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القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء 
امس األحد، شابين قرب الحرم اإلبراهيمي 

في الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل 
الحرم  المتمركزة عل���ى مداخل ومحي���ط 
اإلبراهيم���ي، اعتقلت ش���ابين لم تعرف 

هويتهما.

وأخلت ش���رطة االحت���الل، مس���اء األحد، 
س���بيل المقدسي أحمد أبو غزالة وزوجته، 

بعد التحقيق معهما بدون أي شروط.
وكانت قوات االحت���الل اعتقلت أبو غزالة 
وزوجته من منزلهما في باب حطة بالبلدة 
القديمة بالقدس، بحجة أن زوجته تحمل 
هوية الضفة الغربية، وأنه ال يوجد لديها 

تصريح إقامة بالقدس.

االحتالل يعتقل شابين قرب الحرم »اإلبراهيمي«

الضفة الغربية- غزة/ االستقالل:
اقتح���م المتطرف يه���ودا غليك برفقة عش���رات 
المستوطنين يوم أمس، المسجد األقصى المبارك 
من باب المغاربة، بحماية أمنية مشددة، في الوقت 

ذاته صادقت حكومة االحتالل "اإلس���رائيلي"، على 
بناء العش���رات م���ن الوحدات االس���تيطانية غرب 
مدينة نابلس ش���مالي الضفة المحتلة، كما شنت 
طائرات االحت���الل الصهيوني، فج���ر أمس األحد، 

سلسلة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة.
واقتحم العشرات من المستوطنين اليهود، أمس، 

المبارك، من جهة  المسجد األقصى 
باب المغاربة بحراس���ات مشددة من 

طائرات االحتالل تشن سلسلة غارات على غزة
عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى واالحتالل 
يصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة بنابلس

األسرى »كبش فداء« عودة التنسيق األمني بين السلطة واالحتالل 
غزة/ سماح المبحوح:

تحاول السلطة الفلسطينية نيل رضا االحتالل من 
خالل جعل األس���رى » كبش فداء« لعودة التنسيق 

األمني معه ، إلثبات »حس���ن نيتها« وجديتها في 
»عملية الس���الم«، من خالل المس���اس بقضيتهم 
ومخصصاتهم المالي���ة، بتحويل رواتبهم إلى بند 

الش���ؤون االجتماعي���ة واإلغاثية، األم���ر الذي أثار 
غضب األس���رى وذويه���م ، عادين 
ذلك أمر خطير، سيؤثر على المشروع 

نادي األسير: الوضع الصحي داخل سجون االحتالل هو األسوأ العام الحالي

الصحة: 16 وفاة و1560 إصابة 
بكورونا خالل الـ24 ساعة الماضية

دت  خبير عسكري: الضفة هوِّ
وعودة التنسيق األمني »خطأ«

رام الله- غزة/  االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 16 حالة وفاة و1560 إصابة نتيجة اإلصابة بعدوى 

في���روس كورونا المس���تجد، و784 حالة تعاٍف خالل ال� 24 س���اعة 
الماضي���ة. وأوضحت وزيرة الكيلة األحد خالل التقرير اليومي للحالة 

اتحاد موظفي »أونروا«: رواتبنا غير قابلة 
للتجزئة واعتصامات اليوم بكل المناطق

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس اتحاد موظفي »أونروا« في قطاع غزة أمير المس���حال 
أن رواتب موظفي الوكالة غير قابلة للتفاوض، وال تقبل التجزئة، 

أبو هولي: الدول العربية المضيفة رفضت 
لجوء أونروا لتجزئة رواتب موظفيها

معروف: قرار اإلغالق مرتبط بالقدرة 
على التعامل مع الحاالت الحرجة

رام الله/ االستقالل : 
رفض ممثلو الدول العربية المضيفة في اجتماعات اللجنة االستشارية بشكل 

قاط����ع لجوء وكالة غوث وتش����غيل الالجئين الفلس����طينيين 
»أونروا« إلى تجزئة رواتب موظفيها كأحد التدابير للتعاطي مع 

غزة / االستقالل:
قال رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي س���المة معروف »إن قرار اإلغالق الكامل 

في قطاع غزة غير مستبعد وهو مطروح ضمن اإلجراءات المحددة 
لمواجه���ة فيروس كورونا المس���تجد، لكن يحكم ه���ذا اإلجراء 

عطاءات »إسرائيلية« لتهويد 
المسجد اإلبراهيمي بالخليل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادقت حكومة االحتالل اإلسرائيلي، امس األحد، على تخصيص أكثر من مليار 
ش���يقل لدعم المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، بحس���ب إعالم عبري.  وقالت 

االحتالل يدعم مستوطنات 
»غالف غزة« بنحو 330 مليون دوالر

الخليل/ االستقالل:
تتطلع س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي إلى ط���رح عطاءات من أج���ل تهويد 
تخوم مس���جد الحرم اإلبراهيمي في الخليل، وذلك بحس���ب طلبات الجماعات 

واشنطن/ االستقالل: 
أكد وزير الخارجي����ة األمريكي مايك بومبيو، امس األحد، أن هناك دوالاً عربية أخرى 

س����تنضم إلى اتفاقيات السالم مع "إسرائيل"، وستواصل واشنطن 
جهودها إلحالل الس����الم في المنطقة، درءا لخطر إيران في الشرق 

بومبيو: دول عربية أخرى ستنضم 
إلى اتفاقيات السالم مع »إسرائيل«
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رام الله- غزة/  االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الصحة عن تس���جيل 16 
حالة وفاة و1560 إصابة نتيجة اإلصابة 
بعدوى فيروس كورونا المستجد، و784 
حالة تعاٍف خالل ال� 24 ساعة الماضية.
وأوضح���ت الوزيرة الكيل���ة األحد خالل 
الوبائي���ة  للحال���ة  اليوم���ي  التقري���ر 
لفي���روس كورون���ا في فلس���طين، أنه 
تم تس���جيل 13 حالة وفاة في الضفة 
الغربية )مواط���ن 59 عامًا من محافظة 
طولكرم، 3 مواطني���ن 54، 70، 72 عامًا 
من محافظة رام الله والبيرة، مواطن 75 
عامًا من محافظة نابلس، مواطن 82 عامًا 
من ضواحي الق���دس، 3 مواطنين 54، 
72، 77 م���ن محافظة أريح���ا واألغوار، 3 
مواطنين 78، 85، 89 عامًا من محافظة 
الخلي���ل، مواطن 79 عام���ًا من محافظة 
قلقيلية(، وتس���جيل ثالثة حاالت وفاة 

في قطاع غزة.
لفتت الكيل���ة أن نس���بة التعافي من 
الفيروس التاجي في فلس���طين بلغت 
84.30%، فيما بلغت نس���بة اإلصابات 
النش���طة 14.86%، ونس���بة الوفيات 

0.85% من مجمل اإلصابات.
كما رصد تقرير الصحة تس���جيل 279 

حالة تعافٍ جديدة توزعت في الضفة 
الغربية )الخليل 46، جنين 23، نابلس 
47، طولكرم 9، س���لفيت 13، قلقيلية 
33، بيت لحم 109، طوباس 7 ، رام الله 
والبي���رة 148، أريحا 3(، قطاع غزة 200، 

مدينة القدس 146.
الجديدة توزعت  أن اإلصابات  وأضافت 
حس���ب التالي: محافظة الخليل )81(، 
محافظة نابل���س )173(، محافظة بيت 

لح���م )69(، محافظ���ة قلقيلي���ة )36(، 
محافظة رام الل���ه والبيرة )132(، جنين 
)73(، أريحا واألغوار )17(، سلفيت )19(، 
طولك���رم )45(، طوباس )44(، قطاع غزة 
)684(، ضواحي الق���دس )17(، مدينة 

القدس )170(.
وأش����ارت وزيرة الصحة إلى وجود 55 
مريضًا في غ����رف العناية المكثفة، 
بينه����م 10 مرض����ى عل����ى أجه����زة 

التنفس االصطناعي.
وبإم���كان المواطني���ن الذي���ن أج���روا 
فح���ص كورونا االس���تعالم عن نتيجة 
فحوصاتهم م���ن خالل زي���ارة الموقع 
 ،https://result.moh.ps اإللكترون���ي
وإدخال رقم الهوي���ة، ثم الضغط على 
مرب���ع )بحث(، بعدها س���تظهر نتيجة 
الفحص بعد 8- 24 س���اعة م���ن إجراء 

الفحص.

