قصف مدفعي شرق بيت حانون
وسقوط صاروخ قرب عسقالن
غزة /االستقالل:
قصفت قوات االحتالل ،مساء الس���بت ،موقعا للضبط
الميداني شمال قطاع غزة ،بعد قليل من سقوط صاروخ
أطلق من القطاع ،في منطقة بعسقالن المحتلة.
وأف���اد مراس���لنا ،أن مدفعية االحت���الل قصفت نقطة
للضب���ط الميداني في بيت حانون ،ش���مال قطاع غزة،
دون اإلبالغ عن إصابات.
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وفي وقت س���ابق ،أكد موقع «حدشوت بتخون ساديه»،
تش���خيص إطالق صاروخ واحد من قطاع غزة ،وسقوطه
بمنطقة مفتوحة في عسقالن ،دون اعتراضه.
ومس���اءّ ،
دوت صافرات اإلنذار ف���ي تجمعات االحتالل
ً
بغالف قطاع غزة.
وتحدثت وسائل إعالم عبرية أن القبة الحديدية نفذت
محاولتي اعتراض في سماء عسقالن.

12

موجة استيطانية جديدة تستهدف
الكيلة 14 :وفاة و 1486إصابة
جديدة بـ «كورونا» في الضفة وغزة القدس وتحولها لنموذج فصل عنصري
رام الله -غزة /االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة السبت ،تسجيل
 14حالة وف���اة و 1486إصاب���ة جديدة بفيروس
«كورون���ا» الوبائ���ي بع���د فح���ص  5076عينة،

تعاف جديدة خالل ال�24
وتس���جيل  504حاالت
ٍ
ساعة الماضية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع
غ���زةّ .
وبين���ت الكيلة ،ف���ي التقرير
اليوم���ي للحالة الوبائي���ة لفيروس 02

رام الله  /االستقالل:
حذر تقرير فلس���طيني الس���بت ،من موجة االستيطان
«اإلسرائيلي» األخيرة في القدس المحتلة ،مشيرا إلى أن
سلطات االحتالل تسابق الزمن قبيل انتقال السلطة في

الواليات المتحدة األمريكية إلى إدارة ديمقراطية.
ونش���رت وزارة البن���اء واإلس���كان وس���لطة األراض���ي
اإلس���رائيلية ،مناقصة لبن���اء ألف و257
وحدة استيطانية في مستوطنة «جفعات 04

د .الحساينة :اعتقال الناشط بنات محاولة
لخنق ومالحقة كل صوت وطني غيور
غزة /االستقالل:
َّأكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين
َّ
الدكتور يوسف الحساينة السبت ،أن «إقدام األجهزة األمنية التابعة
للس���لطة على اعتقال الناشط السياس���ي نزار بنات من
جديد دليل على َّأن السلطة ال زالت تراوح في مربع تجاوز 03

«حماس» :قرار بومبيو
عدوان خطير على شعبنا
غزة /االستقالل:
استنكرت حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) مساء السبت ،بشدة القرار
التنفيذي الصادر عن وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو
بوسم البضائع المصنعة في المس���توطنات في أراضينا 02

تحليل :عودة السلطة للمفاوضات مع «درع التماس» ..خطوة «إسرائيلية» على طريق
ً
«فتح»
في
ا
تنظيمي
االحتالل سبب شرخًا
إعالن السيادة تحمل أبعادًا سياسية خطيرة
غزة  /محمد أبو هويدي:
رأى محلالن سياس���يان ،أن قرار السلطة في رام الله،
ّ
المتسرع بالعودة إلى التنسيق األمني والمفاوضات»
ش���رخا
م���ع كي���ان االحتالل «اإلس���رائيلي» ،أحدث
ً

ً
تنظيمي���ا في حرك���ة «فتح» ،ال س���يما فيما يتعلق
بتأثي���رات ذلك القرار على مس���تقبل المصالحة مع
حركة «حم���اس» .وق���ال المحلالن في
تصريح���ات منفصلة ل�»االس���تقالل»03 :

غزة /دعاء الحطاب:
ش���ددت س���لطات االحتالل «اإلس���رائيلي» ،خالل
األي���ام القليلة الماضية ،من إجراءاتها التعس���فية
بح���ق المواطنين والعمال الفلس���طينيين في مدن

الضفة الغربية ،ونش���رت قواتها العس���كرية على
ط���وال الجدار الفاص���ل في جميع مناط���ق الضفة
الغربي���ة المحتلة ،واعتمدت وس���ائل
علنية وسرية في محاولة لمنع الدخول 05

نادي األسير :الوضع الطبي في السجون هو األسوأ منذ بداية االحتالل  11إصابتان في اعتداءات
لالحتالل بجنين ومستوطنون
06
 06النيابة بالضفة تمدد اعتقال الناشط السياسي نزار بنات  48ساعة يهاجمون منزال جنوب الخليل
رام الله  /االستقالل:
قال نادي األس����ير الفلس����طيني ،السبت ،إن
الوضع الطبي داخل الس����جون هو األسوأ منذ

بداي����ة االحتالل ،وأن إدارة س����جون االحتالل
تتفنن بسن قوانين وأساليب إجرامية لقتل
األسرى داخل زنازينهم.

وأش����ار الن����ادي ،في بيان له ي����وم أمس ،إلى
عدم وج����ود طبيب اختصاصي
في الس����جن ،مبينًا أن الموجود
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الصحة :ارتفاع نسبة الحاالت الخطرة
الكيلة 14 :وفاة و 1486إصابة
جديدة بـ «كورونا» في الضفة وغزة بين مصابي كورونا في غزة إلى % 40
رام الله -غزة /االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة السبت ،تسجيل  14حالة
وفاة و 1486إصابة جديدة بفيروس «كورونا» الوبائي بعد
تعاف جديدة
فحص  5076عينة ،وتسجيل  504حاالت
ٍ
خالل ال� 24س����اعة الماضية في الضفة الغربية المحتلة
وقطاع غزة.
ّ
وبين����ت الكيل����ة ،في التقري����ر اليومي للحال����ة الوبائية
لفيروس كورونا في فلسطين ،أنه تم تسجل  10حاالت
وفاة في الضفة الغربية ( 3مواطنين  64،65،68عامًا من
محافظ����ة الخليل 4 ،مواطني����ن  89 ،95 ،61 ،93عامًا من
محافظة نابلس ،مواطنان  64 ،43عامًا من محافظة جنين،
مواطن  66عامًا من طوب����اس إضافة إلى  4مواطنين من
قطاع غزة.

وفيما يخص حاالت التعافي ،فقد س����جلت  279حاالت
في الضفة الغربية (الخلي����ل  ،41جنين  ،26نابلس ،27
طولكرم  ،13س����لفيت  ،16بيت لح����م  ،101طوباس ، 4
ضواحي القدس  ،)51قطاع غزة .225
وأضاف����ت أن اإلصابات الجديدة توزعت حس����ب التالي:
محافظة الخلي����ل ( ،)25محافظة نابلس ( ،)212محافظة
بيت لحم ( ،)91محافظة قلقيلية ( ،)23محافظة رام الله
والبيرة ( ،)95جنين ( ،)68أريحا واألغوار ( ،)10س����لفيت
( ،)5طولك����رم ( ،)17طوب����اس ( ،)33قطاع غ����زة (،)891
ضواحي القدس (.)16
ولفت����ت وزيرة الصح����ة إلى وج����ود  51مريضًا في غرف
العناية المكثفة ،بينهم  9مرضى على أجهزة التنفس
االصطناعي.

غزة /االستقالل:
أعلن مدير دائ���رة الطب الحرج ب���وزارة الصحة في غزة
إياد أبو كرش ،عن ارتفاع نسبة الحاالت الخطرة من بين
المصابين بفيروس كورونا إلى .%40
وتوقع أبو كرش خالل تصريحات صحفية ،تصاعد نسبة
الحاالت ش���ديدة الخطورة والحرج���ة تزامنًا مع اقتراب
فصل الشتاء ،في ديسمبر /كانون أول المقبل.
وأوض���ح أن المصابين يحتاجون إل���ى رعاية طبية في
العناية المركزة ،وعالجهم األساسي توفير األوكسجين.
وبين ،أن حاالت مصابة بكورونا تتراوح أعمارها بين -25
 45عامًا ،دخلت أقسام العناية ،وصنفت حالتها شديدة
الخطورة وحرجة ،عادًا أن الجائحة في صعود إلى ذروتها
مع إقبالنا على فصل الش���تاء ،وأن ه���ذا ينذر بتصاعد
مستقبال.
األعداد
ً

ونب���ه أبو كرش إلى ،أن الوض���ع الوبائي في غزة «صعب
جدًا» ،األم���ر الذي يتطلب التزامًا ج���ادًا من المواطنين
باإلجراءات الوقائية من في���روس كورونا ،واتباع جميع
التعليمات واألمن والسالمة.
وأض���اف :ال بد من االلت���زام بتوجه���ات وزارة الصحة
الخاصة بإجراءات السالمة واألمن ،والحفاظ على ارتداء
الكمامة ،وغس���ل اليدين والتعقيم باستمرار والتباعد
االجتماعي وعدم دخول األماك���ن المزدحمة ،وااللتزام
بقرار وزارة الداخلية الخاص باإلغالق بحلول الس���اعة 5
مساء.
ً
وأكد ،أن ذلك يس���اعد بش���كل كبير في خفض نسبة
اإلصابات بين المواطنين بغزة ،البالغ تعدادهم أكثر من
مليوني نسمة في بقعة جغرافية ال تتعدى مساحتها
 365كيلومترًا مربعًا.

قوة «إسرائيلية» خاصة تختطف منسق حركة  :BDSالمقاطعة تتصاعد ونبني
أسيرا ً
ً
طولكرم
في
ا
محرر
تحالفات واسعة لمواجهة «إسرائيل»
طولكرم /االستقالل:
���يرا ً
اختطفت قوات االحتالل «اإلس����رائيلي» ،يوم أمس ،أس� ً
محررا من مدينة
طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكر نادي األس����ير في طولكرمّ ،أن قوة خاصة من جنود االحتالل اختطفت
عاما) ،من أمام منزله في عزبة الجراد شرق
المحرر خالد بس����ام الهمشري (ً 26
طولكرم.
حطمت قوات االحتالل سيارة األسير الهمشري ،والذي سبق أن اعتقلته
كما ّ
عدة مرات في سجونها.
وفي اعتقاله األخير أمضي الهمشري عامين في سجون االحتالل حتى أفرج
عنه في .2018/12/31
وتلجأ ق����وات االحتالل إلى الق����وات الخاصة (المس����تعربين) والتنكر بالزي
المدني لتنفيذ عمليات االعتقال في بعض المدن والقرى في الضفة الغربية
المحتلة.

غزة /االستقالل:
َأك َد منسق حركة مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية
« »BDSمحمد النواجعة أن القرار األمريكي القاضي
بتصنيفها ضمن المؤسسات المعادية للسامية
دليل على االنحياز األعمى من قبل اإلدارة األمريكية
تجاه «إسرائيل» ضد حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوض����ح النواجعة ف����ي تصريح ل�»ش����مس نيوز»
َّ
تابعته «االستقالل» أن إدارة دونالد ترامب متورط
على مستوى مختلف وأوس����ع وأعلى من اإلدارات
السابقة.
وكان وزي����ر الخارجية األمريكي مايك بومبيو أعلن
مؤتمر صحفي مش����ترك
الخميس الماضي ،خالل
ٍ

عقده مع رئي����س وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو
عن نية بالده تصنيف حركة مقاطعة «إسرائيل»
بأنها معادية للسامية.
َّ
وأك����د النواجعة أن اإلدارة األمريكية تريد من هذا
التوصيف أن ترضي اليمين المتطرف في أمريكا
قائال «التوصيف األمريكي مبني على
و»إسرائيل»،
ً
مجموعة من األكاذيب ،حركة المقاطعة هي حركة
وضحت بش����كل كبير أنها ضد كل
حقوق انسان َّ
أشكال العنصرية وخطاب الكراهية».
ُ
تضم
وأش����ار النواجع����ة إل����ى أن حرك����ة «»BDS
عددًا كبي����رًا من اليهود التقدميي����ن حول العالم
الذين يناصرون القضية الفلس����طينية ويعادون

الصهيونية التي تنتهك حقوق اإلنس����ان تجاه
َّ
الفلس����طينيين ،مش����ددًا على أن التعريف يأتي
من إدارة حكومة متطرفة تقمع األقليات والس����ود
وتدعو لسيادة البيض في الواليات المتحدة.
َّ
وبين أن أساس هذه االتهامات أساس باطل كون
الحكومة األمريكية متحالفة من نظام األبرتهايد
والفص����ل العنصري صاحب فك����رة تغيير معاداة
السامية من معاداة اليهود إلى معاداة «إسرائيل»
كمنظومة قائمة.
وقال «سنواجه هذا القرار بمزيد من الحمالت ببناء
تحالفات أوس����ع وأكبر في الوالي����ات المتحدة وإن
كان هناك حاجة للمواجهة القانونية سيتم ذلك».

انطالق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني «حماس» :قرار بومبيو
عدوان خطير على شعبنا

القدس المحتلة /االستقالل:
أطلقت الحملة األكاديمية الدولية لمناهضة
االحتالل والضم (السلب والنهب) بالتعاون
مع شركائها األكاديميين العرب واألجانب
المناصرين للقضية الفلس���طينية حملتها
الدولية إلحي���اء اليوم العالمي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني.
وتحي���ي المنظومة الدولي���ة اليوم العالمي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني سنويا في
 29نوفمبر تأريخا لقرار التقسيم رقم 181
من أجل تذكير العالم بأن الفلسطينيين لم
يحقق���وا دولتهم المس���تقلة إلى اآلن على
خالف ما نص عليه قرار التقسيم.
وتطل���ق الحملة ه���ذا العام تح���ت عنوان
«التطبي���ع يعزز الض���م»؛ بهدف إرس���ال
رس���الة موحدة ل���كل ش���عوب وحكومات
العال���م والمنظم���ات الدولية ح���ول عدالة
القضية الفلسطينية وأهمية إقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

الشريف وفقا لقواعد العدالة الدولية.
وق���ال الدكتور رمزي عودة ،منس���ق الحملة
ف���ي تصريح صحف���ي :إن هنال���ك العديد
من الفعالي���ات المصاحبة له���ذا الفعالية
التضامنية ومنها إطالق موجة مفتوحة في
 29الش���هر الجاري تش���مل ً 12
قطرا ًّ
عربيا
هي :األردن ،مصر ،لبنان ،س���وريا ،السودان،
العراق ،المغرب ،الجزائ���ر ،تونس ،الكويت،
عم���ان والبحرين ،إضافة إلى فلس���طينيي
الشتات.
وتن���دد مداخ���الت األكاديميي���ن في هذه
الموج���ة باالحتالل الصهيون���ي وب�»الضم»
وبالتطبيع ،كما تش���مل الفعاليات تنسيق
وقفات تضامنية في الجامعات الفلسطينية
في الضفة الغربية وغزة إحياء لليوم العالمي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وتنظم الحملة في هذا اإلطار عدة ورش عمل
وندوات مع باحثين متخصصين تتناول آثار
«الض���م» والتطبيع على المش���روع الوطني

الفلسطيني ،كما تش���مل الفعاليات إعداد
أوراق عم���ل وتقارير ومقاالت ورفع مذكرات
قانونية إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة
توضح انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في
فلسطين المحتلة ،وتطالبها بتوفير الحماية
الدولية للفلسطينيين العزل وإزالة االحتالل
فورا.
كما أش���ار ع���ودة إلى أن الحمل���ة طلبت من
المناصرين للقضية الفلسطينية تسجيل
فيديوهات قصيرة تناصر الحق الفلسطيني
من أجل بثها في مواقع التواصل االجتماعي
وعبر المنصات اإللكترونية.
وتب���ث الحمل���ة فعالي���ات التضام���ن عبر
المنصات اإللكترونية بالتعاون مع فضائية
فلس���طين وفضائية معا وفضائية النجاح،
إضافة إلى عش���رات اإلذاعات الفلسطينية
والعربية والدولية ،والتي س���تنقل بث هذه
الفعاليات اعتبارا من  21نوفمبر وحتى 29
نوفمبر الجاري.

غزة /االستقالل:
استنكرت حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) مساء السبت ،بشدة القرار التنفيذي الصادر
عن وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو بوس���م البضائع المصنعة في المستوطنات في
أراضينا المحتلة عام  1967في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها «صنعت في إسرائيل».
ً
خطيرا على ش���عبنا ،وانتهاكا صارخا للقانون
عدوانا
وع���دت حماس في بيان صحفي ،ذلك
ً
ّ
أخضر لدولة االحتالل لضم ما تبقى من األرض الفلسطينية.
وضوء ا
الدولي،
ً
َ
وأك���دت أنها «تنظر بخطورة ش���ديدة لما ورد في الق���رار من اعتبار غ���زة والضفة الغربية
ً
منطقتين منفصلتين ً
وسياس���يا ،م���ا يؤكد دور هذه اإلدارة المتطرفة في ترس���يخ
إداريا
االنقسام الفلسطيني خدمة ألجندات االحتالل التوسعية».
وأضافت حماس أن «القرارات الخطيرة التي اتخذتها وتتخذها هذه اإلدارة بشكل متسارع
قبل مغادرتها ،تعكس تطرفها ورغبتها في تثبيت وقائع ال يمكن عكسها».
وش���ددت على أن أي قرارات ،ومن أي جهة كانت ،لن تفت في عضد الش���عب الفلسطيني
ونضاله من أجل حقوقه الثابتة في الحرية واالستقالل والعودة.
وطالبت حماس اإلدارة الجديدة بالتراجع عن كل القرارات المجحفة والمخالفة للقانون الدولي
التي اتخذتها إدارة ترمب خدمة لدولة االحتالل ومش���روعها التوس���عي ،وتقضي على أي
فرصة لحل عادل وشامل للصراع.
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ألحق ضر ًرا بملف المصالحة مع «حماس»

ً
تنظيميا في «فتح»
تحليل :عودة السلطة للمفاوضات مع االحتالل سبب شرخًا
غزة  /حممد اأبو هويدي:
راأى حملالن �ضيا�ضيان ،اأن قرار ال�ضلطة يف رام اهلل،
املت�ضرع بالعودة اإىل التن�ضيق الأمني واملفاو�ضات»
ّ
مع كي��ان الحت��الل «الإ�ضرائيلي» ،اأح��دث ً
�ضرخا
تنظيم ًي��ا يف حرك��ة «فت��ح» ،ل �ضيم��ا فيم��ا يتعلق

بتاأث��رات ذلك القرار عل��ى م�ضتقبل امل�ضاحلة مع
حركة «حما�س».
وق��ال املحل��الن يف ت�ضريح��ات منف�ضل��ة
ل�»ال�ضتق��الل»« :اإن ما ي�ضدر ع��ن قيادات حركة
«فت��ح» فيم��ا يتعل��ق ب�ض��اأن امل�ضاحل��ة م��ع حرك��ة

«حما�س» ،يعك�س جان ًبا مه ًما متعل ًقا يف و�ضع حركة
«فت��ح» ذاتها ،الت��ي تعي�س حالة لنق�ض��ام داخلي،
يهدد عملها ال�ضيا�ض��ي ،وروؤيتها ال�ضيا�ضية ،وهو ما
يتجل��ى يف تباين موقفها من بع���س التطورات ويف
مقدمتها املوقف من امل�ضاحلة.

