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رام الله/ االستقالل:
ق���رر مجلس الوزراء خالل جلس���ته األس���بوعية، االثنين، إغالق 
كام���ل لجميع مراف���ق الحي���اة التجارية والخدمي���ة من صباح 
الجمع���ة وحتى صباح األح���د في كل المحافظ���ات، وذلك في 

سياق الجهود الرامية لمواجهة تفشي فايروس »كورونا«.
كما قرر فرض إغالق أثناء الليل يبدأ من الساعة السابعة مساء 
وحتى السادس���ة صباحًا يوميًا خالل بقية األيام لمدة 14 يومًا 

بدًء من يوم الجمعة 11-27.
وقرر تش���كيل لجنة إلع���داد نظ���ام قانون���ي للمحافظة على 
حقوق التقاعد للعمال الفلس���طينيين العاملين داخل أراضي 
ال����48، وإحالة مقترحات لجنة حوكمة المؤسس���ات الحكومية 
غي���ر الوزارية إلى أعض���اء مجلس الوزراء لدراس���تها، ومراجعة 
خطط المنظمات غي���ر الحكومية ومواءمتها مع خطط الوزارات 

والجهات الحكومية ذات االختصاص.

الحكومة: إغالق كامل لجميع مرافق 
 الحياة من الجمعة وحتى األحد 

اشتيه: سنصرف للموظفين 
كل قرش نستلمه من االحتالل

رام الله/ االستقالل:
أعلن رئيس الحكومة محمد اشتيه أن الحكومة ستعطي رواتب 
الموظفين العموميين أولوية السداد، في حال تم استالم أموال 

الصحة تحذر من بلوغ ذروة جائحة 
»كورونا« بغزة مع دخول ديسمبر

غزة/ االستقالل:
حذر مدير الطب الحرج في وزارة الصحة إياد أبو كرش، من ارتفاع 
وتيرة الحالة الوبائية في قطاع غزة، خاصة مع زيادة نسبة الحاالت 

خريشة: السلطة تواصل االعتداء على 
الحريات العامة وتمارس سياسة اإلقصاء 

غزة /االستقالل:
اعتبرت حركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين يوم أمس، زيارة رئيس وزراء 

االحتالل "اإلس����رائيلي" بنيامين نتنياهو إلى السعودية سًرا، 
"س����قوًطا سياس����ًيا وِرّدة عن الثوابت". ووصف���ت الجهاد في 

القدس المحتلة / االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الحاصل وبش���كل ملحوظ في استهداف 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومؤسس���اتها والجمعيات االستيطانية 
التهوي���دة المتطرفة للمس���جد االقصى المب���ارك وباحاته. وأوضحت 

تنسيق »فلسطيني أردني« لتوفير 
الحماية للمسجد األقصى وباحاته

»الجهاد«: زيارة نتنياهو للسعودية 
ردة عن الثوابت وخيانة للمقدسات

غزة/ سماح المبحوح:
أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التش���ريعي د. حس���ن 
خريش���ة، أن اعتقال السلطة الفلس���طينية منتقدي عودة 

التنس���يق األمني مع االحتالل »اإلس���رائيلي« أمر مؤس���ف 
للغاية، واصفا ذلك باالعت���داء على الحريات 
العامة وفي مقدمتها حري���ة الرأي والتعبير 

إصابة أسير بـ »كورونا« في 
مركز توقيف »عصيون«

الداخل المحتل- الضفة المحتلة/ االستقالل:
هدمت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، 
منزاًل في قرية كفر قاس���م بأراضي ال�1948؛ بحجة 
البناء دون ترخيص. وكانت المحكمة اإلس���رائيلية 

ق���د رفضت حديثا االس���تئناف ال���ذي قدمه أحد 
المحامي���ن، من أجل تجميد أمر هدم المنزل. ونقال 
عن موق���ع "ع���رب 48"، يتهدد ش���بح الهدم في 
المنطقة الش���رقية الجنوبية م���ن القرية 13 منزال 

آخر، وهي مأهولة بالسكان. وأعرب عدد من األهالي 
ع���ن اس���تنكارهم وغضبهم إزاء اس���تمرار جرائم 

مطالبين  الفلسطينية،  المنازل  هدم 
بوقف الهدم، وتوفي���ر حلول فورية 

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب نابلس

االحتالل يهدم منزال في »كفر قاسم« ويعتقل 18 مواطنًا من الضفة

غزة/االستقالل:
أكد مسؤول الدائرة السياس���ة وعضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، د. محمد الهندي، اإلثنين، أن 

عودة السلطة للعالقة مع االحتالل لم يكن مفاجئًا. وقال د. الهندي 
خالل لقاء على قناة األقصى المحلية مساء أمس، 
وتابعته »االستقالل«، إن عودة التنسيق األمني 

د. الهندي: عودة التنسيق األمني انقالب على 
 مساعي الشراكة الوطنية وجهود المصالحة

رام الله- غزة/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة أمس، عن تسجيل 9 وفيات، و1558 إصابة جديدة بفيروس 

»كورون���ا«، و517 حالة تعاف خالل ال�24 س���اعة األخيرة. وأضافت كيلة 
في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلس���طين يوم 

9 وفيات و1558 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« بالضفة والقطاع

د. عليان: العالقات السعودية »اإلسرائيلية« 
بدأت مع المؤامرة البريطانية على فلسطين

غزة/ االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين د. جميل 
06     0205عليان، مس���اء اإلثنين، إن العالقات الس���عودية »اإلس���رائيلية« 

قو�ت �الحتالل خالل هدمها منزل ملو�طن يف قرية كفر قا�سم بالد�خل �ملحتل �أم�س 
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غزة/االستقالل:
أكد مس���ؤول الدائرة السياسة وعضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، د. محمد الهندي، 
اإلثنين، أن عودة الس���لطة للعالقة م���ع االحتالل لم يكن 

مفاجئًا.
وق���ال د. الهندي خالل لقاء على قن���اة األقصى المحلية 
مس���اء أمس، وتابعته »االس���تقالل«، إن عودة التنسيق 
األمني انقالب على مس���اعي الش���راكة الوطنية وجهود 
المصالحة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمثل أيضًا استدارة 

عن المصالحة واإلجماع الوطني.
وأضاف، أن الس���لطة تلجأ للمصالحة عندما تضيق عليها 
األم���ور وتس���تخدمها كورقة ضغط على اإلس���رائيليين 

واالمريكيين.
ونّوه إلى، أن عودة العالقة مع االحتالل استخفاف بعقول 
الفلس���طينيين، مشددًا على أنه ال يمكن اعتباره انتصارًا 
كما تس���وق له الس���لطة، مؤك���دًا موقف حرك���ة الجهاد 
بالقول: »نؤم���ن بالوحدة الوطنية والمصالحة مثل إيماننا 

بالمقاومة«. ولفت إلى أن التس���ويق بأن المسألة انتصار 
وطني، يمثل اس���تخفافًا بكل فلس���طيني، منوهًا إلى أن 

الفلسطينيون يخجلون من ذلك.
ونبه إلى أن عودة س���فراء السلطة لإلمارات والبحرين أكبر 

اعتذار، مستشهدًا بأن رسالة وزير الشؤون المدنية وعضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ألبي ركن في 

7 أكتوبر وهذا ليس عفويًا، وجاء قبل فوز جو بايدن.
وتس���اءل: أي مصالحة نريد، ه���ل مصالحة تعزز صمود 

شعبنا أم ترسخ مسار االنهيار؟!
وذكر، أن السؤال المطروح اليوم حول جدوى السلطة، هذا 

سؤال مشروع، ويجب أن نخضعه للنقاش.
وأش���ار إلى عدم وجود خيارات أمام السلطة، مشددًا على 
استمرار الحوارات مع قيادات في حركة فتح تؤمن بالحوار 

والوحدة.
وعدَّ ما يحدث »تنكر لكل قيم ش���عبنا، وأنه تخبط كبير، 
يعكس غياب اإلستراتيجية واإلدراك السياسي لما يدور 

في المنطقة«، بحسب قوله.
وأك���د، أن أي ره���ان على أن هناك مس���ار سياس���ي مع 
إسرائيل »خاس���ر«، مش���ددًا أن الحل الوحيد هو الوحدة 
الوطنية الفلسطينية، واالتفاق على برنامج سياسي يأخذ 

باالعتبار مسألة المقاومة.

تساءل حول جدوى وجود السلطة
د. الهندي: عودة التنسيق األمني انقالب على 

 مساعي الشراكة الوطنية وجهود المصالحة
رام الله- غزة/ االستقالل:

أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة أمس، عن تسجيل 9 وفيات، و1558 إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا«، و517 حالة تعاف خالل ال�24 ساعة األخيرة.

وأضافت كيلة ف���ي التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلس���طين يوم 
االثنين، أنه تم تس���جيل 5 ح���االت وفاة في الضفة الغربي���ة )4 مواطنين 58، 60، 72، 

76 عامًا من محافظة الخليل، ومواطنة 85 عامًا من أريحا(، و4 حاالت وفاة في قطاع غزة.
 وأشارت إلى أن اإلصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل )138(، محافظة 
نابلس )178(، محافظة بيت لحم )135(، محافظة قلقيلية )56(، محافظة رام الله والبيرة 
)84(، جنين )88(، أريحا واألغوار )17(، س���لفيت )53(، طولكرم )56(، طوباس )30(، قطاع 

غزة )689(، ضواحي القدس )28(.
وفيم���ا يخص ح���االت التعافي، لفتت وزيرة الصحة إلى أنه تم تس���جيل 319 حالة في 
الضفة الغربية )الخليل 25، جنين 36، نابلس 109، طولكرم 32، سلفيت 14، قلقيلية 13، 

رام الله والبيرة 81، أريحا 9(، قطاع غزة 198.
وبينت أن نس���بة التعافي من الفيروس في فلس���طين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة 

اإلصابات النشطة 15.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل اإلصابات.
وحول األوضاع الصحية للمصابين، أكدت وزيرة الصحة ان هناك 52 مريضًا يتلقون العالج 

في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

517 حالة تعاٍف

9 وفيات و1558 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« بالضفة والقطاع

غزة/ االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
د. جميل عليان، مس���اء اإلثنين، إن العالقات الس���عودية 
»اإلسرائيلية« ليست وليدة الضغوط األمريكية والتضييق 
عليها، بل كانت منذ بدء المؤامرة البريطانية على فلسطين.

وأض���اف د. عليان في تغريدة له على »تويتر«: »الواجب أن 
نبنى خططنا وحركاتنا على أس���اس أن هذه الزعامات هي 
جزء أساسي في المؤامرة وهي التي باعت فلسطين مقابل 

عروش وكراسي وألقاب وهمية فقط«.
ورغم نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عقد 
اجتماع بين ولي العهد السعودي ومسؤولين إسرائيليين، 
مؤك���دًا في تغري���دة ل���ه أن االجتماع المذك���ور كان بين 
مس���ؤولين سعوديين، وآخرين أمريكيين فقط. إال أن وزير 
خارجة االحتالل »اإلسرائيلي« وعضو في حزب »ليكود« أكد 
عق���د اجتماع، األحد، بين رئيس ال���وزراء بنيامين نتنياهو 

وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في السعودية.

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت المنظمة العربية لحقوق اإلنس���ان ف���ي بريطانيا 
اإلثنين، "إنها تراقب بدقة المش���اريع االستثمارية التي 
تقيمها اإلمارات في المس���توطنات وفي مدينة القدس 
المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني وعلى 
وجه الخصوص اتفاقيات جنيف التي تعتبر االستيطان 
جريمة ح���رب".  وبينت المنظمة، في بيان لها أمس، أنها 
تعكف على توثيق جميع هذه األنش���طة غير المسبوقة 
من دول عربي���ة لتقديم ملف للمحكمة الجنائية الدولية 
لمالحقة ومحاسبة قادة إماراتيين ورجال أعمال منخرطين 

في أعمال مختلفة في المستوطنات وفي القدس.
 وأضاف���ت المنظم���ة أن���ه "بتاري���خ 20-10-2020 أعلن 
عن إنش���اء صندوق أبراهام لالس���تثمار وم���ن خالل هذا 
الصندوق، س���تخّصص مؤسسة تمويل التنمية الدولية 
األمريكي���ة واإلمارات العربية المتحدة و"إس���رائيل" أكثر 
م���ن 3 ملي���ارات دوالر في مبادرات االس���تثمار والتنمية 
التي يقودها القطاع الخاص "لتعزيز التعاون االقتصادي 

اإلقليمي واالزدهار في الشرق األوسط وخارجه". 
 وأضافت المنظمة أّنه و"بحس���ب مسؤولين إسرائيليين؛ 

فقد تّم التوصل التفاقات هائلة بين س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي واإلمارات من شأنها تعزيز التعاون التجاري 
بين الطرفين، وتحديث نقاط التفتيش العس���كرية في 
الضفة الغربية، وفتح مكاتب من مختلف الفعاليات التي 

تمثل االحتالل في دولة اإلمارات".
 ولفت���ت المنظمة إلى أن اإلم���ارات ألغت قانون مقاطعة 
إسرائيل الصادر عام 1972 بموجب مرسوم رئاسي صدر 
عن الش���يخ خليفة بن زايد رئيس دول���ة اإلمارات نهاية 
آب )أغسطس( الماضي، يس���مح بعقد اتفاقيات تجارية 
أو مالي���ة مع هيئ���ات أو أفراد مقيمين في "إس���رائيل" أو 
يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها في أي مكان، ولم 

يفرض قرار اإللغاء أي قيود؛ فقد جاء مطلقا.
 وذكرت المنظمة أن س���لطات االحتالل اإلسرائيلي أبدت 
س���عادتها بهذا التعاون غير المشروط، الذي يصب في 
مصلحة دعم االستيطان وتصفية القضية الفلسطينية 
وخ���رق القان���ون الدولي؛ حي���ث كتب أوفي���ر جندلمان 
المتحدث باس���م نتنياهو لإلعالم العرب���ي أّن ".. مزارعين 
إس���رائيليين س���يتمكنون من تصدير محاصيلهم إلى 
اإلم���ارات"، وبدوره قال رئيس مجلس المس���توطنات في 

الضف���ة الغربية يوس���ي دغان: "اقتصاد قوي ومس���تقر 
يساوي استيطانا قويا".

وأكدت المنظمة أن مثل تلك االتفاقيات تكرس االحتالل، 
وتس���اعد على تفاقم معاناة الش���عب الفلسطيني الذي 
تحرمه س���لطات االحت���الل من حّق���ه ف���ي إدارة موارده 
الطبيعية من خالل مصادرة أراضيه والحد من حرية حركة 
الس���لع والخدمات بين المناطق الفلس���طينية من جهة، 

وبينها وبين العالم الخارجي من جهة أخرى.
 ودعت المنظمة ح���كام اإلمارات إلى "عدم الذهاب بعيدا 
في التطبيع مع دولة االحتالل، وعليهم أن يدركوا أن هناك 
شعبا تنتهك حقوقه على مدار عقود؛ فال يجوز دعم هذا 
االحت���الل بأي وس���يلة؛ ألن في ذلك تش���جيعا لالحتالل 
على االس���تمرار في القتل وهدم المنازل واالعتقال وبناء 

المستوطنات"، وفق البيان.
 وتوصلت اإلمارات و"إس���رائيل" في 13 آب )أغس���طس( 

الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العالقات بينهما.
وقوب���ل االتفاق بتنديد فلس���طيني واس���ع؛ حيث عّدته 
الفصائل والسلطة "خيانة" من اإلمارات، وطعنة في ظهر 

الشعب الفلسطيني.

منظمة حقوقية: مبادرات إماراتية لتكريس االحتالل في القدس

د. عليان: العالقات السعودية »اإلسرائيلية« 
بدأت مع المؤامرة البريطانية على فلسطين

االستقالل/ وكاالت:
ثمنت المستش���ارة األلمانية أنجيال ميركل الخطوة الفلسطينية باستعادة العالقة مع 
االحتالل »اإلس���رائيلي«. وأكدت المستش���ارة األلمانية خالل اتصالها بالرئيس محمود 
عباس استعداد بالدها لدفع جهود صنع التسوية من خالل مجموعة صيغة ميونخ التي 

تضم المانيا وفرنسا ومصر واألردن.
 كما عبرت عن االستعداد لعقد اجتماع لهذه المجموعة مع كل من فلسطين وإسرائيل 
على مس���توى وزراء الخارجية، األمر الذي سيساعد بدفع جهود التسوية إلى األمام خالل 

الفترة الحالية.
وش���ددت مي���ركل عل���ى أن ألمانيا س���تواصل تقديم المس���اعدات الطبي���ة للحكومة 

الفلسطينية لمواجهة الوباء.
م���ن جانبه، أكد عباس عل���ى أهمية الجهود األلمانية، في إط���ار صيغة مجموعة ميونخ 

واستعداد فلسطين للذهاب للمفاوضات وفق الشرعية الدولية.
وأكد مواصلة تعزيز العالقات مع الدول العربية.

واضاف الرئيس: »إننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب لالنتخابات وتحقيق 
المصالحة وسنواصل العمل من أجل هذا الهدف«.

وشكر عباس ألمانيا على المساعدات االقتصادية والطبية التي تقدمها لفلسطين.

ميركل تثمن استئناف 
 السلطة عالقاتها بـ »إسرائيل«

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين على 
ض���رورة محارب���ة الظواهر الس���لبية ف���ي المجتمع 
الفلس���طيني وفي مقدمتها تلك التي تسيء لسالح 

المقاومة، والعمل على تمتين الجبهة الداخلية.
ج���اء ذلك خالل زيارة وفد من قيادة الحركة برئاس���ة 
عضو المكتب السياس���ي خالد البطش، للنائب العام 

في غزة المستشار ضياء الدين المدهون.

وأكد الطرفان على ض���رورة تمتين الجبهة الداخلية، 
والحفاظ على االستقرار المجتمعي، ومحاربة الظواهر 
المسيئة لسالح المقاومة، واالحتكام لسيادة القانون؛ 

باعتباره المظلة لتحقيق العدالة والسلم األهلي.
وشددا على استمرار الجهود لمالحقة كل من يسيء 
اس���تخدام س���الح المقاومة خالًفا للقان���ون، واتخاذ 
اإلج���راءات العقابي���ة التنظيمية بح���ق المخالفين، 

بجانب إجراءات النيابة العامة الجزائية.

»الجهاد« تؤكد على ضرورة محاربة 
الظواهر المسيئة لسالح المقاومة
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وأضاف: " أمر طبيعي أن تخرج العش����رات 
م����ن أصوات األح����رار المعارضي����ن ألفعال 
الس����لطة التي صفها ب�"المخزية"، والتي ال 
تتوافق مع نهج وخيار شعبنا الفلسطيني 
وحق����ه في مقاومة االحتالل "اإلس����رائيلي" 

وطرده من أرضه". 
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تمارس 
سياس����ية تعسفية بحق ش����عبنا عنوانها 
"تكمي����م األفواه" ض����د كل م����ن يخالفها 
من أصح����اب الرأي، ال س����يما عندما يتعلق 
األم����ر بعالقة الس����لطة مع االحت����الل وفي 
مقدمتها التنس����يق األمني الذي ترى فيه 
الس����لطة "انتصاًرا". متسائاًل إذا كانت تلك 

االنتصارات فكيف يكون شكل الهزائم؟.
واعتق����ل جه����از األم����ن الوقائ����ي بالضفة 
الغربية، الناش����ط السياس����ي نزار بنات من 
الخلي����ل، الخميس الماضي، بعد س����اعات 
من نش����ره فيديو على صفحته عبر "الفيس 
ب����وك" انتق����د فيه ع����ودة العالق����ات بين 
السلطة الفلسطينية و"إسرائيل "،  قبل أن 
تفرج عنه محكمة صلح أريحا أمس بضمان 

مكان إقامته. 