بالضفة وقطاع غزة
الصحة: 16 وفاة و1560 إصابة بكورونا خالل الـ24 ساعة الماضية

القدس المحتلة/ االستقالل:
ُيسابق مستوطنو البؤر االستيطانية في الضفة الغربية الزمن سعيًا لتبييضها 
وتحويلها إلى مستوطنات رسمية وذلك قبل تولي الرئيس األمريكي المنتخب 

جو بايدن كرسي الرئاسة بداية العام القادم.
وأفاد تقرير نش���رته صحيفة "مكور ريش���ون" العبرية، أن 70 بؤرة استيطانية 
تس���ابق الزمن ويمارس قادة المس���توطنين ضغوطات كبيرة على المس���توى 

السياسي في حكومة االحتالل سعيًا لتبييضها قبل ذلك التاريخ.
وأج���رت الصحيفة، لقاءات م���ع العديد من المس���توطنين القاطنين في البؤر 
االس���تيطانية ، حيث عبروا عن أمله���م بقيام حكومة االحتالل باس���تغالل ما 
تبقى من حقبة ترامب س���عيًا لتس���وية أوضاع تلك البؤر التي تضم اآلالف من 
المستوطنين. وتحدث المس���توطنون عن عدم توفر الخدمات داخل تلك البؤر 
وم���ع ذلك فيعتقد هؤالء أنهم يفرضون واقعًا على األرض وأن مصير تلك البؤر 

هو التحول الى مستوطنات عاجاًل ام آجاًل.
وجاء على لسان "لي عنهيئيل" 24 عام من سكان بؤرة "عشهئيل" قرب الخليل 
بأنها استوطنت هذا المكان العتقادها بأنها أتت الى أرض إسرائيل الفتة الى 
ان الصعوبات التي يواجهها مستوطنو البؤر لن تدفعهم للتراجع أو الندم على 

المجيء الى هذه االماكن الوعرة.
وقال���ت " بإمكاني العيش في الم���كان الذي أريد ، الصعوب���ات ال تحركني وال 
تدفعني للندم ، حتى ان هذه الصعوبات ليست ضمن تفكيري ، مطالبنا تأتي 
من موقف ق���وة وليس من موقف تباكي او ضعف ،نح���ن هنا وهذه حقيقة ال 
جدال فيها ، ولن يدفعنا شيء للذهاب ، وبالتالي فالسؤال هو ما الذي بإمكاننا 

فعله لضمان حصول أطفالنا على حمام دافئ أو تدفئة".

المستوطنون يصارعون 
الزمن قبل مجيئ بايدن 

بمضاعفة البؤر االستيطانية

رام الله/ االستقالل:
أكد الخبير في الش���ؤون العس���كرية، يوسف 
الش���رقاوي، أن ع���ودة التنس���يق األمني بين 
االحتالل اإلس���رائيلي، والسلطة الفلسطينية، 
لي���س جدي���دًا على الس���لطة الفلس���طينية 

وقيادتها.  
ووصف الش���رقاوي ق���رار عودة الس���لطة إلى 
التنسيق األمني مع االحتالل ب�"الخطأ"، متهكمًا 

عليه بالقول: "لو لم يوقفوه لكان أفضل".
وقال الش���رقاوي ف���ي تصريح ل���ه، "االحتالل 
والسلطة الفلس���طينية يحاربان المقاومة في 
الضفة الغربية، في ظل التهويد اإلس���رائيلي 

المستمر لها وللقدس المحتلة".  
وش���دد الش���رقاوي على أن االحتالل يخش���ى 
المقاومة الفلس���طينية، التي أفشلت حمالت 

عديدة له ضدها.  
ودعا الش���رقاوي إلى أهمي���ة صيانة الحاضنة 
الش���عبية للمقاومة والحفاظ عليها، مؤكدًا أن 

المقاومة في الضفة الغربية هي فردية.  
وأضاف: "المقاومة المسلحة في الضفة الغربية 
غير موجودة، وه���ي فردية، ألنها تعرضت إلى 
حملة مركزة من المنظومة األمنية الفلسطينية 
واإلسرائيلية"، مشددًا  أن ال أحد يخطئ عندما 
يقول إن "السلطة الفلسطينية ضد المقاومة".  

وذك���ر أن الضفة الغربية تعتمد على المقاومة 
الس���لمية، التي تحت���اج إلى تعزي���ز واعتماد 

فصائلي.  
ودع���ا إلى ض���رورة اإلعالن الش���امل للعصيان 

المدني في وجه االحتالل اإلسرائيلي.  
وكان عض����و اللجن����ة المركزي����ة لحرك����ة 
"فتح" ورئي����س هيئة الش����ؤون المدنية 
الفلس����طينية حسين الش����يخ، قد أعلن، 
مؤخرًا، عودة مس����ار العالق����ة مع االحتالل 
اإلس����رائيلي، بعد تلقي رسالة منه، يؤكد 
فيه����ا التزام����ه باالتفاق����ات الموقعة مع 

منظمة التحرير الفلسطينية.  

وأعق���ب ذل���ك إعالنه، ع���ن اتفاق باس���تالم 
المستحقات المالية كافة للسلطة الفلسطينية 

من )إسرائيل(.  
وأوقفت السلطة الفلسطينية في 19 مايو/أيار 
الماضي، العمل باالتفاقات مع )إسرائيل(، بعد 

نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية إليها.  
كما رفضت السلطة الفلسطينية استالم أموال 
المقاص���ة التي تجبيها )إس���رائيل( نيابة عن 
الس���لطة وفق اتفاقات دولي���ة، وهو ما نتجت 
عنه أزم���ة مالية ل���م توف بس���ببها الحكومة 
الفلسطينية بالتزاماتها بدفع رواتب موظفيها.  

بدوره���ا، عب���رت الفصائل الفلس���طينية عن 

رفضه���ا اس���تئناف العالقة مع )إس���رائيل(، 
وأدانت بشدة قرار السلطة، وقالت إنها ضربت 

بعرض الحائط كل القيم والمبادئ الوطنية.  
واعتب���رت أن الق���رار يمث���ل "طعن���ة للجهود 
الوطنية لبناء شراكة وطنية لمواجهة االحتالل 
والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل 
اإلعالن ع���ن آالف الوحدات االس���تيطانية في 

القدس".  
وأضافت أن الس���لطة الفلسطينية بهذا القرار 
تعط���ي المب���رر لمعس���كر التطبي���ع العربي، 
وطالبتها بالتراجع و"ترك المراهنة على بايدن 

وغيره".  

دت وعــودة التنسيــق األمنــي »خطــأ« خبيــر عسكــري: الضفــة هوِّ

عمان / االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية وش����ؤون المغتربين األردنية اس����تمرار 
االنته����اكات اإلس����رائيلية في المس����جد األقص����ى المبارك/ 
الحرم القدس����ي الشريف، وآخرها استمرار السماح باقتحامات 
المتطرفين للمس����جد وإطال����ة الفترة الزمني����ة القتحاماتهم، 
واعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد 
األقصى المبارك األردنية وآخرهم نائب المدير وإصدار قرارات 

إبعاد بحقهم.
وأكد الناطق الرس����مي باسم الوزارة الس����فير ضيف الله علي 
الفايز، امس األحد، أن المسجد األقصى المبارك/ الحرم القدسي 
الشريف بكامل مس����احته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة 

خالص للمس����لمين، وان إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد 
األقص����ى المبارك األردني����ة بموجب القان����ون الدولي والوضع 
القائ����م التاريخي والقانوني ه����ي الجهة صاحبة االختصاص 

الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وأشار الفايز الى أن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية 
عبر القنوات الرس����مية طالب����ت فيها إس����رائيل كقوة قائمة 
باالحتالل الكف ع����ن انتهاكاتها واس����تفزازاتها المرفوضة 
والمدانة واحت����رام الوضع القائم التاريخي والقانوني واحترام 

سلطة وصالحيات إدارة أوقاف القدس.
كما طالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط 

على إسرائيل لوقف االنتهاكات المستمرة للحرم الشريف.