وكان أمين س���ر اللجن���ة المركزية لحرك���ة «فتح» ،جبريل
الرجوب ،قد أكد مساء الجمعة الماضية استمرار التواصل
مع حركة «حماس» إلى حين التوصل التفاق ينهي حقبة
االنقسام ويؤسس لمرحلة المصالحة.
وأضاف الرجوب :إن «تس���ليم س���اح األجنحة العسكرية
مطروحا في المس���تقبل ،حتى
غير مطروح اآلن ،ولن يكون
ً
إقامة الدولة الفلسطينية».
وأض���اف« :ما زلنا تح���ت االحتال ،وم���ازال انفجار الوضع
والذهاب إلى تغيير قواعد االشتباك مع االحتال جزءا من
توافقاتنا».
وفي  3أيل���ول /س���بتمبر الماضي ،عقد األمن���اء العامون
للفصائل اجتماع���ا بين رام الله وبيروت برئاس���ة رئيس
السلطة محمود عباس ،توافقوا خاله على إجراء انتخابات
عام���ة في األراض���ي الفلس���طينية ،والعمل عل���ى إنهاء
االنقسام وتشكيل قيادة موحدة لمقاومة االحتال.

ال�ضلطة ا�ضتعجلت املفاو�ضات

ورأى الكاتب والمحلل السياس���ي محس���ن أب���و رمضان،
أن الس���لطة الفلسطينية اس���تعجلت في موضوع إعادة
الفتا
ترتيب العاقات مع سلطات االحتال «اإلسرائيلي»ً ،
إلى أنها (الس���لطة) حاولت اقتناص فرصة صعود بايدن
وسقوط ترامب في االنتخابات األمريكية.
وأوضح أبو رمضان ل� «االستقال» ،أن السلطة وفي ضوء ما
أفرزته االنتخابات األمريكية ،حاولت بإعانها اس���تئناف
العاقة مع االحتال« ،النزول عن الشجرة».
وكان رئيس الس���لطة (محمود عباس) أعلن في مايو/أيار
الماضي وقف العمل باالتفاقيات مع «إسرائيل» ،ردا على
مخططها في حينه لضم أجزاء من الضفة الغربية ،والذي
تم تعليقه الحقا.
وتضم���ن قرار عب���اس في حينه ،وقف التنس���يق األمني
ّ
والمدني مع «إس���رائيل» ،وعدم اس���تام أم���وال عائدات
الضرائب الفلس���طينية التي تش���كل نح���و ثلثي موازنة
السلطة الفلسطينية ،مما سبب عجزا كبيرا لها.
وكانت القيادة الفلسطينية قد توصلت في اجتماع سابق
لها إلى «ض���رورة النزول عن الش���جرة وتبريد العاقة مع
إس���رائيل» وفتح حوار مع اإلدارة األميركية إلدارة األزمة،
س���واء فاز دونالد ترامب ،أو فاز منافس���ه جو بايدن الذي
أعطى وعودًا وتطمينات للفلس���طينيين ،ألن أي حوار مع

اإلدارة األميركية بع���د االنتخابات بغض النظر عن الفائز
مره���ون بتبري���د العاقات م���ع «إس���رائيل» والنزول عن
الش���جرة ،أي العودة عن الق���رارات التي اتخذتها القيادة
الفلس���طينية ض���د التصعي���د اإلس���رائيلي واألميركي
السياسي والمالي ضدها.
ّ
وبين أبو رمضان أن قرار الس���لطة األخير تجاه «إسرائيل»
سيس���اهم ف���ي تفكي���ك ف���رص المصالح���ة الوطنية
الفلس���طينية التي قطعت ش���وطا ً
كبيرا نتيجة في ضوء
ً
التصعيد األمريكي و»اإلسرائيلي» ضد السلطة.
وأكد أن قرار الس���لطة كان «مس���تعجا ،ول���م يكن قراراً
ً
ً
مبنيا على إجماع وطني فلس���طيني ،لذلك حالة االنقسام
ستستمر لفترة زمنية أطول على المستوى االقتصادي».
آفاقا جديدة
وقال أبو رمضان« :إن الفترة القريبة لن تشهد ً
للمصالحة الفلسطينية ،وأن العاقة مهع حركة «حماس»
س���تكون أبعد من ذي قبل ،حيث ستس���عى األخيرة إلى
البحث عن خيارات جديدة تس���اهم في تطوير قطاع غزة
الذي يعاني بشدة جراء الحصار وتفشي فيروس «كورونا»،
عبر محاوالت تثبيت التهدئة مع االحتال.
فيما ستس���عى الس���لطة إلى اس���تعادة أموال المقاصة
وتحس���ين الروات���ب لموظفيها ،على حس���اب المصالحة
الداخلية مع «حم���اس» وفق أبو رمضان ،الذي لفت إلى أن

قيادة حركة فتح والس���لطة لم تأخ���ذ بعين االعتبار قرار
األمناء العامي���ن وقرارات القيادة الفلس���طينية وكذلك
قرارات المجل���س المركزي والمجلس الوطني التي أعلنت
ع���ن تحللها من كاف���ة االتفاقيات مع االحت���ال واإلدارة
األمريكي���ة ،األمر ال���ذي أثار ردود فع���ل غاضبة من قبل
الفصائل الفلسطينية كافة.

تباين مواقف فتح

بدوره ،قال الكاتب والمحلل السياس���ي تيسير محيسن:
«إن م���ا يصدر عن قيادات حركة فتح فيما يتعلق بش���أن
ً
مهما متعلق���ا في وضع حركة
المصالحة يعك���س جانبا ً
«فت���ح» ذاته���ا ،وهذا الجان���ب يعكس حالة االنقس���ام
الداخلي الذي يهدد العمل السياس���ي ورؤية حركة فتح
والسلطة السياسية.
وأض���اف ف���ي حدي���ث ل�»االس���تقال» ،أن التباين في
مواقف «فتح» لي���س وليد لحظة المصالح���ة في الجولة
األخي���رة ،بقدر ما هو قديم منذ بداية األزمة الداخلية بعد
انتخابات.»2006
وأوضح أن هذا التباين هو جزء من االنقسام الداخلي الذي
سبب شرخا ً
طوليا في حركة «فتح».
ً
وأك���د أن الفريق الذي يحاول أن يتجاوز خطوة المصالحة

ً
مشيرا إلى
هو األقرب إلى رئيس الس���لطة محمود عباس،
أن هذا الفريق يضم كل من حس���ين الشيخ ،وماجد فرج،
وعزام األحم���د ،فيما يقود الفريق اآلخ���ر الذي يرغب في
التوصل إل���ى اتفاق مصالحة مع «حم���اس» اللواء جبريل
الرجوب ال���ذي أخذ على عاتقه إع���ادة االعتبار إلى العمل
الوطني عبر التقارب مع حركة «حماس»؛ إلنهاء االنقس���ام
وإعادة اللحمة للمشروع الوطني الفلسطيني.
وأعلن المستش���ار اإلعامي لرئيس المكتب السياس���ي
لحرك���ة «حماس» طاهر النونو الجمع���ة ،أن قيادة الحركة
خاصا برئاسة إس���ماعيل هنية رئيس
س���تعقد
ً
اجتماعا ً
المكت���ب السياس���ي للحركة ،وذلك لدراس���ة «التطورات
األخي���رة ،خاص���ة الملف السياس���ي ومل���ف المصالحة
الفلس���طينية» ،وذلك في ظل إعان السلطة الفلسطينية
ع���ودة العاقات م���ع «إس���رائيل» وأثر ذلك على مس���ار
المصالحة الفلسطينية.
وقال النونو في تصريح صحف���ي «تؤكد الحركة التزامها
بإنجاز الوح���دة الوطنية على أس���اس الش���راكة الكاملة
والثواب���ت والمقاومة ،وه���ذا ما عب���رت والتزمت به خال
اجتم���اع األمناء العامي���ن وحوار اس���طنبول ،ومؤخرا في
الجول���ة التي عقدت في القاهرة برعاية اإلخوة المصريين
بين وفد قيادي من حركة حماس وحركة فتح».
وأضاف المحلل السياس���ي ،أن قيادة السلطة فقط كانت
منزعجة من تعامل إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب
م���ع الملف الفلس���طيني ،وهي ال تمل���ك أي نية للتحلل
من مس���ار التفاوض حتى لو لم يحقق لها أي ش���يء من
مؤكدا أن السلطة كانت تناور بشأن المصالحة
اإلنجازات،
ً
الوطني���ة لقت���ل الوقت ،في انتظ���ار نتائ���ج االنتخابات
األمريكية.
وأشار محيسن ،إلى أن هذا األمر يعني انعكاسات خطيرة
جدا على واقع حركة «فتح» ذاتها ،وقد يفضي إلى حدوث
شرخ إضافي في الحركة.
ولفت المحلل السياسي ،إلى أن ما تحققه عاقات السلطة
مش���ددا
باالحتال ليس له أي عاقة باألهداف الوطنية،
ً
على أن الس���لطة باتت بعيدة عن الش���راكة الوطنية ،وال
تسعى البتة لوحدة فلسطينية حقيقية قائمة على إعادة
بناء النظام السياس���ي الفلس���طيني ،معتبرًا أن السلطة
بقيادته���ا الحالي���ة رهنت كل مس���ارها السياس���ي في
العاقة مع االحتال وليس على أبناء شعبها.

«السلطة ال زالت تراوح في مربع تجاوز القانون»

د .الحساينة :اعتقال الناشط بنات محاولة لخنق ومالحقة كل صوت وطني غيور
غزة /االستقال:
َّأكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد
اإلس���امي في فلس���طين الدكتور يوس���ف
َّ
الحس���اينة الس���بت ،أن «إق���دام األجه���زة
األمنية التابعة للسلطة على اعتقال الناشط
َّ
السياس���ي نزار بنات من جديد دليل على أن
السلطة ال زالت تراوح في مربع تجاوز القانون
والحري���ات العام���ة وماحقة أصح���اب الرأي
والمواق���ف الوطني���ة التي تعب���ر عن ضمير
شعبنا وتامس تطلعاته وآماله وآالمه».
تصريح صحفي تلقت
وأوضح الحساينة في
ٍ
َّ
«االس���تقال» نس���خة عنه أمس ،أن اعتقال

الناش���ط بنات يأت���ي في س���ياق محاوالت
الس���لطة لخن���ق وماحقة كل ص���وت وطني
غيور ،ال يقبل اإلهانة وال االستس���ام والذلة،
ويقوم ب���دورة الوطني المس���ؤول في النقد
الموضوعي لسلوكيات غريبة عن قيم شعبنا
ومبادئه الوطنية والنضالية عوضًا عن اإلشارة
إل���ى عمق حالة التيه التي تعيش���ها أجهزة
الس���لطة في التعام���ل مع الحالة الش���عبية
وحريات الرأي والتعبي���ر المكفولة بنص كل
القوانين الدولية والمحلية.
وق���ال« :إن االعتقال السياس���ي الذي ال زالت
السلطة تصر على ممارسته بحق من يخالفها

الرأي ،ترفضه كل قوى وشرائح شعبنا ،كونه
يتقاطع م���ع مصال���ح الع���دو الصهيوني»،
مضيفًا «إن اعتقال الناشط نزار بنات في هذا
الوقت بالذات الذي أعلنت فيه السلطة إعادة
العاقات م���ع العدو بش���كل طبيعي ،ليؤكد
على ذلك مجددًا».
وتابع« :إن اس���تمرار تغييب دور المؤسسات
القيادي���ة والحقوقي���ة الفلس���طينية ع���ن
المش���هد الداخل���ي ي���ؤدي بن���ا حتم���ًا إلى
ّ
التغول عل���ى كل من يحاول
اس���تمرار حالة
النقد البناء والج���اد والموضوعي ،في الوقت
ال���ذي ال زالت فيه فلس���طين بحاجة ماس���ة

ل���كل األصوات والطاق���ات الفاعلة؛ لتصحيح
المسار والمسيرة ،وإلحداث مزيد من الحراك
والتداف���ع لخدمة ش���عبنا وقضيتنا ونضالنا
المشروع على طريق الخاص من االحتال».
واعتقل���ت األجهزة األمنية التابعة للس���لطة
الخميس الماضي الناشط نزار بنات من منزله
ف���ي دورا بمحافظة الخلي���ل جنوبي الضفة
تجمع
الغربي���ة المحتل���ة .ووفق ما أفاد ب���ه ّ
فإن هذا االعتقال
«محامون من أجل العدالة» ّ
جاء بعد س���اعات من نش���ر نزار فيديو على
صفحته عبر فيسبوك انتقد فيه إعادة مسار
العاقة بين السلطة واالحتال الصهيوني.
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مخاوف من بناء أكثر من  13ألف وحدة استيطانية

موجة استيطانية جديدة تستهدف القدس وتحولها لنموذج فصل عنصري
رام الله  /االستقالل:
ح���ذر تقري���ر فلس���طيني الس���بت ،م���ن موجة االس���تيطان
«اإلس���رائيلي» األخي���رة في الق���دس المحتلة ،مش���يرا إلى أن
س���لطات االحتالل تس���ابق الزم���ن قبيل انتقال الس���لطة في
الواليات المتحدة األمريكية إلى إدارة ديمقراطية.
ونش���رت وزارة البناء واإلسكان وس���لطة األراضي اإلسرائيلية،
مناقص���ة لبناء ألف و 257وحدة اس���تيطانية في مس���توطنة
«جفع���ات هاماتوس» على أراض���ي بلدة بيت صفاف���ا ،والتي
ستتس���بب بعزل مدينة بيت لحم عن مدينة الجزء الشرقي من
مدينة القدس المحتلة.
وج���اء في التقري���ر الصادر ي���وم أمس ،عن المكت���ب الوطني
للدفاع عن األرض ومقاومة االس���تيطان ،التابع لمنظمة التحرير
الفلس���طينية ،أن نش���ر المناقصات لبناء ح���ي يهودي جديد
ف���ي «جفعات هامات���وس» يأتي ضمن سياس���ة عزل القدس
ومحاصرتها في سياق مشاريع التهويد اإلسرائيلية.
عددا
وأوضح التقرير ،أنه منذ حزيران  ،1967أقامت «إس���رائيل» ً
من المس���توطنات في القدس ومحيطها مثل «رمات اشكول»،
و»جفعات هاميفتار» ،و»راموت ش���لومو» ،و»التلة الفرنس���ية»،
و»نيفي يعقوب» ،و»بسغات زئيف» ،و»إيست تالبوت» ،و»جيلو»،
و»هار حوما» ،ويسكنها  250ألف يهودي.
وأضاف أن الجديد في العطاءات األخيرة هو قرار بناء حي جديد
بالكامل في القدس على ما يسمى «الخط األخضر» ،وهو ما يجري
ألول مرة منذ عام  1997مع بناء مستوطنة «هار حوما».
ورجح التقري���ر ،أن تكون حكومة االحتالل اتخ���ذت هذا القرار؛
الستغالل األيام األخيرة لوالية الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
ً
قيودا أمام
ّ
تحس���با من أن يضع الرئيس المنتخب جو باي���دن ً
الحكومة اإلسرائيلية فيما يتعلق ببناء المستوطنات.
ولفت التقرير إلى أن مس���توطنة «جفع���ات هاماتوس» ،جاءت
لتكمل الدائرة «التي تخنق أي احتمال لشرقي القدس للتوسع
أو الوجود كعاصمة فلس���طينية ،وتجاهل حقيقة وجود حوالي
تماما لقبول
 350ألف فلسطيني من سكان المدينة ،ويعملون ً
القدس ،كمدينة فصل عنصري».
وحذر التقرير من دفع سلطات االحتالل مخططات جديدة لبناء
ّ
أكثر من  13ألف وحدة اس���تيطانية في مدينة القدس ،قبيل
تسلم إدارة الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن مهامها في
العشرين من كانون الثاني المقبل.
ووف���ق التقرير ،ي���دور الحديث عن مخطط لبن���اء  9آالف وحدة

اس���تيطانية على أراض���ي مط���ار قلنديا ،وأل���ف و 530وحدة
استيطانية في مستوطنة «رمات شلومو» على أراضي شعفاط،
و 570وحدة في مس���توطنة «ه���ار حوماه» عل���ى أراضي جبل
أبو غنيم ،إضافة إلى الوحدات االس���تيطانية في مس���توطنة
«جفعات هامتوس» على أراضي بي���ت صفافا ،إلى جانب آالف
الوحدات االستيطانية األخرى في مستوطنة «معاليه أدوميم»
في إطار المخطط االستيطاني «إي .»1
كما تعتزم بلدي���ة االحتالل في القدس تحويل ش���ارع صالح
الدين إلى ممر مفتوح للمش���اة فقط ،حيث حضرت طواقم من
البلدية إلى الشارع المذكور قبل نحو أسبوعين ،وعلقت الفتات
فيه باللغة العبرية تتحدث عن مخطط ستنفذه وأمهلت التجار
حتى الثالث والعشرين من شهر كانون األول /ديسمبر المقبل
لالعت���راض على المخطط الذي يبدأ من المصرارة على الش���ارع
رقم واحد ،مرورًا بشوارع السلطان سليمان وصالح الدين والزهراء
واألصفهاني والرش���يد وش���ارع عثمان بن عفان في واد الجوز،
وصوال إلى منطقة الش���يخ جراح وفن���دق (األمريكان كولوني)
ً
وامتدادًا على الش���ارع رقم واحد الفاصل بين ش���طري المدينة
الشرقي والغربي.
وم���ن ش���أن المخطط المذك���ور أن يؤثر ًّ
عمليا عل���ى  300ألف
مقدس���ي ،تجاهلت بلدي���ة االحتالل االتصال بهم والتش���اور
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معهم ومع الس���كان وأصحاب المحال التجارية في الش���وارع
واألحياء التي يشملها المخطط.
في الوقت نفس���ه ،تنوي الحكومة اإلس���رائيلية إطالق عملية
لتسجيل األراضي واألمالك في شرقي القدس في حين أن %5
من أراضي القدس مس���جلة في الطاب���و ،و»إطالق حملة تنظيم
وتس���جيل األراض���ي للتأكيد على أن ش���رقي القدس جزء من
القدس الموحدة».
وفي س���ياق تهيئ���ة البنى التحتي���ة لمخطط���ات الضم ،تم
اإلعالن عن خطة وضعتها وزارة النقل والمواصالت في حكومة
االحتالل لش���ق مزيد من الش���وارع االس���تيطانية في الضفة
الغربية المحتلة ،وتحديث ش���وارع أخرى خدمة للمستوطنين
بهدف ربط المستوطنات ببعضها مع دولة االحتالل وتحسين
عمليات التنقل واألمان ،ويجري اآلن الترويج للخطة الرئيس���ية
للنقل فيما تس���ميه إدارة االحتالل المدنية «يهودا والسامرة»
أي الضف���ة الغربية ،بتكلف���ة  2.3مليار ش���يكل ( 676مليون
دوالر) لمدة  5سنوات ،وتشمل شق طرق وتطوير أخرى ،وحلول
للمفترقات الخطرة.
وتم الكش���ف ع���ن المخطط خ���الل اجتم���اع عقدت���ه وزيرة
المواص���الت ميري ريغيف مع قادة المس���توطنين في الضفة
الغربية األسبوع الماضي.
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من جانب���ه ،قال رئيس مجلس «يش���ع» االس���تيطاني «دافيد
الحيان���ي»« :لو تم تنفيذ الخطة قبل  10س���نوات ،لكان مليون
إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية اليوم ،وأوضح أن الخطة
تربط المستوطنات ببقية الدولة ،وتجعل السيادة اإلسرائيلية
عليها فعلية.
وقال التقرير :إن حكومة االحتالل اإلس���رائيلي ليست وحدها
من تسابق الزمن لفرض وقائع إضافية على األرض الفلسطينية
عبر إق���رار مزيد من مخططات الضم والتوس���ع ،ف���إدارة ترمب
هي أيضا تقوم به���ذا الدور عبر تقديم هدايا مجانية لحكومة
ّ
الخارجية األميركي مايك بومبيو ،في
االحتالل ،حيث أعلن وزير
ًّ
خطوة لم تق���دم عليها حتى دولة االحتالل
رس���ميا ،تصنيف
إدارت���ه المنتهية واليتها ،المنطق���ة المصنفة (ج) في الضفة
الغربية على أنها إس���رائيلية اقتصاديا وإداريا ،فيما عد قطاع
غزة كيانا سياس���يا منفصال ع���ن الضفة الغربي���ة وتصنيف
ّ
ّ
الغربية على أنها
اإلسرائيلية في الضفة
منتجات المستوطنات
ّ
إسرائيلية.
وج���اء إعالن بومبيو ف���ي بيان ص���در بالتزامن م���ع زيارته إلى
مس���توطنة «بس���اغوت» المقامة في منطقة جبل الطويل على
أراض���ي مدينة البيرة في الجهة الش���رقية ،ويملكها مواطنون
ّ
خارجية أميركي إلى
م���ن المدينة ،وذلك ف���ي أول زيارة لوزي���ر
تحد س���افر إلرادة المجتمع الدولي وقراراته،
مس���توطنة وفي ٍ
عد االس���تيطان
خاصة ق���رار مجلس األمن رق���م  2334والذي ّ
وعمال غير مشروع.
انتهاكا للقانون الدوليً ،
ً
كم���ا أعلن بومبي���و اعتبار حرك���ة مقاطعة االحت���الل «معادية
للس���امية» ،وش���ملت جولة بومبي���و أيضا إضافة لمس���توطنة
«بس���اغوت» والج���والن المحتل ما يس���مى «مدين���ة داود» في
القدس المحتلة و»قصر اليهود» قرب أريحا والمنطقة الصناعية
االستيطانية «شاعر بنيامين».
وأكد التقري���ر أن اإلدارة األميركية بهذا تعطي الضوء األخضر
لدولة االحتالل لضم المنطقة المصنفة «ج» التي تعادل %60
من الضفة الغربية وتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع
ًّ
سياس���يا
غزة باعتبار أن قطاع غزة والضفة الغربية منفصلتان
ًّ
وإداري���ا ويجب معاملتهما وفقًا لذلك خالف���ا لمواقف اإلدارات
األميركية الس���ابقة ،فضال ع���ن ذلك دعا بومبي���و إلى معاملة
قائال «إن
منتجات المستوطنات كمنتجات إسرائيلية المنشأً ،
المنتجين في المنطقة (ج) يعمل���ون ضمن اإلطار االقتصادي
واإلداري إلسرائيل ويجب التعامل مع بضائعهم وفقًا لذلك».
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اإعلن �صادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم
املدن مبحافظات غزة باإيداع املخطط التف�صيلي املعدل
للمنطقة رقم ( )17للعرتا�ض