كم����ا ه����ددت األجه����زة األمنية للس����لطة 
 fm الفلسطينية المذيعة في إذاعة " راية
" أس����يل سليمان، بعد أن وجهت انتقادات 
لعضو اللجن����ة المركزية لحرك����ة فتح وزير 
الش����ؤون المدنية حسين الشيخ الذي أعلن 
عودة العالقات مع االحتالل ووصفها بأنها 

انتصار كبير للرئيس محمود عباس.
ولف����ت خريش����ة  إلى أن من تحدث باس����م 
الش����عب الفلس����طيني عن عودة التنسيق 
األمني م����ع االحتالل "اإلس����رائيلي" وعودة 
العالق����ات "الطبيعية" إلى س����ابق عهدها، 
يجب أن يسمع كالًما آخر من أحرار الشعب 
ال����ذي يؤكدون دوما على م����دى الهّوة بين 
الشعب المتشبث بحقوقه، وقيادته التي ال 
تتورع عن التفريط بها. في إشارة إلى قيادة 

السلطة.
والثالثاء الماضي، أعلن حس���ين الش���يخ 
أن الس���لطة ق���ررت إع���ادة العالقات مع 
االحتالل "اإلسرائيلي"، إلى سابق عهدها 
م���ا قبل 19 آيار/ مايو الماضي، وذلك بعد 
ما وصفها ب� "تأكيدات التزام " إسرائيل 
الموقع���ة"، معتبرا ذلك  باالتفاقي���ات   "

"انتصارا للشعب الفلسطيني ".
ونّبه النائب خريش����ة إلى أن إعالن السلطة 
ع����ودة العالق����ات لطبيعتها م����ع االحتالل 
"اإلس����رائيلي"، بمثابة صدور شهادة وفاة 
للمصالح����ة الفلس����طينية، الفًت����ا إل����ى أن 
التنسيق األمني هو نتاج اتفاق أوسلو الذي 
تعارضه مختلف الفصائل الفلس����طينية، 
لتعارضه مع حقوق ش����عبنا وفي مقدمتها 

الحق في مقاومة االحتالل. 
وب����دال م����ن مالحق����ة األح����رار والش����رفاء، 
طالب خريش����ة الس����لطة بمالحقة العمالء 
والمطبعين وأصح����اب االجندات الخارجية 
والكّف ع����ن مالحقه واعتقال أصحاب الرأي 

والكلمة الحرة.   

  �سجب وا�ستنكار
وأدانت مؤسسات حقوقية اعتقال الناشط 
بنات عل����ى خلفية ال����رأي والتعبير، إذ  أكد 
مركز حماية لحقوق االنس����ان أن اس����تمرار 
األجهزة األمنية في الضفة الغربية بتطبيق 
سياس����ة االعتقال والتعذيب وإلحاق األذى 
بالمواطني����ن عل����ى خلفي����ة انتماءاته����م 
وآراءهم السياس����ية، يشكل خطًرا حقيقًيا 
عل����ى حالة حقوق اإلنس����ان ف����ي األراضي 
للقانون  الفلسطينية، وهو مخالفة واضحة 
الدول����ي لحقوق اإلنس����ان الس����يما اإلعالن 
العالم����ي لحقوق اإلنس����ان والعهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ورأى المركز أن ه����ذا االعتقال فيه مخالفة 
صارخة لمواد القانون األساسي الفلسطيني 
وخصوص����ًا الم����ادة )11( الت����ي أكدت على 

الحرية الشخصية ولم ُتجز القبض على أحد 
أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إال بأمر 

قضائي.
كم����ا أدانت مجموع����ة "محام����ون من أجل 
العدال����ة" في بي����ان لها اعتقال  الناش����ط 
السياس����ي واالجتماع����ي "بن����ات"، معتبرًة 
للقانون األساس����ي  أن توقيف����ه مخال����ف 
الدولية  االتفاقي����ات  وكافة  الفلس����طيني 
التي التزمت بها الس����لطة الفلس����طينية، 
ومخالف كذلك للخطاب الرسمي الذي يؤكد 
دومّا احترام حقوق اإلنس����ان وحرياته دون 

انتقاص.
كما اس����تنكر المرص����د األور ومتوس����طي 
لحقوق اإلنس����ان اعتق����ال األجهزة األمنية 
الناشط نزار بنات من منزله في بلدة "دورا" 
في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأك����د المرص����د الحقوق����ي الدول����ي، مقره 
جني����ف، ف����ي تصري����ح صحف����ي، أّن "هذا 
السلوك يمثل صفعة لحرية الرأي والتعبير، 
وتقليًص����ا جدي����ًدا للمس����احة الضيقة من 
الحري����ات المدنية التي تمنحها الس����لطة 

للفلسطينيين في الضفة الغربية".

»خاصة عندما يتعلق األمر بعالقتها مع االحتالل«

خريشة: السلطة تواصل االعتداء على الحريات العامة وتمارس سياسة اإلقصاء 
غزة/ �سماح املبحوح:

اأك��د النائ��ب الث��اين لرئي�س املجل���س الت�سريع��ي د. ح�سن 
خري�سة، اأن اعتقال ال�سلط��ة الفل�سطينية منتقدي عودة 

التن�سي��ق الأمني مع الحت��ال »الإ�سرائيل��ي« اأمر موؤ�سف 
للغاية، وا�سف��ا ذلك بالعتداء على احلري��ات العامة ويف 
مقدمتها حرية ال��راأي والتعبري التي كفلتها كافة املواثيق 

والأع��راف الدولي��ة. وق��ال خري�س��ة يف حدي��ث خا���س 
ل�«ال�ستق��ال« الإثنني: »اإن العتق��ال على خلفية الراأي 
ا كان هذا الراأي، فهو  مرفو�س ب�سكل قطعي«.  والتعبري، اأيًّ

غزة /االستقالل:
اعتب����رت حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين يوم 
أمس، زيارة رئيس وزراء االحتالل "اإلسرائيلي" بنيامين 
نتنياهو إلى السعودية سًرا، "سقوًطا سياسًيا وِرّدة عن 

الثوابت".
ووصفت الجهاد في بيان لها تلقت "االس���تقالل" نسخة 
عنه، الزيارة بأنها خيانة للقدس ومكة المكرمة والمدينة 
المنورة، وللمسجد األقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث 
المس���جدين، الذي يخطط نتنياهو وحكومته وجيش���ه 

المجرم لالستيالء عليه وهدم معالمه.
وش���ددت على أن "مث���ل هذه الزي���ارة والتطبيع مع دولة 
تّدع���ي مس���ؤوليتها عن أه���م األماكن المقدس���ة لدى 

األمة اإلس���المية، سيش���ّجع االحتالل على االستمرار في 
سياس���اته العدواني���ة الخبيث���ة في فلس���طين األرض 

المقدسة والمباركة".
وحذرت "الجهاد" من أن تكون هذه الزيارة مقدمة لعدوان 

واسع يستهدف شعبنا وأمتنا ويستهدف المقدسات.
وكانت مصادر إعالمية عبرية كشفت صباح أمس النقاب 

عن زيارة سرية قام بها نتنياهو األحد إلى السعودية.
وذكرت صحيفة "إس���رائيل اليوم" العبري���ة أن نتنياهو 
التق���ى خالل الزي���ارة التي رافقه فيها رئيس الموس���اد 
"يوس���ي كوهين"، م���ع ولي العهد الس���عودي محمد بن 
س���لمان، بحضور وزير الخارجية األمريكي "مايك بومبيو" 

في مدينة "نيوم" السعودية.

القدس المحتلة / االستقالل:
الحاص���ل  التصعي���د  والمغتربي���ن  الخارجي���ة  وزارة  أدان���ت 
وبش���كل ملحوظ في استهداف س���لطات االحتالل اإلسرائيلي 
ومؤسس���اتها والجمعيات االس���تيطانية التهويدة المتطرفة 

للمسجد االقصى المبارك وباحاته.
وأوضحت الخارجية في بيان لها يوم أمس، أنها تتابع باهتمام 
كبير التصعيد الحاصل باس���تهداف المسجد األقصى وباحاته 

على المستويات كافة، العربية، اإلسالمية، االقليمية والدولية.
ولفتت أنها تقوم بتنس���يق جهودها لحماية المسجد األقصى 
مع االشقاء في المملكة االردنية الهاشمية، مشيرة أنه تم بحث 
ارتفاع نس���ق التصعيد اإلس���رائيلي في االجتم���اع األخير بين 

وزيري خارجية البلدين، والذي عقد األسبوع الماضي في َعّمان.

وأش���ارت الخارجية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد 
خاص���ة في ظ���ل المرحل���ة االنتقالي���ة الراهن���ة إلدارة ترامب 

المتصهينة.
ودعت أبناء ش���عبنا واألمتين العربية واالس���المية إلى التعامل 
ب���كل جدية مع تل���ك التهديدات التي يتعرض لها المس���جد 

األقصى المبارك وباحاته، وإبداء أعلى درجات اليقظة والحذر.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس األمن الدولي بضرورة 
اتخ����اذ ما يلزم من إجراءات لحماية المقدس����ات المس����يحية 
واالس����المية وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك، داعية 
ل����دور فاعل وجدي م����ن "اليونس����كو" والمنظم����ات األممية 
المختصة للوف����اء بالتزاماتها ومس����ؤولياتها تجاه مبادئها 

وقراراتها ذات الصلة.

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الحكومة الفلس���طينية محمد اش���تية، اإلثنين، إن 
احترام "إس���رائيل" لالتفاقيات الموقعة يعني إيفاءها بعديد 
االلتزامات، داعًيا المجتمع الدول���ي للضغط على "تل أبيب" من 

أجل تنفيذ ذلك.
وأض���اف اش���تية، خ���الل اجتماع الحكوم���ة أم���س، إن احترام 
"إسرائيل لالتفاقيات الموقعة بالنسبة لنا يعني فتح مؤسسات 
القدس، وتشغيل الممر اآلمن بين الضفة وغزة، وعودة موظفينا 
إلى الجس���ور كما في الس���ابق، ووقف االس���تيطان واالستيالء 
على األراضي، وإج���راء االنتخابات في القدس، وأن تصبح جميع 
األراضي تحت الس���يادة الفلس���طينية، وإلغاء اإلدارة المدنية، 

والس���ماح بحرية الحركة للبضائع واألفراد، وإطالق سراح الدفعة 
المتبقية من قدامى األس���رى، واتفاق الخليل وعش���رات البنود 
المتعلقة باألرض والمياه واالقتص���اد والمعابر والتنقل وغيره، 
واعتب���ار أن قضايا الحل النهائي تش���مل الق���دس والالجئين 
والحدود والمس���توطنات واألسرى".  وأضاف "يجب على الجانب 
"اإلس���رائيلي" اإليفاء بالتزاماته بشأن هذه البنود، وال يمكن أن 

يتوقع أحد أن يتم االلتزام بها من طرف واحد؛ من قبلنا".
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بالضغط على "إس���رائيل" 
لاللت���زام باالتفاقيات، والدف���ع من أجل عملية سياس���ية وفق 
مرجعي���ات القوانين والقرارات الّدولي���ة، برعاية دولية متعددة 
األطراف. وقال: "نريد عملية سياس���ية تنهي االحتالل. وعندما 

نطالب بأي أمر، فهو من حقنا وهو لنا، سواء أكان ذلك حريتنا أم 
أرضنا أم مالنا أم رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة.

من جهٍة أخرى، وضمن مس���اعي الحكومة لتوفير النفقات ومنع 
التضارب بين عمل المؤسس���ات فقد أوعز رئيس الوزراء لدراسة 
الوض���ع القانوني ل� 63 مؤسس���ة حكومية غي���ر وزارية بعضها 
سيتم إلغاؤه أو ضمه إلى الوزارات أو دمجه مع مؤسسات ووزارات 

مختلفة.
وقال رئيس ال���وزراء: "إن مثل هذه اإلجراءات تهدف إلى توفير 
المال العام، وتعزيز المؤسس���ات الحكومي���ة وتقويتها، ومنع 
التضارب بين عمل المؤسس���ات الرسمية ومعالجة التضخم في 
ال���كادر الوظيفي وبما ال يجحف بحق���وق أو رواتب العاملين في 

هذه المؤسس���ات". كما أوعز رئيس الوزراء ل���وزراء االختصاص 
مراجعة تقارير المؤسس���ات غير الحكومي���ة للتأكد من تناغم 
أنشطتها وأهدافها مع أهداف خطط التنمية القطاعية، وخطة 

التنمية الوطنية وتوجهات الحكومة.
وقدم وزي���ر الخارجية تقريرا عن اجتماعاته ف���ي أوروبا وألمانيا 

مع نظرائه وتشاوره معهم لدفع المسار السياسي إلى األمام.
واس���تمع المجلس إلى تقرير حول األوض���اع في مدينة القدس 
المحتلة، والجهود المبذولة لمواجهة المخططات اإلس���رائيلية 
التي تس���تهدف تغيير معالم مرك���ز المدينة ووادي الجوز وما 
يرافقها من عمليات استيطان وهدم للمباني ومحاوالت تهجير 

أصحاب البيوت في منطقة الشيخ جراح.

تنسيق »فلسطيني أردني« لتوفير 
الحماية للمسجد األقصى وباحاته

»الجهاد«: زيارة نتنياهو للسعودية 
ردة عن الثوابت وخيانة للمقدسات

دعا المجتمع الدولي للضغط عليها
اشتية ُيعدد أوجه عدم التزام »إسرائيل« باالتفاقيات الثنائية



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعل���ن وزارة الصح���ة – دائرة المش���تريات ع���ن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
م���ن أصحاب االختصاص المس���جلين رس���ميًا مراجعة وزارة الصح���ة – دائرة 
المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقبول الع���روض بالظ���رف المختوم يوم األربع���اء الموافق 
2020/12/02 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فت���ح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يج���ب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بن���ك البريد أو كت���اب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. ارفاق شهادة خلو ضريبي أو صوره عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة 

عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زي���ارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.

دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعل���ن وزارة الصح���ة – دائ���رة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
من أصحاب االختصاص المس���جلين رس���ميًا مراجع���ة وزارة الصحة – دائرة 
المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم االثني���ن الموافق 
2020/11/30 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. عل���ى المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية 
أو ش���يك بنكي صادري���ن من )البن���ك الوطني اإلس���المي أو بنك االنتاج 
الفلس���طيني( أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 
الكفالة من مستحقات الش���ركة أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد 
التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باسم )وزارة الصحة( بمبلغ 
5% من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة له الش���ركة كتأمين دخول ساري 
المفعول لمدة ثالثة ش���هور من آخر موعد لتقديم العروض، وفي حال لم 
يتمكن المناقص م���ن احضار الكفالة من المصادر المذكورة يجب احضار 
كفالة من أي بنك معتمد لدى س���لطة النقد الفلسطينية وتكون الكفالة 

باسم       ) لجنة المساعدات النرويجية – نورواك (.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. ارفاق شهادة خلو ضريبي أو صوره عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة 

عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.
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م
م

اسم العطاء
اسم العطاء

توفير قط���ع غي���ار كهروميكانيك 
وقط���ع غي���ار ألجه���زة تعقيم على 
حساب هيئة المساعدات النرويجية 

2-NORWAC P87 نورواك

توفير قطع غي����ار ألجهزة أمالح 
الدم في مستشفيات رفح

رقم العطاء
رقم العطاء

ساعة فتح 
ساعة فتح المظاريف

المظاريف
 11:00
11:00 صباحًا

صباحًا
2020/1072020/106 11

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

إيداع تغيير هدف استخدام من سكني الى مقبرة
منطقة التنظيم: النصيرات 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م  
   تعل����ن اللجن����ة المركزية لألبني����ة وتنظيم الم����دن بمحافظات غزة 
للجمهور الكريم أنها قد قررت بجلس����تها رق����م 2020/15 المنعقدة 
بتاريخ 2020/10/14م  إيداع مش����روع تغيير هدف استخدام جزء من 
ارض القس����يمة رقم )10( من القطعة رقم )665( , قس����يمة رقم )7( 
من القطعة رقم )664( بمس����احة )34( دونم من س����كني الى مقبرة – 
وذلك طبقًا للمخطط المودع بمقر لجنة التنظيم المحلية تطبيقًا لنص 
المادة السادسة عشر من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م 

وتعديالته . 
وعليه واستنادًا لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فإنه يجوز 
لجمي����ع ذوي الحقوق في االراضي واالمالك واالبنية المش����مولة بهذا 
المشروع او بأي مشروع آخر أودع بمقتضي المادة السادسة عشر سواء 
بصفتهم من اصحاب االمالك او بأية صفة اخرى االطالع على المخطط 
الم����ودع وتقديم اعتراضاتهم عليه الى مكتب اللجنة المحلية لبلدية 
النصيرات خالل س����اعات الدوام الرسمي ولمدة ستين يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن . 
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ المحدد (( .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة        

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / س���ميرة محم���د ابراهيم صباح  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم   
)961358942 (  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

رام الله / االستقالل:
قال رئيس هيئة ش���ؤون األسرى 
قدري أبو بكر يوم أمس، إن األسرى 
في سجون االحتالل »اإلسرائيلي«، 
المحرري���ن يتعرضون  واألس���رى 
بقطع  تتمث���ل  واس���عة  لمؤامرة 

رواتبهم.
وأكد أبو بكر خالل وقفة أمام منزل 
األسير نائل البرغوثي بقرية كوبر 
بمدين���ة رام الل���ه وس���ط الضفة 
الغربية المحتلة، بمناسبة مرور 41 
عاًما على اعتقاله، على قطع شوط 
باستيعاب األسرى في مؤسسات 

السلطة الفلسطينية.
وح���ذر ف���ي كلمته م���ن التعدي 
على حقوق األس���رى وأنه ال يمكن 

المساومة على حقوقهم.
وأوضح أن آلية الدفع لألس���رى قد 
تتأخر، لتأسيس بنك جديد، الفتا 
إلى ابتكار وس���ائل أخ���رى للدفع 

لألسرى.
ونفى أبو بكر عما يش���اع من دفع 
رواتب األسرى من خالل مؤسسات 

اجتماعية، قائال: »إن هذا كذب«.
البرغوث���ي  األس���ير  »إن  وق���ال: 
بصموده 41 عاما هو جبل من جبال 
فلسطين، وهو بمثابة جيل كامل 

المعتقلين  على  معنويات  ويوزع 
الجدد، ونفتخر بهذا الصمود الذي 
لم يحققه أحد في العالم من ذي 

قبل«.
وأك���د أبو بك���ر أن المأس���اة التي 
يعيش���ها األس���رى في السجون، 
والذي  الغربي  التقاعس  س���ببها 
بقمعه���ا  »إس���رائيل«  تم���ادت 

لألسرى.
إل���ى أن أهالي األس���رى  وأش���ار 

يعانون أضعاف ما يعانيه األسرى 
أنفس���هم داخل الس���جون، جراء 
المنع األمني واإلجراءات العقابية 

ومنع الزيارات.
وق���ال: »هن���اك م���ن يتوهم أن 
الرئي���س األمريكي الجديد يمكن 
ان يفت���ح بواب���ة أم���ل، لكنه في 
حملته االنتخابية قال أنا مع قطع 

رواتب األسرى«.
ب���دوره، دعا القي���ادي في حماس 

إل���ى ابت���داع كل  وصف���ي قبها 
رواتب  ملف  لمعالجة  األس���اليب 
األس���رى بشكل سريع، كي يشعر 
األس���رى باألمان وان تتوفر لقمة 

العيش ألبنائهم ووالديهم.
وأك���د على الحاج���ة لتوحيد الكل 
الفلسطيني إلنهاء معاناة األسرى 
االحتالل،  لممارس���ات  والتصدي 
وع���دم االنتظار في عد ش���هداء 

الحركة األسيرة.

رام الله/ االستقالل:
 أفادت محامية هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين جاكلين فرارجة، يوم أمس، 
بإصابة األسير يوسف موسى هوشة، من بلدة بيرزيت شمال رام الله، بفيروس 
كورونا في مركز توقيف "عصيون." وقالت فرارجة: إن إدارة الس���جن قامت بنقل 
األسير المصاب هوشة الى س���جن الرملة أمس االول، وألغت زيارات المحامين، 

وأعلنت أنها لن تستقبل أسرى جدد داخل المعتقل لمدة 16 يوما.
وبينت أن عدد األس���رى القابعين في "عصيون" حاليا يبلغ 21 أسيرا، محتجزون 
في ظروف صعبة وقاسية بغرف ضيقة، وزنازين نتنة ووسخة، يتابعهم فيها 
جنود على مدار الساعة، ويشتكى األسرى بداخله بشكل متكرر من البرد القارس 

والرطوبة العالية وسوء الطعام المقدم لهم وانعدام نظافته.