األردن تدين استمرار االنتهاكات 
»اإلسرائيلية« في المسجد األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال جيش االحتالل اإلس����رائيلي، ي����وم أمس، إنه فتح 
تحقيًقا في إطالق دباب����ة قذيفة مدفعية باتجاه موقع 
تابع للجن����اح العس����كري لحركة المقاومة اإلس����المية 
)حماس( على الحدود مع قطاع غزة دون أوامر. وذكر موقع 
»س����يروغيم« العبري، أن جنود إحدى الدبابات المحاذية 
للحدود مع القطاع أطلقوا النار دون تلقيهم اإلذن بذلك، 
وفًقا لإلجراءات المعمول بها بعد وقت قريب من إطالق 

الصاروخ وسقوطه داخل مصنع جنوبي عسقالن.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل���ن جيش االحتالل عن العث���ور على عبوتين ناس���فتين، كانتا 

مزروعتين قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.
وقال جيش االحتالل إن العبوتين كانتا ستستهدفان جنوده عند 

مرورهم من المكان.
وأوضحت مصادر عبرية أن جيش االحتالل، أغلق صباح امس، الشارع 

الذي زرعت فيه العبوتان، وقد جرى تفجيرهما من قبل الجنود.
ُيش���ار إلى أن جيش االحتالل أعلن سابقًا عن اكتشاف عبوات، في 
مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، وفي 2019 قتلت مس���توطنة 
بتفجير عبوة ناس���فة زرعتها خلية للمقاومة، في عين بوبين غرب 

رام الله.

االحتالل يعلن العثور على عبوات 
ناسفة شمال شرق رام الله

جيش االحتالل: تحقيق 
بإطالق قذيفة مدفعية 

على غزة دون أوامر
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ومن دون اإلعالن عبر وس����ائل اإلعالم، شرعت 
»هيئة األس����رى والمحّررين« )وزارة س����ابقًا( 
في إعداد اس����تمارات لألس����رى وعائالتهم 
في خطوة أولى لتطبي����ق التصنيف الجديد 
للرواتب. وعلى رغم نفي رئيس الهيئة، اللواء 
قدري أبو بكر، ذل����ك، تؤكد مصادر في حركة 
المذكورة  التمهيدية  الخط����وات  بدء  »فتح« 
قريبًا، كش����رط لوص����ول »المقاص����ة« كاملة 

وعودة الدعم األميركي.
يذكر أن����ه في أي����ار/ مايو الماضي، ش����كل 
رئيس الوزراء الفلس����طيني، محمد اش����تية، 
لجنة برئاس����ة محافظ "س����لطة النقد" تضم 
رئيس " ش����ؤون األس����رى" وجمعية البنوك 
وممثاًل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات 
اإلسرائيلية ضد البنوك التي لديها حسابات 
ل����ذوي األس����رى والش����هداء، لك����ن بع����ض 
التوصي����ات التي قّدمتها اللجنة الس����تمرار 
وص����ول األم����وال إلى األس����رى ه����ي تغيير 
تصنيفه����م وعائالتهم وتحويل الدعم على 
أن����ه اجتماعي إغاث����ي وليس على أس����اس 

مقاومة االحتالل. 
وُش����ّكلت هذه اللجنة بعد َس����ن الكنيس����ت 
تش����ريعا في ش����باط/ فبراير 2019 يقضي 
بمصادرة حصيلة المبل����غ الذي ُيدفع لرعاية 
أس����ر األسرى والش����هداء، تبعه أمر عسكري 
بعد عام أصدره ما يسمى »الحاكم العسكري 
للضف����ة«، يقضي بمالحق����ة كّل من يتعاون 
في إيصال هذه المبالغ، بما في ذلك البنوك 
الفلسطينية، مع تهديد المخالفين بالسجن 

سبع سنوات.

ف����ي المقابل، حاولت الس����لطة المناورة أمام 
الضغ����وط األميركية، بعدما س����بق أن ألغت 
رين وحّولتها إلى هيئة  وزارة األسرى والمحرَّ
»منظمة التحرير«، فض����اًل عن أنها  تابع����ة ل�
كانت تنوي تحويل الهيئة إلى جمعية تتبع 

وزارة الداخلية أو الشؤون االجتماعية.

تداعيات خطرية
الباحث والناطق االعالمي باس����م مركز أسرى 
فلس����طين في غزة رياض األش����قر، حذر من 
تحويل الس����لطة الفلس����طينية مخصصات 
األسرى المالية على بند الشؤون االجتماعية 

واالغاثي����ة، مؤكدًا أن هناك تداعيات خطيرة  
في حال نفذت السلطة قرارها.

وق����ال األش����قر ل�"االس����تقالل" : " إن تحويل 
الس����لطة رواتب األس����رى على بند الش����ؤون 
االجتماعية ، أمر خطير يتعلق بإفراغ قضية 
األس����رى من مضمونها الوطني  والسياسي، 
ما ينعكس بالس����لب على مش����روع المقاومة 

والقضية الفلسطينية ". 
وأضاف: " السلطة لديها توجه بتنفيذ ذلك 
من����ذ أكثر من عامين ، إذ عملت بالبداية على 
إيقاف عمل نادي األس����ير، ث����م أغلقت وزارة 

شؤون األس����رى بالكامل ، وحولتها لكينونة 
صغيرة تحت مس����مى هيئة شؤون االسرى 

والمحريين".
وأش����ار إل����ى أن األس����رى " كب����ش ف����داء " 
لع����ودة التنس����يق األمني ما بين الس����لطة 
الفلسطينية و االحتالل االسرائيلي، إذ تنفذ 
األولى ما يمليه����ا عليها األخير، لنيل بعض 
المس����اعدات المالية واثبات انها شريك في 

عملية السالم.  
ولفت إلى أن االحتالل يدعى أن الرواتب التي 
تمنح لألس����رى وذويهم، هي م����ا تدفع كل 

شاب وفتاة بالشعب الفلسطيني لالستمرار 
بأعم����ال المقاومة، إذ يضمن كل أس����ير قام 

بعمل مقاوم، االستقرار المالي لعائلته. 

�شريكة مع االحتالل
بدوره، اتفق محمد الشقاقي المتحدث باسم 
مهجة القدس لألسرى والشهداء، مع سابقه 
بخط����ورة المس����اس بالمخصص����ات المالية 
لألس����رى، معتب����را أن األس����رى الذين ضحوا 
بس����نوات أعمارهم داخل السجون يستحقوا 
التكري����م و التقدي����ر المال����ي والمعنوي من 
المس����ؤولين وأصحاب الق����رار وجميع فئات 

المجتمع الفلسطيني . 
وأوضح الشقاقي ل�"االس����تقالل " أن تحويل 
رواتب األسرى للشؤون االجتماعية يتعارض 
مع معان����اة وعذابات األس����رى خلف قضبان 
الس����جون االس����رائيلية، مبين����ا أن تحوي����ل 
الس����لطة لمخصصاتهم يتناغم مع االحتالل 
التعس����فية ضد  االس����رائيلي وسياس����اته 

األسرى. 
وأشار إلى أن السلطة بدال من مؤازرة األسرى 
ب����ل تش����ترك بسياس����اتها م����ع االحت����الل 
االس����رائيلي، إذ تعمل على تضييق الخناق 
على األس����رى داخل الس����جون وتستهدف 
أعماله����م البطولي����ة والجهادي����ة، وتعاقب 

ذويهم لتضحيات أبنائهم الثمينة. 
ودع����ا المتح����دث باس����م المهجة الس����لطة 
الفلس����طينية لمكافاة األس����رى واعتمادهم 
كأس����رى حرب، قاموا بالعدي����د من البطوالت 
الجهادي����ة،  ب����دل م����ن تحوي����ل رواتبهم 

والمساس بمخصصاتهم المالية .