اإعلن �صادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم
املدن مبحافظات غزة باإيداع م�صروع تق�صيم ار�ض
لغايات ال�صكن با�صم  /مي�صرة ابو احل�صني

اإعلن �صادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم
املدن مبحافظات غزة باإيداع املخطط التف�صيلي
املعدل حلي اأبو ملوح للعرتا�ض

منطقة التنظيم  :النصيرات
قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936

منطقة التنظيم  :النصيرات

منطقة التنظيم  :النصيرات

قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936

قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قد قررت بجلستها رقم 2020/9
المنعقدة بتاريخ  2020/6/3ايداع مشروع تقسيم أرض القسائم رقم
( )12-11-6من القطعة رقم ( )664والقسائم رقم ( )10-7من القطعة رقم ( )665لمساحة ( 34.5دونم ) .
وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلية للبناء والتنظيم في بلدية النصيرات بكتابها رقم  107/7المؤرخ
. 2020/10/12
وعليه ووفقا لنص المادة ( )20من قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة  1936فانه يجوز ألي شخص
من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعة ضمن ارض المش���روع س���واء بصفتهم من
أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنة المحلية
للبناء والتنظيم بمقرها في بلدية النصيرات خالل س���اعات الدوام الرس���مي ولمدة ستين يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب ومن
ثم تقديم االعتراضات عليه خالل هذه المدة الى مكتب اللجنة المحلية بصورة رسمية .
((وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ))

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواطن���ة  /أمل حس���ني توفيق اللل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل
رق���م (  )976067504فعلى من يجدها رجاء أن
يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

تعل���ن اللجنة المركزية لألبني���ة وتنظيم المدن بمحافظ���ات غزة أنها قد
قررت بجلستها رقم  2020/8المنعقدة بتاريخ  2020/5/13ايداع المخطط
التفصيل���ي المعدل لح���ي أبو ملوح ال���ذي أعدته اللجن���ة المحلية للبناء
والتنظيم في بلدية النصيرات والذي يشمل القطع والقسائم التالية :
رقم القطعة

رقم القسيمة

المساحة اإلجمالية

2346
2326

18-17-16
6-5-8-7

 127,500دونم

2348

26-42-44

وذلك وفقا لنص المادة ( )16من قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة . 1936
وعلي���ه ووفقا لنص المادة ( )17من ذات القانون فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق
في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بهذا المشروع أو بأي مشروع أخر
س���واء بصفتهم من أصحاب ه���ذه األمالك أو بأية صفة أخ���رى االطالع مجانا على
المش���روع المودع ل���دى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظي���م بمقرها في بلدية
النصيرات خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه خالل مدة ستين
يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين
محليتين أيهما أقرب (( .وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ)) .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

تعل���ن اللجنة المركزية لألبني���ة وتنظيم المدن بمحافظ���ات غزة أنها قد
قررت بجلس���تها رقم  2020/9المنعقدة بتاريخ  2020/6/3ايداع المخطط
التفصيلي المعدل للمنطقة رق���م ( )17الذي أعدته اللجنة المحلية للبناء
والتنظيم في بلدية النصيرات والذي يشمل القطع والقسائم التالية:
رقم القطعة

رقم القسيمة

المساحة اإلجمالية

664

8-7-6

665

10

 210دونم

وذلك وفقا لنص المادة (  )16من قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة . 1936
وعلي���ه ووفقا لنص المادة ( )17من ذات القانون فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق
في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بهذا المشروع أو بأي مشروع اخر
س���واء بصفتهم من أصحاب ه���ذه األمالك أو بأية صفة أخ���رى االطالع مجانا على
المش���روع المودع ل���دى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظي���م بمقرها في بلدية
النصيرات خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه خالل مدة ستين
يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن في الجريدة الرسمية او في صحيفتين يوميتين
محليتين أيهما أقرب(( .وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ)) .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

األحد  7ربيع اآلخر  1442هــ  22نوفمبر  2020م

«درع التماس» ..خطوة «إسرائيلية» على طريق إعالن السيادة تحمل أبعادًا سياسية خطيرة
غزة /دعاء احلطاب:
�سللددت �سلطللات الحتلللل «الإ�سرائيلللي» ،خلللل
الأيللام القليلة املا�سيللة ،من اإجراءاتهللا التع�سفية
بحللق املواطنللني والعمللال الفل�سطينيللني يف مللدن
ال�سفللة الغربيللة ،ون�سللرت قواتهللا الع�سكرية على

طللوال اجلللدار الفا�سللل يف جميللع مناطللق ال�سفللة
الغربية املحتلة ،واعتمدت و�سائل علنية و�سرية يف
حماولة ملنع الدخول للأرا�سي الفل�سطينية املحتلة،
بغيللة اإحللكام �سيطرتهللا الإداريللة والقت�ساديللة
باملنطقللة .فمنذ بللدء اأزمة كورونللا يف مار�س/اآذار

املا�سللي� ،سرعت قوات الحتلل وعلى طول اجلدار
الفا�سل بال�سفللة الغربية املحتلة ،بفتللح البوابات
واإزالة بع�س نقللاط املراقبة والتخفيف من حركة
الدوريللات الع�سكريللة ،اإىل جانللب فتللح ع ّبللارات
ت�سريف املياه ،واإحداث فتحات يف اجلدار.

واستمر هذا اإلجراء مدة ثمانية شهور ،بتغاضي االحتالل
عن دخول آالف العمال والمواطنين إلى األراضي المحتلة
منذ عام .48
لكن وقبل أيام ،أطلق جيش االحتالل خطة «ماجن تيفر»
أي «درع التم����اس» ،وتقض����ي بنش����ر ق����وات وتعزيزات
عس����كرية على طول الج����دار الفاصل ،واعتماد وس����ائل
علنية وسرية لمنع الدخول للمدن المحتلة.
وعلى إثرها ،أعلن الناطق باس����م جي����ش االحتالل أن أي
محاول����ة دخ����ول أو إخالل بالج����دار الفاصل س����تعرض
منفذها للخطر.

اأبعاد �سيا�سية خطرية

ويرى الخبير في ش����ؤون االس����تيطان صالح الخواجا ،أن
التماس» التي أطلقها جيش
خطة « ماجن تيفر» أى «درع ً ّ
ً
ً
قائما
ا»
«إسرائيلي
ا
سياسي
االحتالل منذ أيام ،تمثل قرارا
ً
على استبدال قوات حرس الحدود بجيش االحتالل على
مبينا أن الخطة تحمل
اعتب����ار أن عملية الضم قد ج����رتً ،
في طياتها أبعاد وأهداف سياسية خطيرة.
وأوضح الخواجا خالل حديثه ل�»االستقالل» ،أن االحتالل
يس����عى من وراء الخطة إلى إعالن الس����يادة والس����يطرة
«اإلس����رائيلية» الكاملة على األراضي خلف الجدار والتي
تش����كل  19%من مناط����ق «ج» ،وأنها بات����ت في خدمة
المس����تعمرات والمس����توطنات ،كم����ا يه����دف لفرض
س����يطرته على مناطق األغوار والتي تش����كل  28%من
أراضي الضفة الغربية ،مبينًا أن االحتالل س����يعمل على
تفعيل الحواجز العس����كرية الس����بع على مناطق األغوار
لمنع دخول وخروج المواطنين.
ّ
ونوه الى أن مس����احة ال تقل عن مليون دونم من األراضي
الفلس����طينية خلف الجدار ومنطقة األغوار ،أي  47%من
أراضي الضفة الغربية تقع تحت سيطرة دولة االحتالل،
إضافة إل����ى عملية بناء المس����تعمرات عل����ى  12%من
األراضي ،بالتالي نحن أم����ام واقع خطير لتحويل الضفة
الغربية إلى جزر صغي����رة يبلغ عددها ( ،)167تقع تحت
سيادة دولة االحتالل «اإلسرائيلي».
وأكد أن الخطة س����تفرض وتعزز لمحاولة فرض أمر واقع
جدي����د ومختلف في مناطق التم����اس ،باعتبارها مناطق
عس����كرية وأمنية ،لتخويف الفلسطينيين من استغالل

الفتحات لنشاطات كفاحية أو أمور أخرى.
وق����ال الخواجا »:إن حكومة االحت����الل مصرة على معاقبة
الش����عب الفلس����طيني ومنع حرية التنق����ل والحركة»،
مضيفًا» خ����الل األيام األخيرة ح����اول الكثير من العمال
والمواطنين الفلس����طينيين االس����تفادة م����ن الفتحات
في الوصول إلى مش����اغلهم والتوجه للمسجد األقصى،
حينها بدأ االحتالل بالدفع بحافالت الجنود واعتقال كل
من يحاول الوصول إلى تلك الفتحات».
وأش����ار إلى أنه قبل ث����الث أيام أعلن رس� ً
���ميا عن إغالق
ُ
الفتح����ات بالجدار الفاص����ل ومراقبته����ا ومتابعتها من
قبل جيش االحتالل ،بالتالي تلك الفتحات كانت مرحلة
عابرة الهدف منها ضغط أكثر فالمناطق الفلس����طينية
وانتش����ار أوس����ع لجائحة كورونا وخلق حالة من االرباك
والفوضى الدائمة بمناطق التماس.
وكش����ف أن الخطة متكاملة ش����كلت من اإلدارة المدنية
واللجنة األمنية ،لمالحقة ومتابعة أي إجراءات في مناطق
«ج» ورصد لها  20مليون ش����يقل ،لمراقبة كل ما يتم من
أعمال زراعية ،وأنه تم خالل فترة وجيزة مصادرة عشرين

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن

آلية زراعية في األغوار والبلدات القريبة من الجدار ،لجعل
األراضي متروكة لوضع اليد عليها.
وش����دد الخواجا على ض����رورة تقديم رؤية فلس����طينية
لمواجهة االحتالل حتى في قوانينه ،وفرض وقائع على
األرض بأشكال مختلفة ،وتش����كيل قيادة وطنية تؤمن
بأننا لس����نا بمرحلة الحل إنما بمرحلة صراع وكفاح األمر
الذي يتطلب جه����د حقيقي لتغليب المصلحة الوطنية
على المصالحة الحزبية والذاتية.

اأهداف اقت�سادية

وبدوره ،أكد المختص في الش����ؤون «اإلس����رائيلية» عمر
جعارة ،أن فكرة خطة االحتالل تأتي في س����ياق تحقيق
أه����داف اقتصادية وليس����ت أمنية أو عس����كرية ،وفي
إطار تطبي����ق فكرة تطهير المجتمع «اإلس����رائيلي» من
الفلسطينيين.
وأوضح جعارة خالل حديثة ل»االس����تقالل» ،أن االحتالل
يس����عي لمنع دخول العمال الفلسطينيين الى االراضي
المحتل����ة خلف الجدار الفاصل عب����ر الثغرات ،الذي كان
يتم تحت عيون الجنود االس����رائيليين مؤخرا ،لتحقيق

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن

اإعلن �صادر عن اللجنة املركزية للأبنية
وتنظيم املدن مبحافظات غزة باإيداع خمطط
تف�صيلي لل�صارع رقم ()12041

اإعلن �صادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة بامل�صادقة على امل�صروع التنظيمي
العمراين التف�صيلي للمنطقة رقم ()14

قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس����تها رقم
 2020/12المنعقدة بتاريخ  2020/7/15عن ايداع المخطط التفصيلي لمسار
الشارع رقم ( )12041بعرض ( )10متر بدون ارتداد والمحصور بين الشارع رقم
( )5والشارع رقم ( )12039والمار بالقسيمة رقم ( )19من القطعة رقم (.)45
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .
وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى
المش����مولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المش����روع مجانا خالل ساعات
الدوام الرس����مي وتقديم االعتراضات علي����ه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء
والتنظيم ببلدية خانيونس (( .وس����وف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا
التاريخ )).

منطقة التنظيم  :النصيرات
قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936
تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها
قد قررت بجلس���تها رقم  2020 /11المنعق���دة بتاريخ 2020/7/1
التصديق النهائي على المش���روع التنظيمي العمراني التفصيلي
للمنطقة رقم ( )14السابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر
عن اللجنة المركزية والمنش���ور في جريدتي فلس���طين والرسالة
بتاري���خ  2019/3/14م���ع وضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمس���ة
عشر يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن في الجريدة الرسمية او في
صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب وذلك وفقا لنص المادة
( )18من قانون تنظيم المدن .

منطقة التنظيم  :خانيونس

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إعالن
فقد
هوية
إعالن
فقد
هوية

مصلحة اقتصادية تتمثل ب�» فرض الس����يطرة والسلطة
على االقتصاد الفلس����طيني بالضف����ة الغربية من خالل
تعزي����ز القنوات الرس����مية بين «إس����رائيل» والس����لطة
الفلسطينية».
ولف����ت إلى أن االحت����الل يعتقد أن الع����داد الكبيرة من
العم����ال الفلس����طينيين باألراض����ي المحتل����ة ،والذين
يتقاض����ون رواتبه����م اليومي����ة ويعدون ال����ى بيوتهم،
يشكلون جزء من الحركة االقتصادية بالضفة الغربية.
ّ
وبي����ن أن حكوم����ة االحتالل تهدف م����ن وراء الخطة إلى
تطبي����ق فكرة االبتع����اد عن فلس����طيني أراضي ال( 48
تطهير المجتمع اإلس����رائيلي من الفلسطينيين) ،الذي
يتغنى بها كافة الرؤساء «اإلسرائيليين» في دعاياتهم
االنتخابية ،والذي دعمها رئيس الحكومة االس����رائيلية
بنيامين نتنياهو بقوله »:إن هذه الدولة لإلس����رائيليين
فقط» ،وذلك من خالل اغالق الثغرات بالجدار الفصال.
واعتقد جع����ارة أن حكومة االحتالل لن تتمكن من إغالق
الثغرات والبوابات في الجدار الفاصل لفترة زمنية طوية،
لما يعود عليها من مكاسب اقتصادية تتمثل ب� «بتوفير
اإلسرائيليين آالف الشواكل المخصصة إلصابات العمل
والوف����اة والتعويضات وفق قانون العمل االس����رائيلي»،
مش����يرًا إلى أن عدد الوفيات من العمال الفلس����طينيين
خاصة بمجال البناء ال يقل عن  50ش����هيد سنويًا ،لكن ال
يتم تعويضهم كونهم غير مسجلين بمكتب العمل وال
يمتلكون تصاريح رسمية.
ّ
ونوه إلى أن االحتالل ال يس����تطيع االستغناء عن العمال
الفلس����طينيين في س����وق العمل «اإلس����رائيلي»؛ ذلك
لصعوب����ة جلب أيدي عامله من دول أجنبية وعربية أخري
ألسباب واعتبارات مختلفة.
وأوضح أن «إس����رائيل» أرادت إيصال رس����الة سياس����ة
وإدارية للسلطة الفلسطينية ،مفادها أنها هي المتحكم
األساسي والفعلي في الواقع الفلسطيني بكل مدخالته
ومخرجاته ،وتريد تس����يير األمور وتش����كيلها بالطريقة
التي تريد ،وتش����كيل الخارطة وتحركات الفلسطينيين
مؤكدا أن هذه الحقيقة ال تخفي
بالطريقة التي تريدها،
ً
على رئيس الس����لطة محمود عب����اس حينما قال »:عندما
أقرر الذهاب أو العودة أحتاج إلى تصريح».
أعلن أنا المواطنة  /س���حر ش���حدة محم���د بريكة عن
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم
( ) 410301030فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن���ة  /ايمان يونس عبد الهادي زقوت
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 413381468فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن  /خال���د خليل عل���ي بريكة عن
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم
( ) 929210243فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

عل���ن أنا المواطن  /ع���زام مصطفى صابر أبو لحية عن
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم (
 )802954222فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

األحد  7ربيع اآلخر  1442هــ  22نوفمبر  2020م

النيابة بالضفة تمدد اعتقال الناشط السياسي نزار بنات  48ساعة مداهمات واعتقاالت في
مناطق مختلفة بالضفة

رام الله /االستقالل:
مددت النيابة العامة ف���ي الضفة الغربية المحتلة
ّ
اعتقال الناشط الفلسطيني نزار بنات ،المعتقل منذ
ليل الخميس الماضي ،على خلفية التعبير عن الرأي.
وذكرت مصادر محلية ّأن النيابة مددت اعتقال بنات
لمدة  48س���اعة «بتهمة ذم السلطات العامة على
خلفية انتقاده عودة التنسيق األمني بين السلطة
الفلسطينية واالحتالل».
واعتقلت األجهزة األمنية التابعة للس���لطة الناشط
ن���زار بنات من منزله ف���ي دورا بمحافظ���ة الخليل
جنوبي الضف���ة الغربية المحتلة .ووف���ق ما أفاد به
فإن هذا االعتقال
ّ
تجمع «محامون من أجل العدالة» ّ
جاء بعد س���اعات من نشر نزار فيديو على صفحته
عبر فيس���بوك انتقد فيه إعادة مس���ار العالقة بين
السلطة واالحتالل الصهيوني.
واعتبرت المجموعة ّأن «حرية الرأي والتعبير مكفولة
وال يجوز المساس بها ،واعتقال الناشط بنات يأتي

ً
اس���تمرارا لنهج االعتقال السياس���ي التعس���في
داعية إلى ضرورة اإلف���راج الفوري عن
المرف���وض».
ً
الناشط بنات ووقف مالحقة النشطاء.