رام الله/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل "اإلس���رائيلي"، مساء اإلثنين، عن اعتقال خمسة طالب من 
جامعة بيرزيت في رام الله وس���ط الضفة الغربية المحتلة بزعم تهريب أموال 
لصالح حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(. واّدعى جيش االحتالل، في بيان صدر 
عنه، أنه والش���اباك ضبطا "شبكة تابعة لحماس أقامت خط تهريب ألموال من 
تركيا عبر بطاقات ائتمان تنقل من غزة إلى رام الله لتمويل نش���اطات إرهابية"، 

على حد قوله.
 وزعم المتحدث باس���م جيش االحتالل أن الطالب الخمسة من نشطاء الكتلة اإلسالمية 
الذراع الطالبي ل�"حماس" في الجامعة، "وكانوا على اتصال مع كبار مسؤولي "حماس" في 

تركيا لتحويل األموال عبر قطاع غزة ومن ثم إلى رام الله".
وذكر أن جيش���ه اكتشف "تورط ناش���ط بارز في الكتلة يدعى عبد الرحمن حمدان، حّول 

مبلغ كبير لتمويل خلية لحماس خططت لتنفيذ عمليات".
والطالب المعتقلون هم: محمد ماجد حسن من رام الله، وعبد الرحمن صباح علوي من دير 
جرير، وبركات رائد مالكي من مخيم الجلزون، ويحيى صادق قاروط من إكتابا في طولكرم، 
وحمزة عبيد زلوم من س���ميراميس، ولديه إقامة إس���رائيلية. واّدعى جيش االحتالل أن 
"عدًدا من الموقوفين اعترفوا بتنفيذ عمليات إطالق نار" تجاه مستوطنين وقوات الجيش 
ف���ي المنطقة. وقال المتحدث باس���م جيش االحتالل إن: "االنضم���ام إلى الكتلة يعني 
االنضمام إلى حماس".وُيعلن االحتالل باس���تمرار اعتقال نشطاء من الكتل الطالبية في 

جامعات الضفة بزعم تشكيلهم خاليا عسكرية لتنفيذ أعمال مقاومة.

إصابة أسير بـ »كورونا« في 
مركز توقيف »عصيون«

االحتالل يعتقل 5 طالب من بيرزيت 
بزعم تهريب أموال لـ »حماس«

أكد أنهم يتعرضون لمؤامرة واسعة

أبو بكر يكشف تفاصيل آلية دفع رواتب األسرى
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اخطار لتنفيذ حكم �صادر عن

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة يف 
القضية التنفيذية رقم 2020/3344 

الى المنفذ ض���ده /نائل احمد فؤاد البورنو طبق���ا للحكم الصادر ضدك من 
محكمة بداية غزة سند الدين المنظم رقم 2016/1 والبالغ قيمته مبلغ وقدره 
$29000 والصادر لصالح طالب التنفيذ /ش���ركة البنك الوطني اإلس���امي 
ويمثلها /رائد عبد الهادي رجب لذلك عليك دفع قيمة س���ند الدين المنظم 

لصالح طالب التنفيذ باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية .
لذلك علي���ك الحضور الى دائ���رة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحضر خال المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري . حرر في 2020/11/17 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�صوع/ اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات رقم )530/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
س���عيد خمي���س درويش حمدون���ة من س���كان بيت الهي���ا هوية رقم 
911936151 بصفته وكيا عن فايزة عثمان خليل جزارين وحنان واحمد 

وامل ومحمد أبناء / محمود رشيد حمدونة
بموجب وكالة رقم: 495 / 2020 الصادرة عن جمهورية مصر العربية 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في
القطعة 1747 القسيمة 22 المدينة  بيت الهيا 

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

على سلطة األراضي. التاريخ:23 /11 / 2020م

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

دولة فل�سطني
وزارة احلكم احللي

اإعـالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

 )A33( بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم
 منطقة تنظيم – رفح 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة للعموم 
أنها قد قررت بجلستها رقم )2019/14 ( المنعقدة بتاريخ )2020/9/30( 
 )A33( التصديق النهائي على المخطط التفصيلي لمس���ار الشارع رقم
بع���رض )24( متر وارتداد )3( مت���ر والمحصور بين الش���ارع رقم )106( 

والشارع رقم )17( والمار بالقسيمة رقم )2( من القطعة رقم )2361(.
الس���ابق إيداعه لاعتراض بموجب اإلعان الصادرع���ن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة االستقال بتاريخ 2020/1/15. 
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان في الجريدة الرسمية و في 

صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب .
 وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن  .

اللجنة املركزية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

رام الله/ االستقال:
قال���ت مجموعة محامون من أجل العدالة ي���وم االثنين، إن محكمة صلح أريحا 
برئاسة القاضي محمود خليف قررت اإلفراج عن المعتقل السياسي نزار بنات 

بضمان مكان إقامته.
وذك����رت المجموعة في تغريدة على حس����ابها بموقع "فيس����بوك" أن قرار 
المحكمة جاء في إطار "فلس����طين لجميع الفلس����طينيين اينما كانوا.. إلى 

هنا".
 ونقلت عن الناشط بنات قوله أثناء انعقاد جلسة تمديد التوقيف في محكمة 
صلح أريحا: "أنا فخور بما قلته"، في إش���ارة إلى الفيديو المنس���وب له، والذي 

يجرى توقيفه والتحقيق معه عليه.
وأضاف: "إذا انخفض س���قف الحريات أكثر من ذلك، س���تصبح فلسطين غير 

صالحة للسكن البشري".
والقى اعتقال الناش���ط بنات ردود فعل فصائلي���ة وحقوقية منددة ومطالبة 
بس���رعة اإلفراج عن���ه، فقد اعتبرته حركة "حماس" اس���تمراًرا لسياس���ة قمع 
الحري���ات وتكميم األفواه التي تمارس���ها ضد أبناء ش���عبنا بالضفة الغربية 

المحتلة.
ُيشار إلى أن الناشط بنات ينشط منذ 6 سنوات فيما يقول إنه "محاربة وفضح 

الفساد في السلطة الفلسطينية".
وكان ق���د تعرض كثي���ًرا للماحقة واالعتقال على يد أمن الس���لطة، إال أنه لم 

يتوقف عن نشاطاته االنتقادية.
والناش���ط بنات من س���كان دورا الخليل، يعمل في مجال النجارة منذ سنوات 
طويلة، وهو مصمم ديكورات، وس���بق أن تعرض للماحقة واالعتقال من أمن 

السلطة.

غزة/ االستقال:
كش���ف رئيس لجنة الش���ؤون المدنية بغ���زة صالح ال���زق، تفاصيل موافقة 

االحتال "اإلسرائيلي" على إدخال أجهزة طبية إلى قطاع غزة.
وقال الزق في تصريحات صحفية أمس: "لقد حصلت على موافقة مبدئية من 
"الجانب اإلسرائيلي" إلدخال 15 جهاز تنفس اصطناعي وجهاز فحص خاص 

بكورونا إلى القطاع خال األسبوع الجاري".
وأوضح أن وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أرسلت تلك األجهزة 
منذ أس���بوعين الى القطاع، فيما كان الجانب "اإلسرائيلي" يرفض 

إدخالها.

رام الله/ االستقال:
أعلن رئيس الحكومة محمد اش���تيه 
روات���ب  س���تعطي  الحكوم���ة  أن 
أولوي���ة  العموميي���ن  الموظفي���ن 
الس���داد، في حال تم استام أموال 

المقاصة من االحتال.
وقال اش���تيه في مس���تهل الجلسة 
األس���بوعية للحكوم���ة ي���وم أمس: 
المتأخرات  كام���ل  نصرف  "س���وف 
للموظفي���ن، ف���ور اس���تامنا أموالنا 

كاملة من االحتال".
أموالنا كاملة  اس���تلمنا  "إذا  وأضاف 
س���وف نصرفها لك���م كاملة وجميع 

المتأخرات دفعة واحدة".
وأك���د اش���تيه عل���ى إعط���اء رواتب 
الموظفين األولوية في الس���داد، ثم 
سداد اس���تحقاقات القطاع الصحي 
وخاص���ة المستش���فيات وم���وردي 

األدوية.
الخاص���ة  اإلج���راءات  وبخص���وص 
بفي���روس كورونا، قال اش���تيه: "إن 
هن���اك تس���ارعا مقلقا في تفش���ي 
في���روس كورون���ا في الضف���ة وغزة 
االلت���زام  إل���ى  داعي���ا  والق���دس"، 

باإلجراءات الوقائية والصحية.

وأكد اش���تيه على ع���دم التراجع عن 
خيار الوحدة الوطني���ة، معتبرا ذلك 
:"ننتظر  قائ���ا  اس���تراتيجًيا،  خيارا 
موافقة مكتوب���ة من حركة "حماس" 
إلج���راء االنتخاب���ات، وه���ي قضية 

مفصلية إلنهاء االنقسام".
وفي س���ياق آخ���ر، دعا اش���تيه إلى 
لالتزام  االحت���ال  عل���ى  الضغ���ط 
وزير  زي���ارة  معتب���را  باالتفاقي���ات، 
الخارجي���ة األمريكي���ة لمس���توطنة 

لاس���تيطان  ش���رعنة  "بس���اغوت" 
وتمزيقا للجغرافيا الفلسطينية.

ال���وزراء، حقوق  ويناق���ش مجل���س 
داخ���ل  الفلس���طينيين  العم���ال 
"إسرائيل"، وموضوع نظام المكافآت 
المالية للمش���اركين في  والحق���وق 
العامة  للمؤسس���ات  اإلدارة  مجالس 
والخاصة. وي���درس المجلس الوضع 
القانوني ل�63 مؤسسة حكومية غير 
وزارية بعضها سيتم إلغاؤه أو ضمه 

إلى الوزارات أو دمجه مع المؤسسات 
المختلفة والوزارات.

التقارير  المجلس عل���ى  كما يطل���ع 
المقدم���ة م���ن المنظم���ات األهلية 
الوزراء كل  إلى  والمدنية، وس���تحال 
التأكد  حس���ب اختصاصه، من أجل 
وأهدافها مع  أنش���طتها  تناغم  من 
خطط التنمي���ة القطاعية والوطنية، 
وخطة التنمي���ة الوطنية وتوجهات 

الحكومة.

اشتيه: سنصرف للموظفين كل قرش نستلمه من االحتالل محكمة أريحا تقرر 
اإلفراج عن الناشط بنات

غزة / االستقال:
طال����ب التجمع اإلعامي الفلس����طيني، اإلثنين، 
نقابة المهن التمثيلية المصرية بموقف حاسم 
تج����اه الممثل المصري محمد رمض����ان على أثر 
صورة جمعت����ه بمغني "إس����رائيلي" على أرض 

اإلمارات، والتي شكلت صدمة للمتابعين.
وقال التجم����ع في بيان له يوم أم����س، إنه مدار 
اليومين الماضيين ردة الفعل الشعبية المصرية 
التي جاءت رافضة للصورة والتي شكلت صدمة 
للمتابعين كونها تمثل خروجًا على العرف الذي 
يجس����ده الشعب المصري في رفض االحتال أو 

التعامل معه.
وأشاد بالموقف اإلعامي المصري الذي جسدته 
وس����ائل اإلعام المصرية وإعاميوها في إظهار 
الموقف الرافض والمس����تنكر للصورة السوداء 
للفن����ان رمض����ان، معتبًرا أن ه����ذا الموقف نابع 
من الدور الذي يجس����ده الشعب المصري الحي 
والواعي، والذي ال يمكن لكل محاوالت أن تناول 
من انحيازه لقضايا األمة وفي مقدمتها القضية 

الفلسطينية.
وأك����د أن الرف����ض ناب����ع من الموق����ف المصري 
الش����عبي الذي يج����ّرم التعام����ل والتطبيع مع 

االحتال، ويلفظ من يهرولون تجاهه.
وطالب نقابة المهن التمثيلية المصرية باتخاذ 
موقف حاسم من السلوك الخارج للفنان رمضان، 
داعًيا إياها لوضع حد وضابط لكل من تس����ّول له 
نفس����ه القيام بسلوك مشابه، والعمل على إبقاء 
الفن المصري الوطني معبرًا عن المزاج الشعبي 

الرافض لاحتال.
كما دعا التجمع النقابة إل����ى إدراج رمضان على 
قوائم العار الس����وداء التي ارتضت على نفسها 
أن تكون بوًقا لاحتال من خال التطبيع المخزي 

معه، على حد وصف البيان.

»التجمع اإلعالمي« يطالب نقابة الممثلين المصريين 
بموقف حاسم تجاه الممثل المطّبع رمضان

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطنة / مها عبد اللطيف حنون الس���يقلي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم  
)906553110 (   فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

االحتالل يوافق على 
إدخال أجهزة طبية لغزة
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�إعالن عدم م�سوؤولية وحتذير للعموم
اعلن انا الس���يد / عبد الفت���اح محمود احمد الخزن���دار وأوالده / محمود 
ومحم���د الخزندار عن ع���دم مس���ؤوليتنا القانونية والمادي���ة والمالية 
والعرفية عن تصرفات السيد / ممدوح عبد الفتاح محمود الخزندار وانه 
ليس له اية عالقة ال من قريب او بعيد بالمطعم المملوك لي والمس���مى 
مطعم )السامر( الخزندار اخوان والذي يقع في – غزة شارع عمر المختار 
مفترق الس���امر وكذلك أيضا بانه ليس له اي���ة عالقة قانونية او مادية 
بالعم���ارة المملوكة لي والتي تق���ع في – غزة الرم���ال بالقرب من وزارة 
الش���ؤون المدنية خلف مجل���س الوزراء لذلك فانني أح���ذر العموم من 
االقدام على الش���راء او االس���تئجار او التعامل مع الس���يد / ممدوح عبد 
الفت���اح محمود الخزندار كممث���ل للمطعم او للعم���ارة او التصرف في 
ه���ذه الممتلكات الخاصة بي والمملوكة ل���ي ملكية خاصة بأية نوع من 

التصرفات القانونية او المادية . وقد اعذر من انذر
تحريرًا في: 2020/11/13م

مطعم )ال�سامر( اخلزندار اخوان 
ل�ساحبه / عبد الفتاح حممود اخلزندار

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  محمد جمعة يوس���ف ابو ش���لعوب 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم  
)  403717416(   فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواط���ن / ايهاب محمد نعم���ان فياض عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم  
)903053957 ( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / ياسر بكر شعبان الحتو عن فقد بطاقة 
هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  )   411062284 (    
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مش���كورا إلى أقرب 

مركز شرطة .

غزة / االستقالل:
قال مدير عام اإلشراف والتأهيل التربوي في 
وزارة التربي���ة والتعليم بغزة محمود مطر، إن 
قرارات الوزارة المتعلقة بفتح وغلق المدارس 
تأتي في ضوء التطورات الميدانية المرتبطة 
بجائح���ة كورونا، وبما يحافظ على اس���تمرار 

العملية التعليمية بدون إصابات.
وأوض���ح مطر في تصريح ل���ه، حول تطورات 
العملية التعليمية في قطاع غزة، أن استمرار 
المس���يرة التعليمية الوجاهي���ة في القطاع 
تخض���ع لق���رارات مركزية تتفق م���ع الحالة 
العامة، من خ���الل لجان الط���وارئ المركزية 

ووزارة التربية والتعليم.

وأض���اف " نراه���ن عل���ى إجراءاتن���ا داخل 
المدرس���ة، وهن���اك لجان تقييم مس���تمرة 
لالطالع على مدى سالمة هذه اإلجراءات، وما 
يحدث خارج المدرسة من حالة استهتار من 
قبل العاملين أو الطلبة قضية تتعلق بالوعي 

المجتمعي".
وأشار إلى أن هناك مسارات تعليمية تتعلق 
بالطلبة المحجورين في بيوتهم والموجودين 
في المناطق المصنفة حمراء، "مثل الصفوف 
الذات���ي  التعل���م  وبطاق���ات  االفتراضي���ة 
والفيديوه���ات التعليمية التي يس���تطيع 
الطلبة متابعتها بشكل جيد والبث عبر إذاعة 

التربية والتعليم".

وكشف مطر أن وزارة التعليم ستطلق قريبًا 
قن���اة "روافد التعليمية"، وه���ي قناة رقمية 
أرضي���ة س���ُتخصص لل���دروس التعليمية 
المص���ورة وستس���تهدف جمي���ع المراحل 

التعليمية والتخصصات المختلفة.
وتابع "لدينا مش���اريع مهمة عبر مؤسس���ات 
تعليمية ودولية ستس���تهدف دعم الطلبة 
القادرين عل���ى مواكبة  المهمش���ين غي���ر 
العملي���ة التعليمية، من خ���الل توفير 250 
خري���ج لتقديم الدع���م التعليم���ي وطباعة 
بطاقات التعل���م الذاتي لهم حيث تعينهم 
على متابعة العملي���ة التعليمية ولو بحدها 

األدنى".

غزة/ االستقالل:
ح���ذر مدير الطب الحرج ف���ي وزارة الصحة إياد 
أب���و كرش، من ارتف���اع وتيرة الحال���ة الوبائية 
في قطاع غزة، خاصة مع زيادة نس���بة الحاالت 
الخطرة والحرجة إلى 20% والتي شكلت نسبة 
الشباب منها )5_7%(، والذين لم يعانون من 

أي أمراض سابقة أو مزمنة.
وقال أبو كرش في بيان صحفي يوم أمس، من 
تخوف وزارته من ازدياد نسبة الحاالت الحرجة 
إلى 40% مع دخول ديسمبر وفصل الشتاء مما 
سيستنزف استهالك األكسجين بمستشفى 

غزة األوروبي.
وأضاف "بالتزامن مع ارتفاع هذه النسب بشكل 
ملحوظ ارتأت الصحة زيادة عدد األسرة حسب 

القدرة االنتاجية لمحطات األكس���جين داخل 
المشافي لتصل إلى 100 سرير". وعزا أبو كرش 
س���بب ذلك إلى زيادة اس���تهالك األكسجين 
التي وصل���ت إلى 20لتًرا ف���ي الدقيقة، بعدما 
كان االس���تهالك للمريض الع���ادي من )3_5( 
لتر في الدقيقة. وقال إن هناك جهود لتوفير 
100 سرير في أقسام العنايات المركزة لخدمة 
الحاالت الحرجة من مصابي "كوفيد 19"، تشمل 
مستشفى بيت حانون اإلندونيسي ومجمعي 
الش���فاء وناصر وش���هداء األقصى إلى جانب 

مستشفى غزة األوروبي.
ونّبه أبو كرش إلى تدريب 30 من الطواقم الطبية 
والتمريضية بالتعاون مع الجامعة اإلس���المية 
ومستشفى قطر الخيري. وذكر أنه أشرف على 

تدريبهم محاضرين من مستشفيات قطر عبر 
منصة زوم، للعمل في أقسام العناية المركزة.

وحذر أبو كرش مجدًدا من بلوغ ذروة الجائحة مع 
دخول فصل الشتاء وتزايد الحاالت ونوعيتها 

من حيث الخطورة الشديدة.
القطاع  الدولية لمس���اندة  المؤسس���ات  ودعا 
الصحي بهذه الجائحة وتجهيز أقسام العناية 
المرك���زة وتوفير ما يلزم م���ن احتياجات طبية 

للمحافظة على حياة المصابين.
وطالب مدير الطب الح���رج، المواطنين باتخاذ 
أقصى درجات الوقاية والسالمة وضرورة التباعد 
الجس���دي وارتداء الكمامة والبعد عن األماكن 
المزدحمة تجنبا للع���دوى والحفاظ على حياة 

أسرهم.