األسرى »كبش فداء« عودة التنسيق األمني بين السلطة واالحتالل 
غزة/ �شماح املبحوح:

حتاول ال�شلطة الفل�شطينية نيل ر�شا االحتالل من خالل 
جع��ل االأ�ش��رى » كب�ش فداء« لع��ودة التن�شيق االأمني معه 
، الإثب��ات »ح�شن نيتها« وجديتها يف »عملي��ة ال�شالم«، من 
خ��الل امل�شا�ش بق�شيته��م وخم�ش�شاته��م املالية، بتحويل 

رواتبهم اإىل بند ال�ش��وؤون االجتماعية واالإغاثية، االأمر 
الذي اأثار غ�شب االأ�شرى وذويهم ، عادين ذلك اأمر خطري، 
�شيوؤث��ر عل��ى امل�ش��روع الوطن��ي املق��اوم. ك�شف��ت م�ش��ادر 
فل�شطيني��ة اأن ال�شلط��ة ب��داأت فعلي��ًا التمهي��د لتعديالت 
م��ن �شاأنه��ا تغي��ري طبيع��ة التعام��ل م��ع عائ��الت االأ�شرى 

الذي��ن ُيقّدر عددهم ب�شبع��ة اآالف اأ�شري، اإذ بداًل من تلقي 
واحده��م راتبًا ُتقّدر قيمت��ه وفقًا لنوع العملية الفدائية 
التي َنّفذه��ا واالأحكام التي يق�شيها )ُتنح رتب ع�شكرية 
اأحيان��ًا(، �شيك��ون التعامل معهم وفق الو�ش��ع االجتماعي 

وعدد اأفراد االأ�شرة التي ُيعيلها االأ�شري.

غزة / االستقالل:
حذر مركز فلس���طين لدراس���ات األسرى 
من الخطورة الحقيقية على حياة األس���ير 
المريض نض���ال إبراهيم أب���و عاهور من 
بيت لحم، مش���يرًا إلى أنه قد يلقى مصير 

الشهيد األسير كمال أبو وعر .
وأوضح المركز في بي���ان له، أن أبو عاهور 
يعانى من ظروف صحي���ة صعبة للغاية، 
مبيًنا أنه مصاب بس���رطان الكلى، إضافة 
إلى فش���ل كلوي منذ أكثر من 10 أعوام، 
ورغم ذلك أعاد االحتالل اعتقاله في أواخر 
أكتوبر الماضي وصدر بحقه حكم بالسجن 

لمدة عام.
واعتب���ر مدي���ر المركز رياض األش���قر أن 

اعتقال أبو عاهور والحكم عليه بالس���جن 
في هذه الظ���روف الخطرة هو بمثابة قرار 
إع���دام بحقه، وقد يلقى مصير الش���هيد 
أبو وعر الذى ارتقى في س���جون االحتالل 
قب���ل أس���بوعين نتيجة إصابت���ه بمرض 
الحنجرة وتعرضه إلهمال  الس���رطان في 

طبي متعمد.
ل س���لطات االحتالل وإدارة السجون  وحمَّ
المس���ئولية الكاملة عن حي���اة أبو عاهور 
ال���ذي يقبع ف���ي مستش���فى الرملة منذ 
اعتقال���ه وال يتلقى رعاية طبية مناس���بة، 
ويتعرض إلهم���ال طبي قد يودي بحياته 
ف���ي أي لحظ���ة، مطالًبا بض���رورة اإلفراج 

الفوري عنه قبل فوات األوان.

وذك���ر أن قوات االحت���الل كانت اعتقلت 
األس���ير أبو عاهور في يونيو الماضي من 
منزل���ه ونقلته إل���ى عيادة س���جن الرملة 
في ظ���روف صحية وكاد أن يستش���هد 
نتيج���ة ت���ردي وضعه الصح���ي، واضطر 
االحتالل إلى إطالق سراحه بعد شهر من 
اعتقاله وتم نقله إلى مستشفى بيت جاال 

الحكومي في حالة صعبة.
وأض���اف أن االحتالل أع���اد اعتقاله قبل 
شهر الس���تكمال فترة اعتقاله، وأصدرت 
بحقه محكم���ة االحتالل حكمًا بالس���جن 
لمدة عام رغم خط���ورة حالته وهو متزوج 
ولديه س���بعة أبناء، وهو أسير محرر كان 

أمضى 14 شهرًا في االعتقال اإلداري.

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس نادي األسير قدورة فارس أمس إن 
الوضع الصحي لألسرى داخل سجون االحتالل 

الصهيوني هو األسوأ العام الحالي.
وأوضح فارس في تصريحات إذاعية أن جائحة 
الصحية  المنظوم���ة  كورونا "كش���فت ترهل 

داخل الس���جون وتعمل من خ���الل عدم مباالة 
وإهم���ال متعمد م���ن قبل مؤسس���ات دولة 
االحت���الل"، الفتًا إل���ى األع���داد المتزايدة من 

اإلصابات اليومية.
وأش���ار إلى عدد الش���هداء من األسرى خاصًة 
أن معظمه���م ارتق���وا جراء اإلهم���ال الطبي، 

باإلضافة إلى مستويات خطورة األمراض بين 
األسرى.

الوطني���ة  الحرك���ة  أن  عل���ى  ف���ارس  وأك���د 
الفلس���طينية تقع عليها مس���ؤوليات هامة 
تجاه األس���رى، مش���دًدا على وجود قصور من 

ناحية التعامل مع قضية األسرى.

نادي األسير: الوضع الصحي داخل سجون االحتالل هو األسوأ العام الحالي

مركز يحذر: األسير نضال أبو عاهور قد يلقى مصير أبو وعر

رام الله / االستقالل: 
س���لطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال ثالثة أش���قاء من مخيم العروب، أحدهم يعاني 
م���ن إصابات بالغة نتيجة إطالق االحتالل النار على وجهه، بينهم اثنان تقل أعمارهما 

عن )18( عامًا، وهم:  المصاب عيسى )16 عامًا(، وجهاد )17 عامًا(، ومحمد )20 عامًا(.
وقال نادي األسير في بيان له امس األحد: إن محمد اعتقل في شهر تموز العام الماضي، 
وحكم عليه االحتالل بالّس����جن لمدة عامين ونصف العام، فيما اعتقل الفتى عيسى في 
15 من أيلول العام الجاري، بعد إطالق جنود االحتالل النار عليه وإصابته، وجهاد في 17 
أيلول. ولفت إلى أن الفتى عيسى مكث عقب إصابته في العناية المكثفة في مستشفى 
"هداسا عين كارم"، لمدة ثمانية أيام، ُنقل الحقا إلى سجن "مجدو"، ثم إلى سجن "عوفر" 
حيث يقبع اليوم، وُيعاني عيس����ى من تش����وهات في وجهه، وكسر في الجمجمة، وجرح 

بليغ في رأسه، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، علما أنه ما يزال موقوفا.
ول���م تكتف قوات االحتالل بذلك، فبعد إصابة عيس���ى بيومين، اقتحمت قوات خاصة 
منزل عائلة الطيطي مجددًا، واعتقلت ش���قيقهما جهاد )17 عاما(، علما أن جهاد جريح 

سابق، اعتقل عدة مرات، وال يزال موقوفًا.
ُيش���ار إلى أن س���لطات االحتالل تحرم والد األسرى الثالثة، عماد الطيطي من زيارتهم 

لذرائع "أمنية"، كما يتعرض لعمليات تهديد متواصلة باعتقال بقية أطفاله.
وق���ال نادي األس���ير: إن ما تتعرض له عائلة الطيطي، هو نم���وذج عن مئات العائالت، 
التي يستهدفها االحتالل، بشكل ممنهج، عبر سياسة االعتقال المتكرر، وما يرافقها 
من عمليات تنكيل وترهيب، وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها األمم 
المتحدة، بالضغط على االحتالل لوقف جرائمه، ومحاس���بته، مؤكدا أن الصمت الدولي 
حيال هذه الجرائم، أعطت الضوء األخضر الس���تمرار االحت���الل، في تنفيذ المزيد من 

االنتهاكات والجرائم.