وينش���ط بنات منذ أكثر من  6س���نوات في محاربة
وفضح الفساد في الس���لطة الفلسطينية والجهاز
ً
القضائ���ي في الضف���ةّ ،
كثي���را للمالحقة
وتعرض
واالعتقال على يد أمن السلطة.
عدة جهات حقوقي���ة ووطنية اعتقال نزار
وأدانت ّ
بنات ،واالعتقال السياس���ي على خلفية الرأي ،منها
حركة الجهاد اإلس���المي والجبهة الشعبية اللتين
دعتا قيادة الس���لطة وأجهزتها األمنية إلى «وقف
ه���ذا النهج السياس���ي المدمر وال���ذي ألحق ً
ضررا
ّ
بالغ���ا بالقضية الفلس���طينية والعالقات الوطنية،
ً
ً
صافيا للعدو الصهيوني ومخططاته
ربحا
َ
���كل ً
وش ّ
التصفوية االس���تيطانية التهويدية على األرض».
ّ
القمعية
مؤكدتين أن «التصدي لهذه الممارس���ات
كما النهج السياسي التفريطي الذي َ
عبرت السلطة

عنه بالعودة للعالقات مع االحتالل والتنسيق األمني
ّ
هو مسؤولية ّ
وشعبية عاجلة لوضع حد لهذا
وطنية
االنحدار الخطير».

رام الله /االستقالل:
شنت قوات االحتالل «اإلسرائيلي» يوم أمس ،حملة اعتقاالت ومداهمات في عدة مناطق
بالضفة الغربية المحتلة.
ففي قلقيلية اعتقلت قوات االحتالل ،يوم أمس ،شابين من بلدة كفر قدوم شرق المدينة.
وأفادت مصادر محلية أن االحتالل اعتقل الش���اب الجريح وائل عبد الله والش���اب قيس
عبد الرحمن.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت الش���ابين خالد س���ليم وإس���ماعيل أبو زيدية على حاجز
قلنديا ،وهم من سكان مخيم قلنديا.
وف���ي الخليل ،اعتقلت قوات االحتالل المواطن حمدي حس���ين زه���ور ،أثناء وجوده في
منطقة فرش الهوى ،غرب المدينة.
كما اعتقلت قوات االحتالل شابًا قرب المقبرة اإلسالمية في مخيم عايدة شمال بيت لحم،
قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة.
وفي الس���ياق ذاته ،اقتحمت قوات االحتالل مخيم طولك���رم ،وتمركزت بمنطقة مربعة
حنون ،واندلعت مواجهات مع الشبان.

إعطاء أقراص منومة للحاالت المرضية الحرجة

نادي األسير :الوضع الطبي في السجون هو األسوأ منذ بداية االحتالل
رام الله  /االستقالل:
قال نادي األس����ير الفلسطيني ،السبت ،إن
الوضع الطبي داخل السجون هو األسوأ منذ
بداية االحتالل ،وأن إدارة س����جون االحتالل
تتفنن بسن قوانين وأساليب إجرامية لقتل
األسرى داخل زنازينهم.
وأشار النادي ،في بيان له يوم أمس ،إلى عدم
وجود طبيب اختصاصي في السجن ،مبينًا
أن الموجود فقط ه����و طبيب عام ،ال يعطي
أي عالج سوى المس����كنات ،وأحيانا يعطي
ذوي الحاالت المرضية الحرجة أقراصا منومة
ليبقوا نائمين ،وال يزعجونه بآالمهم.
وأوض����ح أن عملي����ة الفح����ص الطبي داخل
الس����جن تجرى من خلف ش����باك حديدي

يفص����ل بين األس����ير المري����ض والطبيب،
واصفًا هذه الطريقة ب�»الشاذة في المعاينة
الطبية والمخالفة لكافة القوانين واألنظمة
واألصول الصادرة عن نقابات األطباء ،والتي
تمكن الطبيب من تش����خيص الحالة كما
ال ّ
ينبغي».
وق����ال نادي األس����ير ،إن األس����رى يصفون
العيادة الطبية بأنها عيادة صورية وجدت
فق����ط إلش����هاد المؤسس����ات الحقوقي����ة
والدولي����ة وخاص����ة الصلي����ب األحمر على
وجودها ال أكثر؛ فالعيادة موجودة والطبيب
موجود والعالج واالختصاص مفقود ،والدواء
المطلوب للعالج محتجز حتى إشعار آخر.
وش����دد عل����ى أن األدوية الت����ي يحتاجها

األس����رى وغير متوفرة في السجن ال يسمح
بإدخالها سوى عن طريق الصليب األحمر.
ّ
ونب����ه الن����ادي إل����ى المماطلة والمس����ايرة
الذي تس����تخدمها إدارة الس����جن إلسكات
آه����ات وأن����ات الجرحى والمرض����ى؛ حيث
تتعهد اإلدارة بنق����ل المريض أو المصاب
للمستش����فى إلجراء الفحوص����ات الالزمة،
وق����د يحتاج ذلك إلى وقت طويل ،وإذا ُنقل
المريض إلى المستش����فى فإنه ال يحصل
على نتائ����ج الفح����ص ودون تلقي العالج
الالزم.
وبي����ن أن إدارة الس����جون تحتج����ز األدوية
الالزم����ة للمرضى كإجراء عقابي لألس����رى؛
وردا على احتجاجاتهم بتحس����ين الوضع

الصحي.
وقال النادي ،إن األسرى المرضى والمصابين
اش����تكوا من تأثير أجهزة التشويش التي
ركب����ت في الس����جن على الوض����ع الصحي
لألسرى.
وأفاد األس����رى أن تش����غيل تلك األجهزة
يت����م بوتيرة عالية ج����دًا ،وتؤثر على جميع
األسرى وتؤدي إلى إصابتهم بصداع ودوار
شديدين.
وقال األس����رى وفق ما نقل نادي األسير ،إن
بعض األس����رى تعرضوا لح����االت إغماء من
شدة الصداع جراء تأثير تلك األجهزة التي
تس����ببت في أمراض س����رطانية في سجن
النقب.

ونقل النادي ش����كوى األسرى من المكرهة
الصحية (المجاري) الموجودة في الس����جن،
مبينًا أن الروائح الكريه����ة المنبعثة منها
تؤثر على الوضع الصحي لألسرى المرضى،
ال س����يما ممن يعانون من حساس����ية في
الصدر وأزمات قلبية وأولئك الذين يعانون
من حساس����ية جلدية في س����ياق انتشار
الحشرات بسبب تلك الروائح.
وقال النادي ،إن انتش����ار الغب����ار والبرد في
ساعات الليل تزيد من تفاقم وسوء األوضاع
الصحية لألس����رى ال س����يما الذين يعانون
من إصابات برصاص وشظايا في األطراف،
والذين يحتاجون لتدفئ����ة أماكن اإلصابة
واستخدام كمادات ساخنة باستمرار.

إصابة جندي «إسرائيلي» وعدد من المواطنين حقوقيان أمميان يطالبان االحتالل بالتوقف
فورا عن هدم المنازل الفلسطينية
في  45نقطة مواجهة خالل أسبوع
نابلس /االستقالل:
اندلعت األس���بوع الماضي  45نقطة مواجهة مع االحتالل
في الضفة والق���دس تخللها إلقاء عب���وات محلية الصنع
وزجاجات حارقة ،أدت إلصابة جندي إس���رائيلي بحجر في
رأسه ،وعدد من المواطنين بالرصاص واالختناق.
ففي يوم الجمعة الماضي أصي���ب  3مواطنين بالرصاص
المعدني المغلف بالمطاط ،وإصابة واحدة بقنبلة غاز ،وعدة
حاالت اختناق بالغاز ،باإلضافة إلى إلقاء أكواع ناسفة على
حاجز قلنديا شمال القدس.
ُوأحصيت  7نقاط مواجهة عل���ى حاجز قلنديا وقرية عين
س���امية ومحيط مستوطنة بسجوت قرب رام الله ،ومنطقة
ب���اب الزاوية في الخليل وقرية بيت دجن في نابلس ،وكفر
قدوم والحاجز الشمالي في مدينة قلقيلية.
والخميس ُأحصيت  5نقاط مواجه���ة اندلعت على حاجز
قلنديا ش���مال الق���دس ،ومخيم العروب وبي���ت أمر قرب
الخليل ،وبلدة سلواد ومحيط مستوطنة جبعات أساف قرب
رام الله.
واألربعاء شهدت عدة مناطق اقتحامات ومواجهات أوقعت
إصابة واحدة بالرص���اص المعدني المغلف بالمطاط وعدة
حاالت اختناق بالغاز ،وتخللها إلقاء أكواع ناسفة في محيط
مستوطنة بسجوت وزجاجات حارقة في محيط مستوطنة
كريات أربع.
ُوأحصي���ت  4نقاط مواجهة في بلدة العيس���وية ش���مال

القدس ،ومس���توطنة كريات أربع في الخليل ،ومستوطنة
بسجوت قرب رام الله ،وبلدة تقوع قرب بيت لحم.
والثالثاء ُأحصيت  3إصابات بالرصاص المعدني المغلف
بالمط���اط وعدة ح���االت اختناق بالغاز خ���الل المواجهات
التي شهدتها الضفة ،والتي أدت أيضا إلى إصابة جندي
إسرائيلي بالحجارة في مخيم قلنديا.
كما ش���هد الثالثاء إخالء بؤرة مستوطنة تسانور التي أعاد
المستوطنون الس���يطرة عليها ،كما وش���هدت بلدة جبع
إطالق نار صوب جنود االحتالل.
ُوأحصيت  8نقاط مواجهة في مخيم قلنديا ،وحلحول في
الخليل ،وعلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة ،وبلدة تقوع
قرب بيت لحم ،وجبع ومستوطنة تسانور قرب جنين ،واللبن
الشرقية ،ومحيط مستوطنة ألون موريه قرب نابلس.
واالثنين رصدت  5نقاط مواجه���ة في كوبر والنبي صالح
وبيرزيت في رام الله ومخيم عايدة في بيت لحم.
وأحصي االحد الماضي 5 ،نقاط مواجهة في بلدة العيسوية
ويط���ا والبلدة القديمة في الخليل وعزون والحاجز الجنوبي
في مدينة قلقيلية.
وشهد السبت وقوع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف
بالمطاط وعدة حاالت اختناق بالغاز.
ُوأحصيت  11نقطة مواجهة في العيس���وية والطور والرام
في القدس ،وبلدة بيت جاال في بيت لحم ،وبلدة كفر قدوم
والحاجز الشمالية في مدينة قلقيلية.

رام الله /االستقالل:
طال���ب خبيران حقوقي���ان ،حكومة االحتالل «اإلس���رائيلي»،
بالتوق���ف الفوري عن عملي���ات هدم المن���ازل والممتلكات
الفلسطينية واالمتثال اللتزاماتها اإلنسانية الدولية وحقوق
بدال من تهجيرهم.
اإلنسان ،وتوفير الحماية للسكان ً
وفي بيان ،ص���در الخميس الماضي عن مايكل لينك ،المقرر
الخاص المعني بوضع حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية
المحتل���ة منذ عام  ،1967وعن مق���رر األمم المتحدة الخاص
المعن���ي بالس���كن الالئق باال كريش���نان راجاجوب���ال ،أدان
الخبيران هدم االحتالل للمنازل والممتلكات الفلس���طينية
في مجتمع بدوي فلس���طيني في شمال غور األردن بالضفة
الغربية في بداية هذا الشهر ،وسط ارتفاع كبير في عمليات
هدم الممتلكات في جميع أنحاء األرض المحتلة.
َّ
وقال الخبيران« :إن نظام التخطيط اإلس���رائيلي في األرض
ّ
المحتلة تمييزي ُومقيد ،ونادرا ما يمنح الفلسطينيين طلبات
الحصول عل���ى تصاريح البناء .ينتج عن ذلك مناخ قس���ري،
حي���ث تؤدي عمليات هدم الممتل���كات أو التهديد بالهدم
إل���ى إبعاد الفلس���طينيين عن منازلهم وأراضيهم وس���بل
عيشهم».
وأعرب الخبيران عن قلق خاص إزاء نمط تصاعد عمليات هدم
المنازل والممتلكات من االحتالل أثناء جائحة «كورونا».
وقاال ف���ي البيان« :الس���كن اآلمن هو أحد أش���كال الحماية
المطلقة التي يمتلكها األفراد لحماية أنفسهم من «كورونا»،
وإن التسبب عمدا في ّ
تشرد السكان في خضم كارثة صحية

دولية هو اختالل خطير في حقوق اإلنسان تتحمله أي سلطة
حكومية مسؤولة عن مثل هذه األفعال».
اآلخر/نوفمبر الحالي ،تشريد  73فردا
وشهدت بداية تشرين ِ
من سكان خربة حمصة ،منهم  41طفال ،وهدم االحتالل أكثر
من  75مبنى ُومنش���أة بما في ذلك خي���ام وحظائر حيوانات
وألواح شمسية.
وقال���ت اإلدارة المدني���ة اإلس���رائيلية :إنه ت���م تدمير تلك
ٍّ
قانون���ي في موق���ع للرماية
غير
المنش���آت ألنه���ا أقيم���ت َ
العسكرية ،حسب دعواها.
لكن ،بحس���ب الخبيرين الحقوقيين،؛ فإن الس���لطة القائمة
ًّ
روتينيا المباني والمنازل الفلسطينية التي
باالحتالل تهدم
ُبني���ت دون تصريح في الضفة الغربية وش���رقي «القدس»،
مش���يرين إلى أن الجيش اإلس���رائيلي صادر أجزاء كبيرة من
الضفة الغربية واستخدمها مناطق للرماية العسكرية ،ما ّأثر
َ
على األراضي وحياة العديد من المجتمعات الرعوية والدائمة.
وفقا لمكتب األمم المتحدة لتنس���يق الش���ؤون اإلنس���انية
(أوتش���ا)؛ أصبح  869فلس���طينيا بال مأوى هذا العام بسبب
تدمير «إسرائيل» للممتلكات ،وهو أكبر عدد منذ عام .2016
وق���ال الخبي���ران« :إن عمليات ه���دم المن���ازل والممتلكات
الخاصة بسكان محميين تحت االحتالل من قوة احتالل ،هي
انتهاك خطير التفاقية جنيف الرابعة» .وبحسب المادة 53
من االتفاقيةُ ،يحظر على الس���لطة القائمة باالحتالل تدمير
الممتلكات العقارية والشخصية ما لم تكن «ضرورية للغاية
خالل العمليات العسكرية».
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اتفاق «أبراهام» التطبيعي تأسس على «صفقة القرن»

رأي

بقلم :حسن الفي

حسين يشاركهم حماستهم
ال ادري ما هو سر السعادة الواضحة والفاضحة على وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية
حسين الشيخ في اعقاب استئناف السلطة لعالقتها مع االحتالل الصهيوني وعودة «بالتنسيق
االمني» دون أي مقدمات او اية اس���باب واضحة تجعل الس���لطة تغير من اس���تراتيجيتها في
التعام���ل مع الكيان الصهيوني ,حس���ين الش���يخ ال���ذي يتناغم مع حالة االنس���جام االماراتية
والبحريني���ة المخيب���ة لآلمال والمفجعة م���ع االحتالل الصهيوني غرد قائ���ال « نحن ورغم كل ما
تعرضنا له من ضغوط رفضنا العودة للتنس���يق دون إس���قاط مشروع الضم ودون إقرار إسرائيل
ب���أن مرجعية العالقة الثنائية هي االتفاقيات الموقعة والتي بها نص صريح أنها تس���تند إلى
قرارات الشرعية الدولية ولن نقبل أي مرجعية أخرى وبالذات صفقة القرن» .وهو نفس الكالم الذي
تسوقه االمارات التي تحالفت مع «اسرائيل» ونفس الكالم الذي تردده البحرين التي تتماهى مع
سياسة «اسرائيل» رغم ان اسرائيل اكدت مرارا وتكرارا ان صفقة القرن ماضية ,ومخطط الضم لم
ولن يتوقف ,وال ادري هو هناك توافق هل هناك توافق اماراتي بحريني س���لطوي على تصديق
الكذب الصهيوني والتس���ويق له ام ان هذا منطق المطبعين لتبرير عالقاتهم المش���بوهة مع
االحتالل الصهيوني ,انهم يمارس���ون العهر السياسي بأبشع صوره ,ويحاولون تبرير جرائمهم
البشعة بأكاذيب يروجون لها وهم يعلمون جيدا انها مجرد اكاذيب مخادعة.
حسين الشيخ قال متفاخرا «حصل تبادل رسائل نشرت في األيام األخيرة لمضمون هذه الرسائل،
هذا ليس ردًا على انتقادات اإلخوة واألخوات التي ممكن تفهمها ولكن حقيقة ما دفعني للكتابة
الموجزة هذه هو ازدواجية مواقف البعض واختالفها بين الغرف المغلقة والتصريحات العلنية،
تحياتي للجميع وأتمنى التوفيق لنا جميعًا في خدمة ش���عبنا ووطننا» ,خدمة الشعب يا حسين
من خالل التنسيق االمني ,وخدمة الوطن يا حسين من خالل انتقاص حقنا فيه ,وخدمة الجيب يا
حسين من خالل استالم اموال المقاصة في محاولة يائسة لرشوة الناس بها كي يقبلوا بالعودة
الى التف���اوض مع االحتالل الصهيون���ي ,والمقامرة بقضيتنا العادل���ة ,واالنتقاص من حقوقنا
المش���روعة ,حسين الش���يخ مضى في تغريداته ليقول «الخيار االستراتيجي لحركة فتح في ما
يتعلق بالوضع الداخلي هو إنجاز المصالحة الوطنية الفلس���طينية واالس���تمرار بالحوار الوطني،
وتثمن الحركة جهد وفدها في هذا الحوار ،وتش���كر كل األش���قاء المس���اهمين في إنجاح هذا
الحوار الوطني ،قوتنا في وحدتنا وطريقنا نحو النصر» ,لكننا على ارض الواقع لم نس���مع تصريحا
واحدا لحس���ين الشيخ يش���جع المصالحة ويدعو إلنهاء االنقسام ,ولم يغرد على مواقع التواصل
االجتماعي كما غرد عقب عودة التنس���يق االمني ,ولم يج���ر مقابالت مع محطات التلفزة لتذليل
العقبات امام المصالحة الفلس���طينية ,ولم تبرز على مالمحه عالمات الفرح والسعادة التي بدت
واضحة تماما مع عودة التنسيق االمني ومسار المفاوضات مع االحتالل الصهيوني..
ترام���ب عندما خرج بصفقة القرن ومخطط الضم االس���تعماري قال هذا ألجل مصلحة الش���عب
الفلس���طيني واحالل السالم ,وتحس���ين االوضاع االقتصادية للفلسطينيين ,وعيال زايد عندما
تصهينوا وتساوقوا مع السياسات االسرائيلية بشكل وقح وفاضح قالوا ان هذا من اجل مصلحة
الشعب الفلسطيني ,وانهم استطاعوا ايقاف مخطط الضم ,وهو ما نفاه االحتالل فورا ,ومملكة
البحرين عندما مارس���ت الفجر في عالقتها مع «اسرائيل» قالت انه من اجل دفع عملية «السالم»
وعودة العالقات بين الس���لطة و «اسرائيل» ,وحسين الشيخ والسلطة تبرر عودة التنسيق االمني
مع االحتالل الصهيوني بانها خطوة اس���تباقية تقدمها ألج���ل عيون جوز بايدن الذي يؤيد حل
الدولتين ,ويرفض مخطط الضم ,وال يؤمن بصفقة القرن ,رغم ان بايدن لم يتسلم مقاليد االدارة
االمريكي���ة بعد ,ولن تتضح مواقفه فيما يخص القضية الفلس���طينية ,رغ���م علمنا ان امريكا ال
يمكن ان تغير سياستها الداعمة «إلس���رائيل» والمساندة لها في كل االحوال ,اذن هي ليست
مجرد مواقف تحدث لمس���اندة «اسرائيل» ودعمها انها سياسة ينتهجها تيار ممتد من ترامب
واالدارة االمريكية ,مرورا بدول التطبيع العربية ,وصوال الى مقر المقاطعة برموزة المشهودة في رام
الله ,تعم عاد التنسيق االمني وعاد اعتقال المجاهدين في صفوف السلطة ومالحقة المطلوبين,
وقطار التطبيع االماراتي البحريني وصل اليوم الى مرحلة فتح الس���فارات وتبادل السفراء ,واقامة
الرحالت المتبادلة بينهما ,لكن المس���ار االعوج س���يبق ينحرف حتى يصل الى نقطة النهاية,
عكس المس���ار المس���تقيم الذي يمضي عليه ش���عبنا بفصائله المقاومة والذي ال يتوقف الى
بإحداث النصر المبين.