خان يونس/ االستقالل:
اعتصم العش����رات م����ن متضرري 
عدوان 2014 "ضرر جزئي بليغ" في 
بل����دة خزاعة ش����رقي محافظة خان 
يونس جنوبي قطاع غزة، يوم أمس، 
داخل إحدى م����دارس وكالة الغوث 
"أون����روا" وس����ط البل����دة، للمطالبة 
المالي����ة  التعويض����ات  بص����رف 

لمنازلهم المتضررة.
ورفع المش����اركون الفت����ات كتبت 
عليها، "سارعوا بصرف التعويضات 
فالشتاء أغرقنا، انتهت حرب القتل 
الديون، أين  والدمار وبدأت ح����رب 
اإلنس����انية منكم يا وكالة الغوث.. 

نريد تعويضات 2014".
وأكد المش����اركون ف����ي االعتصام 
المدرس����ة  المبيت داخل  عزمه����م 
لحين تحقيق كامل مطالبهم، التي 
سلموها في أكثر من مرة لمسؤولي 
وكالة الغوث، واحتج����وا عدة مرات 
ف����ي مراكز الوكالة في القطاع ألجل 

ذلك.
وقال متحدث باس����م المعتصمين 
ص����الح النج����ار ، "معتصمون اليوم 

ع����دوان 2014  م����ن  كمتضرري����ن 
لني����ل مطالبن����ا من وكال����ة الغوث، 
بعد أن اعتصمنا على مدار األشهر 

والسنوات الماضية دون جدوى".
وأكد أن الُمصنفين "متضرر جزئي 
بليغ" لم يتلق����وا أي تعويض بعد، 
وعلى مدار ست سنوات لم نحصل 
على ش����يء من الوكالة؛ مشيًرا إلى 

أنهم كانوا يتلق����ون وعودات دون 
تطبيق شيء منها.

وش����دد النجار على أنهم مصممون 
عل����ى مواصلة االعتصام الس����لمي 
داخل هذه المدرسة والمبيت حتى 
نيل الحقوق؛ وهم مستعدون لكافة 
االحتم����االت، حتى تصل الرس����الة 
الت����ي خرجوا من أجلها لمس����ؤولي 

"أون����روا" خاص����ة المف����وض العام 
والدول المانحة.

وكانت أونروا ذكرت في تصريحات 
سابقة أن ما يزيد عن  52 ألف أسرة 
لم تتل����ق أي تعويضات حتى اآلن، 
عن األضرار الت����ي أصابت منازلهم 
جّراء العدوان اإلسرائيلي على قطاع 

غزة عام 2014".

متضررو عدوان 2014 في خزاعة يعتصمون داخل مدرسة لـ »أونروا«

غزة / االستقالل:
قال رئيس اتحاد موظفي وكالة "أونروا" في قطاع غزة أمير المس���حال، إن األمم 
المتحدة وافقت على منح الوكالة قرضا ب� 20 مليون دوالر؛ لمساعدتها في تجاوز 

أزمتها المالية الحالية لما تبقى من هذا العام.
وأوضح المسحال، في تصريح له، أنه وبناء على تواصل مع رئيس المؤتمر الذي 
ُعقد بين اللجنة االستش���ارية ل�"أونروا" والدول المانحة والمستضيفة لالجئين، 

تم التأكيد على موافقة األمم المتحدة على منح هذا القرض.
وأكد المس����حال أن المبلغ المقترض أيًض����ا، وما يتوفر لدى "أونروا" ال يكفي 
لدفع كامل رواتب الموظفين ودفع المس����تحقات للمقاولين والمتعهدين 
والت����ي تصل ل����� 30 مليون دوالر، فضال عن مبالغ إضافية الس����تكمال باقي 

برامج الوكالة.
وأكد رئيس اتحاد الموظفين ب� "أونروا" أنه وفي حال اس���تمرار إدارة 
الوكال���ة بتنفيذ قراراتها من طرف واح���د بتمرير قرار رواتب جزئية، 
ف���إن االتحادات في المناطق الخمس س���تكون أم���ام موقف، "وهذا 
ما س���يحدده اجتماع رؤس���اء االتحادات اليوم الثالث���اء عبر "الفيديو 

كونفرنس".
من جانبه قال المستش���ار اإلعالمي لوكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة، إن الوكالة 
بحاجة ل� 30 مليون دوالًرا لتجاوز أزمتها لش���هر نوفمبر، ول� 40 مليوًنا عن شهر 

ديسمبر.

ال يكفي لدفع الرواتب كاملة
المسحال: األمم المتحدة تمنح 
»أونروا« قرضًا بـ20 مليون دوالر

الصحة تحذر من بلوغ ذروة جائحة »كورونا« بغزة مع دخول ديسمبر

»تعليم بغزة«: استمرار فتح المدارس مرتبط بتطورات »كورونا«

غزة/ االستقالل:
أصدرت الغرفة التجارية في قطاع غزة يوم أمس، بياًنا هاًما حول استقبال تصاريح 
التجار ف���ي القطاع في ظل قرار الس���لطة بعودة العالقات والتنس���يق األمني مع 

»إسرائيل«.
وأشارت الغرفة التجارية إلى أنها تلقت إشارات إيجابية من الشؤون المدنية تطالب 
ا من  الغرفة باإلجراءات التالية: البدء باس���تقبال طلبات تجديد تصاريح التجار بدًء

األسبوع القادم لمن لم يحصل على موافقة تجديد التصاريح بدون فواتير.
وطالبت الغرفة من  كافة التجار فحص طلباتهم الخاصة عبر موقع الشؤون المدنية 

قبل التوجه الى الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية .
وأش���ارت إلى أنه ال يوجد اس���تالم ألي طلبات جديدة ألول مرة تحت أي ظرف في 
الفت���رة الحالية، مؤكدة على ضرورة االلت���زام بإجراءات الوقاية والس���المة وارتداء 

الكمامة.

الغرفة التجارية تصدر بيانًا هامًا 
حول استقبال تصاريح التجار بغزة
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بع���د ان ايقنت ادارة ترامب حتمية رحيلها عن البيت االبيض وترك ادارة البالد لصالح المرش���ح 
الديمقراطي الفائز باالنتخابات االمريكية جو بايدن, باتت المهمة المكلفة بها ادارة ترامب قبل 
الرحيل االخير بعد نحو ش���هرين من االن, بضرورة اس���تثمار كل هذا الوقت لصالح »اس���رائيل« 
لخدمة اهدافها وتحقيق غاياتها, وتخصيص كل الجهد لدعمها وتوطيد اركانها, واس���تغالل 
كل لحظة لتحقيق مكس���ب جديد لها, فإدارة ترامب المتصهينة ترى ان مستقبلها السياسي 
المستقبلي القادم مرهون »بإس���رائيل« والتمكين لها , وترامب يقول انه سيترشح لالنتخابات 
االمريكي���ة القادمة بعد اربعة اعوام, وكذلك مايك بومبيو مهووس بالرئاس���ة االمريكية وينوي 
الترش���ح في االنتخابات القادمة, وهو االن يجري جولة في المنطقة الش���رق اوس���طية ويجتمع 
بالزعماء العرب سرا وعالنية ليحقق مزيد من المكاسب لصالح »اسرائيل« في محاولة لفك عزلتها, 
وتقديمها كخيار مناس���ب للعرب لقيادة تحالف في المنطقة, مهمته االساسية مواجهة محور 
المقاومة الذي تتزعمه ايران, وانهاء ما يسمى بالصراع العربي االسرائيلي, وتغيير وجه المنطقة 
بما يخدم اسرائيل واهدافها ويحقق لها امكانية التحكم في ادارة البالد وخلق شرق اوسط جديد 
تقوده »اس���رائيل« وتتحكم به, وتسيطر على خيرات وثروات االمة العربية واالسالمية بالشراكة 

والتنسيق مع االدارة االمريكية ذات الزجه القبيح. 
وفي اطار جهوده الدؤوبة ألجل االعداد للعودة إلدارة البالد قبل الرحيل, ابتعث الرئيس االمريكي 
الساقط انتخابيا دونالد ترامب وزير خارجيته مايك بومبيو للمنطقة ألجل البناء واالعداد للمرحلة 
القادمة, فهو يطالب اتباعه المهزوزين بالتحلي بالصبر والجلد ألربعة سنوات قادمة حتى يعود 
الس���تكمال الحقبة »الترامبية« الهادفة الى اخضاع المنطقة كلها لصالح »اسرائيل« والن هناك 
من غرق في مس���تنقع العمالة لصالح االحتالل, وهناك من تورط بمش���اريع مستقبلية مرتبطة 
باألش���خاص وليس بالمؤسسات, وبما ان هناك من ادخل نفسه في تبعية »الترامبية« الى االبد, 
ول���م يعد لديه خيارات اخرى, فقد امتثل بعض الزعماء العربية لزعيمهم الروحي دونالد ترامب, 
وتوافقوا فيما بينهم على االستمرار في مستنقع العمالة والتبعية مستخدمين كل اشكال القمع 
والعنف لمواجهة من يعارض سياستهم, واالرتماء في حضن »اسرائيل« لحمايتهم ان سقطوا 
في شر اعمالهم, ومن بين هؤالء عيال زايد االماراتيين, وملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة 
وحاشيته وعبد الفتاح البرهان رئيس المجلس االنتقالي السوداني وولي العهد السعودي محمد 
بن س���لمان الذي اجتمع اول من امس حسب وس���ائل إعالم عبرية  مع رئيس الوزراء الصهيوني 
المجرم  بنيامين نتنياهو الذي  زار السعودية سًرا األحد الماضي ليحضر اجتماع سري بين مايك 

بومبيو ومحمد بن سلمان القلق يشدة من التغيير في االدارة االمريكية .
هيئة البث وإذاعة الجيش في كيان العدو قالت امس االثنين، أن نتنياهو التقى في السعودية 
كال من ولي العهد محمد بن س���لمان، ووزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو أثناء زيارة للمملكة. 
ونشرت صحيفة هآرتس العبرية بيانات تتعلق بتتبع حركة المالحة الجوية تشير إلى أن طائرة 
رجل أعمال قامت برحلة من تل أبيب إلى منطقة نيوم ش���مال غربي السعودية على ساحل البحر 
األحم���ر، حيث كان مقرًرا أن يجتمع محمد بن س���لمان وبومبيو األح���د الماضي مضيفة ان بومبيو 
يحاول إقناع السعوديين أن يسلكوا نفس الطريق الذي سلكته دول عربية مؤخرا، وهي اإلمارات 
والبحرين والسودان، وأن يدشنوا عالقات رسمية مع »إسرائيل«, وال اعتقد ان هناك ما يعيق ولي 
العهد السعودي عن اتمام هذه الخطوة في اية لحظة, سوى انه يريد ان يساوم الرئيس االمريكي 
الجدي���د جو باي���دن على االقدام على هذه الخطوة, مقابل التغاض���ي عن تورطه في جريمة قتل 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي, خاصة ان بايدن اعلن انه سيعيد فتح ملف مقتل الصحفي 
الس���عودي جمال خاشقجي ويحاسب المتورطين فيه, في نفس الوقت الذي يسعي فيه بومبيو 
لتحقيق امنية »اس���رائيل« بإقامة عالقات مع السعودية والعودة الى حصون خيبر وبني قريظة 
وبني قينقاع وبني النضير, واخذ حصتها من الثروات السعودية الهائلة والشراكة في ادارة البالد 
سياس���يا واقتصاديا وعس���كريا بما يضمن لها التمكين واالستقرار.. فال عجب في هذا الزمان ان 
ترى ما ال يمكن ان يتخيله عقل او يقره منطق, فهذا عربون التبعية العمياء ألمريكا و«اسرائيل« . 

اإلعداد للعودة قبل الرحيل

رأي
ليس���ت قصاصة الورق التي بعث بها »المنس���ق« »اإلسرائيلي« إلى 
»المنسق« الفلسطيني، هي من أعاد السلطة عن قراراتها ب� “تعليق« 
العمل باالتفاقات المبرمة، و«تجميد« التنسيق األمني و«االمتناع« عن 
تس���لم أموال المقاصة... قرار الس���لطة، المفاجئ، واالنفرادي، يأتي 
حلقة في سلس���لة م���ن التح���ركات اإلقليمية والدولي���ة، المتزامنة 
والمتوازية، والمنس���قة إلى حد كبير، وفي س���ياق استعداد السلطة 

والمنطقة، الستقبال إدارة أمريكية ديمقراطية، بزعامة جو بايدن.
قصاصة الورق المذكورة، والتي أس���متها الس���لطة رسالة التزامات، 
وعّدتها »نصرًا كبيرًا« للش���عب الفلسطيني، لم تكن أكثر من »فرشة 
اس���فنج بالية« قدمتها »إس���رائيل« للس���لطة لكي تس���قط فوقها 
ح���ال قررت اإللقاء بنفس���ها عن قمة الش���جرة الت���ي صعدت إليها 
بعد الس���ابع عشر من أيار الفائت.. فال الرس���الة، وال الُمرسل، حملت 
مواقف سياسية ذات مغزى، يمكن أن يستشف منها رائحة »التزام« 
»إسرائيلي« باالتفاقات السابقة، كل ما في األمر، أن »القنوات المالية« 
عادت س���الكة في االتجاهين، وعادت معها األمور من تنسيق أمني 
وغي���ره إلى م���ا كانت عليه، حتى أننا لم نعرف ما إذا كانت الس���لطة 
ستتس���لم أم���وال المقاص���ة، كامل���ة أم منقوصة، بع���د أن تقتطع 
»إس���رائيل« منها، ما يعادل رواتب الشهداء واألسرى، وهي القضية 
التي كانت موضع خالف، والس���بب الكامن وراء »حرد« الس���لطة عن 

تسلم أموال الضرائب الفلسطينية.
القرار الفلس���طيني بالعودة عن »التجميد« و«التعليق«، جاء بنتيجة 
وس���اطات أوروبية، نرويجية على نحو خاص كما ُيقال، بعد أن الحت 
ف���ي األفق األمريكي بوادر وإرهاصات لنهاية حقبة ترامب في البيت 
األبي���ض، ومن ضمن اس���تعدادات وتحضيرات ل�«اس���تنفاذ فرصة 
بايدن«، وم���ن منطلق قناعة عميقة تأسس���ت لدى بع���ض الدوائر 
األوروبي���ة والعربية، أنه ما لم يجر اس���تحداث اختراق على المس���ار 
الفلس���طيني – »اإلسرائيلي« في سنوات بايدن األربع، فعلى العالم، 
أن يودع »ح���ل الدولتين« ومرجعي���ات عملية الس���الم، واالتفاقات 

المس���بقة، وكل ما ترتب عليها.
���ان لم تكن بعيدة عن هذه األج���واء، والعاصمة األردنية من بين  عمَّ
مختل���ف »عواصم االعتدال العربية«، ه���ي األقرب إلى رام الله، وهي 
وحده���ا، وأكثر م���ن غيرها، م���ن بمقدورها أن تتحدث م���ع الجانب 
الفلسطيني من دون حساسيات وفي شتى الموضوعات، االتصاالت 
عل���ى مختل���ف المس���تويات ال تنقطع، وآخ���ر فصولها زي���ارة وزير 
خارجية فلس���طين لعمان قبل »الخطوة« والقمة« بس���اعات قالئل... 
لك���ن المفارقة أن طريق عمان – تل أبيب، لم تعد س���الكة كما كانت 
علي���ه من قبل، وليس���ت ثمة م���ن كيمياء بي���ن القيادتين األردنية 
و«اإلس���رائيلية«، تمكن عمان من القيام ب���دور فاعل بين الجانبين... 
في هذا الس���ياق، يمكن قراءة قمة أبو ظب���ي الثالثية، حيث بمقدور 
األردن أن يتولى الحديث مع الجانب الفلس���طيني، فيما س���تضطلع 
اإلمارات والبحرين بالحديث مع الجانب »اإلس���رائيلي«، فهما األقرب 
إل���ى تل أبي���ب، برغ���م تباعدهما جغرافي���ًا... التزامن بي���ن الخطوة 
الفلس���طينية »المفاجئة« والقمة الثالثي���ة، ليس صدفة أبدًا، بداللة 
أن السلطة سارعت إلى إقرار عودة سفيريها للمنامة وأبو ظبي، وربما 
بوس���اطة أردنية، فور انتهاء القمة، ويقال أن س���فير فلسطين في 
المنامة ع���اد إليها قبل اإلعالن عن قرار عودت���ه على أية حال، حيث 

تولى تلقي التعازي برحيل الدكتور صائب عريقات في مقر السفارة 
الفلسطينية في العاصمة البحرينية.

اأين ال�صعودية وم�صر؟
أي���ن الس���عودية من ه���ذا الحراك، ولماذا لم تش���ارك ف���ي »القمة 
الثالثية«؟.. ولماذا اقتصرت القمة على دول تحتفظ بعالقات رسمية 
وعلنية مع »إس���رائيل«؟ وهل يمكن النظر إلى »الغياب« الس���عودي 
عن هذا الحراك، بوصفه ضربًا من التريث بانتظار اس���تنفاذ ما يمكن 
لترامب وإدارته أن يفعاله على »المس���ار اإليراني« في »ربع الس���اعة 
األخير«، حتى ال تثير حفيظة ترامب الذي يزداد سلوكه طيشًا ورعونة 
مع اقتراب اس���تحقاق العشرين من يناير )كانون الثاني( القادم؟ ... 
ه���ل تمارس الس���عودية دور »القيادة من الخل���ف« أم أنها تفضل 
كعادتها، االس���تمهال قلياًل قبل اس���تحداث االستدارة المطلوبة؟.. 
هل يمكن النظر النخراط البحرين في هذا الحراك، بوصفه تعبيرًا عن 

الرضى السعودي، ورغبًة في مواكبته؟
ث���م، أين الركن اآلخر في »معادلة االعتدال العربي«، وهل غابت مصر 
عن »حفل االس���تعداد والتحضيرات« لمقدم بايدن الذي بدأ في رام 
الله وعمان وأبو ظبي على نحو متزامن؟.. هل هناك تنسيق مصري مع 
أركان القمة الثالثية في الموضوع الفلس���طيني؟ وهل يمكن النظر 
إلى »القرار المفاجئ« الذي اتخذته القاهرة باستدعاء الفصائل إليها، 
بوصفه عماًل منس���قًا مع دول هذه المجموع���ة، أم أن القاهرة كانت 

»خارج السمع«؟..
إن كان���ت القاهرة ج���زءًا من هذا الحراك المفض���ي لتمهيد الطريق 
إلنعاش المس���ار التفاوضي الفلس���طيني – »اإلس���رائيلي« برعاية 
باي���دن، فم���ا المغزى من دع���وة الفصائل إلى القاه���رة، وهل كانت 
القي���ادة المصري���ة، صاحب���ة الخب���رة الطويل���ة في تدبير الش���أن 
الفلس���طيني، تعتق���د أن ثمة فرصًا لنجاح ه���ذه المحاولة في ضوء 
المعطي���ات الجديدة، أم أنها كانت تتص���رف بدوافع أخرى، وما هي 

على وجه التحديد؟
ال�صلطة يف حلظة انت�صاء

الس����لطة الفلس����طينية تعيش لحظة انتش����اء: فهي تقترب من 
الخروج من عنق زجاجة ضائقته����ا المالية: أموال المقاصة اليوم، 
وقريبًا إعادة ضخ المس����اعدات األمريكية ... وهي على وش����ك أن 
تع����ود لحاضنته����ا العربية )معس����كر االعتدال على اتس����اعه(، 
وبراغميتها تدفعها لالنتقال من »مقاوم����ة التطبيع« إلى اقتراح 
»توظيف����ه«، وهي س����عيدة بفوز باي����دن وما يصدر ع����ن إدارته 
االنتقالي����ة من تلميح����ات وتصريحات، وهي دومًا منتش����ية بما 
تقدمه أوروبا من حضانة سياس����ية ومالية دافئة للسلطة، بالذات 

