدستورية.

 Sentience وقالت المحكم���ة في بيان له���ا: "مجموع���ة
Politics المدافع���ة عن حقوق الحيوان���ات ال تطالب بمد 
الحقوق الفيدرالية الممنوحة للبش���ر لتش���مل الحيوانات 
ولكنها تطال���ب بإدخال حقوق محددة للرئيس���يات غير 

البشرية".
ورغم اعتراض حكومات ومدن أخرى سويسرية اإل أن سكان 
النصف الشمالي من مدينة كانتون بإنتظار التصويت على 

التعديل الدستوري.
وقال أحد مؤسس���ي مبادرة الدفاع ع���ن حقوق الحيوانات 
الدستورية إن قرار االستفتاء تاريخي ويؤكد على أنه أصبح 
هامًا االلتفات لحقوق القرود وحمايتهم ولكن في المقابل 
تخوف من أن تس���تغرق عملية التصويت س���نوات مثلما 

استمر جمع التوقعات لقرابة 5 سنوات.
وبحس���ب المبادرة ف���إن القرود كائنات ش���ديدة التعقيد 
وبحاجة إلى حماية دستورية مؤكدة على أنهم لن يطالبوا 
بالمس���اواة بينهم وبين حقوق البشر ولكنه البد من اآلخذ 
في االعتبار حقوق الحيوان���ات وأن تكون واضحة ومحددة 

لعدمخرق القوانين.
وأوضحت المبادرة أنه س���يتم المطالبة بأن يشمل القانون 
مس���احة حياتها وكل ما يخص س���المة جسدها وعقلها 
والمساحة الخاصة للعيش فيه وأن اي اعتداء عليها يمثل 

صاحبه أمام القضاء.

بعد 4 سنوات ونصف من النضال: 
حقوق دستورية للقرود في سويسرا

جرعة واحدة من دواء إلنقاذ حياة 
طفل من الموت بسعر خيالي 