تأسس «اتفاق أبراهام» التطبيعي على «صفقة القرن» المنطلقة من
ّ
ًّ
ٍّ
ّ
مشيحاني
أساس فكري تلمودي
ٍ
ّولدت هزيمة دونالد ترامب في االنتخابات األميركية وفوز جو بايدن
إس���رائيلية على مصير «صفقة الق���رن» ،التي حاول ترامب
مخاوف
ً
حس���م الصراع العربي اإلس���رائيلي من خاللها لصالح دولة االحتالل
المتمثل
عل���ى كافة األصعدةّ ،وتحقي���ق الحلم الصهيون���ي األكبر ّ
باألحقية الصهيونية اليهودية على أرض فلسطين،
باعتراف العرب
مقدمها مدينة القدس ،األمر الذي ّعبر عنه ترامب في حديثه أن
وفي ّ
القدس عاصمة اليهود في العالم ،وهو ما ّكرس���ه باعتراف الواليات
عاصمة ل�»إس���رائيل» ،وأكد على ذلك
المتحدة األميركي���ة بالقدس
ً
القدس بخطوة كان ق���د أ َ
حجم عنها
بنقل الس���فارة األميركي���ة إلى
ٍ
َ
جميع الرؤساء األميركيين السابقين
تنتهج حكومة بنيامين نتنياهو اس���تراتيجية المحافظة والتأكيد
خاص���ة في ما يتعلق بمصير
على إرث دونالد ترامب االس���تيطاني،
ً
مدينة القدس ،في الوق���ت المتبقي له في البيت األبيض من جهة،
اس���تيطانية على األرض،
وم���ن جهة أخرى م���ن خالل خلق وقائ���ع
ٍ
يصع���ب على إدارة جو بايدن تغييرها عل���ى األقل في الفترة األولى
من واليته
ُتعتبر زيارة وزي���ر الخارجية األميركي مايك بومبيو إلى مس���توطنة
«بس���اغوت» التي ُش ّ���يدت على أراضي مدينة البيرة الفلس���طينية
ّ
بش���رعية
ف���ي الضفة الغربية المحتل���ة تثبيتًا لالعتراف األميركي
االس���تيطان اليه���ودي في الق���دس والضفة الغربية .أما بالنس���بة
مؤتمر صحافي« :س���نحت لي الفرصة
للق���دس ،فقد قال بومبيو في ٍ
(س���لوان) ،واليوم نلتقي ف���ي مكان ُ
طل
ي
للس���ير في مدينة داوود
ٍ
ّ
بشقيها
على البلدة القديمة»،
إش���ارة إلى اعتراف بومبيو أن القدس ّ
ً

الش���رقي والغربي مدينة يهودية توراتية ال ّ
أحقية للفلس���طينيين
ٌ
ٌ
ٌ
بالمطالبة بأي ج���ز ٍء منها ،األمر الذي ّأكده إع���الن دولة االحتالل عن
مناقصة لبناء أكثر من  1200وحدة استيطانية في مستوطنة
إطالق
ٍ
محاولة لقطع التواصل
«جفعات هماتوس» ش���رق بيت صفافا ،ف���ي ٍ
الجغرافي ما بين القدس الش���رقية ومدينة بيت لحم ،في مس���عى
مستقبلية
فلس���طينية
مطالبة
ٍ
ٍ
إس���رائيلي إلى قطع الطريق عن أي ٍ
كعاصمة للدولة الفلس���طينية عل���ى حدود عام
بالقدس الش���رقية
ٍ
 1976في حال أرادت إدارة جو بايدن اس���تئناف المفاوضات ما بين
السلطة الفلسطينية ودولة االحتالل
يكتف باس���تثمار عالقته بإدارة
الغري���ب في األمر أن نتنياه���و لم ِ
ترامب وداعميها اإلنجليين المش���يحانيين وطموح مايك بومبيو في
الترشح للرئاسة األميركية عام  2024فحسب ،لكنه اعتمد على دول
ّ
التطبيع الخليجي في تنفيذ تلك االستراتيجية .تزامنت زيارة بومبيو
مع زيارة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني للقدس ُوعقد
ٌ
صحافي ٌّ
ٌّ
ثالثي مشترك ّثم تاله تصريح رئيس دولة االحتالل
مؤتمر
علم ْي «إسرائيل»
رؤية
العالم
على
ينبغي
إنه
فيه
قال
يفلين
روفيين
َ
والبحرين يرفرفان جنبًا إلى جنب في مقر الرئيس اإلس���رائيلي وفي
شوارع القدس»
نس���خة من الق���رآن الكريم ترجمها والده
وقد أهدى ريفلين الزياني
ً
وفد من المس���توطنين
إلى اللغة العبريةِ .أضف إلى ما س���بق زيارة ٍ
اإلس���رائيليين قبل أيام إلى دبي برئاسة يوسي دغان رئيس مجلس
االس���تيطان في ش���مال الضفة الغربية ،من أجل بحث سبل التعاون
االقتصادي مع المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية .أخيرًا،
بنتيجة مفاده���ا تأكيد دول التطبيع الخليجي على ش���رعية
نخ���رج
ٍ
االستيطان في الضفة الغربية ،واالعتراف بمشروع ترامب االحتاللي

إسقاط التنسيق األمني ضرورة وطنية
بقلم :أحمد أبو زهري
بات م����ن الضروري بعد إعالن الس����لطة نيتها عودة العالق����ات مع االحتالل
اإلس����رائيلي واس����تئناف التنس����يق األمني ،أن تمارس كل القوى الوطنية
دورا فاع����ال وجدي����ا لمواجه����ة هذا الق����رار الخط����ر ،الذي تتخذه الس����لطة
الس����ترضاء الرئيس األمريكي المنتخب جو بايدن حتى قبل تسلمه مقاليد
الحكم ،وتحرص على تنفيذه إلنقاذ مش����روعها االستس����المي ،والهرب من
اس����تحقاقات الحوار الوطني ،والحصول على صك الغفران اإلسرائيلي للبقاء
على قيد الحياة السياس����ية .فالسلطة مارست دورا قذرا في استغالل الفترة
السابقة لتمرير مس����رحية جديدة عبر إحياء مسار جديد للحوار ،لكن نيتها
كانت تتجه نحو إشغال الساحة الفلسطينية ،وخداع الفصائل ،وحرق مزيد
من الوقت ،ومغازلة األمريكي واإلس����رائيلي؛ لإلش����ارة لحالة الحرد الرخيصة
التي تش����ير بها م����ن بعيد ،وكأنها تق����ول لهم إن لم تعي����دوا االعتبار لي
فرصا جديدة فإنني س����أتقارب مع حم����اس وأنفذ مصالحة
وتفتحوا أمامي ً
تربك حس����اباتكم ،ف����كان لها ما أرادت عبر ورقة س����خيفة يقال إنها تعهد
إسرائيلي بالتزام االتفاقيات وغيرها.
وبالطبع الس����لطة كانت تتمنع ًّ
ظاهريا عن العالقة والتنسيق وهي راغبة في
ً
شكال لكن ظل باقيا في المضمون ،وال أريد من
بقائها ،فقد أوقفت التنسيق ً
الطبالين ،وعبيد الص����راف ،أو المنظرين المحترفين والمعدين لهذا الغرض
أن يستهجنوا ما أقول ،فقد نفذت عشرات المهمات األمنية المشتركة بين
أجهزة الس����لطة وبين أجهزة االحتالل بأذرعها المختلفة ،وحتى االتصاالت
بقت مستقرة س����واء على صعيد العالقات الشخصية ،أو على صعيد العمل

األمني المشترك ،فاالعتقاالت طالت كل مناطق الضفة ،واالستدعاءات كانت
بوتيرة مرتفعة مما يدلل على كذب موقف هذه القيادة ويكش����ف عن عري
موقفها الشاذ.
لك����ن الغريب أن بعض كوادر هذه الس����لطة يخرج علين����ا فرحا وكأنه يزف
بش����رى النصر المبين ،مبتهجا بأن الس����لطة اس����تطاعت تحقيق نصر في
تعهدا
مواجهة «إس����رائيل» ،عبر حصولها على ورقة إس����رائيلية تش�
���مل ً
خطيا وهذه هي المرة األولى التي تتعهد فيها «إس����رائيل» ًّ
ًّ
كتابيا بااللتزام
تجاه السلطة ،موقف يلزم الس����لطة تقديم توضيحات بعد هذه الفضيحة
المدوي����ة ،فكانت تصريحات النصر والبش����ريات أعظم فظاظة وأكثر وقاحة
من اإلعالن عن القرار ذاته ،فالرجل بدى ملهوفا وهو يتحدث بلغة العاش����ق
الولهان ،فقد تنعم طويال هو وزمالؤه بالسخاء اإلسرائيلي وكرم الضيافة في
حضرة المباحثات ،لذلك يعز عليهم وقوع أي فراق.
نعم وبكل ألم نجحت «إسرائيل» في صناعة فريق من (المستوطنين الجدد)،
الذين يحافظون على جنس����ياتهم الوطنية ليكونوا س����فراء للدولة العبرية،
والتي تق����وت بجهود المخلصين له����ا من العرب وبعض الفلس����طينيين،
والذين انس����لخوا عن عروبتهم ووطنيتهم ،وأضلوا الطريق وكرهوا الثوابت
وكف����روا بالمقاومة ،ورغبوا في اجتثاثها والقضاء عليهاٌ ،
قوم غرباء عن ديني
وعن وطني ،تس����لقوا ديارن����ا فقتلوا ودمروا ،وحاصروا ،وعاقبوا ،كي يس����قط
الحصن ،ويستسلم الجند.
جميعا يجب أن نتدارك الخطر وأن نسعى جاهدين إلفشال قرار
لذلك فإننا ً

كيف تحول حسين الشيخ بانتصاره «التاريخي» إلى كبير المفاوضين؟
بدا حس����ين الش����يخ ف����ي مقابلته على تلفزيون فلس����طين خالل إعالن����ه عن عودة
العالقات مع دولة االحتالل ،كما لو أنه الخبير بفنون الدبلوماس����ية والتقاط الرسائل
وكرر مصطلح «الش����رعية الدولية» في حديثه وكأنه يستوحي من صديقه الراحل،
خبير التفاوض صائب عريقات ،كالمه وس����ياقاته وحتى أوهامه .ويبدو أن السلطة
ّ
منظروهاّ ،عراها الشيخ في
الفلسطينية التي جاءت كنواة مش����روع دولة ،كما يروج ّ
مقابلته ،التي أراد منها عكس ما أحدثت من وقع في الشارع الفلسطيني.
س����ر انتصار الشيخ كان � كما قال � أن تبعث حكومة يترأسها نتنياهو رسالة تؤكد
اعترافه����ا باالتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلس����طينية ،وهو يؤكد بذلك
أن الس����لوك السياسي لنخبة السلطة السياس����ية مرتبط ارتباطا وثيقا بمزاج القائد
والمسؤول اإلس����رائيلي وبالتالي بالمزاج اإلسرائيلي العام بدون التفكير حتى ببناء
مشروع فلسطيني حقيقي أو استراتيجية لتحقيق أهداف إنشاء السلطة .وبالفعل،
في الوقت الذي كانت فيه حماس وفتح تجتمعان في القاهرة ،كانت السلطة تتجه
نحو األكسجين اإلسرائيلي الذي ال يريدها ميتة أو حية وإنما عاجزة سياسيا ،فاعلة
إداريا وأمنيا إلى الحد المسموح به.

لكل ما هو فلسطيني عربي في مدينة القدس
تأسس «اتفاق أبراهام» التطبيعي ما بين «إسرائيل» ودول التطبيع
ّ
ًّ
ٍّ
تلمودي مشيحانيّ
أس���اس فكري
على «صفقة القرن» المنطلقة من
ٍ
ّ
يس���عى إلى تثبيت الرواي���ة التلمودية الصهيونية الم���زورة ،التي
ّتدعي ّأن «إس���رائيل» صاحبة الحق التاريخي االلهي في فلس���طين،
األم���ر الذي يجع���ل من كل األس���اطير التلمودي���ة المتعلقة بإعادة
حقيقة باعتراف دول
بناء الهيكل الثاني في «أورش���ليم» الق���دس ً
التطبيع الخليجي ،وبذلك ُيحس���م الصراع ليس فقط سياس���يًا بين
الفلس���طينيين الع���رب والحرك���ة الصهيونية بل م���ن خالل إعالن
انتصار الرواية الصهيونية بالكامل
ّإن اعتراف التطبيع الخليجي بالرواية التلمودية الصهيونية الزائفة،
عتد على الح���ق اليهودي
يجعل الش���عب الفلس���طيني العرب���ي ُم ٍ
عتدى
الصهيوني في القدس وخاصة المس���جد األقص���ى وليس ُم ً
عليه ،مم���ا يفتح الباب على مصرعيه أمام الجمعيات االس���تيطانية
المش���يحانية في القدس من أجل استكمال مشاريعها التهويدية
الهادف���ة إلى تحويل مدينة القدس من الهوية العربية اإلس���المية
المس���يحية إلى «مدين���ة داوود» التلمودية اليهودية األس���طورية،
كارثية
وب���دء العصر المش���يحاني التوراتي ،بما
آثار ٍ
يتبع ذلك م���ن َ
على المس���جد األقصى المبارك ،بحيث ّ
تتحول المطالبات اليهودية
غير الش���رعية في تقس���يم المس���جد األقصى مكاني���ًا وزمانيًا ّحقًا
إس���رائيليًا تحت وط���أة اعتراف التطبي���ع الخليج���ي بمزاعم الحق
التاريخي الصهيوني في مدينة القدس ،وبالتالي تصبح المخططات
اإلس���رائيلية باالس���تيالء على األوقاف اإلس���المية والمسيحية في
عبارة عن استرداد «إس���رائيل» لألماكن اليهودية المقدسة
القدس ً
ف���ي الحوض المقدس ف���ي البلدة القديمة في الق���دس؛ األمر الذي

وبالعودة للمفردات السياس����ية القانونية والدبلوماس����ية التي استخدمها الشيخ،
فقد جاءت في ظرف غياب كبير المفاوضين الفلس����طينيين ،وشغور هذا المنصب،
الذي تتج����ه له عيون المحيطين بالرئيس محمود عباس لس����بب واحد فقط .يدرك
الشيخ أن هذا المنصب يعني تحميل المسؤولية عن الفشل ،وبالتالي النقد ،وهكذا
كان صديقه عريقات الرمز األهم في هذا المجال ،االس����فنجة التي امتصت نس����بة
مهمة من فش����ل السلطة ومش����روعها ،في حين أنه لم يكن صاحب قرار فعلي وفي
كثي����ر من المراحل اش����تد الخالف بينه وبين عباس ،ألن األخي����ر كان يرفض اتخاذ
إجراءات أكثر حدة على الس����احة الدولية ،بما في ذل����ك توقيع اتفاقيات االنضمام
للمؤسسات الدولية وملف الهاي.
في الس����نوات األخيرة أفرغت إس����رائيل ومعها حس����ين الش����يخ مبدأ المفاوضات
السياس����ية من مضمونها ،وهذا يعني أن الدائرة المعنية بالتفاوض مع إس����رائيل
ف����ي منظمة التحرير ،كانت عب����ارة عن دائرة بطالة مقنعة ،من رئيس����ها إلى أصغر
موظف فيها ،ليس ألن الشيخ ذكي واختطف صالحيات المنصب بدون مسمى ،بل
ألن إس����رائيل لم تعد تفاوض السلطة إال من خالل ضباط الجيش ،الحكام الفعليين

في الضفة ،وحتى االجتماعات التي كانت ُتعقد مع وزير المالية اإلسرائيلي ،موشي
كحلون ،كانت تناقش باألس����اس قضايا مرتبطة بالمال بدون أي بعد سياسي ،حتى
أنه حي����ن ترك كحلون المنصب ،كت����ب أحد الصحفيين المعروفين في إس����رائيل
أن قيادات الس����لطة ستش����تاق للقاء سياس����ي إس����رائيلي بعد اليوم ولن يروا في
االجتماعات إال البدالت العسكرية.
إذا ،فالش����يخ هو كبير مفاوضي الس����لطة التي لم توقف التفاوض السياسي كجزء
تقزمت في الرؤية اإلس����رائيلية إلى حارس حارة
من مش����روع السياس����ي ،بل ألنها ّ
وبوابة ال يمتلك مفتاحها ،وكما كان عريقات اس����فنجة مشروع السلطة ،فإن السلطة
نفسها اسفنجة المشروع اإلس����رائيلي ،لكن الفارق أنها تمتص نجاحات المشروع
اإلس����رائيلي من اس����تيطان وغيره وتخرجها من الجهة األخرى رواتب لترطيب مزاج
الشارع المثقل بالهم الخاص في مرحلة ما بعد أوسلو .لذلك ،يبدو الحديث عن صراع
لتول����ي المنصب هو صراع على مم����ر قد يأخذ صاحبه إلى مربع آخر ،وهو الرئاس����ة،
أما المنصب بحد ذاته ،فال يس����تحق كل ه����ذا العناء ،ألن كبير المفاوضين لن يقوم
أكثر من الدور الذي يقوم به الش����يخ ،وألن السياس����ي الفلسطيني فقد تواصله مع

الس����لطة ،س����واء بعودة المفاوضات أو التنسيق األمني ،ونعلن وبكل وضوح
تجريمنا لكل أشكال العالقة مع االحتالل ،ليس هذا فحسب بل العمل ًّ
وطنيا
على تش����كيل هيئة وطنية من قطاع غزة والضفة والخارج لممارسة ضغوط
إضافية على قيادة الس����لطة ،وثنيها عن هذا الموقف ،من خالل تفعيل كل
إعالميا كان أو سياس� ًّ���يا أو ًّ
أدوات الضغط ًّ
ميداني����ا ،إضافة إلى تصعيد كل
أش����كال المقاومة في الضفة في مواجهة االحتالل ،لكون هذه الساحة هي
الميدان الفعلي للتنس����يق األمني ،والعمل على وق����ف أي لقاء أو اتصاالت
مع أي ش����خصيات من الس����لطة تعد التنس����يق ذا قيمة ،ودعوات الفصائل
لتقديم مواقف عملية تجاه مع أعلنته قيادة الس����لطة على أن يتجاوز ذلك
وصوال لتنفيذ خطوات عاجلة لإلنقاذ الوطني.
دور الشجب واالستنكارً ،
ألن إس����قاط التنس����يق األمني ضرورة وطني����ة بل أولوية تتق����دم على كل
الملفات ،في ظل ما س����ببه هذا الملف من انتكاس����ات ِخطرة وعراقيل كبيرة
في وجه جهود المصالحة فكان معطال ً
ومفجرا لكل جلسات الحوار ،لتمسك
ً
قيادة الس����لطة به وعدم رغبتها في تغيير مواقفها تجاهه ،هذا إضافة لما
يحمل هذا الملف م����ن مخاطر وطنية بالغت الخطورة على الحقوق والثوابت
الوطنية ،لكونه يتناقض تماما مع مش����روعنا التحرري الذي يجرم العالقة مع
االحتالل ،ويتسبب بإضعاف المقاومة ومالحقة كوادرها وأنشطتها ألغراض
ومصالح مش����بوهة تخدم االحتالل ،إضافة إلى كونه ذريعة ً
وجسرا مرت من
ً
خالله كل حمالت التطبيع ،لقناعة العرب أنهم يمارس����ون نفس الدور الذي
تمارسه السلطة.