بعد قراراتها األخيرة.
م���ن يحتاج لحماس والجهاد والفصائل ف���ي ظروف كهذه؟.. ولماذا 
االس���تغراق في مل���ف المصالحة المكبل لحركتها، س���يما وأن ثمة 
فرصة الس���تئناف مس���ار المفاوضات من جديد، والعودة بأوضاعها 
لي���س إلى م���ا قبل أيار 2020 مع »إس���رائيل«، بل إلى م���ا قبل يناير 
2016، حين جاء ترامب وفريقه، بمنظور جديد للصراع الفلس���طيني 
– »اإلس���رائيلي« وضع السلطة ومش���روعها وقيادتها، تحت مقصلة 

أقصى اليمين في الواليات المتحدة و«إسرائيل« سواء بسواء.
الس���لطة اختارت أال تخرج من صندوق أوسلو برغم ضيقه المتناهي، 

وكل حدي���ث عن »اس���تراتيجية جديدة« و«مرحل���ة جديدة« لم يكن 
س���وى »تقطيع للوقت« بانتظار حدوث تغيير ف���ي البيت األبيض... 
أما وق���د حصل ما كان ُينتظر وُيش���تهى، فليس ثم���ة ما يمنع من 
»فعل المزيد من الشيء ذاته«، والمضي في استراتيجية »التفاوض 
واالنتظ���ار«، على أمل اس���تنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا المش���روع 

الوطني الفلسطيني وُمزقه.
لن نس���مع بع���د اليوم، أحادي���ث اضافية ع���ن »الوح���دة الوطنية« 
و«المقاوم���ة الش���عبية« و«المقاطع���ة« و«حمالت رف���ض التطبيع«، 
وستعود لغة الشروط المسبقة، واآلمرة، لتتسلل إلى خطاب السلطة 
وه���ي تتح���دث عن الح���وار والمصالحة... وس���تعود لغ���ة التكفير 
والتخوين لتهيم���ن على خطاب حماس وحلفائه���ا من الفصائل... 
وسيدخل االنقسام الفلسطيني في نفق جديد، قبل أن يغادر نفقه 

القديم.
يف ال�صيف �صّيعت اللنب

الس���لطة تدرك، أنها إذ تعاود الس���ير على الطري���ق ذاته، فإنها لن 
تحصد ما تشتهيه من ثمرات، بما فيها تلك التي عرضت عليها في 
محطات س���ابقة من التفاوض المديد والمرير... وضع الس���لطة، ومن 
خلفها الوضع العربي، هبط منذ زمن عن »س���قف المبادرة العربية«، 
وس���تجد الس���لطة أن حاضنته���ا العربية »معس���كر االعتدال« بعد 
انط���الق قطار التطبيع، ليس هو المعس���كر ذاته، الذي يردد ما كان 
يقوله الفلس���طينيون ويطالب بما يطالبون به... س���تجد السلطة، أن 
سيوف األشقاء أشد مضاًء عليها هذه المرة، وهي التي عادت إليهم 

»عودة االبن الضال«، ومن دون قيد أو شرط.
لس���نا من أنصار إدارة الظهر للجماعة العربي���ة وال للمجتمع الدولي، 
ولسنا ممن يحبذون هجاء المسارات السياسية والتفاوضية، بيد أننا 
لسنا من أنصار االرتهان إليها، واعتبارها مبتدأ الجملة الفلسطينية 
وخبرها، ولس���نا من أنصار وض���ع كل األوراق في »س���لة واحدة«، وال 
نجد م���ا يبرر أخذ قرارات المواجهة بإجماع الفلس���طينيين، وخرقها 
والتجاوز عليها، بقرار فردي منفرد، اتخذ خلف أبواب مغلقة، من وراء 
ظهر فتح »الحزب الحاكم«، والمنظمة، الممثل الشرعي الوحيد... هذه 

ليست سياسة، هذه ليست إدارة، وهذه ليست قيادة.
وال ندري ما الذي س���تقوله القيادة الفلس���طينية، حين تكتشف أن 
أحالمها ورهاناتها، ستصطدم بصخرة التعنت اليمني »اإلسرائيلي«، 
وأن »إسرائيل« ليس���ت أبدًا بوارد الحد من شهيتها التوسعية، وأن 
مش���روع »إس���رائيل الكبرى« ماض في طريقه للتنفيذ العملي، وأن 
مواقف »إس���رائيل« الفعلية ال تؤخذ من رسالة هزيلة وقعها ضابط 
عابر، بل من أنياب جرافاتها االستيطانية، التي ما زالت تمزق األرض 

الفلسطينية وتحيل المجتمع الفلسطيني إلى معازل وكانتونات.
عندها، ما الذي س���تقوله القيادة لش���عبها، ومن ذا الذي سيصغي 
لنداءات الوحدة والمصالحة والمقاومة والمقاطعة؟... عندها س���تجد 
من س���يقول لها: »في الصيف ضّيعت اللبن«... لكن من أسف، يبدو 
أن »القوم« ال يبالون كثيرًا بما سيكون عليه حالهم بعد أربع سنوات، 
فهم مش���غولون بيومهم ال بغدهم، بلحظتهم الراهنة ال بمستقبل 
ش���عبهم وقضيت���ه، وم���ن الواضح تمام���ًا أنهم قرروا الس���ير على 
الطري���ق ذاته، حتى وإن قادهم إل���ى »صفقة القرن«، وإن في صيغة 

دبلوماسية ملطفة، ال أكثر وال أقل.

في استقبال جو بايدن.. عن حراك السلطة والمنطقة
بقلم: عريب الرنتاوي

تتنوع التقديرات والتوقعات حول احتمال مهاجمة ترامب إيران عسكريا ؛ عقب 
ما نش���رته ” نيويورك تايمز ” عن طلبه من مستش���اره لألم���ن القومي تحديد 
خيارات في إيران لمهاجمتها ، وُخص بالذكر من بين هذه الخيارات مفاعل ناتنز 
الذي كشف مفتشو وكالة الطاقة الدولية أن إنتاجه من المواد النووية تضاعف 
12 مرة عن المس���موح به في اتفاق 5 + 1 مع إيران في 2015 الذي انسحب منه 

ترامب في 2018 . وتشتجر ترجيحات الهجوم مع ترجيحات عدمه .
وف���ي الترجيح���ات : حالة ترام���ب النفس���ية والعصبية الس���يئة إلخفاقه في 
االنتخابات ، وزاد حالته سوءا تنكره إلخفاقه في ضوء فوز بايدن الواضح الحاسم 
الذي لم يس���بقه إليه رئيس أميركي . وبان سوء هذه الحالة المتمادية في عزله 
لوزير دفاعه مارك إس���بر ، وعدد من مس���ئولي الوزارة . ويشيع أنه يفكر في عزل 
جينا هاس���بل رئيسة السي آي إيه . ومن مرجحات الهجوم رغبة ترامب في قطع 
الطريق على بايدن حتى ال يعود إل���ى االتفاق مع إيران الذي أنجزته إدارة أوباما 
التي كان بايدن فيها نائبا ألوباما . وتشجع إسرائيل والنظام السعودي والنظام 
اإلمارات���ي ترامب على مهاجمة إيران ، وتتمن���ى الدول الثالث أن تتحمل أميركا 

النصيب األكبر من عبء الهجوم .

وقد يناس���ب أن نس���تنج من اتصال الملك س���لمان المفاجئ بأردوغان مستغال 
اجتماع العش���رين االفتراض���ي في الري���اض ، وتعبيره عن رغبت���ه في تطوير 
العالقات بين الجانبين بعد مواقف النظام السعودي العدائية من تركيا ؛ جنوحا 
لإلسراع باالبتعاد عن سياسة ترامب الذي غربت شمسه ، والتخلي عن التحمس 
للتصادم مع إيران التي سيميل بايدن للتهدئة معها ، وهذا التخلي قد تفاجئنا 

بوادر تالية له إن كان ال يزال في رأس النظام السعودي بقية عقل .
ونرج���ح حذرين أال يهاجم ترامب إيران عس���كريا على س���وء حالته النفس���ية 

والعصبية والمرجحات األخرى ، ومرجحاتنا :
أوال : نفس الصحيفة ، نيويورك تايمز، تذكر في ذات التقرير أن أبرز مس���اعدي 
ترامب ح���ذروه من خطورة الهجوم على إيران ،واحتمال تحوله إلى حرب أوس���ع 
في المنطقة كلها ، ومن هؤالء المساعدين نائبه مايك بنس ، وكريستوفر ميلر 
القائم الحال���ي بأعمال وزير الدفاع ، ووزير الخارجي���ة بومبيو . ومعارضة بومبيو 
للهجوم لها وزن خاص ، فهو ال يقل شراس���ة وعدوانية وتجاوزا لألعراف الدولية 
عن ترامب في تنافر غريب مع وظيفته الدبلوماسية . ومعارضته توضح اقتناعه 
بخطورة تبعات الهجوم على أميركا وحلفائها وأتباعها في المنطقة ، وهذا يرتب 

لها تأثيرا فع���اال في إقناع ترامب المتهور بتجن���ب الهجوم . ومن المعارضين 
الجن���رال مايك ميلي رئيس هيئة األركان المش���تركة الذي رفض إنزال الجيش 
األميركي لمواجهة االضطرابات التي وقعت بعد مقتل جورج فلويد ، ومايك هو 
صاحب التصريح الناري المتحدي لترامب بأن الجيش األميركي لم يقسم يمين 

الوالء لملك أو طاغية ، وهو كالم التفافي مضمونه ” أنت طاغية ” .
ثاني���ا : ال يلقى الهجوم تأييدا من قاعدة ترامب الش���عبية التي انتخبته وبقية 
الشعب األميركي الذي ال يريد أن تنغمس بالده في أحداث خارجية خطرة وهي 
المنش���غلة بالقضاي���ا الداخلية ، وأولها مقاومة كورونا ، واإلس���راع للتعافي من 
الركود فاالقتصادي ي ظل كورونا ، ومش���افاتها م���ن آثار مأزق االنتخابات الذي 

خلق شكوكا ليست عادية حول مصير وحدة البالد .
ثالثا : أميركا كدولة ليس���ت مهيأة من كل النواح���ي لالندفاع إلى ما يجرها إلى 
حرب خطي���رة العواقب . الظ���روف تختلف اليوم كليا عن ظ���روف حرب تحرير 
الكويت ، وعن ظروف عدوانها مع بريطانيا على العراق في 2003 . وترامب ذاته 
يريد تخفيض عديد قوات بالده في أفغانس���تان م���ن 5000 إلى 2500 تهيئة 
لالنسحاب الختامي ، وفي العراق من 3500 إلى 2500 تهيئة النسحاب مشابه .

رابع���ا : حلفاء أمي���ركا وأتباعها في المنطقة من إس���رائيليين وعرب ، وإن كانوا 
يتمنون مهاجمة أميركا الترامبية إليران إال أنهم يخافون عواقب هذه المهاجمة 
عليه���م والتي س���تكون حتم���ا كبيرة اإلض���رار بهم ،وخوفهم ق���د يخفف من 

حماسهم لها وتشجيع ترامب عليها .
خامس���ا : أيا كانت قوة صالحية ترامب في ش���ن حرب في أسابيعه األخيرة فإن 
هن���اك قوى خفية ق���د تردعه عن ته���وره . للدول الديمقراطية وس���ائلها غير 
الديمقراطية لمواجهة ظاهرة شاذة مثل ظاهرة ترامب الذي بلبل البالد داخليا ، 
ويريد أن يبلبلها خارجيا حتى قبل انخالعه النهائي بوقت قصير بعد أن أوقعها 
في مش���كالت متعددة خالل رئاس���ته ، ورمى صورتها في الحضيض األسفل . 
ومهما كان الس���وء الذي أبانها عليه في سنواته األربع ، وفي االنتخابات األخيرة 
التي بدت فيها كأنها دولة من دول العالم الثالث ؛ فإنها تظل مختلفة عن هذه 
الدول اختالف���ا جذريا مبينا ، ومقتدرة على الرجعة س���ريعا إلى هويتها كدولة 
كبرى المتالكها آليات راسخة لهذه الهوية التي عبث بها ترامب ، وهي الرجعة 

الي يريدها أكثر األميركيين من بايدن الذي وعدهم بها .
استدالال مما سبق نرجح في حذر أال يهاجم ترامب إيران عسكريا .

حماد صبحنرّجح أال يهاجم ترامب إيران عسكريًا
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رام الله / االستقالل:
كشف رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سامي 
العمص���ي، أن أزم���ة  في���روس )كورونا( في قط���اع غزة، زاد 
األوضاع صعوبة أكثر، مما رفع نسبة البطالة إلى 17%، التي 
بلغت قبل )كورونا( 65%، لتصبح بمستويات خطيرة، تهدد 
واقع الشريحة األكثر تضررًا جراء الحصار اإلسرائيلي، وأزمة 

فيروس )كورونا(.
وقال العمصي في بيان صادر عن نقابات العمال: "إن أعداد 
العمال المتضررين، بلغت أكثر من 160 ألف متضرر بصورة 
مباشرة وغير مباشرة، ليجعل مستويات البطالة في صفوف 
العمال تقفز إلى قرابة 82%، مع تذبذب عمل عشرات آالف 
العمال بي���ن العودة الجزئية للعم���ل أو التعطل المؤقت أو 
الدائم، نتيجة ظروف الجائح���ة، وعدم قدرة مئات المصانع 
والشركات والورش والمراكز التجارية للعمل بصورة طبيعية، 

بحسب ما جاء على موقع وكالة )الرأي(.
وأضاف: "تداعي���ات فيروس )كورونا( تلق���ي بظاللها على 
ش���ريحة العمال، وتض���رب قطاعات مختلف���ة، معه تغلق 
مصانع وش���ركات وورش عمل أبوابها، ويسرح آالف العمال، 
من قطاعات صناعية وتجارية متعددة، وينضمون إلى جيش 

البطالة".
وبين، أن خطورة تفش���ي البطالة في صفوف العمال ال تقل 
عن خطورة تفشي الفيروس، ألن ذلك يحرم آالف العمال من 

تلبية الحد األدنى من متطلبات الحياة األساس���ية، وتفاقم 
أوضاعهم اإلنسانية والمعيشية، وتزيد نسبة الفقر والفقر 

المدقع في صفوف العمال.
وتاب���ع العمصي: "العم���ال اليوم باتوا يتنافس���ون للعمل 
ساعات طويلة وبأجور زهيدة، يستغلهم فيها أرباب العمل 
ألجل س���د رمق عائالتهم، فيما تتراوح س���اعات العمل في 

كثير من األحيان ما بين 10- 13 س���اعة يومية، وتبلغ األجور 
15- 20- 35 شيكاًل في أحسن الظروف خالل الفترة الحالية".

وأوضح أن األزمة عمقت جراح العمال، التي ش���رخها الحصار 
اإلسرائيلي الجاثم علينا منذ 15 عامًا، "فأصيب قطاع النقل 
العام بشلل تام، وهناك 15- 20 ألف سائق يعملون بصورة 
جزئية أو متوس���طة، أما قطاع البناء، والذي كان يش���غل 40 

ألف عامل فهو متوقف بش���كل تام، ف���ي حين عاد ثمانية 
آالف عامل إلى قطاع الصناعات من  أصل 21 ألف عامل".

فيما يعاني 4 آالف صياد م���ن اعتداءات االحتالل اليومية، 
ويعمل عمال رياض األطفال، وعددهم 2800 عاملة، وقطاع 
السياحة البالغ عدد العمال فيه 5 آالف عامل بصورة جزئية، 
ويكابد عمال الزراعة خسائر كبيرة نتيجة األوضاع ذاتها، كما 

ورد بالبيان
وأك���د العمص���ي، أن المطل���وب توحي���د جه���ود مختلف 
المؤسس���ات الحكومي���ة واألهلي���ة والمب���ادرات الخاصة، 
وتوجيهها لتحسين حياة العمال، مطالبًا الجهات الحكومية 
في غزة، والمجلس التشريعي واللجنة القطرية، بتخصيص 
دفعات مالية ومنح خاصة لفئ���ة العمال إلغاثتهم في ظل 

األوضاع الصعبة.
وحذر نقي���ب العمال م���ن أن ارتفاع مؤش���رات البطالة في 
صفوف العم���ال، ينذر بكارثة إنس���انية، ال يمكن التعافي 
منها عبر س���نوات عديدة، إال بضخ مشاريع تشغيلية كبيرة 

في سوق العمل، وتحمل الجميع مسؤولياته.
وأش���ار إل���ى أن الدفع���ة المالي���ة الوحيدة الت���ي صرفت 
للمتضررين في غزة لم يستفد منها إال شريحة بسيطة من 
العمال، الذين تس���اعد المنح���ة القطرية اآلالف منهم على 
تحس���ين ظروفهم، لكن المطلوب توجيه مساعدات ودعم 

خاص لشريحة العمال من قطاعات مختلفة. 

اتحاد نقابات عمال فلسطين: البطالة تتفشى بين العمال وتقفز بنسبة 82 %

غزة/ االستقالل:
أعلن البنك الدولي عن منحة جديدة بمقدار 3.25 
مليون دوالر لدعم مش����روع إدارة النفايات الصلبة 

بقطاع غزة.
وقال البنك الدولي في بيان صدر عنه، "الش����راكة 
العالمي����ة للُنُهج المرتبطة بالنتائ����ج، والصندوق 
االس����تئماني متع����دد المانحين م����ن أجل تنمية 
البنية التحتي����ة للضفة الغربية وغزة، والس����لطة 
الوطنية الفلس����طينية وقعا اتفاقية منحة تتيح 
بمقتضاها تمويال إضافيا قدره 3.25 ماليين دوالر 
لدعم مشروع إدارة النفايات الصلبة في غزة الجاري 

تنفيذه حاليا".
ويهدف المش����روع إلى رفع قدرات ممارسات إدارة 
النفايات الصلبة وكف����اءة البنية التحتية في غزة، 
حيث بدأ تنفيذه في عام 2014 من خالل ش����راكة 
بي����ن البنك الدول����ي والوكالة الفرنس����ية للتنمية 

واالتحاد األوروبي وغيرهم من الشركاء.
وقال البنك الدولي في بيانه إن من ش����أن المنحة 

الجديدة، التي تقدمها الشراكة العالمية أن تكمل 
التموي����ل األصلي البال����غ 29.5 ملي����ون دوالر من 
هذه المؤسس����ات، إال أن أهداف المش����روع األولي 

وإستراتيجيته ستظل بدون تغيير.
وتدعم الشراكة العالمية للُنُهج المرتبطة بالنتائج، 
وهي صندوق اس����تئماني يديره البن����ك الدولي، 
مش����اريع التنمية من خالل ربط التمويل بالنتائج 

الفعلية التي تحققت.
وسُيس����تخدم هذا التمويل اإلضافي نهجا يقوم 
على رب����ط التموي����ل بالنتائج، وذل����ك بالبناء على 
النجاحات التي حققها المش����روع القائم وتقديم 
دعم لتش����غيل مراف����ق البنية التحتي����ة التي تم 

بناؤها حديثا إلدارة النفايات.
ويهدف هذا الدعم إل����ى تحفيز مجلس الخدمات 
المش����ترك إلدارة النفايات الصلبة في محافظات 
خان يونس ورفح والوس����طى، وهو مقدم الخدمة، 
على تحس����ين إج����راءات جمع النفاي����ات الصلبة 
ومعالجتها. كما أنه سيحفز على تحسين استرداد 

التكاليف من خالل تحس����ين إج����راءات تحصيل 
الرسوم من المستخدمين.

وق����ال البنك الدول����ي إن هذا التموي����ل اإلضافي 
سيس����تخدم لتدري����ب منتجي النفاي����ات الطبية 
وتزويدهم بالمعدات والتجهيزات الالزمة للتخلص 
من النفايات الخطرة على نحو مالئم، ووضع معايير 
تش����غيلية لمدافن النفايات لمعالجة المش����اكل 
البيئية. ويمكن الحقا تعمي����م هذه المعايير في 
جميع أنح����اء األراضي الفلس����طينية، ما يضاعف 
من تأثير المشروع ويوفر لسكان غزة خدمة بلدية 
ضرورية ولكنها غالبا ما تتعرض لإلهمال، وذلك من 

أجل مجتمع أوفر صحة وأكثر استدامة.
وأضاف أن مش����روع إدارة النفايات الصلبة في غزة 
"حقق بالفعل نتائج إيجابية لعدة س����نوات، حيث 
مّول إنش����اء مدفن جديد للنفايات مراع للش����روط 
الصحي����ة بدرجة أكب����ر ومحطات وس����يطة لنقل 
النفاي����ات تع����ود بالنفع على أكثر م����ن 900 ألف 

شخص، أي نحو 46% من إجمالي سكان غزة".