االحتالل يواصل اعتقال ثالثة أشقاء 
من مخيم العروب أحدهم مصاب
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

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 لالعتراض بموجب اإلعالن الصادرع���ن اللجنة المركزية 

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

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )44( المسمى )شارع أبو 
حلوب( منطقة تنظيم – بيت الهيا 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها قد 
قررت بجلستها رقم 2020/5 المنعقدة بتاريخ 2020/3/4 التصديق النهائي 
على المخطط التفصيلي لمسار الش���ارع رقم )44( المسمى شارع ) ابو حلوب 
( بعرض )14( متر بدون ارتداد والمحصور بين الش���ارع رقم )14( والشارع رقم 
)E3( والمار بالقس���ائم رقم )81-71-72-62-63-10-8-7-60-61( من القطعة 
رقم )1768( الس���ابق ايداع���ه لالعتراض بموجب االعالن الص���ادر عن اللجنة 

المركزية والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ 2019/9/25 م .
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الجريدة الرسمية وفي 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة 

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

اعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بإيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم )13052( والشارع رقم )13215( 
منطقة تنظيم : خانيونس 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لالبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها رقم 4/2020 
المنعقدة بتاريخ 19/2/2020 عن ايداع المخطط التفصيلي لمسار الشارع رقم )13052( 
بعرض )10( متر بدون ارتداد والمحصور بين شارع رقم )13215( وشارع رقم )13171(  
ومسار الش���ارع رقم )13215( بعرض )13( متر بدون ارتداد والمحصور بين شارع رقم 
)125(  وش���ارع رقم )22( والمار بالقس���ائم رقم )1_2_3_4_11_24_25_27_28( من 

القطعة رقم )46( والقسائم رقم )2_7( من القطعة رقم )3040(  
لالعتراض خالل مدة ستين يوما مت تاريخ هذا االعالن .

وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي واالبنية واالمالك االخرى المشمولة 
بهذا المش���روع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمى وتقديم 

االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)) وسوف لن يلتفت الي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ (( 

اللجنة املحلية للبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

الخليل/ االستقالل:
تتطلع س���لطات االحتالل اإلسرائيلي إلى طرح عطاءات من 
أجل تهويد تخوم مس���جد الح���رم اإلبراهيمي في الخليل، 
وذلك بحسب طلبات الجماعات االس���تيطانية التي تنفذ 

مشاريع تهويدية في البلدة القديمة وتخوم الحرم.
ويأت���ي ذلك، بعد أن أنهت ما تس���مى "لجنة االعتراضات" 
التابع���ة لإلدارة المدنية التابعة لس���لطات االحتالل تلقي 
االعتراضات فيما يتعلق بمشروع بناء مصعد وممر وحديقة 
للمس���توطنين عل���ى أراض وقفية وبملكية فلس���طينية 

بمحاذاة المسجد اإلبراهيمي.
وفي خطوة ش���كلية، ومحاولة إلضف���اء صفة قانونية على 
المشاريع االستيطانية، ناقشت سلطات االعتراضات التي 
قدمتها بلدية الخليل ومنظمات يسارية جرى النظر فيها 
ورفضها جميع���ا، ما يفتح الباب أمام ط���رح عطاءات للبدء 

بالبناء التهويدي.
وي���دور الحديث عن بناء مصعد وممر خاص بالمعاقين من 
اليهود والمستوطنين بمحاذاة المسجد، لتسهيل عملية 
اقتحام���ه، وقد ت���ّم تخصيص مليوني ش���يكل حتى اآلن 

لتمويل المشروع التهويدي.
وكانت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش االحتالل 
وضعت رمزا تلموديا "شمعدان" كبيرا على سطح المسجد 
اإلبراهيم���ي. وأفاد مدير المس���جد اإلبراهيمي حفظي أبو 

س���نينة، في حينه، أن المس���توطنين وضعوا الشمعدان 
ا أن  على سطح المس���جد إلحياء أحد األعياد اليهودية، عاًدّ
هذا العمل اعتداء صارخ، وتعد خطير، واس���تفزاز لمشاعر 
المس���لمين، مؤكدا أن المسجد اإلبراهيمي مسجد إسالمي 

خاص بالمسلمين.

وتأتي عمليات التهويد المتس���ارعة بن���اء على تعليمات 
أصدره���ا وزير األمن الس���ابق نفتالي بيني���ت، وتضمنت 
توجيهات بسرعة إنجاز المشروع الذي يشمل إنشاء موقف 

للسيارات ومصعد ومسارات تخدم المقتحمين للمسجد.
وس���بق أن حص���ل المخط���ط عل���ى مصادقة الس���لطات 

القضائية، ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.
ويهدد المشروع االستيطاني بوضع يد االحتالل على مرافق 
تاريخية قرب المسجد اإلبراهيمي، وسحب صالحية البناء 
والتخطيط من بلدية الخليل، ومنحها لما تس���مى باإلدارة 

المدنية التابعة لسلطات االحتالل.
ويس����يطر االحتالل على 60% من مس����احة المسجد، 
وال يس����مح للفلس����طينيين بدخوله، إال بعد إجراءات 
أمنية مش����ددة على مداخله، كما يمنع رفع األذان في 
أوقات عديدة بذريعة إزعاج المستوطنين داخل البلدة 

القديمة.
واستولت سلطات االحتالل على القسم الخلفي من المسجد 
اإلبراهيمي لصالح المس���توطنين بعد تنفيذ المستوطن 
باروخ غولدش���تاين مجزرة بحق المصلين في المسجد فجر 
25 ش���باط/فبراير 1994، وهي المجزرة التي أس���فرت عن 
استشهاد 29 فلسطينيا، وإغالق قلب الخليل المتمثل في 

البلدة القديمة حتى اليوم.
وتع���دُّ الخليل المدين���ة الثانية بعد مدين���ة القدس في 
أولويات االستهداف االستيطاني لسلطات االحتالل نظًرا 

ألهميتها التاريخية والدينية.
وتعان���ي الخلي���ل م���ن وجود أكث���ر من خمس���ين موقعا 
ا يقيم بها نحو ثالثين ألف مستوطن، يعملون  استيطانًيّ

على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

عطــاءات »إسرائيليــة« لتهويــد المسجــد اإلبراهيمــي بالخليــل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادق���ت حكوم���ة االحت���الل اإلس���رائيلي، امس 
األحد، على تخصيص أكثر من مليار ش���يقل لدعم 
المس���توطنات المتاخمة لقطاع غزة، بحسب إعالم 
عب���ري.  وقال���ت صحيفة "يديع���وت أحرونوت"، إن 
الحكومة وافقت على دعم مس���توطنات ما يسمى 

"غالف غزة" ب�1.1 مليار شيقل )330 مليون دوالر(. 
وأوضح���ت أن الحدي���ث يدور عن أكب���ر خطة دعم 
للمنطقة منذ العملية العسكرية التي أطلق عليها 
االحت���الل "الجرف الصام���د"، في إش���ارة للعدوان 

اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 2014. 
وتتضمن الخطة "اس���تثمارات واس���عة في النمو 

الس���كاني، وتطوير التكنولوجيا الفائقة )هاي تك( 
والزراعة الذكية والبنية التحتية والتوظيف"، بحسب 
المصدر ذاته. ومس���توطنات "غالف غزة" هي تلك 
المستوطنات الواقعة على بعد كيلومترات معدودة 
ع���ن القطاع، ويصل عددها إلى 59 مس���توطنة من 

بينها سديروت.