اإبراهيم الفار�س
السياسي اإلسرائيلي ،والجيش هو العنوان.
داخل فتح ومعسكراتها ،تتجه العيون لخطوات حسين الشيخ ،الذي ّ
أصر أن يكون
مط����اردا في االنتفاضة الثانية حتى «ال يزايد أحد علي����ه» واليوم وقد ّ
أصر أن يكون
محل ش����بهة ونقد ومزايدات حتى من جنرال التنسيق األمني محمد دحالن ،فالكل
في فتح يتس����اءل ع����ن الثمن الذي قد يجنيه من اللعب في الس����يرك الخطر بهذه
الجرأة؟ حتى الرئيس صاحب القرار الفعلي لم يصدر تصريحا حول انتصار الشيخ،
واخت����ار الحديث عن المصالحة والوحدة الوطنية وكذلك محمد اش����تية الذي ّ
صرح
بعد إعالن الشيخ بأن رواتب األسرى خط أحمر ،ثم لحق بهم الشيخ بيومين للحديث
عن الوحدة كخيار استراتيجي ،فهل كان هو بحد ذاته الثمن وليس جاني الثمن؟..
في الس����لطة ،التي يؤمن كبار قادتها أن النظرية المنظمة للعالقات الداخلية فيما
بينه����م ،أن ال صديق حقيق����ي وكذلك ال عدو حقيقي ،لم يجد الش����يخ أحدًا يدافع
عنه على السوش����يال الميديا إال أفرادا من عائلت����ه الكبيرة وموظفون يعملون تحت
إمرت����ه ،أما اآلخ����رون فقد آثروا الصمت وانتظار تحويل األم����وال التي جاء بها «كبير
المفاوضين الجديد الشيخ».
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أبو بكر يكشف موعد عمل البنك الحكومي لضمان صرف مخصصات األسرى
رام الله /االستقالل:
كشف رئيس هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين ،اللواء
قدري أبو بكر ،عن موعد عم���ل أول بنك حكومي إلدارة
المال العام ،وصرف رواتب األس���رى وعائالت الشهداء
والجرحى ،في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال أبو بكر ف���ي تصريح له يوم أمس ،إن البنك الذي
ُ
س���يصرف من خالله رواتب األس���رى وفق المعلومات
المتوف���رة لديهم س���يعمل منذ بداية ش���هر يناير
الفتا إلى أنه ُيعرف باسم «بنك االستقالل».
المقبلً ،
وأوضح أبو بكر أنهم ل���م يبلغوا حتى اللحظة بإلغاء أو
تمديد القرار اإلسرائيلي الذي ينتهي في مطلع يناير
من العام المقبل ،فيما يخص منع صرف البنوك لرواتب
األس���رى س���واء محررين أو المعتقلين داخل السجون
اإلسرائيلية.
وبين حت���ى اللحظة لم ُنبل���غ بإلغ���اء أو تمديد القرار
اإلس���رائيلي الذي س���يتم من خالله من���ع البنوك من
صرف رواتب األس���رى سواء محررين او داخل السجون
اإلسرائيلية.

وكانت صحيفة األخبار اللبنانية كش���فت يوم أمس،
إن الس���لطة ّ
غيرت من تعاملها المالي مع األسرى في
وبدال من تقديم الرواتب لهم كواجب
االحتالل،
سجون
ً

أبو كرش يطالب الحكومة
بحل قضية تفريغات 2005
بعد استالم أموال المقاصة
غزة /االستقالل:
قال المتحدث باسم تفريغات  2005في المحافظات الجنوبية ،رامي
أبو ك���رش ،إنه بعد انهاء ملف اس���تالم أم���وال المقاصة يجب على
الحكومة حل جميع مش���اكل الموظفين وعلى رأسها ملف تفريغات
.2005
وأوض���ح أبو كرش في تصريح له يوم أم���س ،أن رئيس الوزراء محمد
سابقا أنه سيتم حل جميع مشاكل وقضايا الموظفين
اشتية تحدث
ً
بعد حل األزمة المالية للسلطة ،لذلك نطالبه باإليفاء بوعده وحل تلك
القضايا.
وبي���ن أبو كرش أنه يجب إعادة الحقوق لموظفين قطاع غزة التابعين
للس���لطة الفلس���طينية ،وإنهاء التمييز الجغرافي بين المحافظات
الشمالية والجنوبية.

وطنيّ ،
حول���ت قضيتهم إلى مس���اعدات اجتماعية
وإغاثية.
توصلت إليه
الذي
المخرج
هو
«هذا
الصحيفة:
وأضافت
ّ

السلطة خالل المباحثات مع الوسطاء األوروبيين ،حتى
ّ
العدو ما يعادل رواتبهم من أموال المقاصة».
ال َيقتطع
وكشفت مصادر فلس���طينية –بحسب الصحيفة -أن
الس���لطة بدأت فعليًا التمهيد لتعديالت من ش���أنها
ُ
قدر
تغيير طبيعة التعامل مع عائالت األسرى الذين ي ّ
بدال من تلقي األسرى
عددهم بسبعة آالف أس���ير ،إذ ً
قدر قيمته وفقًا لن���وع العملية الفدائية التي
راتب���ًا ُت ّ
َن ّفذها واألحكام التي يقضيها ُ(تمنح رتب عس���كرية
أحيانًا) ،سيكون التعامل معهم وفق الوضع االجتماعي
وعدد أفراد األسرة التي ُيعيلها األسير.
وأك���دت الصحيفة ،أنه ومن دون اإلعالن عبر وس���ائل
ّ
والمحررين» في إعداد
اإلعالم ،شرعت «هيئة األس���رى
استمارات لألسرى وعائالتهم في خطوة أولى لتطبيق
التصنيف الجديد للرواتب.
وعلى رغم نفي رئيس الهيئة قدري أبو بكر ذلك ،تؤكد
مصادر في حرك���ة «فتح» بدء الخط���وات التمهيدية
المذكورة قريبًا ،كشرط لوصول «المقاصة» كاملة وعودة
الدعم األميركي.

محلل اقتصادي :استمرار انخفاض الدوالر
يؤثر سلبًا على االقتصاد الفلسطيني
غزة  /االستقالل:
أكد المحلل االقتص���ادي مدير العالقات
العامة واإلع���الم بغرفة التجارة والصناعة
بمحافظة غزة ماهر الطباع ،أن االنخفاض
المستمر لس���عر صرف الدوالر األمريكي
جدا
مقابل الش���يكل له تأثيرات س���لبية ً
على االقتصاد الفلسطيني.
وقال الطب���اع في تصريح له ،إن االقتصاد
الفلسطيني س���يتأثر بشكل واضح حال
اس���تمرار انخفاض س���عر صرف الدوالر
وخصوصا قيمة
األمريكي مقابل الشيكل
ً
المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية
والتي تأتي جميعها بالعمالت األجنبية.
وح���ول توقع���ات البن���وك العالمية على

المدى البعيد التي أش���ارت إلى إمكانية
تراجع الدوالر ليصل إلى  3ش���واكل فقط
خالل عامي���ن أو ثالثة ،لف���ت الطباع إلى
أن توقع أدنى مع���دالت االنخفاض التي
ممكن أن يصل إليه س���عر صرف الدوالر
أمر صعب فاألس���باب والمتغيرات التي
نشهدها في هذه المرحلة كثيرة ومتقلبة.
وح���ول األس���باب الت���ي أدت إل���ى هذا
االنخفاض الش���ديد تاب���ع الطباع :هناك
أس���باب محلي���ة متعلق���ة باالقتص���اد
الفتا إلى أن
اإلس���رائيلي وأخرى خارجيةً ،
إعادة فتح األسواق اإلسرائيلية بعد إغالق
طويل نتيجة تفشي فيروس كورونا أحد
أهم األسباب المحلية.

أما فيم���ا يتعل���ق باألس���باب الخارجية
أش���ار الطباع إلى أن عدم االستقرار الذي
تبعا
نش���هده في الرئاس���ة األمريكي���ة ً
وأيضا عودة المس���تثمرين
لالنتخاب���ات،
ً
لألسهم والسندات والعمالت االفتراضية
بعد خسارة ترامب لالنتخابات األمريكية
وانتهاء الحرب التجاري���ة ،بعد لجوئهم
كمالذ آمن،
لفترات طويلة للدوالر والذهب
ٍ
ً
عالميا على
أسهم بقوة في ضعف الطلب
الدوالر.
ويش���هد س���عر صرف الدوالر األمريكي
ش���ديدا وصل
انخفاضا
مقابل الش���يكل
ً
ً
إلى  ،3.34ويعتبر االنهيار األعلى منذ 12
عاما.
ً

األونروا :سنضطر إلى دفع رواتب غير مركز دبي المالي العالمي يبرم
كاملة للموظفين في األقاليم الخمس اتفاقية مع أكبر مصرف «إسرائيلي»
رام الله /االستقالل:
قال الناطق باس���م وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلس���طينيين « األونروا « س���امي مشعشع ،يوم
أمس ،إن األونروا وللمرة األولى س���تضطر إلى دفع
رواتب غي���ر كامل���ة للعاملين فيها ف���ي األقاليم
الخمس.
وأض���اف مشعش���ع أن «هذا س���يكون صعبًا على
العاملين وأس���رهم وهذا مقلق ألنه س���يؤثر على
الخدمات األساس���ية والمباش���رة أو أجزاء منها من
بينها خدمات االستشفاء في لبنان وتوزيع المواد
الغذائية».
وأش���ار مشعش���ع إل���ى وج���ود «إجتم���اع للجنة
غد االثنين،
االستشارية للوكالة والذي سيعقد يوم ٍ
وس���يبحث العديد من الملفات الشائكة والصعبة
ف���ي ظل األوض���اع المالية الصعبة الت���ي تمر بها
األونروا».

وتابع مشعشع  ،أن النقطة األساسية التي سيتم
بحثها خالل االجتماع ستكون حول كيفية الخروج
م���ن المأزق المالي التي تعاني منه الوكالة من االن
وحتى نهاي���ة العام أمام عجز مالي يصل إلى 115
مليون منها  70مليون لدفع رواتب العاملين.
وبشأن إعالن بعض الدول ومنها إيرلندا وسويسرا
دعم األون���روا ماليًا ،أوضح مشعش���ع ب���أن الدعم
السويس���ري س���يذهب لتمويل الخدم���ات للعام
القادم والذي يليه ،أما الدعم االيرلندي فس���يكون
زيادة للدفعات للعام الحالي عقب نداء االستغاثة
الذي أطلقته األونروا.
ونوه إلى أن هذا االجتماع سكون الدافع للتحضيرات
التي بدأتها األونروا لعقد مؤتمر دولي بداية العام
القادم للنظر في االرتقاء بمستوى الخدمات وخلق
أساس مالي أكثر وضحًا وأرضية مالية يمكن التنبؤ
بها لعدة سنوات وليس لسنة واحدة.

بيروت /االستقالل:
أعلن مركز دبي المالي العالمي يوم أمس ،عن توقيعه اتفاقية
مع بنك هبوعليم ،وهو أكبر مصرف في «إسرائيل».
وأكد المكتب اإلعالمي لحكومة دبي في بيان له أن االتفاقية
المبرمة مع البنك اإلسرائيلي الذي يعمل في مجال الخدمات
المصرفي���ة للش���ركات واألف���راد ته���دف إلى «اكتش���اف
واالس���تفادة من مجموعة واس���عة من الفرص ذات المنفعة
المتبادلة» ،موضح���ا أن هذه االتفاقية س���تتيح لمركز دبي
المال���ي العالمي «زيادة تأثيره اإليجابي في تعزيز فرص نمو
االقتصاد اإلماراتي ،فضال عن زيادة مساهمة قطاعي التمويل
واالبتكار فيه».
كما أش���ار البيان إلى أن االتفاقية الجديدة التي تتيح ألكبر
مصارف إس���رائيل إقام���ة أول حضور إقليمي ل���ه خارج بلده
«س���تدعم رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مس���تقبل
القطاع المالي من دبي».
وأكد البي���ان أن بنك هبوعليم س���يصبح جزءا من الش���بكة
العالمية التي يقيمه���ا المركز المالي مع المصارف والمراكز

المالي���ة والهيئات التنظيمية والش���ركات التي تعمل على
«إحداث تغييرات إيجابية في القطاعين المالي والتكنولوجي
بتبني أعلى المعايير القانونية والتنظيمية والتشغيلية».
وأبدى البيان قناعة مركز دبي المالي العالمي وبنك هبوعليم
بأهمية تبادل المعرفة واس���تضافة الوف���ود وتعزيز إقامة
فعاليات األعم���ال ذات الصلة ،مؤكدا أن خبراء االس���تثمار
والتكنولوجيا المالية من المصرف اإلس���رائيلي ُ
س���يدعون
إلى المش���اركة في فعاليات حصرية مثل يوم المس���تثمر
المرتقب الذي ينظمه برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز
دبي المالي.
وأعرب الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي،
عارف أميري ،عن أمل المركز في أن تتيح االتفاقية الجديدة
«فرصة مثالية مش���تركة لتس���ريع أجندة مستقبل القطاع
المال���ي وتحفيز االبتكار» ،فيما وصف الرئيس التنفيذي في
بنك هبوعلي���م ،دوف كوتلر ،االتفاقية بأنه���ا «عالمة بارزة»،
قائال« :إنه لشرف كبير أن نكون أول بنك إسرائيلي يبني هذا
الجسر المهم لالبتكار».
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السودان يعلن عدم مشاركته في اجتماع حول سد النهضة
الخرطوم /االستقالل:
أعلن السودان ،يوم أمس ،عدم حضوره جلسة وزارية
تتعل���ق بالمفاوضات حول مش���روع س���د النهضة
اإلثيوبي تأكيدا العتراضه الس���ابق على طريقة سير
المفاوضات بين الدول الثالث.
وبحس���ب وكالة األنباء الس���ودانية ،قالت وزارة الري
السودانية في بيان أن «السودان قرر عدم المشاركة
في االجتماع الوزاري حول س���د النهضة الذي تمت
الدعوة لعقده بعد ظهر اليوم السبت».
وأكد وزير الري الس���وداني ياس���ر عباس ،في رسالة
بعث به���ا إلى بيكلي سليش���ي ،نظي���ره اإلثيوبي،
«على موقف الس���ودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء
االتحاد األفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة
بين األطراف الثالث���ة ،وأن الطريقة التي اتبعت في
التف���اوض خالل الجوالت الماضي���ة أثبتت أنها غير
مجدية».
وجددت الرس���الة التأكيد على «تمس���ك الس���ودان

بالعملي���ة التفاوضي���ة برعاي���ة االتح���اد األفريقي
للتوص���ل التف���اق قانون���ي ملزم وم���رض لألطراف
الثالث���ة ،إعماال لمب���دأ الحلول األفريقية للمش���اكل

الحكومة اإلثيوبية تعلن السيطرة
على مدينة أخرى في إقليم تيغراي
أديس أبابا /االستقالل:
أعلنت الحكومة اإلثيوبية ،يوم أمس ،أن
قواتها «أحكمت الس����يطرة على مدينة
آديغرات» ،ضمن إطار حملة عس����كرية
تنفذها في إقلي����م تيغراي المعارض
شمال البالد.
وذك����ر مكت����ب لجن����ة حال����ة الطوارئ
الحكومي����ة ،في بيان عبر حس����ابه على
«تويت����ر» ،أن «مدين����ة آديغرات حررت
بالكامل من عناصر الجبهة الش����عبية
لتحرير تيغراي» ،مضيف����ا أن «القوات
الحكومي����ة تواصل التق����دم نحو مركز
اإلقلي����م مدينة ميكيل����ي الواقعة على
بعد نحو  115كلم».
ونف����ى المكت����ب مزاع����م مفاده����ا أن
االجتماع����ات التي س����يعقدها رئيس
الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد مع مبعوثين
لرئي����س االتح����اد األوروب����ي س����يريل

رامافوزا س����تتناول وساطة بين حكومة
أديس أبابا و»الجبهة الشعبية لتحرير
تيغراي».
ويأت����ي ذل����ك بع����د إع����الن الحكومة
اإلثيوبية عن انت����زاع قواتها مدينتي
أكس����وم وأدوا في اإلقلي����م الواقع عند
الحدود مع إريتريا والسودان.
وأعلن رئيس الوزراء اإلثيوبي ،آبي أحمد،
قبل نحو أسبوعين ،الحرب على الجبهة
الش����عبية لتحرير تيغراي ،بعدما قال
إنها هاجمت معسكرا للجيش وحاولت
سرقة معداته.
وأودى الص����راع بحي����اة المئ����ات ،وربما
األلوف ،من الجانبين ودفع نحو  30ألفا
للفرار إلى السودان وأثار الشكوك حول
سمعة أحمد ،أصغر زعماء أفريقيا سنا،
الحائز عل����ى جائزة نوبل للس����الم عام
 ،2019إلبرامه اتفاق سالم مع إريتريا.

األفريقية».
واستأنفت األطراف الثالثة مصر وإثيوبيا والسودان،
مباحثات حول س���د النهضة اإلثيوبي برئاسة وزراء

علييف يؤكد التزام باكو ويريفان
باتفاق وقف إطالق النار في قره باغ
باكو /االستقالل:
أكد الرئي���س األذربيجاني إلهام علييف
على التزام باكو ويريف���ان باتفاق وقف
إطالق النار في قره باغ ،مش���يدا بجهود
روس���يا لتحقيق االس���تقرار في الوضع
وإجراءات قوات حفظ الس���الم الروسية
في المنطقة.
وقال علييف خالل لقائه مع وزير الدفاع
الروسي سيرغي ش���ويغو في باكو ،يوم
أمس« ،تمت مناقشة القضايا المتعلقة
بتنفي���ذ البي���ان الثالث���ي ال���ذي وقعه
رؤس���اء روس���يا وأذربيجان ورئيس وزراء
أرميني���ا .ونعتقد أنه يت���م تنفيذ بنود
االتف���اق بنج���اح ،وهذا يدل م���رة أخرى
على اس���تعداد الجانبي���ن األذربيجاني
واألرميني لوضع ح���د للنزاع طويل األمد
والدخ���ول في البحث عن حل سياس���ي
لألزمة».

باإلضافة إل���ى ذلك ،أع���رب علييف عن
امتنانه لش���ويغو وبوتين «لمشاركتهما
النشطة في إعداد واعتماد هذه الوثيقة
الهامة».
وقال ش���ويغو خ���الل لقائه م���ع رئيس
ال���وزراء األرميني نيكول باش���نيان في
يريف���ان« ،إن الحفاظ على الس���الم في
منطقة قره ب���اغ يعتبر أح���د األولويات
بالنس���بة لنا ،ونحن نتخذ جميع التدابير
لدع���م االس���تقرار ف���ي المنطق���ة ،وقد
أش���رتم إلى عدد من األعمال التي نقوم
بتنفيذها ،م���ن بينها تب���ادل جثامين
الضحاي���ا ،وتبادل األس���رى والمعتقلين
لكي يتمكنون من العودة إلى ذويهم».
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى عودة أكثر
من  7أالف نازح إلى منازلهم في قره باغ.
كما دعا وزير الدفاع الروسي وزير الدفاع
األرمين���ي لتنظي���م رقاب���ة صارمة على

 8قتلى وجرح العشرات بقصف في أفغانستان وأمريكا تحذر رعاياها
كابول /االستقالل:
أعلنت وزارة الداخلي���ة األفغانية ،يوم
أمس ،مقتل  8أش���خاص بقصف طال
مناط���ق ع���دة بالعاصمة كاب���ول ،وقد
نف���ت حركة طالبان مس���ؤوليتها عنه،
فيما حذرت الس���فارة األمريكية من أن
التهديدات ضد المواطنين األمريكيين
باتت خطيرة.
وقال الناطق باسم الوزارة ،طارق آريان،
إن « 8مدنيين استش���هدوا وجرح 31
آخرون ،في حصيلة أولية ،بعد أن أطلق
اإلرهابي���ون  23صاروخا يوم أمس على
عدة مناطق سكنية في كابول».
ونف���ت حركة طالبان مس���ؤوليتها عن
الهج���وم ،وقال���ت ،في بي���ان« ،ال صلة
لمجاهدي اإلمارة اإلس���المية بالهجوم
الصاروخي علی مدين���ة کابول ،نحن ال
نأذن بضربات عش���وائية ف���ي مناطق

الموارد المائية في الدول الثالث ،في مطلع الش���هر
الجاري ،حيث تولى السودان تنظيم االجتماع»،
وحث الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،مؤخرا ،الدول
الث���الث على التوص���ل التفاق حول س���د النهضة،
محذرا من احتمال قيام مصر (بتفجير) الس���د حفاظا
على حقوقها المائية.
وبدأت إثيوبيا تش���ييد س���د النهضة عل���ى النيل
األزرق عام  ،2011وتخشى مصر من تأثير السد على
حصتها من المي���اه ،والبالغة  55.5مليار متر مكعب
س���نويا ،تحصل على أغلبها من النيل األزرق.
وعل���ى الرغم من توقي���ع إعالن للمب���ادئ بين مصر
والس���ودان وإثيوبيا ،حول قضية س���د النهضة في
آذار /مارس  ،2015وال���ذي اعتمد الحوار والتفاوض
سبيال للتوصل التفاق بين الدول الثالث حول قضية
مياه النيل وس���د النهضة ،إال أن المفاوضات ،والتي
رعت واش���نطن مرحلة منها ،لم تسفر عن اتفاق منذ
ذلك الحين.