البنك الدولي: منحة جديدة بمقدار 3.25 مليون دوالر لغزة

رام الله/ االستقالل:
دفعت مخصصات جنبها بنك االستثمار الفلسطيني، إلى جانب تراجع إجمالي إيراداته، 

إلى هبوط صافي الربح خالل الشهور التسعة األولى 2020.
وجاء في مسح اقتصادي، أن صافي أرباح البنك تراجعت بنسبة 24.1% إلى 2.73 مليون 
دوالر خالل الشهور التسعة األولى 2020، نزواًل من 3.6 ماليين دوالر على أساس سنوي.

يأت���ي تراج���ع األرباح، بعد أن قام بنك االس���تثمار بتخصيص مبل���غ 1.32 مليون دوالر 
أمريكي، تحت بند أعباء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وتراجع إجمالي إيرادات البنك بنس���بة 4.6% على أس���اس سنوي إلى 17.1 مليون 
دوالر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، من 17.93 مليون دوالر في الفترة المقابلة 
م���ن 2019. وخفض البنك مصروفاته خالل العام الجاري، تحت ضغوطات س���لبية 
تس���ببت بها جائحة كورونا، إلى 12.2 ملي���ون دوالر، مقارنة مع 12.68 مليون دوالر 
في الفترة المقابلة من 2019. وصعد إجمالي قيمة التس���هيالت االئتمانية 276.3 
مليون دوالر حتى نهاية س���بتمبر الماضي، مقارنة مع 226 مليون دوالر في نهاية 

العام الماضي 2019.
ونمت على نحو كبير ودائع العمالء إلى 413 مليون دوالر حتى نهاية س���بتمبر الماضي، 

مقارنة مع 339 مليون دوالر في نهاية 2019.

المخصصات وهبوط اإليرادات يهبط 
بأرباح بنك االستثمار الفلسطيني

رام الله/ االستقالل:
أعلن����ت وزارة االقتصاد الوطن����ي، يوم أمس، 
عن ترخيصها 8 مصانع ب����رأس مال إجمالي 
بل����غ 6.3 مليون دوالر أميركي خالل الش����هر 

الماضي.
وتوقعت الوزارة في بيانها أن توفر المصانع 
لدى المباش����رة في إقامتها ف����ي محافظات 
الخليل، بيت لح����م، ورام الله والبيرة، ونابلس 
أكثر م����ن 300 فرص����ة عمل مباش����رة وغير 

مباشرة.
واس����تحوذت صناع����ة منتج����ات المع����ادن 
الالفلزية األخرى على الحصة األكبر وبنس����بة 
82.5% من إجمالي رأس المال، تلتها صناعة 
المنتج����ات الغذائية بنس����بة 15.2%، ومن 
ثم صناعة األالت والمع����دات غير المصنفة 
ف����ي موض����ع أخ����ر بنس����بة 1.8%، وصناعة 
الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنس����بة 

0.5% من قيمة رأس المال.
 وس����جل الرقم القياس����ي لكمي����ات اإلنتاج 

الصناعي ارتفاعًا نسبته 9.34% خالل شهر 
أيل����ول الماض����ي مقارنة بش����هر آب 2020، 
إذ ارتف����ع الرقم القياس����ي لكمي����ات اإلنتاج 
الصناعي إل����ى 171.77 خالل ش����هر أيلول 
2020 مقارن����ة ب����� 157.10 خالل ش����هر آب 
2020 )س����نة األس����اس 2018 = 100( وفقًا 

لج�ه�از ال�م�رك�زي ل�الح�ص�اء ال�فلسطيني.
ويس����اهم القطاع الصناعي بنسبة 13%من 
الناتج اإلجمالي المحلي باألسعار الثابتة للعام 
2019 ويش����غل هذا القطاع حوالي121,763 
عام����اًل يعملون ف����ي قطاع����ات ) المنتجات 
الغذائية، المش����روبات، المالبس، الصناعات 
الجلدي����ة، المنتجات الورقي����ة، الكيماويات، 
والمعدنية  اإلنش����ائية  المنتج����ات  الدوية، 

واألثاث( وغيرها من األنشطة االقتصادية.
وبل����غ عدد المؤسس����ات الصناعي����ة العاملة 
في فلس����طين خالل العام الماضي 20,710 
مؤسس����ة مس����جلة بذلك نموا نس����بته %3 
مقارن����ة م����ع الع����ام 2018. وتت����وزع ه����ذه 

المؤسس����ات بنس����بة 1.3% ف����ي أنش����طة 
التعدين واستغالل المحاجر، في حين تشكل 
المؤسس����ات العاملة في أنش����طة الصناعة 
التحويلية 97.1%، أما المؤسس����ات العاملة 
في أنش����طة اإلم����دادات )الكهرب����اء والغاز 
وتكيي����ف الهواء والم����اء، والصرف الصحي( 
فقد شكلت ما نسبته 1.6% من إجمالي عدد 

المؤسسات.
يذك����ر ان أكث����ر م����ن ثلث����ي المؤسس����ات 
الفت����رة  خ����الل  تعرض����ت  االقتصادي����ة 
)2020/3/5-2020/5/31(، لإلغ����الق بمع����دل 
يقارب الش����هر والنصف ترك����ز اإلغالق في 
قطاع الخدم����ات وبمحافظة بي����ت لحم، كما 
انعكست تداعيات الجائحة الصحية في ذات 
الفترة المذكورة على توقف تشغيل العديد 
من الصناعات وخاصة الس����ياحية والحرفية 
بشكل كلي، بينما توقفت صناعات األحذية 
والجلدية، واأللبس����ة وغيرها عن التش����غيل 

بشكل جزئي.

»اقتصاد رام الله« يرخص 8 مصانع توفر 300 فرصة عمل

رام الله / االستقالل:
دعا مسؤولو التعليم بوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( ومجلس الشؤون التربوية ألبناء 
فلس���طين بالجامعة العربية، الدول المانحة للوكالة، لسرعة الوفاء بالتزاماتها لتغطية العجز المالي، الذي 

أصبح يهدد البرامج الرئيسية لها، خاصة العجز في رواتب العاملين والبالغة 70 مليون دوالر أميركي.
وأعرب االجتماع ال� 30 المش���ترك الذي عقد يوم امس، عبر )الفيديو كونفرنس( بين مسؤولي التعليم 
بوكالة )أونروا( ومجلس الش���ؤون التربوية ألبناء فلس���طين بمش���اركة األمين العام المس���اعد لشؤون 
فلس���طين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، وممثلي وفود المملكة األردنية 
الهاشمية، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم اإلس���المي للتربية والعلوم والثقافة عن قلقه الستمرار األزمة المالية 
التي تعاني منها )أونروا( والتي باتت تهدد الخدمات األساسية ومنها التعليم، بحسب ما جاء على موقع 

الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وحذر المجتمعون، من ضعف اس���تجابة ال���دول المانحة لنداءات الطوارئ الص���ادرة عن الوكالة لمواجهة 
فيروس )كورونا(، بما فيه نداء الطوارئ بقيمة 94.6 مليون دوالر الذي أطلقته في أيلول/ س���بتمبر الماضي، 
لتغطية االحتياجات الفورية الطارئة لش���هري تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون األول/ ديسمبر، بما في ذلك 
المتعلقة ببرنامج التعليم، لتمكينها من القيام بمس���ؤولياتها تجاه مجتمع الالجئين الفلسطينيين، وبما 

يضمن استمرارية برامجها التعليمية والحفاظ على جودتها.

الجامعة العربية و)أونروا( تدعوان الدول 
المانحة لاللتزام بتغطية العجز المالي للرواتب
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فقد 
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطنة / نهى اكرم عبد المجيد الدس���وقي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم  
)802843128(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعل���ن أنا المواطن���ة / س���ميرة احمد محم���ود الحناوي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم  
)969043025(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / نور محمد محمد جبريل عن فقد بطاقة 
هويتي الش���خصية التي تحمل رق���م  ) 410717797(  
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مش���كورا إلى أقرب 

مركز شرطة .

تونس/ االستقالل:
أمام تفاقم الصراعات السياسية المتزامنة مع تأجج 
االحتق���ان االجتماعي وتأزم الوضع االقتصادي جراء 
جائحة كورونا، تعددت المبادرات في تونس الرامية 
إلى فتح حوار وطني يطفئ فتيل التجاذبات الحزبية 
ويفتح المجال إلنقاذ البالد وااللتفات إلى مش���اغل 

الشعب.
وأعلنت حركة الشعب مؤخرا عن إطالق مبادرة وطنية 
يش���رف عليها رئي���س الجمهورية قيس س���عيد 
إلخراج تونس من الم���أزق االقتصادي واالجتماعي 
وإيج���اد حلول جدي���ة بديلة بعيدا عن الحس���ابات 

السياسية.
وق���ال رئيس الحركة زهير المغزاوي في تصريح له، 
إن الهدف من هذه المبادرة هو بلورة تصور ش���امل 
ومعمق لحلحلة المش���اكل التي تعاني منها البالد 
وإيجاد تصور جدي���د لمنوال التنمية الذي يجب أن 

يترجم االنتظارات الحقيقية للتونسيين.
وأض���اف أن تع���دد المبادرات هو دلي���ل على عمق 
األزمة التي تمر بها البالد، معتبرا أن كثرة المبادرات 
المطروح���ة اليوم عل���ى رئي���س الجمهورية هو أمر 
محم���ود ودليل عل���ى اتفاق جمي���ع المكونات على 

ضرورة إنهاء الوضع الراهن.
ولفت المغزاوي إلى أن مبادرة حركة الشعب تختلف 

عن سابقاتها بكونها تجمع بين ما هو سياسي وبين 
ما هو اقتصادي واجتماعي، مبينا أنه ال يمكن الفصل 
بين اإلصالح����ات السياس����ية التي أصبح����ت اليوم 
ضرورية بعد مضي عش����ر س����نوات على الثورة وبين 

االصالحات االقتصادية التي تمثل ثمارا للثورة.
وأش���ار إل���ى أن اختيار رئيس الدولة قيس س���عيد 
لقي���ادة هذه المبادرة ناجم عن القيمة الدس���تورية 

واالعتباري���ة التي يتمت���ع بها، مضيف���ا أن رئيس 
الجمهورية هو الشخصية الوحيدة في تونس التي 
حظي���ت بهذا الكم الهائل من الثقل الش���عبي في 

انتخابات 2019.
وبدورها، تطرح الش���ريكة البرلمانية لحركة الشعب 
ممثلة في حزب "التيار الديمقراطي" مبادرة تتعلق 
بفت���ح حوار اقتص���ادي واجتماعي للقط���ع مع حالة 

االنخرام الت���ي تمر بها البالد والت���ي تنبئ بانفجار 
اجتماع���ي بدأت مالمحه تبرز في ع���دد من الجهات 

التونسية ممن مل متساكنوها الفقر والبطالة. 
وقال القي���ادي والنائب عن حزب التيار الديمقراطي 
ف���ي البرلمان رضا الزغمي ف���ي تصريح له، إن مبادرة 
الحزب ترمي إلى إطالق ح���وار اقتصادي واجتماعي 

يجمع مختلف األطراف الفاعلة في البالد.
وبّين أن المكونات التي س���تجلس على طاولة الحوار 
تتألف أساسا من مختلف األحزاب المكونة للمشهد 
السياس���ي والبرلماني باستثناء من أقصت نفسها، 
وم���ن المنظمات الوطني���ة على غ���رار االتحاد العام 
التونسي للش���غل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد 
الفالحي���ن ورابطة حقوق االنس���ان واالتحاد الوطني 
للمرأة التونس���ية، إل���ى جانب منظم���ات المجتمع 
المدني والخبراء في المجال االقتصادي واالجتماعي، 
فض���ال عن مؤسس���ات الدول���ة من وزارات ورئاس���ة 

الحكومة والبنك المركزي.
وق���ال الزغمي "لتجنب أن تش���وب المب���ادرة صبغة 
سياس���ية، ارتأين���ا أن يتكفل رئي���س الجمهورية 
باإلش���راف عل���ى الحوار الوطن���ي اعتبارا لس���لطته 
الرمزي���ة، مؤكدا أن رئيس الدولة أبدى تفعال إيجابيا 
مع هذه المبادرة باس���تثناء تحفظه على عبارة "حوار 

وطني".

تونس... مبادرات وطنية إلخراج البالد من األزمة االقتصادية واالجتماعية

واشنطن/ االستقالل:
كش����فت وزارة الخارجي����ة األمريكي����ة، ي����وم أمس، 
تفاصي����ل لق����اء الوزير مايك بومبيو م����ع ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن س����لمان في مدينة نيوم 

السعودية.
أعلنت الخارجي����ة األمريكية، أن "لق����اء الوزير مايك 
بومبيو مع ول����ي العهد الس����عودي األمير محمد بن 
سلمان في نيوم، خالل زيارته للسعودية، كان مثمرا، 

مشددة على "مواصلة جهود مواجهة إيران".
كما أكدت الخارجية األمريكية، أن "الشراكة األمريكية 
الس���عودية األمنية واالقتصادية متينة، وس���نواصل 
تسخيرها لدفع جهود مواجهة النفوذ اإليراني الخبيث 
في الخليج، وتحقيق األه���داف االقتصادية في إطار 
رؤي���ة 2030 وإصالح حقوق اإلنس���ان". ونقلت صفحة 

الخارجية األمريكية عبر "تويتر" عن الوزير بومبيو قوله 
إن "زيارته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 
نيوم كانت مثمرة"، مش���يرا إلى أن "الواليات المتحدة 
والمملكة العربية السعودية قطعتا شوطا طويال منذ 
أن قام الرئي���س األمريكي فرانكلي���ن ديالنو روزفلت 
والمل���ك عبد العزيز آل س���عود بوضع حجر األس���اس 

لعالقاتنا ألول مرة قبل 75 عاما".
وكان بومبي����و قد التقى ولي العهد الس����عودي في 
مدينة نيوم امس األول وبحث معه آخر المستجدات 
ف����ي منطقة الش����رق األوس����ط، وجرى خ����الل اللقاء 
التعاون  اس����تعراض عالقات الصداق����ة ومج����االت 
الثنائي بين البلدين وس����بل تعزيزها، باإلضافة إلى 
بحث مستجدات األحداث في منطقة الشرق األوسط، 

والجهود المبذولة بشأنها.

واشنطن/ االستقالل:
حذر وزير الخارجية األمريكي األس����بق، هنري كيس����نجر، من 
حرب طاحنة قد تنش����ب بين أمريكا والصين، بس����بب التوتر 
الكبير الذي حدث في العالقات بين البلدين في عهد الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
وشدد كيس����نجر على ضرورة التحرك بس����رعة من قبل إدارة 
الرئيس األمريك����ي الجديد المنتخب حديثا، الذي لم ينصب 
بع����د، جو باي����دن، بهدف اس����تعادة "خط����وط االتصال" مع 
الصي����ن، التي توترت خالل س����نوات حك����م الرئيس ترامب، 
بس����بب وجود مخاطر من تصاعد النزاع بي����ن البلدين تهدد 

بوصوله إلى صراع عسكري.
قال كيس����نجر خالل الجلس����ة االفتتاحية لمنت����دى بلومبرغ 
لالقتص����اد الجدي����د: "ما لم يك����ن هناك أس����اس ما لبعض 
اإلجراءات التعاونية، فإن العالم س����ينزلق إلى كارثة مماثلة 

للحرب العالمية األولى".
وشدد كيس����نجر على أن التقنيات العسكرية المتاحة اليوم 
ستجعل مثل هذه األزمة "أكثر صعوبة" وغير قابلة "للسيطرة 

عليها" من تلك التي كانت في العصور السابقة.
وق����ال كيس����نجر )97 عاًما( ف����ي مقابلة أجراه����ا مع صحفية 
"بلومب����رغ نيوز"، إن "أمري����كا والصين تنجرفان اآلن بش����كل 
متزايد نحو المواجهة، وهما يديران دبلوماسيتهما بطريقة 

المواجهة".
وأض����اف: "الخط����ر هو أن بع����ض األزمات التي م����ن الممكن 
أن تح����دث قد تتج����اوز الخطاب وتتجه إلى صراع عس����كري 

حقيقي".
وتشهد العالقات الصينية األمريكية توترا كبيرا ووصلت إلى 
أدنى مس����توياتها منذ عقود، على الرغم من توصل الجانبين 

إلى اتفاق تجاري "للمرحلة األولى" في بداية هذا العام.

كيسنجر يحذر بايدن من حرب طاحنة 
بين أمريكا والصين »غير قابلة للسيطرة«

»مواجهة إيران«... أمريكا تكشف تفاصيل 
لقاء بومبيو مع ولي العهد السعودي

طرابلس/ االستقالل:
رحبت كل من فرنس���ا وألمانيا وإيطاليا 
والمملكة المتح���دة، يوم أمس، بنتائج 
الجول���ة األول���ى م���ن منت���دى الحوار 
السياس���ي الليبي الذي انعقد بتونس 
في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر/ تشرين 

الثاني الجاري.
وجاء في بيان مش���ترك لل���دول األربع 
وإيطالي���ا  وألماني���ا  فرنس���ا  "ترح���ب 
والمملكة المتحدة بنتائج الجولة األولى 
من منت���دى الحوار السياس���ي الليبي 
الذي انعقد في تونس في الفترة من 7 
إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر بناًء على 

قرار مجلس األمن رق���م 2510 )2020( 
ونتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا".

وأضاف البيان "وتس���تند هذه الجهود 
السياس���ية إل���ى اتفاق وق���ف إطالق 
النار الش���امل المبرم ف���ي جنيف في 
23 أكتوبر/تش���رين األول والتقدم في 
مفاوض���ات اللجنة العس���كرية الليبية 
المش���تركة )5 + 5(، كما جددت الدول 
األرب���ع دعوتها "لألط���راف الليبية إلى 
التنفي���ذ الكامل التف���اق وقف إطالق 

النار".
ورحبت الدول األربع "باس���تئناف إنتاج 
النفط على نطاق واس���ع والمناقش���ات 

الليبي���ة حول إصالح توفي���ر األمن في 
أنهم  النفطي���ة"، مؤكدين  المنش���آت 
"عل���ى اس���تعداد التخ���اذ تدابير ضد 
أولئك الذين يعرقل���ون منتدى الحوار 
السياس���ي الليبي والمس���ارات األخرى 

لعملية برلين".
الفترة  خ���الل  تون���س،  واس���تضافت 
من الس���ابع وحتى الخامس عش���ر من 
تش���رين الثاني/نوفمبر الج���اري، حوارا 
سياس���يا ليبيا شارك فيه 75 شخصية 
ليبية تمثل كامل األقاليم الثالثة برقة 

وطرابلس وفزان.
وبحس���ب رئيسة البعثة األممية للدعم 

في ليبيا باإلنابة، ستيفاني وليامز، فقد 
اتفق المشاركون في الحوار السياسي 
على إجراء انتخابات عامة في 24 كانون 
إلى  باإلضاف���ة  األول/ديس���مبر 2021، 
التنفيذية وفًقا  ضرورة إصالح السلطة 
لمخرج���ات مؤتمر برلي���ن وقرار مجلس 

األمن الدولي.
وحدد المش���اركون في الح���وار هيكل 
الرئاس���ي  المجل���س  واختصاص���ات 
ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس 
الرئاسي، لكن لم يتم االتفاق على ألية 
اختيار رئيس مجلس رئاس���ي حكومة 
انتقالي���ة جديدة مدته���ا عام ونصف 

بسبب خالفات بين المشاركين.
هذا وتوصل المش���اركون ف���ي اللجنة 
العس���كرية الليبية المشتركة التي تم 
التفاوض في إطاره���ا في جنيف يوم 
23 تش���رين األول/أكتوب���ر، إلى اتفاق 
لوق���ف إطالق النار دخ���ل حيز التنفيذ 
عل���ى الفور، ت���م االتفاق عل���ى وجوب 
مغادرة جميع المقاتلين األجانب البالد 
في غض���ون ثالثة أش���هر. وال ينطبق 
وقف إطالق النار عل���ى الجماعات التي 
إرهابية.  المتح���دة  األم���م  تصنفه���ا 
ويتم إنش���اء مجموعة شرطة مشتركة 

لإلشراف على األمن.