االحتالل يدعم مستوطنات »غالف غزة« بنحو 330 مليون دوالر

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر رئيس س����لطة األراضي ب����رام الله محمد 
غانم، من خطورة مشروع تسوية األراضي، الذي 
ينفذه االحتالل في القدس، والهادف إلى ضم 
وتصفية ما تبقى من األرض الفلسطينية في 

القدس.
وأوض���ح غانم في تصريح له، أن هذا المش���روع هو 

أخطر ما يكون على أراضي القدس، ويعمل االحتالل 
من خالل���ه على تصفية أراض���ي الغائبين وأراضي 
المواطنين المهجرين قسريا من القدس وتسجيلها 

باسم دولة االحتالل.
وأك���د أن ب���دء المواطني���ن بتس���جيل أراضيه���م 
سيترافق مع فرض ضرائب ونفقات ورسوم باهظة 
س���تدفع المواط���ن لإلحجام عن دفع ه���ذه المبالغ 

لتسجيل األرض، فتذهب لالحتالل.
وأش���ار غانم إل���ى أن مش���روع االحتالل لتس���وية 
األراض���ي في المناطق »ج« يه���دف إلى تصفية ما 
تبقى من األرض الفلس���طينية، وتسهيل انتقالها 
للمستوطنين بصورة أوس���ع، وكذلك إلى تسهيل 
تس���جيل األراض���ي المقامة عليها المس���توطنات 

لالحتالل.

نابلس/ االستقالل:
قال مس���ؤول مستوطنات ش���مال الضفة الغربية المحتلة يوس���ي داغان إنه 

متمسك بحلمه بجلب مليون يهودي للسكن في منطقة المسؤول عنها.
ولفت داغان في تصريحات له، إلى أن األسبوع الماضي شهد التوقيع على عقد 
لبناء حي استيطاني جديد في مستوطنة "شافي شومرون" غربي نابلس، يضم 

32 وحدة استيطانية.
وأش���ار إلى أن مستوطنة "شومرون" تشهد أعلى معدل نمو سكاني مقارنة بأي 

منطقة في "إسرائيل"، بمعدل نمو يصل إلى 9% سنويا.
من جهة ثانية، يسابق مس���ؤولو البؤر االستيطانية والمستوطنون في الضفة 
الغربية الزمن لتحويل تلك البؤر إلى مس���توطنات رس���مية قب���ل انتهاء فترة 

السلطة للرئيس الحالي دونالد ترمب وقدوم إدارة جو بايدن الجديدة.
وذكرت صحيفة "مكور ريشون" اإلسرائيلية في تقرير لها أن 70 بؤرة استيطانية 
تس���ابق الزمن س���عيا لترس���يمها كمس���توطنات، مضيفة أن المستوطنين 
يضغط���ون على حكومة بنيامين نتنياهو الس���تغالل آخر م���ا تبقى من مهلة 

الرئيس ترمب من أجل ذلك.

تسكين مليون مستوطن شمال 
الضفة.. حلم »إسرائيلي« هل يتحقق؟!

تحذير من خطورة قانون »تسوية األراضي« الذي ينفذه االحتالل بالقدس



االثنين 8 ربيع اآلخر 1442 هــ 23 نوفمبر 2020 م

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة بداية غزة يف الق�صية 

التنفيذية رقم 2020/7718
الى المنفذ ضده / أيمن محمد ابراهيم حميد  -  )مسافر خارج البالد(

طبق���ا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الكمبيالة الصادرة 
من شركة العشي لألخش���اب والمؤرخة بتاريخ 2016/3/14 والمستحقة 
الدفع بتاريخ 2016/5/14 مبلغ وقدره 2400 شيقل اسرائيلي , والقاضي 
بإلزامك بدفع مبلغ وقدره 1500 شيقل اسرائيلي من اصل 2400 شيقل 
اسرائيلي وفقا للسند التنفيذي المحرر لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة لصالح طالب التنفيذ / ش���ركة العش���ي لألخش���اب والتجارة العامة 

ويمثلها السيد / محمد نايف هاشم العشي 
لذل���ك عليك الحضور ال���ى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنع عن التنفيذ وسيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية . حرر في 2020/11/22

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 )529/ 2020(
يعل���ن للعم���وم انه تقدم ل���إدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: رسمي محمد محمود أبو دقة من س���كان خانيونس هوية رقم 
930157979 بصفت���ه وكيال عن ماجد جمعة محمود أبو مطلق ومحمود 

جمعة محمود أبو مطلق وماجدة جمعة محمود أبو مطلق 
بموج���ب وكالة رق���م: 5731 / 2013 الصادرة ع���ن خانيونس + 7398 / 

2011 الصادرة عن خانيونس 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في

القطعة 242 القسيمة 1 + 19 المدينة عبسان + القطعة 252 القسيمة 
1 المدينة عبسان 

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س����وف يتم البدء في 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: 11/22 / 2020م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�صية رقم 2018/5678 
نعل���ن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضية التنفيذية 2018/5678 والمتكونة فيما بين طالبة التنفيذ 
/ ش���ركة الملتزم للتامين واالس���تثمار والمنفذ ضدها / مؤسسة جمال 
للكمبيوتر لبيع ارض القس���يمة رقم )89( من القطعة رقم )14( أراضي 
بئر الس���بع حيث تقع ش���رق دير البلح ش���ارع معبر كسوفيم حيث أنها 
محاطة بس���ياج من الشبك وبها أشجار من الزيتون وال يوجد بها أي بناء 
يذكر ويحدها من الجنوب ش���ارع 5 متر ومن ثم ارض كمال الطويل ومن 
الشمال شارع كسوفيم والغرب ارض ابو محمد دغمش ومن الشرق ارض 

ياسين عبدو حيث مساحة االرض تبلغ 1200 متر مربع .
فعلي من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بعد دفع قيمة 
التأمين بواقع 10 % من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشتري علما بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من 

يوم الخميس بتاريخ 2020/12/24م . حرر في 2020/11/22

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال األمين الع���ام للهيئة اإلس���المية المس���يحية لنصرة 
القدس والمقدسات حنا عيسى إن مواصلة سلطات االحتالل 
اإلس���رائيلي إجراءاته���ا الرامية إلى إدام���ة احتاللها لمدينة 

القدس المحتلة يعتبر خرًقا للقانون الدولي.
وأك���د عيس���ى في تصريح صحف���ي يوم أمس، أن س���لطات 
االحتالل تس���عى لتغيير وضع المدينة المقدسة وتكوينها 
الس���كاني، وته���دد وج���ود المس���جد األقص���ى م���ن خالل 
المستوطنات والحفريات التي تجريها حوله وتحته بإقامتها 
لمنشآت إس���رائيلية جديدة لتكون نواة لتحرك المتطرفين 

اإلسرائيليين وانقضاضها على هوية القدس العربية.
وأوضح أن جميع ه���ذه المحاوالت تهدف إلى التضييق على 
المقدس���يين في البلدة القديمة ودفعه���م أو إجبارهم على 
الرحيل وزرع القدس بمزيد من البؤر االس���تيطانية على طريق 

فرض السيطرة الكاملة عليها.
وأش���ار إل���ى أن المجتم���ع الدولي يدي���ن بش���دة اإلجراءات 
اإلس���رائيلية بحق القدس، والتي تعتبر انته���اًكا التفاقية 

جنيف الرابعة لس���نة 1949 ولقرارات األمم المتحدة وخاصة 
قرارات مجلس األمن التي ال تعترف بس���يادة "إسرائيل" على 
القدس، ولما تشكله من تهديد مباشر للمقدسات المسيحية 

واإلسالمية، ومن مخاطر على القيمة العالمية ثقافًيا ودينًيا.
وأضاف أن اس���تمرار "إس���رائيل" في تخريب التراث الثقافي 
والدين���ي للمدينة يش���ير ب���كل وضوح إلى اس���تمرارها في 
تصعيد األوضاع في منطقة الشرق األوسط، وتحدي المجتمع 

الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبين أن إحاط���ة االحتالل المدينة بمزيد من المس���توطنات 
وه���دم المنازل ومصادرتها فيها يكش���ف بص���ورة صارخة 
النوايا اإلس���رائيلية الحقيقية في ضم القدس وابتالع أراٍض 

فلسطينية أخرى.
وطالب عيسى المجتمع الدولي من خالل مجلس األمن باتخاذ 
اإلجراءات العملية الكفيلة بإلزام الس���لطات االحتاللية وقف 
هذه األعمال الخطيرة لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي 
ومن عقبة أمام تحقيق الس���الم العادل والشامل في منطقة 

الشرق األوسط.