سکنية مزدحمة».
ودع���ت الس���فارة األمريكي���ة رعاياها
بتجنب الس���فر ألفغانس���تان نتيجة
«الوض���ع غير المس���تقر ألبع���د حد»،
وقالت ،في بيان ،إن األمريكيين الذين
يجرون حاليا زيارة للب���الد «ربما يودون
النظر في مغادرة البالد» ،محذرة من أن
التهديدات ضد المواطنين األمريكيين
«خطيرة».
من جانبها قدمت الرئاس���ة األفغانية
التعازي ألسر الضحايا في بيان ،داعية
مجل���س األم���ن التابع لألم���م المتحدة
للمناداة بوقف إطالق النار في البالد.
وش���دد الرئي���س أش���رف غن���ي على
«أهمية تنفيذ عقوب���ات كأداة إلنجاح
المفاوضات مع طالبان» ،مش���يرا إلى أن
العقوبات س���تكون ذات فعالية فقط
ف���ي حالة ربط التغير في آلية الس���الم

الحالية بإحراز تقدم».
يذك���ر أن أعمال العن���ف ال تزال قائمة
في ه���ذه البالد الت���ي مزقتها الحرب،
حت���ى بالتزام���ن م���ع عق���د محادثات
س���الم بين وفد من الحكومة األفغانية
وممثلين لطالبان في العاصمة القطرية
الدوحة .ويحاول مسلحو طالبان اجتياح
م���دن صغي���رة أو أحياء بجمي���ع أنحاء
أفغانستان ،وتعزيز مواقعهم ،والقيام
كر ّ
بعمليات ّ
وفر ضد قوات األمن.
وقال���ت األم���م المتح���دة ،ف���ي تقرير
أصدرته مؤخ���را ،إن م���ا يناهز  6آالف
أفغان���ي قتلوا وجرحوا خالل األش���هر
التس���عة األولى من العام الجاري رغم
انط���الق مفاوضات الس���الم ،وبينت أن
هذا الرق���م على الرغم م���ن ذلك يظل
أقل بنس���بة  30بالمئة من ذات الفترة
الزمنية من العام الماضي.

االلت���زام بنظام وقف إطالق النار في قره
باغ لتجنب االستفزازات.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية
روس���يا ،اتفاق���ا لوقف إط���الق النار في
ناغورني ق���ره باغ ،دخل حيز التنفيذ في
ال�  10من نوفمبر�/شرين الثاني الجاري،
وأعل���ن الكرملي���ن أن الرئيس الروس���ي
فالديمي���ر بوتين ونظي���ره األذربيجاني
إله���ام عليي���ف ورئي���س وزراء أرمينيا
نيكول باش���ينيان وقعوا إعالنا مشتركا
حول وقف ش���امل إلط���الق النار في قره
باغ.
وين���ص إعالن وق���ف إطالق الن���ار على
توقف الق���وات األرمينية واألذربيجانية
عن���د مواقعها الحالية ،وانتش���ار قوات
حفظ السالم الروس���ية على امتداد خط
التم���اس في قره باغ والممر الواصل بين
أراضي أرمينيا وقره باغ.

وزير الدفاع التركي :تصرفات
اليونان في بحر إيجه تتنافى
مع مبادئ حسن الجوار
انقرة /االستقالل:
ق���ال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ،إن اليونان تتجاهل يد تركيا الممدودة
بالصداقة لها ،معتبرا أن محاولة إظهار األعمال التقنية التي تقوم بها السفن
التركية في ش���رق المتوس���ط على أنها تحريضية وتس���بب التوتر هو أمر ال
ينسجم مع القيم األخالقية ،كما أنها تتنافى مع مبادئ حسن الجوار.
وق���ال أكار ،في كلمة ألقاها خالل زيارته إلى ش���ركة صناعة الطيران التركية
يوم أم���س« ،تقوم اليونان بتس���ليح الجزر في بحر ايجه بش���كل يتنافى مع
القان���ون الدولي ويتم التغاضي عن أعمال اليونان في الجزء الذي ال يقع تحت
سيادتها».
وأضاف« :بالمقابل يتم إظهار أعمال س���فننا العلمية والتقنية ش���رقي البحر
المتوسط على أنها استفزازية» ،واصفا ذلك بأنه أمر غير أخالقي.
وتاب���ع وزير الدفاع الترك���ي «موقف اليونان الخاطئ ال يليق بعالقات حس���ن
الج���وار ،وهي تقوم بتصرف���ات خاطئة حيال يد الصداقة الت���ي نمدها لها»،
مؤك���دا أن بالده «تؤيد الحل السياس���ي والحوار وعالقات حس���ن الجوار ،وقد
أظهرت نواياها الحسنة بهذا الشأن».
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ك ّرم الصحف والفضائيات

هنية يمنح اتحاد دير البلح مكافأة الفوز بلقب كأس اليد
غزة /االستقالل:
قدم عبد السالم هنية عضو المجلس األعلى
للشباب والرياضة ،مكافأة مالية لنادي اتحاد
دي����ر البلح بع����د فوزه بلق����ب كأس المرحوم
”أحمد الكرد» لك����رة اليد ألندية المحافظات
الجنوبية ،في قاعة مطعم «س����يدار» بمدينة
غزة ،كما ك����رم الصح����ف والفضائيات على
جهودها ف����ي التغطي����ة اإلعالمي����ة وإبراز
النشاط الرياضي طوال الموسم الرياضي  ،و
من ضمنها صحيفة « االستقالل «
وحضر الحفل جمال أبو يوسف رئيس اتحاد
كرة اليد ،ومعاذ أبو سليم رئيس نادي اتحاد
دير البلح ،واإلعالميين المكرمين عن الصحف
والفضائيات.
وق����ال هنية خ����الل كلمته بالحف����ل إن أزمة
«كورون����ا» ألقت بظاللها عل����ى كافة مناحي
الحياة ومنها النشاط الرياضي ،ووجه الشكر
لوزارة الداخلية وجهاز الشرطة ووزارة الصحة
والطواقم الطبية التي تبذل للحد من تفشي
الوباء.
وأض����اف هنية قائال »:نحتفل اليوم بتكريم
بطل كأس كرة اليد اليوم برغم وباء «كورونا»
لنكرم من يستحق التكريم فرسان الموسم
الرياضي أبطال ال����دوري والكأس ،نتمنى أن
يحالفهم التوفيق من أجل تمثيل فلسطين
في البطوالت العربية».

وأش����اد بإدارة النادي ونجوم الفريق والجهاز
الفني لم����ا قدموه خالل الموس����م والتتويج
بلقب الدوري والكأس.
كما أش����اد باتح����اد كرة اليد ولج����ان االتحاد
لدوره����م ف����ي اس����تقرار وانتظ����ام بطوالت

االتحاد.
كما حي����ا هنية اإلعالميين على ما قدموه من
جهد إلبراز النش����اط الرياض����ي ،وقال» :كان
واج����ب علين����ا تكريم من ينقل لن����ا الصورة
والخب����ر البعض ال يعرف أن فلس����طين بها

ً
موسى يقطع شوطًا كبيرا نحو
االحتراف بالدوري المصري

القاهرة/االستقالل
ً
كبي���را نحو الحص���ول على خدمات
ش���وطا
قط���ع االنتاج الحربي
ً
المحترف الفلسطيني بدر موسى خالل فترة االنتقاالت الصيفية
الحالية.
وعلمت تقارير من مصدر مطلع في الجهاز الفني لإلنتاج الحربي،
أن مخت���ار مخت���ار المدير الفن���ي للفريق ،طلب خض���وع الالعب
لالختب���ارات الفنية في التدريبات بعد ترش���يحه من جانب أحد
وكالء الالعبين.
ويلعب بدر موس���ى في صف���وف فريق خدمات رفح ،ويش���ارك
بالفعل في التدريبات الجماعية بجانب الوديات مع اإلنتاج الحربي.
ومن المقرر أن يحسم اإلنتاج الحربي موقفه النهائي من الصفقة
خالل الساعات القليلة القادمة.
وكان اإلنتاج قد دعم مركز رأس الحربة بالتعاقد مع أحمد حس���ن
قادما من سموحة.
مكي في صفقة انتقال حر ً

حي����اة ورياضة ومواهب ف����ي كافة األلعاب»،
مضيفا أن اإلع����الم الرياضي قدم الكثير من
أجل دعم المس����يرة الرياضية واس����تقرارها،
ولدينا نماذج رائع����ة في التغطية من خالل
البرامج والتقارير الصحفية والصور.

وتط����رق أيضا للموس����م الرياض����ي الجديد،
وأعلن أن الدوري في موعده المقرر يوم ()27
الجاري ،مع اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتأمين
الالعبين والمنظومة الرياضية ،وقال »:يجب
أن نلتزم جميعا بالكمامة والتعقيم ،هناك
عقوبات س����يتم اتخاذها بح����ق من يخالف
التعليمات ،والتش����ديد بمعاقبة من يقوم
بالتجمعات واالحتفال بعد الفوز بالمباريات،
بحيث يتم تجميد مشاركة الفريق وشطب
نتائجه في المنافس����ة وتحوي����ل الالعبين
المخالفين بالتجمهر واالحتفال لإلجراءات
القانونية».
وأش����ار إلى أن جميع الالعبين سيخضعون
للفح����ص الطب����ي ومن����ع من تظه����ر عليه
األعراض من اللعب ،منوها إلى أن المسحات
الطبية الخاص����ة بفحص كورونا س����تكون
متوفرة خالل أيام للبدء في فحص الالعبين.
وفي نهاية الحفل تسلم رئيس نادي اتحاد
دير البلح مكافأة الفوز بالكأس بقيمة ()3500
شيكل ،كما تس����لم اإلعالميون عن الصحف
والفضائيات درع المجلس األعلى للرياضة.
يذك����ر أن الفضائيات التي ج����رى تكريمها
هي « :تلفزيون فلسطين ،األقصى ،فلسطين
الي����وم ،الكوفية ،القدس الي����وم ،أمواج» .أما
الصحف هي  »:االستقالل  ،فلسطين ،األيام،
القدس ،الحياة الجديدة ،الرسالة».

ميالن وآرسنال يستهدفان سوبوسالي
ندن /االستقالل:
يواجه نادي ميالن منافس���ة قوية من آرس���نال لالعب خط
وسط سالزبورج دومينيك زوبوس���زالي والذي نال اهتمام
العديد من األندية بعد مستوياته األخيرة.
وحس���ب صحيفة الميرور اإلنجليزية فإن الالعب المطلوب
وخاصة بع���د أن قاد
ف���ي ري���ال مدريد نال اهتمام���ًا أكبر
ً
منتخب المجر لنهائيات كأس األمم األوروبية.
وأضافت الصحيفة أن آرس���نال يجري مفاوضات لتفعيل
الش���رط الجزائي في عقد دومينيك في س���وق االنتقاالت
الش���توية في يناير ولكن مقابل مبلغ يبلغ فقط حوالي 8
ماليين يورو ،مع دفع  16مليون آخرين على مدى  3سنوات.
ُويفكر نادي ميالن كذلك ف���ي القيام بصفقة التعاقد مع
زوبوس���زالي بنفس الطريقة ،حيث كان الروسونيري يطارد
الالعب المجري الدولي منذ فترة طويلة.
وأكد ماركو روس���ي مدرب المجر أن زوبوس���زالي كان قريبًا
جدًا من الروس���ونيري عندما كانوا على وشك تعيين رالف
رانجنيك مدربًا جديدًا لميالن قبل أن تس���تقر اإلدارة على
استمرار ستيفانو بيولي.

يذكر أن الالعب البالغ من العمر  20عامًا انتقل إلى مستوى
آخر من االهتمامات في هذه الش���هور وم���ن المتوقع أن
يغادر فريقه النمساوي إما في يناير أو في الصيف المقبل.

انتفاضة تشيلسي تستمر ليصعد لقمة الدوري اإلنجليزي مؤقتًا
لندن /االستقالل:
حقق تشيلس���ي فوزًا مس���تحقًا على نيوكاسل
يونايتد خارج ميدانه على ملعب سانت جيمس
بارك بهدفين نظيفين للنادي اللندني األزرق.
ونجح تشيلس���ي في الصعود إلى صدارة جدول
ترتيب ال���دوري اإلنجليزي الممتاز مؤقتًا برصيد
 18نقطة بعد هذا االنتصار وعليه انتظار نتائج
فرق توتنهام وليستر سيتي وليفربول.
جاء اله���دف االول في الدقيق���ة  10عبر هدف
عكسي من فيديريكو فيرنانديز العب نيوكاسل

وج���اء اله���دف الثاني م���ن تام���ي أبراهام في
الدقيقة .65
بشكل كبير
لعب البلوز مباراة متميزة وس���يطر
ٍ
على الكرة من���ذ بدايتها ،وكان���ت هناك فرص
عدي���دة يمك���ن أن يس���جلها عبر تيم���و فيرنر
لكن جاء اله���دف الوحيد في هذا الش���وط من
الني���ران الصديق���ة لنيوكاس���ل عب���ر المدافع
األرجنتين���ي فيديريكو فيرناندي���ز الذي حاول
إعاقة بن تشيلويل ظهير تشيلسي من التقدم
والتسجيل.

وواصل فريق المب���ارد الهيمنة على الكرة بينما
اعتمد أصحاب األرض على الهجمات المرتدة في
الش���وط الثاني ،وأضاع المهاجم األلماني تيمو
فيرنر فرصة التس���جيل مرة أخرى من انفراد تام
بدال من التسجيل لتضيع
قرر به التمرير لزميله ً
فرصة تأكيد الفوز.
ولك���ن عن���د الدقيق���ة  65صنع فيرن���ر الحدث
بمجه���ود فردي رائع للغاي���ة وتمريرة وضع بها
أبراه���ام في مواجهة الحارس ولم يجد المهاجم
اإلنجليزي صعوبة في هز الشباك.

كما هدد حكيم زياش مرمى الحارس كارل دارلو
وكاد أن يضيف الهدف الثالث ،كما سجل فيرنر
هدفًا من تمريرة للنجم المغربي ولكن تم إلغاءه
بداعي التسلل ،كما كانت لماسون ماونت محاولة
قريبة للغاية من المرمى.
ومع تفوق تشيلس���ي الواض���ح وبحثه عن مزيد
من األهداف مع تراجع نيوكاس���ل للخلف تأكد
انتصار البلوز المس���تحق ال���ذي حقق انتفاضة
كبي���رة بتحقيقه  3انتص���ارات على التوالي في
البريميرليج.
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إصابتان في اعتداءات لالحتالل بجنين ومستوطنون يهاجمون منزال جنوب الخليل
الضفة المحتلة /االستقالل:
أصيب ش���ابان فلس���طينيان الس���بت ،في اعتداءات
لقوات االحتالل «اإلس���رائيلي» في جنين ،فيما هاجم
منزال جنوب الخليل.
مستوطنون اً
فق���د أصي���ب ش���اب برص���اص ق���وات االحت���الل
«اإلس���رائيلي» واعتقل آخر السبت في حي الجابريات
بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مص���ادر محلية ،بأن قوة مما تس���مى بوحدة
يمام اإلس���رائيلية داهمت ح���ي الجابريات واعتقلت
الشاب إبراهيم جميل الس���عدي في الثالثينات من
عمره.
وتخلل عملي���ة اقتحام الح���ي ومحاصرته مواجهات
عنيفة بين العش���رات من الش���بان وجن���ود االحتالل
الذي���ن أطلقوا وابال م���ن القنابل الغازي���ة والصوتية
والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.
وأس���فرت المواجه���ات ع���ن إصابة ش���اب برصاصة
معدني���ة في منطقة البطن تم نقله ألحد المش���افي،
كما أصيب العديد من الشبان باالختناق.
كذل���ك دهمت قوات االحتالل ع���دة منازل ،عرف من

أصحابه���ا :ناصر ح���ازم ،ومجدي جميل الس���عدي،
وكذلك دهمت رياض األطفال.
والمعتق���ل الس���عدي ه���و ش���قيق الش���هيد نافع
الس���عدي الذي ارتقى خالل مداهمة قوات االحتالل

منزل األسير جمال أبو الهيجا في محاولة منها آنذاك
الغتيال الشهيد حمزة أبو الهيجا.
كم���ا أصيب عامل من جنين بج���روح ،عصر أمس ،اثر
اعت���داء جنود االحتالل عليه بالضرب لدى مروره قرب

فتحة في جدار العنصري قرب بلدة عانين الحدودية
غرب جنين .
وأفاد شهود عيان ،أن العامل معتز عبد اللطيف أحمد
التاي���ه  27عام���ًا  ،فوجيء بجن���ود االحتالل ينصبون
كمين���ًا للعمال قرب عانين ،وقد احتجزوه وضربوه مما
أدى الصابته بج���روح ورضوض ،وأدخل مستش���فى
الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين للعالج .
إلى ذلك ،هاجم عشرات المستوطنين ،بحماية جنود
االحتالل اإلس���رائيلي ،يوم أمس ،قري���ة التوانة في
مسافر يطا جنوب الخليل.
وقال الناش���ط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد
العم���ور ،إن ع���ددا من مس���توطني «حف���ات ماعون»
المقامة على أراض���ي المواطنين ،هاجموا بحماية من
جن���ود االحتالل المدججين بالس���الح القرية ،وحاولوا
االعت���داء على من���زل المواطن حاتم مخام���رة ،وعلى
نشطاء الحماية ،وشتموهم بألفاظ نابية.
وأش���ار إلى أن النشطاء وأهالي القرية تصدوا لهجوم
المس���توطنين ،ما أدى إلى إصاب���ة مواطن برضوض
طفيفة.