دول أوروبية ترحب بمخرجات الجولة األولى للحوار السياسي الليبي
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غزة/ االستقالل:
أعلن عبد الس���الم هنية مساعد األمين العام للمجلس 
األعلى للش���باب والرياض���ة، عن بدء تنفي���ذ المرحلة 
الرابعة من مشاريع البنية التحتية للمنشآت الرياضية، 

بتمويل بلغ قيمته )100( ألف دوالر.
وأكد عبد الس���الم هنية في تصريح صحفي اإلثنين، 
انطالق أعمال الصيانة والتطوير في المرافق الرياضية، 
وقال إنها تشمل :" صالة الشهيد سعد صايل بمدينة 

غزة، وصالة الشهيد حسن سالمة بالنصيرات، واستاد 
المدينة الرياضية بخان يونس، وملعب نادي الرضوان 

بغزة، و ملعب متعدد األغراض بالجامعة اإلسالمية".
وأشار هنية إلى أن تطوير المنشآت الرياضية سيبقى 
على رأس أولويات العمل في المجلس األعلى للرياضة، 
بهدف تحس���ين البيئة التي تس���تقبل الرياضيين 
والجماهير، وتوفير الم���كان المالئم لتطوير المواهب 
وبن���اء الالعبين والف���رق بالصورة المناس���بة. يذكر أن 

مش���اريع البنية التحتية التي أشرف عليها المجلس 
األعل���ى للرياضة، من���ذ بداي���ة العام الحال���ي بلغت 
)1,275.000( دوالر، ش���ملت تطوي���ر البنية التحتية 
في )30( ناد رياضي، وإنش���اء المدرج الجنوبي باستاد 
فلسطين وصالة الشهيدين الوزير والرنتيسي لكمال 
األجس���ام واللياقة البدني���ة، وتطوير مرافق اس���تاد 
فلس���طين، وتمويل بناء مقر نادي اتحاد ش���باب دير 

البلح.

بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشاريع البنية التحتية للمنشآت الرياضية بغزة

االستقالل / وكاالت:
تتطل���ع ف���رق بايرن ميونخ ومانشس���تر س���يتي 
وتشيلسي وليفربول وإشبيلية وبرشلونة لضمان 
التأهل إل���ى ثمن نهائي دوري أبط���ال أوروبا قبل 
جولتين على انته���اء دور المجموعات الذي يعود 

اليوم الثالثاء في الجولة الرابعة.
وفي المقابل تس���عى فرق أخرى مثل ريال مدريد 
وإنتر ميالن اللذان سيتواجهان هذه الجولة، للبقاء 
في البطول���ة والتأهل لدور ال����16، كحال وصيف 

النسخة الماضية باريس سان جيرمان.
ويحل ريال مدريد ضيفا على إنتر ميالن غدا األربعاء 
في ملعب "س���ان س���يرو" في مواجهة حاس���مة 
للفريقين، فاإلنتر لم يفز حتى اآلن وحقق تعادلين 
وهزيمة أمام الريال نفس���ه في إس���بانيا ويتذيل 

المجموعة الثانية بنقطتين.
أم���ا الريال فانتصاره الوحي���د كان أمام اإلنتر فيما 
خسر أمام شاختار دونيتسك وتعادل مع بوروسيا 
مونش���جالدباخ متصدر المجموع���ة بخمس نقاط 
بف���ارق نقطة أم���ام الميرينجي الوصي���ف بفارق 

األهداف أمام الفريق األوكراني الثالث.
ويس���تقبل باريس س���ان جيرمان الي���وم الثالثاء 
اليبزيج األلماني وصيف المجموع���ة الثامنة الذي 
يتقدم على نادي العاصمة الفرنسية الثالث بثالث 
نقاط، أما المتصدر للمجموعة مانشس���تر يونايتد، 
فيس���تقبل في نفس الي���وم متذي���ل المجموعة 
إسطنبول بشاك ش���هير الذي فجر مفاجأة الجولة 

الماضية بتغلبه على "الشياطين الحمر" في تركيا.
ومن ناحية أخرى، يحل برشلونة ، الذي حقق العالمة 

الكاملة حتى اآلن ويتصدر المجموعة السابعة بتسع 
نقاط، ضيفا اليوم على دينامو كييف بعد هزيمته 

السبت في الليجا أمام أتلتيكو مدريد.
وانتصار برش���لونة يعني تأهله لثمن النهائي كما 
أن التعادل قد يعني نفس الش���يء في حال تغلب 
يوفنت���وس، وصيف المجموعة بس���ت نقاط، على 

فرينكفاروزي المجري في تورينو.
وفي إمكان إش���بيلية وتشيلس���ي حسم تأهلهما 
لدور ال�16 الجولة المقبلة وس���يتبقى فقط تحديد 

أي منهما س���يتأهل من صدارة ووصافة المجموعة 
الخامسة.

و يحتل تشيلس���ي حاليا صدارة المجموعة بس���بع 
نقاط بف���ارق األهداف أم���ام إش���بيلية الوصيف 
ويحل الفريق اإلنجليزي ضيفا على رين الفرنس���ي 
مساء اليوم ، ويحل إشبيلية ضيفا على كراسنودار 
الروس���ي متذيل المجموعة بفارق األهداف خلف 

رين.
أما حام���ل اللقب باي���رن ميونخ ال���ذي انتصر في 

الجوالت الثالث الماضية ويتصدر المجموعة األولى 
بتسع نقاط فيستقبل غدا األربعاء رد بول سالزبورج 
النمساوي متذيل المجموعة بنقطة وفي حال فوزه 
س���يضمن التأهل لثمن النهائي ، و كذلك أتلتيكو 
مدريد وصي���ف المجموعة بأربع نق���اط قد يقترب 
من التأهل ل���دور ال�16 في حال ف���وزه على ضيفه 

لوكوموتيف موسكو.
ويحل مانشستر سيتي متصدر المجموعة الثالثة 
بتس���ع نقاط ضيفا غدا األربعاء على أوليمبياكوس 
اليوناني الثالث بثالث نقاط وانتصاره سيضمن له 

التأهل لثمن النهائي.
وم���ن ناحيته، يحل في نف���س اليوم بورتو وصيف 
المجموعة بست نقاط ضيفا على أوليمبيك مارسيليا 

المتذيل بال رصيد.
وفي المجموعة الرابعة يس���تقبل المتصدر بتسع 
نقاط ليفرب���ول فريق أتاالنتا اإليطال���ي وانتصاره 

يضمن له التأهل.
أما أياك���س أمس���تردام وصيف المجموع���ة بأربع 
نقاط فيس���تقبل أيضا ميتالند الدنماركي متذيل 

المجموعة بال رصيد.
وتعد المجموعة السادس���ة بال معالم واضحة حتى 
اآلن حي���ث يتصدرها بوروس���يا دورتموند بس���ت 
نقاط متقدما بنقطة عن التسيو اإليطالي الوصيف 
والذي يتفوق بدوره بنقط���ة أيضا على كلوب بروج 
البلجيك���ي، فيم���ا يتذيل المجموعة زينيت س���ان 

بطرسبرج الروسي بنقطة.
وف���ي جولة اليوم يس���تقبل دورتموند كلوب بورج، 

بينما يحل زينيت ضيفا على التسيو.

»6«  فرق تتطلع لحسم التأهل مع عودة دوري أبطال أوروبا

لندن/االستقالل:
دخل���ت أندية الدوري اإلنجلي���زي الممت���از »البريميرليج« في صراع 
للحصول على خدم���ات نجم ريال مدريد، في كان���ون الثاني/ يناير 

المقبل.
وكش���ف تقرير صحفي إنجليزي، عن منافس���ة مرتقبة بين ناديي 
آرسنال ومانشستر سيتي، للتعاقد مع اإلسباني إيسكو أالركون نجم 
الريال. وابتعد إيس���كو عن خطط مدربه زين الدي���ن زيدان، بعد أن 
أصبح يعتمد عليه على فترات متباعدة، حيث ش���ارك في 3 مباريات 

فقط في الليجا هذا الموسم.
وذكرت صحيفة »ماركا« المقربة من ريال مدريد، أن إيسو أبلغ الملكي 
بالفعل برغبته في المغادرة، مشيرة إلى الميرنجي مستعد لبيعه بما 

يقرب من 45 مليون جنيه إسترليني.
وبحسب صحيفة »صن« البريطانية، فإن آرسنال ومانشستر سيتي 
لديهم اهتمام كبير بضم الالعب، عالوة على أندية يوفنتوس وإنتر 

وإشبيلية.
وارتبط أسم إيسكو باالنتقال إلى إيفرتون مع كارلو أنشيلوتي، على 
غ���رار تجربة الكولومب���ي خاميس رودريجيز، قب���ل أن ينفي المدرب 

اإليطالي هذا األمر.
وشارك إيسكو 28 عاًما في 313 مباراة منذ انضمامه إلى ريال مدريد 

عام 2013، قادًما من ماالجا، حيث سجل 51 هدًفا وفاز ب�16 لقًبا.

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

القاهرة/ االستقالل:
أعلن الدكتور حسام حس���ني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة 
فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، تعافي محمد صالح نجم 

ليفربول من فيروس كورونا.
وقال حس���ني في تصريحات تلفزيونية: "صالح خضع لمسحة 
صب���اح األحد وج���اءت س���لبية، والالعب خ���اض التدريبات مع 
المس���تبعدين من لقاء ليستر سيتي، وسيش���ارك في المران 

اليوم الثالثاء بشكل طبيعي".
وأضاف الطبيب المعالج لصالح: "ال يمكننا تحديد سبب إصابة 
محمد صالح بالكورونا، والفيروس يظهر خالل 14 يوما لذلك ال 

يمكن تحديد أسباب اإلصابة بشكل دقيق".
وغ���اب محمد صالح صاح���ب ال�28 عاما، ع���ن مواجهتي 
منتخ���ب مصر ض���د توجو ف���ي تصفي���ات كأس األمم 
األفريقية، بس���بب إصابته بفيروس كورونا ، و عن فريقه 

ليفربول أمام ليستر سيتي.

طبيب »صالح« 
يعلن تعافيه 

من كورونا

 بقيمة )100( ألف دوالر
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غزة/ االستقالل:
أكد مس����ؤول المكت����ب االعالمي ف����ي حركة 
الجهاد االسالمي في فلسطين، داوود شهاب، 
مساء اإلثنين، إن واشنطن ترتب الملفات في 
المنطقة لصالح "إسرائيل"، محذرًا من تداعيات 
زيارة نتنياهو إلى الس����عودية لجهة تشكيل 

تحالفات ضد استقرار المنطقة وأمنها.
و أشار شهاب في تصريح له عبر قناة الميادين 
الفضائية مس����اء أمس، إلى أن زيارة نتنياهو 
المش����ؤومة إلى الس����عودية هي مقدمة لشن 

عدوان على الشعب الفلسطيني وقضيته.
وأوضح أن "تل أبيب" تس����عى للبقاء مهيمنة 

ومس����يطرة في المنطقة من خالل المش����روع 
التطبيعي، مؤك����دًا بأن أنظمة خليجية تلهث 
وراء "إس����رائيل" للحفاظ على عروش����ها وزيارة 

نتنياهو خيانة للقدس والمقدسات.
ُيشار إلى أن وزير خارجة االحتالل اإلسرائيلي 
وعضو في ح����زب "ليكود" كش����ف أن رئيس 
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو زار المملكة 
الس����عودية والتق����ى ولي العه����د محمد بن 

سلمان.
ووفًق����ا لوس����ائل اعالمية ف����إن نتنياهو عقد 
اجتماعا مهًما في السعودية، فيما وصف وزير 

خارجية االحتالل االجتماع بأنه "إنجاز رائع".

المس���كن. وكان���ت آلي���ات وجرافات الس���لطات 
اإلس���رائيلية قد هدمت مؤخرا من���زال مكونا من 
طابقين في مدينة اللد، وخيام ومس���اكن أهالي 
قري���ة العراقيب مس���لوبة االعت���راف والمهددة 
باالقتالع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 180 

على التوالي.
يش���ار إلى أن البلدات الفلسطينية داخل أراضي 
عام 1948 ش���هدت تصعيدا ف���ي هدم المنازل 
والمح���ال التجارية، وال���ورش الصناعية، بذريعة 
ع���دم الترخيص، كما حصل في: قرية عين ماهل 
ف���ي لجلي���ل، ويافا، وش���فا عمرو، وكفر قاس���م، 

وقلنس���وة، وكفر ياس���يف، وعرعرة، وأم الفحم، 
والل���د، وس���خنين، وحرفي���ش، وبل���دات النقب، 

وغيرها.
إلى ذلك، ش���نت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، 
أمس، حملة اعتقاالت واس���عة طالت 18 مواطنا 

من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
فف���ي رام الل���ه، اعتقلت قوات االحت���الل، أربعة 
مواطنين من بل���دة كفر نعمة، وهم: صالح عطايا 
واس���تولت على مركبت���ه الخاص���ة، ومحمد عمر 
خويرة، وراس���م اشتية، وعلي طه، بعد أن داهمت 

منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وف���ي الخليل، اعتقل���ت قوات االحتالل، س���بعة 
مواطنين، وهم: باس���م محمود إسماعيل عقيل، 
وصب���ري محمد عبد القادر الزهور )49 عاما(، وعبد 
المهدي بدوي محمد الزه���ور )56 عاما( من بلدة 
بيت كاحل، وس���ائد إبراهيم الب���دوي )30 عاما(، 
من مخيم العروب، ورامي محمد إبراهيم جرادات 
)30عام���ا( من بلدة س���عير، ومحم���د عبد الحميد 
محمد مس���المة )24 عام���ا( ومن بل���دة بيت عوا، 
وإبراهي���م محمد صالح أبو عي���اش )37 عاما(، من 

بيت أمر.
وكانت قوات االحتالل اعتقل���ت الليلة الماضية، 

الش���اب محمد علي هاني قفيشة )17 عاما( في 
محيط الحرم االبراهيمي وسط مدينة الخليل.

وف���ي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل، الش���ابين 
عمر اياد منصور )29 عاما(، وجعفر ياس���ر حدادة 
)32 عام���ا(، بعد ان داهمت منزل���ي ذويهما في 

منطقة الجبل الشمالي.
وفي القدس، اعتقلت قوات االحتالل كال من: عطا 
محمد درباس، وإس���ماعيل ناصر، وروحي الجيار، 

ومحمد نجيب، وعبد الرحمن محمد البشيتي.
من جهة ثانية، كما هاجم مستوطنون، االثنين، 
مركبات المواطني���ن على الطري���ق الواصل بين 

نابلس وقلقيلية.
وقال مس���ؤول ملف االستيطان ش���مال الضفة 
غسان دغلس، ان مس���توطنين هاجموا مركبات 
المواطني���ن بالعصي، األمر الذي ش���كل حالة من 
الهلع والخوف لديه���م، والحق أضرارا في بعض 
المركب���ات، وذلك عل���ى طريق نابل���س قلقيلية 

بالقرب من مدخل مستوطنة " يتسهار".
وأضاف، ان المس���توطنين يعترضون المركبات 
ويهاجمونها بالعصي، وهذا أس���لوب جديد من 
إرهاب المس���توطنين الذي يس���تهدفون كل ما 

هو فلسطيني.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت إذاع���ة عبرية  االثنين، أن وفًدا "إس���رائيلًيا" يتوجه إلى 
الس���ودان، بع���د تعهد الجانبي���ن بالعمل نح���و إقامة عالقات 

طبيعية.
وقال راديو جيش االحتالل "اإلسرائيلي": إن ")إسرائيل( أرسلت 
أول وفد إلى السودان االثنين بعد اتفاق البلدين في 23 أكتوبر/ 
تش���رين األول الماضي، على اتخاذ خط���وات نحو إقامة عالقات 

طبيعية".
وأش���ارت وكالة "رويترز" إل���ى أنه لم يصدر تعلي���ق فوري من 
المسؤولين اإلسرائيليين، موضحة أن مصادر معنية بالتخطيط، 
أفادت لها بأن هذه الزيارة كانت مقررة األس���بوع الماضي، ولكن 
تم تأجيلها ألس���باب لوجس���تية. وذكرت قناة "مكان" التابعة 

لالحت���الل أن الزيارة هي األولى للس���ودان بع���د إعالن الرئيس 
األمريك���ي دونالد ترمب، ف���ي أكتوبر/تش���رين األول الماضي، 

موافقة حكومة الخرطوم على تطبيع العالقات مع االحتالل.
ونقل���ت الهيئة أن الوفد س���يتكون من موظفي���ن في مجاالت 
مهنية معينة، ولن يكون وفدًا ذا طابع سياس���ي، وأن عدده أقل 

من الوفد الذي زار اإلمارات في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان قادة الواليات المتحدة واالحتالل والسودان قد أعلنوا في 
بيان مشترك في الثالث والعش���رين من أكتوبر/ تشرين األول 
الماضي، عن توصل الخرطوم و)تل أبيب( التفاق تطبيع بينهما، 
وتم رفع اس���م السودان من "قائمة الدول الراعية لإلرهاب"، بعد 
اتفاق التطبيع، لتصبح بذلك الدولة العربية الخامسة التي تعلن 

تطبيع العالقات بعد مصر واألردن واإلمارات والبحرين.

إذاعة عبرية تكشف النقاب عن  زيارة 
أول وفد »إسرائيلي« إلى السودان

تشكيل تحالفات ضد استقرار المنطقة

شهاب يحذر من تداعيات زيارة نتنياهو للسعودية

غزة / االستقالل:
وقعت الهيئة العامة للم����دن الصناعية التابعة 
ل����وزارة االقتص����اد الوطن����ي وش����ركة "باديكو" 
القابضة، يوم أمس، اتفاقية مشروع إنتاج الطاقة 
الكهربائية من الطاقة الشمس����ية لمدينة "غزة 

الصناعية".
ويعتبر المش����روع األكبر في فلس����طين بتكلفة 
بلغت 10 ملي����ون دوالر، إذ س����يولد 7 ميجاوات، 
وسيس����تفيد المس����تثمرون داخ����ل المدين����ة 

الصناعية من المشروع بشكل حيوي.
جاء ذلك خالل اجتم����اع ضم رئيس مجلس إدارة 
الهيئة ووكيل وزارة االقتصاد رشدي وادي، وعن 

شركة "باديكو" فريد القيق.
وقال وكيل الوزارة ورئيس هيئة المدن الصناعية 
رش����دي وادي إن الفائض منه س����يعود لشركة 
توزيع الكهرباء حتى يس����تثمر بكامل المصانع 

والمساحة في المدينة الصناعية.