لندن / االستقالل:
ق���ال رئيس الهيئة الش���عبية العالمية لدعم 
غزة عصام يوس���ف، يوم أمس، إن إدارة دونالد 
ترامب تص���ر على االس���تمرار في مسلس���ل 
اس���تباحة الحق���وق الفلس���طينية، حتى في 

أيامها األخيرة في السلطة.
وأوض���ح يوس���ف في تصري���ح ل���ه، أن "إدارة 
ترام���ب تك���رس آخ���ر مواقفها السياس���ية 
بالمزيد من خل���ط األوراق وتقدي���م الخدمات 
لدول���ة "األبارتهايد" الصهيوني���ة، عبر حرف 
أنظار العالم ع���ن انتهاكات وجرائم االحتالل، 
وتش���تيت جبهة الحركات الُمناضلة س���لمًيا 
المنادية  الح���رة  ضده���ا، وخن���ق األص���وات 
بمحاس���بتها إزاء ما تقترفه م���ن فظائع بحق 

الشعب الفلسطيني".
وش���دد يوس���ف على أن "القبول بإدارة الظهر 
حقوقه���م  نه���ب  وتبري���ر  للفلس���طينيين، 
أرضه���م،  س���رقة  وتس���ويغ  وممتلكاته���م، 
وتصفية قضيتهم، س���يكّرس بشكل نهائي 

منظومة الالأخالق والالمبادئ، في إطار التخلي 
عن ش���رعية القوانين واألع���راف التي قامت 
عليها منظمة األمم المتح���دة، وإنهاًء لقواعد 
القانون الدولي بشكل صريح، ما يشكل عهدًا 
جديدًا للبشرية تعود فيه إلى شريعة الغاب".

وأضاف يوسف أن "تصريحات وزير الخارجية 
األمريك���ي ماي���ك بومبيو األخيرة ف���ي مؤتمٍر 
مش���ترك مع رئيس وزراء االحت���الل بنيامين 
نتنياه���و، تكاد تنتمي لذهني���ة دولة ما قبل 
إعالن القوانين التي ش���ّرعت للحريات العامة 

في الواليات المتحدة".
وأك���د أن "مضامي���ن التصريح���ات ل���م تكن 
إل���ى ظه���ور  تس���دد  إضافي���ة  إال س���هامًا 
الفلسطينيين، ولكل صاحب ضمير حي يدافع 
عن عدالة قضيتهم، إلى جانب مبادئ الحرية 
والعدالة والديمقراطية التي س���عت الواليات 
المتحدة إلقناع العالم بتبنيها كدستور دولة، 
وأجندة أممية زعمت تعميمها على ش���عوب 

األرض على مدى عشرات السنين".

وذك���ر أن "تصريح���ات بومبي���و تش���ير إل���ى 
حجم الم���أزق األخالقي الذي تعيش���ه اإلدارة 
األمريكي���ة، ومن جان���ب آخر نج���اح الحركات 
الس���لمية المناوئ���ة لالحتالل، وعلى رأس���ها 
حركة "مقاطعة االحتالل اإلس���رائيلي وسحب 
االس���تثمارات منه���ا )BDS( الت���ي تنتش���ر 

فروعها ف���ي مختلف أنحاء العال���م، في إيالم 
دولة االحتالل من خالل التس���بب بخس���ارات 
اقتصادية معتبرة لها، بعد تمكنها من إقناع 
ش���عوب وحكومات ومؤسسات بمقاطعة دولة 
االحت���الل اقتصاديًا وأكاديميًا وفنيًا ورياضيًا، 

وغير ذلك".
وأش���ار إلى أن اعت���زام بومبيو إع���الن الحركة، 
الح���ركات، كمنظم���ات معادية  وغيرها م���ن 

للسامية.
ولفت يوسف، إلى أن ذلك سيتسبب بمزيد من 
القيود على الحركة ونشطائها داخل الواليات 
المتح���دة، "إال أنه لن يكون بإمكانه إقناع طفل 
حديث الوالدة بع���دم قانونية عملها، وادعائه 
عنصريتها، في الوقت الذي تؤكد فيه الحركة 
"رفضها بش���كل مبدئي ومّتسق جميع أشكال 
العنصري���ة، بم���ا ف���ي ذل���ك العنصرية ضد 

اليهود".
وأوضح أن الحركة تتوخى منذ بداية انطالقها 
الجان���ب القانون���ي، ومدى اتس���اق عملها مع 

القوانين الدولية، التي تشرع النضال السلمي 
ضد طغي���ان وجبروت االحت���الل، إذ "تؤكد أن 
اتباع نهج العقوبات والمقاطعة، يعتبر بمثابة 
أداة مجربة ضد أنظمة االس���تبداد، في الوقت 
ال���ذي يجثم فيه االحتالل على صدر الش���عب 

الفلسطيني، ويسلبه حريته وكرامته وأرضه".
وقال يوس���ف "يختتم بومبي���و زيارته للكيان 
المحتل بزيارة مس���توطنة تق���ع ضمن أراضي 
مدين���ة البيرة الُمصادرة ف���ي الضفة الغربية، 
مباركًا س���رقة األرض، وش���ربه النبيذ المصنع 
م���ن العنب المس���روق، ثم تقديم���ه الهدية 
والمكافأة للس���ارقين من خ���الل اعتزام بالده 
وض���ع عالمة عل���ى منتج���ات المس���توطنات 
باعتبارها منتجات إس���رائيلية، ليقوم بشكل 
فعلي بإضفاء الش���رعية على جريمة الس���رقة، 
وتشجيع السارقين على فعلتهم، ما من شأنه 
أن يشكل محاولة لاللتفاف على إدراك اإلنسان 
لألخالقي���ات العام���ة، وقل���ب المفاهيم التي 

يرتكز عليها الوعي بأبسط قواعد العدالة".

يوسف: إدارة ترامب تواصل استباحة الحقوق الفلسطينية بأيامها األخيرة

واشنطن/ االستقالل: 
أكد وزي����ر الخارجية األمريكي مايك بومبي����و، امس األحد، أن 
هناك دواًل عربية أخرى س����تنضم إلى اتفاقيات الس����الم مع 
"إسرائيل"، وستواصل واشنطن جهودها إلحالل السالم في 

المنطقة، درءا لخطر إيران في الشرق األوسط.
وق����ال في مقابلة مع قناة "العربية" الس����عودية "أنا على ثقة 
تام����ة من أن الدول األخرى س����تنضم إلى ما فعله اإلماراتيون 
والبحرينيون والس����ودانيون وبالتالي يتم االعتراف بالمكانة 
الصحيحة إلسرائيل بين الدول"، منوها إلى أنهم "سيفعلون 
ذلك ألنه الش����يء الصحي����ح الذي يجب القي����ام به ألمتهم، 

بسبب الرخاء المتزايد واألمن لبلدهم".
وأض����اف أن "هذا لم يكن ليكون ممكنًا لوال قيادة ومش����اركة 
الواليات المتحدة، في تحديد المخاطر في الش����رق األوس����ط 

من إيران".
وقال بومبي����و أيًضا: إن "الواليات المتحدة تس����عى لتحقيق 
الس����الم في المنطقة م����ع مراعاة الخطر ال����ذي تمثله إيران"، 
على حد تعبي����ره، مضيًفا أن "دول المنطق����ة )يقصد الخليج 

وإسرائيل( أدركت التهديد المشترك الذي تشكله إيران".
وأكد أن الواليات المتحدة "تود أن يتعامل الفلسطينيون مع 
إسرائيل"، مس����تدركا "لكن قيادتهم رفضت خطاب الرئيس 

ترامب رؤية للسالم ".
ووفًقا لبومبيو، لم تتغير سياسة الواليات المتحدة تجاه إيران 

وكانت ثابتة طوال الوقت الذي كان فيه ترامب في منصبه.
قال بومبيو خالل المقابلة: "لقد وفينا بكل التزام قطعناه على 
أنفسنا تجاه دول الشرق األوسط، وقمنا بحماية األمريكيين، 
وكّوننا ش����ركاء يريدون إقامة ش����راكة مع الواليات المتحدة 

األمريكية".
وأك����د أن السياس����ات والواجب����ات ل����ن تتغير خ����الل الفترة 
االنتقالية، وقال بومبيو: "ما زلت أتحمل مس����ؤولية كل ساعة 
وكل دقيقة للدفاع عن الش����عب األمريكي.. وس����نفعل ذلك 

حتى اللحظة األخيرة".
وكان وزير الخارجية الس����عودي فيصل بن فرحان آل سعود، 
قد أكد، أمس الس����بت، تأيي����د الرياض للتطبي����ع الكامل مع 

إسرائيل "بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين".