جامعة اإلسراء تعقد لقاء للجنة العلمية لمؤتمر «منظمة التعاون االسالمي والقضية الفلسطينية»
غزة /االستقالل:
لقاء عبر
نظمت جامعة اإلس����راء في غ����زة ،اً
تقني����ة الزووم م����ع أعضاء اللجن����ة العلمية
للمؤتم����ر الذي تنظم����ه الجامع����ة بعنوان
«منظم����ة التع����اون االس����المي والقضي����ة
الفلس����طينية» ،بالتع����اون م����ع الجامع����ة
الوطنية الماليزي����ة  -ماليزيا ،ومركز المنارة
للدراسات واألبحاث  -المغرب ،والمزمع عقده
في األول والثاني من ديسمبر القادم.
وافتتح د .عالء محمد مطر عميد كلية العلوم
اً
مرحبا
اإلنس����انية ورئي����س المؤتمر اللق����اء
بأعض����اء اللجنة العلمية م����ن األكاديميين
والمختصين في مجال السياس����ة والقانون

وغيرها من العلوم االجتماعية األخرى.
وأوض����ح د .مط����ر أن المؤتم����ر ج����اء ف����ي
س����ياق اس����تراتيجية الجامعة على تنظيم
مؤتمرات تختص ب����دور المنظمات الدولية
ف����ي دع����م القضي����ة الفلس����طينية ،حيث
نظم����ت الكلية في الس����نتين الس����ابقتين
مؤتمرين على التوالي األول بعنوان« :األمم
المتحدة والقضية الفلس����طينية» ،والثاني
بعن����وان« :جامعة ال����دول العربية والقضية
الفلس����طينية» ،بهدف التركيز على أهمية
الدور ال����ذي تؤدي����ه ه����ذه المنظمات في
دعم القضية الفلس����طينية وبما ينس����جم
مع توجهات دولة فلس����طين في التوس����ع

اليوم ..االحتالل يجري مناورة
عسكرية بغالف غزة
القدس المحتلة /االستقالل:
ذكرت مصادر عس���كرية إسرائيلية ،مساء الس���بت ،أن مناورة عسكرية كبيرة
ستجري في جنوب فلسطين المحتلة عام  ،1948تتركز في «غالف قطاع غزة»،
ابتداء من اليوم األحد ولعدة أيام.
اً
وذكرت المصادر ،أن المناورة ستس���تمر لعدة أيام وس���يالحظ خاللها حركة
نشطة لقوات جيش االحتالل في الغالف.
أيضا شرطة االحتالل وتشمل إغالق طرق
وبينت أن المناورة ستش���ترك فيها اً
في منطقة الغالف .ولفتت إلى أنه سيسمع أصوات إطالق نار وانفجارات في
مسبقا»
المناورة «المخطط لها
اً

توقيع عقد بناء حي
استيطاني غربي نابلس
القدس المحتلة /االستقالل:
كشف مسؤول مس���توطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة ،مساء السبت ،عن
توقيع عقد األسبوع الماضي لبناء حي استيطاني جديد غربي مدينة نابلس.
بناء  32وحدة اس���تيطانية داخل
وقال يوس���ي داغان ،إن المش���روع يش���مل اً
مستوطنة «شافي شومرون» غربي نابلس.
اً
مؤخ���را إن حكومة بنيامين
وكان���ت تقارير إعالمية إس���رائيلية وأمريكية قالت

نتنياه���و تس���تغل األيام األخيرة من حك���م الرئيس األمريك���ي دونالد ترمب
لمضاعفة األعمال االستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

لالنضمام للمنظمات الدولية بعد حصولها
على دولة مراقب في األمم المتحدة.
وأضاف« :س����نعمل جاهدين على استمرار
انعقاد ه����ذا النوع من المؤتمرات بش����كل
دوري لتصب����ح البح����وث المش����اركة ف����ي
المؤتم����رات والت����ي ستنش����ر ف����ي مجلة
جامع����ة اإلس����راء للمؤتم����رات العلمي����ة،
متخصص����ا لألكاديميين والباحثين
مرجعا
اً
اً
والمهتمين وصناع القرار».
ولفت د .مطر إلى أن المؤتمر يهدف بشكل
رئيسي إلى التعرف على دور وعالقة منظمة
التعاون اإلس����المي بالقضية الفلسطينية،
وتس����ليط الض����وء عل����ى التحدي����ات التي

تواجه دور المنظم����ة تجاه القضية ،للخروج
بمقترح����ات وتوصي����ات قابل����ة للتنفي����ذ
يمكن االس����تفادة منها ف����ي دعم القضية
الفلسطينية.
م����ن جهته توج����ه رئيس اللجن����ة العلمية
للمؤتم����ر ورئيس مركز المنارة للدراس����ات
واألبح����اث  -المغ����رب الدكت����ور رض����وان
العنبي ،بالش����كر إلى جامعة اإلس����راء على
جهودها العلمية في المؤتمرات المتعددة
وأثنى على جهود كلية العلوم اإلنس����انية
واهتمامها بالباحثين والبحوث العلمية.
وأضاف« :ما يلف����ت النظر في هذا االجتماع
ه����و اإلرادة الت����ي عب����ر عنه����ا األس����اتذة

والباحثين لتحقيق أهداف المؤتمر والخروج
بتوصيات واقعية وعملية ،ومما ال شك فيه
أن هذه المنهجية التواصلية ستساهم في
تجوي����د مخرجات المؤتمر م����ن خالل انتقاء
البحوث المحكمة وفق معايير موضوعية».
وبدوره����م ،ق����دم أعض����اء اللجن����ة العلمية
الشكر لجامعة اإلس����راء وشركائها لتنظيم
المؤتم����ر في ه����ذا الوقت الحس����اس الذي
تمر ب����ه القضي����ة الفلس����طينية في ضوء
المتغي����رات اإلقليمية والدولي����ة الراهنة،
مؤكدين على أهمية المؤتمر في تعزيز دور
منظمة التعاون اإلسالمي في دعم القضية
الفلسطينية.

االحتالل يعتقل شابين على حدود غزة
غزة /االستقالل:
اعتقل���ت ق���وات االحتالل «اإلس���رائيلي» ،مس���اء
الس���بت ،مواطنين لدى اجتيازهما السياج األمني
الفاصل لقطاع غزة.
وقالت وس���ائل إع���الم عبرية :إن ق���وات االحتالل

اعتقلت مواطنين اجتازا الس���ياج األمني ش���رقي
قطاع غ���زة باتجاه األراضي الفلس���طينية المحتلة
عام .1948
وقال شهود عيان :إن قوات االحتالل فتحت نيران
أسلحتها الرشاشة تجاه فلسطينيين قرب السياج

الحدودي شرقي خانيونس (جنوبي قطاع غزة) دون
أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح.
وبين الحين واآلخر تعلن ق���وات االحتالل اعتقال
قواتها لفلس���طينيين يتسللون من قطاع غزة إلى
أراضي .48

البرلمان التركي يدين زيارة «بومبيو» لمستوطنة «إسرائيلية» بالضفة
نقرة  /االستقالل:
أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى ش���نطوب زيارة
وزي���ر الخارجي���ة األمريك���ي مايك بومبيو مس���توطنة
إسرائيلية «غير قانونية» بالضفة الغربية المحتلة.
وقال ش���نطوب في تغري���دة له عبر «تويت���ر»« :البطة
اً
خاطئا».
العرجاء تترك أثرا اً

وأض���اف «وحدهم سياس���يو البطة العرج���اء هم من
يزورون مستوطنة غير قانونية بحسب القانون الدولي.
إنها زيارة استفزاز ،وليست من أجل السالم .أدينها».
ويطلق وصف «البطة العرجاء» ف���ي الواليات المتحدة
على السياس���يين المنتهية واليتهم أثناء انتظارهم
مدة حكمهم.
انتهاء ّ

والخميس ،زار بومبيو مس���توطنة «بس���غوت» بالضفة
الغربي���ة المحتلة ،في أول زي���ارة يجريها وزير أمريكي
إلى مستوطنات الضفة.
وس���بق لواش���نطن أن أعلنت في  19نوفمبر /تش���رين
تعد االس���تيطان باألراضي
ِ
تعد ّ
اآلخ���ر  ،2019أنها لم ُ
الفلسطينية المحتلة «غير قانوني».

«داخلية غزة» :فتح معبر رفح لمدة  3أيام بدءًا من الثالثاء
غزة /االستقالل:
أعلن����ت وزارة الداخلي����ة واألم����ن الوطني في
غزة ،مساء الس����بت ،عن فتح معبر رفح الرابط
بي����ن القط����اع وجمهورية مص����ر العربية في
اً
استثنائيا هذا األسبوع.
االتجاهين ثالثة أيام
وأفادت المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في
تصري����ح مقتضب ب�»فتح معب����ر رفح  3أيام

ف����ي االتجاهين من الثالث����اء حتى الخميس
( 26-24نوفمبر)» .وكانت السلطات المصرية
فتحت معبر رفح أربعة أيام مطلع هذا الشهر
( 5-2نوفمب����ر) .وغادر القطاع  3171مس� اً
���افرا
خالل الم����دة المذك����ورة ،فيما وص����ل 1337
آخرون ،بينما أرجعت السلطات المصرية 171
مس� اً
���افرا .ومنذ منتصف مارس /آذار الماضي،

ُفت����ح معبر رفح بش����كل جزئي عل����ى فترات
لتس����هيل وصول العالقين وس����فر الحاالت
اإلنسانية ،وفق إجراءات ُمشددة لمنع انتشار
فيروس كورونا.
يوما ُوأغلق
ومن����ذ بدء العام فتح معبر رفح  84اً
 242معظمها بسبب إجراءات الحد من تفشي
كورونا.
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الحكم ّ
لسيدة بتعويض نتيجة
مواد مسرطنة في بودرة األطفال
نيويورك /االستقالل:
ّ
تعويضيًا لصالح سيدة.
حكمت محكمة في والية نيويورك ،حكما
ضد ش���ركة “جونس���ون آند جونس���ون” ،بعدما ّادعت الس���يدة
بمادة “األسبستوس” ،والتي تستخدم في
إصابتها بالس���رطان
ّ
مسحوق األطفال الذي تنتجه الشركة.
وبحسب قناة “روس���يا اليوم” ،صدر الحكم بالتخفيض من 325
ملي���ون دوالر إل���ى  120مليون دوالر .في حك���م كان قد صدر في
ّ
قدمت طعنًا فيه.
السابق ،بسبب قضية مشابهة ،لكن الشركة ّ
س���جالت المحكمة .قد أظه���رت ّأن القاض���ي جيرالد
يذك���ر ّأن
ّ
ليبوفيتس ،من المحكمة العليا في مانهاتن .وافق مس���بقًا على
مخففة هذا األس���بوع ،مع اإلشارة إلى ّأن الشركة
دفع تعويضات
ّ
ّ
كله���ا مرتبطة ببودرة
عليه���ا
أكثر من  13أل���ف دعوى قضائيةّ ،
ّ
الملوثة باألسبستوس.
األطفال
تش���دد ّأن منتجاتها
بدورها ش���ركة “جونسون آند جونسون”،
ّ
وأن “فري���ق الدفاع عن المرأة
“آمنة وخالية من األسبس���توس”ّ ،
األطفال كانت ّ
ملوثة بالفعل بمادة
يتمكن من إثبات ّأن بودرة
ل���م
ّ
مسرطنة”.

حلظة غروب ال�سم�ض من فوق اأنقا�ض مطار غزة الدويل �سابق ًا يف مدينة رفح جنوب القطاع

خالف بسبب كمامة
يؤدي لجريمة قتل بشعة
موسكو /االستقالل:
تلقى أحد س����كان مقاطعة لينينغراد ش����مال غربي روس����يا ،طعنات من أحد
ّ
ّ
فتضرر وأصيب بجروح .والسبب ّأنه رفض ارتداء
يستقلها،
ركاب حافلة كان
ّ
الكمامة.
وبحسب موقع “روسيا اليوم” ،تظهر كاميرا المراقبة في الحافلة .كيف اندلع
ّ
ّ
استمر في
الضحية وراكب بدون كمامة ،أسفر عن عراك
شجار حاد بين الرجل
الشارع ،ونتج عنه طعن الجاني لخصمه ،ما سبب قتله.

كم مدة المناعة المكتسبة من كورونا؟
االستقالل /وكاالت:
حددت دراس���ة علمية حديثة أجراها معهد «ال
جوال للمناع���ة» في كاليفورنيا ،الم���دة الزمنية
للمناعة التي يتمتع بها المتعافون من فيروس
كورونا المستجد.
ووفق الدراسة فإن المناعة من الفيروس التاجي
تس���تمر لثمانية أش���هر ،وقد تصل لسنوات،
بخالف الدراسات السابقة والتي أشارت إلى أن
األجس���ام المضادة تتالش���ى في غضون ثالثة
أشهر من التعافي.
وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية،

فإن مس���تويات الخاليا المناعي���ة لكوفيد19-
تبدأ باالنخفاض ببطء في األش���هر التي تعقب
العدوى ،إال أن كميات كافية تظل في الجس���م
لمنع تك���رار العدوى لفت���رات زمنية قد تصل
لسنوات.
وفي الدراسة التي نشرت نتائجها بموقع «ميد
أركاي���ف» العلم���ي ،تابع العلم���اء عينة مكونة
من  185ش���خصا أصيبوا بكوفي���د ،19-وراقبوا
مس���تويات الخاليا المناعي���ة لديهم على مدار
أش���هر بعد إصابته���م بكورون���ا ،وذلك لفهم
«الذاكرة المناعية».

ّ
وطورت أجس���ام  92في المئة من المش���اركين
في الدراسة أجس���اما مضادة يطلق عليها اسم
«الغلوبولي���ن المناع���ي ج���ي» ،تراجعت قليال
بعد مرور ثمانية أش���هر ،في حي���ن ّ
طور جميع
المتعافي���ن من كورون���ا خاليا ذاك���رة «بائية»،
قادرة على إنتاج مجموعات جديدة من األجسام
المضادة إذا واجه الجسم الفيروس مرة أخرى.
وتخالف هذه الدراسة نتائج أبحاث سابقة كانت
قد أش���ارت إلى إمكانية إصابة من عانى عدوى
كورونا خفيفة بالمرض مرة أخرى ،بس���بب عدم
اكتساب أجسادهم لمناعة قوية.

كورونا يخطف أمًا وابنيها بغضون أيام طبيب ألماني يقتل مصابي كورونا بسبب حالتهم الحرجة
االستقالل /وكاالت:
ّ
ضجت مواقع التواصل االجتماعي في الس���اعات
الماضية بصور تكس���ر القلوب تظهر نعوش أم
وابنيها ،الذين توفوا خالل أيام بس���بب فيروس
كورونا ،خالل مراس���م دفنه���م التي أجريت في
الوقت نفسه.
واصطف المش���يعون الذين يضع���ون األقنعة
في ش���وارع بنتري  ،جنوب ويلز ،لوداع غالديس
عاما ،ودارين،
عاما ،وابنيه���ا دينً 44 ،
لويسً 74 ،
عاما.
ً 42
وف���ي التفاصيل ،فق���د توفي���ت غالديس في

مستش���فى رويال غالمورغان يوم  29تش���رين
األول .وفي اليوم التالي عثر على ابنها دين بحالة
حرجة في منزله وسرعان ما ّ
تم اإلعالن عن وفاته.
ولألسف ،توفي شقيقه األصغر دارين في نفس
المستش���فى حيث كانت والدته يوم  2تشرين
الثاني ،بعد تلقيه العالج في العناية المركزة.
وثبتت إصاب���ة الثالث���ة بفي���روس كورونا قبل
وفاته���م ،وتش���ير ش���هادات الوف���اة إل���ى أن
 19-Covidهو السبب.
ولألس���ف ،رتبت أسرتهم مراسم جنازة لهم في
معا».
الوقت نفسه «حتى يدفنوا ً

برلين /االسقتالل:
أعلنت الش���رطة األلمانية فت���ح تحقيق في إقدام
طبيب معروف بمدينة إسن غربي البالد ،على قتل
اثنين من مرضى (كورونا) كانت حالتهما «حرجة».
وذكرت الش���رطة أن «الطبيب البالغ  44عاما يعمل
في مستشفى إسن الجامعي منذ فبراير الماضي،
ويش���تبه في قتله رجلي���ن 47 ،و 50عاما ،كانا في
وحدة العناية المركزة بعد تدهور حالتهما بكورونا».
وأضافت« :اعتقل الطبيب األربعاء الماضي ،واعترف
بإحدى عمليتي القتل ،وبأنه أراد أن يريح المريض
وأسرته من مزيد من المعاناة».

(مياو توك) ..تطبيق جديد يترجم مواء القطط
واشنطن /االستقالل:
اس����تطاع مهندس س����ابق ف����ي خدمة المس����اعد
الصوتي لش����ركة أمازون «أليكس����ا» تطوير تطبيق
جديد هدفه ترجمة مواء القطط عن طريق التعرف
عل����ى أصواته����ا ثم محاول����ة تحدي����د معنى هذه
األصوات.
ذكر ذلك موقع «إيه نيوز بوست» األمريكي ،مشيرا
إلى أن التطبيق الجديد يساعد أصحاب القطط في
تصنيف الترجمة وإنش����اء قاع����دة بيانات لبرنامج
الذكاء االصطناعي ،مش����يرا إل����ى أنه تم ترجمة 13
عب����ارة فقط في مفردات التطبيق منها «أطعمني -
أنا غاضب  -دعني وشأني».
ولف����ت الموقع إلى أن القطط ال تش����ترك في اللغة

في م����ا بينها ويعد كل مواء قط����ة فريدا ومصمما
لصاحبها ،وهو ما يعن����ي أن ترجمة التطبيق لمواء
القطط تختلف باختالف ملف تعريف كل قطة.
وأوضح الموقع أن التوس����ع في استخدام التطبيق
يجعل قاعدة بياناته أكثر اتس����اعا وبالتالي يصبح
أكث����ر قدرة على ترجمة مواء الكثير من القطط بعد
أن يحصل على العديد م����ن قواعد البيانات لقطط
مختلف����ة ووضعها ف����ي برنام����ج ذكاء اصطناعي
الستخدامها بشكل عام.
ويق����ول خافيير سانش����يز ،مدي����ر البرنامج الفني
الجماعي في مطور التطبيقات «آكفلتون» في ندوة
عبر اإلنترنت على موقع����ه االلكتروني ،إن الهدف
النهائي تطوير األطواق الذكية ،مضيفا« :ستترجم

التكنولوجي����ا بعد ذل����ك مواء قطتك عل����ى الفور،
وسيتحدث صوت بشري من خالل الطوق».
وتاب����ع« :هذا األمر له أهمية كبير خاصة في فترات
العزل المنزلي التي يكون فيها غالبية الناس داخل
المنازل مع تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي وهو
م����ا يعني أنهم يقضون أوقات����ا أطول مع قططهم
وسيصبحون أكثر قدرة على تمييز أصواتها».
وتقول أنيتا كيلسي ،عالمة سلوك القطط« :ربما لن
نكون قادرين عل����ى تحويل مواء القطة إلى كلمات
بشرية ،لكن ما يمكننا فعله هو االستمتاع بالتفكير
في ما قد يقولونه من منظورنا البش����ري» ،مضيفة:
«ويبدو التطبيق ممتعا وال ضرر في أن تمضي وقتا
ممتعا مع قطتك» ،بحسب ما ذكرته «بي بي سي».

وذكرت صحيفة «بيلد» األلمانية ،التي نشرت الخبر،
أن «الطبي���ب أبلغ أس���رتي المريضين قبل قتلهما
بطريقة الحقن».
وبموجب قرار محكمة ص���در العام الماضي ،يمكن
للمرض���ى الذين تتأخ���ر حالته���م الصحية طلب
المس���اعدة بإنه���اء حياتهم في ألماني���ا ،لكن لم
يتضح إن كان ذلك ق���د حدث مع الطبيب المعني
بالتحقيق.
من جهتها ،أعلنت إدارة المستشفى أنها «أوقفت
الطبي���ب عن العمل ،وأنه يتعاون مع الش���رطة في
التحقيق».

دولة أوروبية تعتزم
حظر بيع السجائر!
امستردام /االستقالل:
قال���ت الحكومة الهولندية يوم أمس ،إنها س���تحظر بيع الس���جائر ومنتجات
التبغ األخرى في متاجر الس���لع االستهالكية ،اعتبارا من  2022لحث المزيد من
المواطنين على اإلقالع عن التدخين.
ومع حظر ماكينات بيع الس���جائر اعتبارا م���ن  2022وبيعها في المتاجر ،قالت
الحكومة إن ذلك سيقضي على  11ألف نقطة بيع للتبغ من أصل  16ألفا متاحة
حاليا في البالد .ويشكل بيع السجائر في متاجر السلع االستهالكية حاليا نحو
 55بالمئة من مبيعات التبغ في هولندا.
وحظرت الس���لطات في هولندا منذ  2008التدخين في الحانات والمطاعم ،كما
أزالت مناطق مخصصة للتدخين في محطات القطارات هذا العام على أن تحذو
مكاتب العمل والشركات حذوها بحلول .2022