وأكد وادي أن سعر كيلو وات الواحد هو 60 أغورة 
فقط للمستثمر، داعًيا إياهم لالستثمار فيها لما 

لها من مزايا كبيرة.
وأش����ار إلى أن وزارته قدمت تس����هيالت وحوافز 
عديدة للمس����تثمرين، ووضع����ت كافة قدراتها 
ومقدراتها لتسهيل عملهم، مشيًدا بدور القطاع 
الخاص في العمل على دعم القطاع الصناعي في 

قطاع غزة.
بدوره عّبر فريد القيق ممثاًل عن ش����ركة "باديكو" 
للمقاوالت والتجارة عن سعادته لتوقيع االتفاقية 
والبدء بتش����غيل المش����روع كأكبر مش����روع على 

مستوى فلسطين.
وأكد القيق أن كافة المصانع والشركات بالمدينة 
ستس����تفيد من الطاقة بتعرفة أقل من التعرفة 

الحالية، مما سيساهم بدعم المستثمرين.
وأوضح أن المش����روع سيش����جع االستثمار داخل 
المدينة الصناعية وس����يخلق فرص عمل جديدة 

للعاطلين عن العمل.
وقدم القيق الشكر لوزارة االقتصاد وهيئة المدن 
الصناعية على الجهد ال����ذي بذلته طيلة الفترة 
الماضية من أجل تذليل العقبات أمام المشروع، 

ودوره في دفع عجلة االقتصاد ونهضته.
وفي الس����ياق ذاته، ش����كر رئي����س مجلس إدارة 
"باديكو" بش����ار المصري خ����الل اتصال هاتفي 
بوكيل وزارة االقتصاد رش����دي وادي، على تذليل 

العقبات وإنجاح المشروع الكبير.
ويأت����ي المش����روع ضمن الحواف����ز التي تقدمها 
الهيئ����ة ووزارة االقتص����اد للمس����تثمرين ف����ي 

المنطقة الصناعية.
وتوفر ش����ركة توزي����ع الكهرباء نح����و 50% من 
احتياجات الس����كان قطاع غ����زة نظًرا للعجز كبير 
في إمدادات الطاقة، في وق����ت تعمل المولدات 
الكهربائي����ة على حل جزئي له����ذه األزمة لكنها 

مستمرة بظل قلة مصادر الطاقة في القطاع.

توقيع اتفاقية مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لمدينة »غزة الصناعية«

النقب المحتل/ االستقالل:
داهم���ت قوات كبيرة من ش���رطة االحتالل "اإلس���رائيلي" يوم أمس، 
خيمة االعتصام المقامة على أراضي قرية س���عوة في منطقة النقب 
المحتل، ومنعت األهالي م���ن الوصول إليها، وذلك للبدء في مخطط 

تشجير المنطقة.
ويأتي اقتحام االعتصام ضمن إجراءات ما تس���مى ب� "سلطة أراضي 

إسرائيل" لتحريش قطعة أرض تعود ألهالي األطرش.
وكانت عناصر من وحدة "يوآف" التابعة لما ُتس���مى "س���لطة تطوير 
النقب" و"سلطة أراضي إسرائيل" اقتحمت قطعة األرض في األطرش 
يوم األح���د الماضي وحاول���ت نصب أوتاد خش���بية لتنفيذ مخطط 

تحريش األرض ومصادرتها من األهالي.

شرطة االحتالل تقتحم 
خيمة االعتصام بقرية 

سعوة بالنقب

 رام الله/ االستقالل:
أف���ادت وزارة الخارجية والمغتربين، مس���اء 
االثنين، بتس���جيل حالة وفاة وحالتي إصابة 
جدي���دة بفي���روس »كورون���ا« ف���ي صفوف 
جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 
305، واإلصابات إلى 7112، منذ بدء الجائحة.

وفي ه���ذا الس���ياق، ذك���رت س���فارة دولة 
فلس���طين في كولومبيا، بتسجيل حالة وفاة 
جديدة بفي���روس كورونا في صفوف الجالية 
للمواطن غازي نوفل، ليرتفع عدد حاالت الوفاة 

الى 3.
وافادت س���فارة دولة فلس���طين في بلغاريا، 
بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا 

لموظفين في الس���فارة، وبناء على تعليمات 
وزير الخارجية والمغتربي���ن رياض المالكي، 
قامت السفارة بأخذ جميع االحتياطات الطبية 
والوقائية والفحوصات الالزمة للتأكد من خلو 
جميع موظفي وافراد الس���فارة من الفيروس، 
وكذلك تعقيم السفارة وااللتزام بالبروتوكول 

الصحي المعتمد في بلغاريا.
إلى ذلك، افادت س���فارة دولة فلسطين لدى 
المملكة األردنية الهاش���مية، بتسجيل عدد 
من اإلصابات في صفوف موظفي الس���فارة، 
وقام���ت الس���فارة بأخذ جمي���ع االحتياطات 
الطبية والوقائية والفحوصات الالزمة للتأكد 
من خلو جمي���ع موظفي وافراد الس���فارة من 

الفيروس، وكذلك تعقيم الس���فارة وااللتزام 
بالبروتوك���ول الصحي المعتم���د في األردن. 
ويش���ار الى أن الس���فارة أغلقت أبوابها حتى 

اشعار آخر، وأعلنت عدم استقبال مراجعين.
 كما أف���اد فريق العمل المخت���ص بمتابعة 
اوض���اع الجالي���ة ف���ي الوالي���ات المتح���دة 
االمريكية، عدم تسجيل اية حالة وفاة جديدة 
بفيروس كورونا في صف���وف الجالية لليوم 
السابع على التوالي، ليبقى عدد حاالت الوفاة 
88 حالة. كما افادنا الفريق عدم تسجيل أية 
إصابة جديدة بفي���روس كورونا في صفوف 
الجالية لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد 

اإلصابات 4436 إصابة.

الخليل / االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل العس���كرية في عوفر حكًما على األس���ير عدي حسن 
الخطي���ب من بلدة بيت كاحل قضاء الخليل، بالس���جن الفعلي لمدة 12 ش���هًرا 

إضافة إلى غرامة مالية قيمتها ألفي شيقل.
وأفاد مكتب إعالم األس���رى أن قوات االحتالل كانت قد اعتقلت الخطيب بتاريخ 
2020/6/30 بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة بيت كاحل، ونقلته إلى التحقيق 
في مركز توقيف عتصيون الذي اس���تمر لمدة أس���بوعين قبل نقله إلى سجن 

النقب الصحراوي.
وأوض���ح أن محكمة االحتالل وبعد تأجي���ل محاكمة الخطيب عدة مرات، أصدرت 

حكمًا بالسجن لمدة 12 شهرًا أمضى منها 5 شهور حتى األن.

الحكم على أسير من 
الخليل بالسجن 12 شهًرا

»الخارجية«: وفاة وإصابتان جديدتان بـ »كورونا« في صفوف جالياتنا 

االحتالل يهدم ..
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كانبرا/ االستقالل:
تعمل جامعة »موناش« ومستشفى »ألفريد« في أستراليا على تطوير نظام قائم 
على الذكاء االصطناعي للكش���ف عن الجراثيم الخارقة وعالجها والوقاية منها، 

وفق موقع »إرم نيوز«.
وحسب كريستوفر باين، أستاذ الصحة الرقمية بجامعة ”موناش“، فإن العدوى 
من الجراثيم المقاومة للبكتيريا تقتل 700000 شخص كل عام. وبحلول 2050، 

قد يشهد العالم 10 ماليين حالة وفاة سنويًا من أمراض يمكن عالجها سابقًا.
وتنش���أ الجراثيم الخارقة بعد تح���ور الميكروبات لتصبح محصنة ضد تأثيرات 

مضادات الميكروبات.
كما أنها قادرة على التعّلم والتطور، ما يجعلها مقاومة لألدوية.

وفقًا للباحث الرئيس في المش���روع، أنتوني بيليج، س���يتم دمج علم الجينوم 
وبيانات الرعاي���ة الصحية اإللكترونية. وتقنيات ال���ذكاء االصطناعي لمعالجة 

مقاومة مضادات الميكروبات في نظام الرعاية الصحية.
وعلى وجه التحديد، س���وف يس���تفيد عش���رات اآلالف من نقاط البيانات لكل 
مريض ومس���ببات األمراض للمس���اعدة في التنبؤ باس���تجابات العالج ونتائج 

المريض.
وقال بيليج »سيدفع هذا المشروع حدودًا ال مثيل لها في مجال الرعاية الصحية .

نظام ذكاء اصطناعي للكشف 
عن »الجراثيم الخارقة«

) APA images ( اأطفال فل�ضطينيون يلعبون داخل رو�ضتهم و�ضط الإجراءات الوقائية �ضد فايرو�س كورونا،يف غزة

االستقالل/ وكاالت:
في حين يعيش العلم���اء واألطباء ماراثونا يوميًا 
من أجل الكشف عن لقاحات جديدة ضد فيروس 
كورونا الذي أصاب أكثر من 58 مليونا حول العالم، 
طور باحث���ون في جامعة برمنغه���ام البريطانية 
بخاخ���ًا أنفيًا يمك���ن أن يوفر حماي���ة فعالة ضد 
كوفيد 19 ف���ي األماك���ن المزدحم���ة والمغلقة 

كالطائرات والمدارس.
ورغ���م أن البخ���اخ يعط���ي أمال جدي���دا في عالج 
الفيروس الذي حير العال���م، إال أنه فقط "وقائي" 
ومصنوع من مواد مصرح بها ما يبش���ر بس���رعة 

صدوره لألسواق.
والمواد المستخدمة في البخاخ، هي مركبات تمت 
الموافقة عليه���ا من قبل الهيئ���ات التنظيمية 

في المملكة المتح���دة وأوروبا والواليات المتحدة، 
وتس���تخدم على نطاق واسع في األجهزة الطبية 

واألدوية وحتى المنتجات الغذائية.
كما تصف دراس���ة ع���ن البخاخ تم نش���رها في 
18 نوفمب���ر الجاري في موق���ع )biorxiv( تجارب 
زراعة الخالي���ا المصممة الختبار ق���درة المحلول 
المس���تخدم في تصنيعه عل���ى تثبيط العدوى، 
ووجدوا أن م���زارع الفيروس الخلوي تمنع العدوى 
لمدة تصل إلى 48 ساعة بعد معالجتها بالمحلول.

ويتكون المحلول من بوليمرين عديد الس���كاريد 
األول، وه���و عام���ل مضاد للفيروس���ات يس���مى 
"كاراجينان"، وش���ائع االس���تخدام في األطعمة 
كعامل تثخين )إعطاء ُس���مك(، بينما تم اختيار 
محلول يس���مى "جيالن" لقدرت���ه على االلتصاق 

بالخاليا داخل األنف. ويعتبر الجيالن مكونًا مهمًا 
ألنه يتمتع بإمكانية رشه في قطرات دقيقة داخل 
تجويف األن���ف، حيث يمكنه تغطية الس���طح 
بالتساوي، والبقاء في الموقع، بداًل من االنزالق إلى 

أسفل وخارج األنف.
بدوره، يقول المؤلف الرئيس���ي للدراسة الدكتور 
ريتش���ارد موك���س ف���ي تقري���ر نش���ره الموقع 
اإللكترون���ي لجامع���ة برمنغهام: "ه���ذا البخاخ 
مصن���وع من المنتجات المتاحة بس���هولة والتي 
يتم استخدامها بالفعل في المنتجات الغذائية 
واألدوية ولقد قمنا عن قصد ببناء هذه الش���روط 
في عملية التصميم لدينا، وهذا يعني أنه يمكننا 

بدء اإلنتاج الضخم في غضون أسابيع".
ويعمل ال���رذاذ المنطلق من البخ���اخ بطريقتين 

أساسيتين، أواًل، يلتقط الفيروس ويغلفه داخل 
األنف، حي���ث يمكن القض���اء عليه عب���ر الطرق 
المعت���ادة، إم���ا نفث األن���ف أو البل���ع، ثانيًا فإن 
الفيروس نظرا ألنه مغلف بطبقة لزجة للرش، فإن 
ذلك س���يمنع امتصاصه بالجسم، وهذا من شأنه 
التقليل من الحمل الفيروس���ي بالجس���م، ولكن 
أيضًا حت���ى إذا انتقلت جزيئ���ات الفيروس إلى 
ش���خص آخر عن طريق العطس أو السعال، فمن 
غي���ر المرجح أن يصاب هذا الش���خص بجزيئات 

الفيروس النشطة.
إل���ى ذلك، يق���ول الدكتور ليام جروف���ر المؤلف 
المش���ارك بالدراس���ة: "رغم أن أنوفنا ترشح آالف 
اللترات من اله���واء كل يوم، فإنه ال توجد حماية 
كبي���رة من العدوى، وتنتقل معظم الفيروس���ات 

المحمولة جوًا عبر الممر األنفي، ويوفر الرذاذ الذي 
صنعناه تلك الحماية ولكن يمكن أن يمنع أيضًا 

انتقال الفيروس من شخص آلخر".
ويعتقد الفريق البحثي أن الرش يمكن أن يكون 
مفيدًا لالس���تخدام بش���كل وقائ���ي، خاصة في 
المناط���ق التي يكون فيها االزدح���ام أقل قابلية 
للتجنب، مث���ل الطائرات أو الفصول الدراس���ية، 
يمكن للتطبيق المنتظم للرذاذ أن يقلل بش���كل 
كبير من انتقال المرض. ويضيف الدكتور موكس: 
"ال تح���ل مثل ه���ذه المنتجات مح���ل اإلجراءات 
الحالية مثل ارتداء األقنعة وغسل اليدين، والتي 
س���تظل حيوية لمنع انتش���ار الفيروس، لكن ما 
س���يفعله هذا الرذاذ هو إضاف���ة طبقة ثانية من 

الحماية لمنع وإبطاء انتقال الفيروس".

آخر صيحات ضد كورونا.. بخاخ في األنف للطائرات والمدارس

واشنطن/ االستقالل:
درج في اآلونة األخيرة الس���ماع عن ش���عوب تأكل الحشرات 
ولكن ما هو أكثر غرابة أن تكون من بين الكائنات الحية التي 
يلجأ البشر لتناولها الثعابين. وبينما يحاول مسؤلو فلوريدا 
الذين يكافحون من أجل القض���اء على مجموعات الثعابين 
البورمية، قد توصلوا إلى طريقة جديدة للس���يطرة على هذا 
النوع من الثعابين الغازية، حيث أن الثعابين التي يمكن أن 
تنمو فى كثير م���ن األحيان حتى يصل طولها إلى 20 قدًما، 

كانت تجتاح منطقة إيفرجليدز فى الوالية.
ونقل���ت صحيف���ة "بالم بيتش بوس���ت" عن لجن���ة فلوريدا 
لألس���ماك والحياة البرية )FWC( أنها اس���تأجرت صيادين 
أكثر، ودربت المزيد من الكالب على شم الثعابين واكتسبت 
المزيد من تكنولوجيا األشعة تحت الحمراء، ومع ذلك، سيتم 
أيًضا قياس مستويات الزئبق فى لحم الثعبان حتى تتمكن 

وزارة الصحة من النظر في إرشادات مماثلة لتناولها.

وقالت إحدى صائدي الثعبان للصحيفة، إنها تريد تسويق 
الثعبان على أنه “دجاج من األلواح” على غرار “دجاج البحر” 
المستخدم في أس���ماك التونة، فيما وجدت دراسة أجريت 
قبل 10 سنوات أن الثعابين من حديقة إيفرجليدز الوطنية 
تحمل 3.5 جزء في المليون م���ن الزئبق، وهذا أعلى بثماني 
م���رات من الحد البالغ 0.46 ج���زء في المليون الذي أوصت به 
وكال���ة حماية البيئة، وذلك وفًق���ا لما نقلته صحيفة “ديلي 

ميل” البريطانية.
ويمكن أن يؤثر س���م الثعابين على الجهاز العصبي للبشر، 
ويسبب التهيج والرعش���ة وحتى الميول االنتحارية، بدوره، 
قال عال���م أبح���اث المس���ح الجيولوجي األمريك���ي ديفيد 
كرابينهوفت لصحيفة "بالم بيتش بوس���ت": "لم نعتد على 

رؤية أرقام من هذا القبيل .. إنهم محملين بالزئبق"
وقال كرابينهوفت، إنه يعتقد أن الزواحف لديها مستويات 
عالية من الزئبق ألن أجس���امها تواجه صعوبة في التخلص 

منه، وعند تناوله بكميات كبيرة، يمكن أن يؤثر الس���م على 
الجهاز العصبي، مما يسبب التهيج والرعشة وحتى الميول 

االنتحارية.
تناول لح���م الثعابين لكن دونا خليل، صي���ادة الثعبان في 
منطق���ة إدارة المي���اه، أخب���رت الصحيف���ة أن الثعبان عند 
تحضيره بش���كل صحيح يمكن أن يكون لذيًذا، وبعد اختبار 
اللحم باس���تخدام مجموعة اختب���ار الزئبق، وضعته في قدر 

الضغط لمدة 10 إلى 20 دقيقة ثم أضافته إلى الوصفة.
 وقال���ت لصحيفة Palm Beach Post: “مع القلى الس���ريع، 
يمكن���ك إضافة الزنجبي���ل الطازج والث���وم والخضروات من 
اختيارك وتقديمه على األرز”، كما أنها تأكل بيض الثعبان، 
الذى تس���تخدمه إما في الخبز أو تغليه بش���دة وتضيف له 
صلصة سريراتشا، وأضافت “إذا حاولت طهيها مثل بيضة 
مقلية، فس���تخرج مثل فطيرة وتكون مطاط���ة نوًعا ما، كما 

أضيف لها الحليب والثوم والفطر والفلفل وخلطها أيًضا".

نيودلهي/ االستقالل:
كشف مسؤولون في والية تاميل نادو جنوب الهند عن تفاصيل 

مثيرة تتعلق بعملية إنقاذ فيل سقط في بئر عميقة.
ووفق مس���ؤولي الغابات في الوالية، فإن عملية إخراج الفيل من 
البئر وإنقاذه من الموت اس���تمرت 12 س���اعة، استعملت خاللها 
رافعة. ونقلت صحيف���ة "ذا غارديان" البريطاني���ة عن راج كومار 
المسؤول في قسم الحفاظ على الغابات بالمنطقة قوله، إن الفيل 
ضّل طريقه في قرية مجاورة لغابة تقع بمنطقة دارمابوري، وسقط 

في البئر التي كانت مغطاة بأغصان شجيرات.
وبحس���ب راج كومار فإن البئر كانت ضيق���ة وعميقة، األمر الذي 

صّعب مهمة إخراج الفيل من الفوهة.
ولجأ فريق اإلنقاذ إلى استخدام أنابيب تولت مهمة ضخ كميات 
كبي���رة من الم���اء في البئر لرف���ع الفيل قلي���ال، إال أن الحيوان لم 

يستجب لذلك وهاجم األنابيب.
وأضاف راج كومار قائال: "في النهاية قررنا تخدير الفيل بمساعدة 
فري���ق طبي، وقمنا باالس���تعانة برافعة إلخراجه م���ن البئر. قمنا 
بمراقب���ة الحيوان لثالث س���اعات بعد إنقاذه، ول���م تبدو عليه أي 

إصابات".
ويرى خبراء في البيئة أن تدمير الغابات والتوس���ع الحضري 
الس���ريع وزي���ادة عدد س���كان القرى في الهن���د، يؤدي إلى 
دف���ع الحيوانات مث���ل األفيال إلى المغام���رة بالتحرك قرب 

المستوطنات البشرية.

أميركية تخبز البسكويت ببيض األفاعي وتأكل لحومها إنقاذ فيل سقط 
في مكان غريب

امستردام االستقالل:
 اعدمت وزارة الزراعة الهولندية األحد 190 ألف دجاجة بعد 
اكتش���اف بؤرة إلنفلونزا الطيور في في مزرعتين للدواجن 

على األقل.
وأعدم عم���ال الصحة حوالي 100 أل���ف دجاجة في مزرعة 

دواجن في بلدة هيكيندورب خ���ارج خاودا، إضافة إلى 90 
ألف دجاجة في بلدة فيتمارسوم شمال فريزالند.

وقالت وزارة الزراعة إنه في الحالتين يش���تبه في انتش���ار 
"إنفلونزا ش���ديدة العدوى من نوع H5، المس���بب إلنفلونزا 

الطيور، وتم تعقيم المزرعتين لمنع انتشار المرض".

وتعد عملية اإلعدام هذه الثالثة في البالد خالل شهر بعد 
اكتشاف مرض H5N8  ألول مرة لدى الطيور البرية.

كم���ا صدرت أوام���ر لمزارعي الدواج���ن الهولنديين بإبقاء 
الطي���ور داخ���ل المداجن حتى إش���عار آخر لمن���ع انتقال 

العدوى.

 إعــدام 190 ألــف دجاجــة فــي هولنــدا