عيسى: المستوطنات والحفريات نواة 
النقضاض »إسرائيل« على هوية القدس

بومبيو: دول عربية أخرى ستنضم 
إلى اتفاقيات السالم مع »إسرائيل«
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة -  دائرة التنفيذ
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة بداية غزة يف الق�صية 

التنفيذية رقم 2020/5780
الى المنفذ ضده / سامي ابراهيم نوح قاعود – مجهول محل اإلقامة

طبق���ا للحكم الصادر ضدك من محكمة صلح غزة في القضية الحقوقية 
رقم 2015/1330 والقاضي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره 4466 دينار اردني 
للمدعية / نجالء محمد أحمد المقوسي مع الزامك بالرسوم والمصاريف 
و 50 دينار اردني اتعاب محاماة لصالح طالب التنفيذ / نجالء محمد المقوسي.
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين واذا لم تحضر خالل المدة المذكورة 

فانك تعد ممتنع عن التنفيذ وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية . حرر في 2020/11/22

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ. رامي �سلوحة 

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

بلدية القرارة 
اإعالن �صادر عن جلنة التنظيم املحلية بالقرارة 

تعلن لجن���ة التنظي���م المحلية بالق���رارة لالخوة المواطني���ن المالكون 
والمتصرف���ون بأرض القطعة رقم )1( من القس���يمة رقم )152( الكائنة 
بموقع القرارة والمسماة ) سميري السبع ( والبالغ مساحتها 2 دونم و932 
متر مربع بأنه قد تقدم اليها احد مالكي القسيمة المذكورة وهو المواطن 
) جبري���ن عبد الق���ادر س���ليمان العبادلة ( بطلب الحص���ول على رخصة 
بناء على مس���احة )157م2( من ارض القس���يمة المذك���ورة وذلك طبقا 
للمخططات المودعة لدى دائرة الهندس���ة والتنظي���م المحلية بالقرارة 
فكل من كان لديه اعتراض على ملكية المش���روع عليه ان يقدم اعتراض 
للجنة التنظيم  المحلية بالقرارة بمقرها في القرارة  خالل ساعات الدوام 
الرسمى اعتبارا من تاريخ االعالن ولغاية 15 خمسة عشر يوما وسوف لن 

يقبل اي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

اللجنة املحلية للتنظيم بالقرارة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية 

مذكرة حلف ميني
إلى المدعى عليه / محمود غانم أحمد أبو س���بيتان من خانيونس وسكان القرارة 
سابقا والمقيم حاليا في كندا ومجهول محل االقامة فيها اآلن يقتضي حضورك 
إلى محكمة ش���رق خانيونس الشرعية يوم األحد الموافق 2020/12/27م الساعة 
التاس���عة صباحا وذلك لحلف اليمين الش���رعية في الدعوى أس���اس 2020/83 
وموضوعها "تفريق للضرر من الغياب والمرفوعة عليك من قبل زوجتك المدعية 
:نادية سعدى عبد الهادي جمعه وسكانها واألتي نصها "والله العظيم المنتقم 
الجب���ار أنه ال صحة لما ادعته زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الش���رعي نادية 
س���عدى عبد الهادي جمعه من خان يونس وس���كانها من أننى تاركها وغائب 
عنه���ا أكثر من عام بال س���بب ش���رعي وال عذر مقبول وأنها متض���ررة من بعدي 
وغياب���ي عنها طيلة هذه الفت���رة وأنني لم أحضر إلى قطاع غ���زة لإلقامة معها 
أو أطلبه���ا لإلقامة معي وأنه���ا متضررة من بعدي وغيابي عنه���ا , أنني قاصدا 
ايقاع الضرر بها طيلة هذه المدة وأنها امرأة ش���ابة في مقتبل العمر وتخش���ي 
على نفس���ها الفتنة من غيابي وبعدي عنها طيلة هذه المدة وقد طالبتني بإزالة 
ه���ذا الض���رر بطالقي لها وأنني ممتن���ع بدون حق وال وجه ش���رعي والله على ما 
أقول ش���هيد " وان لم تحضر ف���ي هذه الدعوى لحلف اليمي���ن تعتبر ناكال أي 
مقرا بدعوى المدعية ويجر بحقك المقتضى الش���رعي لذلك صار تبليغك حسب 

األصول وحرر في 7ربيع أخر ل 1442 ه� الموافق 2020/11/22 م .

قا�سي �سرق خانيون�س ال�سرعي 
اأحمد حممود عا�سور 

غزة / االستقالل:
قال رئي����س المكتب اإلعالمي الحكومي س����المة 
معروف "إن قرار اإلغالق الكامل في قطاع غزة غير 
مس����تبعد وهو مطروح ضمن اإلجراءات المحددة 
لمواجهة فيروس كورونا المس����تجد، لكن يحكم 
هذا اإلجراء مجموعة من المؤش����رات أهمها قدرة 
الطواقم الطبية على التعامل مع الحاالت الحرجة".

وأوضح معروف في تصريح له، يوم أمس، ردا على 
مطالب عديد المراقبين والشخصيات باإلغالق في 
ظل االرتفاع المخي����ف لحاالت كورونا في القطاع، 
أن هذا اإلجراء ال تحكمه مطالب الرأي العام، وإنما 
عدة مؤش����رات، صحيح أن منها زي����ادة اإلصابات، 

لكن المؤشر األهم التخاذه هو عدم قدرة الطواقم 
الطبي����ة ووزارة الصحة عل����ى التعامل مع الحاالت 
الحرجة التي تحتاج لرعاية في المستش����فيات، 
وهو المؤش����ر الخطير الذي حتى اللحظة لم نصل 

إليه.
وأض����اف أن منحنى اإلصابات غير مس����تقر وهو 
في تصاعد خالل األس����بوع الماضي، إال أنه تراجع 
، مع العلم أن معظ����م العينات التي تم فحصها 
هي لحاالت مخالطة مش����تبه بإصابتها وليس����ت 

عشوائية.
وتابع "اإلغالق حالًيا مستبعد رغم أنه مطروح وهو 
يأتي كنتيجة لمؤشرات طبية واقتصادية أساسها 

قدرة المنظومة الطبية على رعاية الحاالت الحرجة". 
وش����دد على أنه إذا ما وصل الوضع إلى مؤش����رات 
أخطر من الحالية فإن قرار اإلغالق س����ُيتخذ، وهو 
معمول به في كل ال����دول ومعلن عنه من منظمة 

الصحة العالمية، وليس مبتكر لدينا، وفق قوله.
وقفزت إصابات كورونا اليومية في قطاع غزة إلى 
م����ا يقارب عتبة األلف فيما ارتفعت حاالت الخطر 

إلى نحو 80 إصابة بينها من فئة الشباب.
وعلى إثر ذلك، طالبت عدة شخصيات باتخاذ قرار 
اإلغالق للس����يطرة على عدد الحاالت وعدم خروج 
األمور عن الس����يطرة، وفي ظل عدم التزام معظم 

المواطنين باإلجراءات الوقائية الالزمة.

رام الله/ االستقالل : 
رفض ممثل����و الدول العربي����ة المضيفة في 
اجتماع����ات اللجن����ة االستش����ارية بش����كل 
قاطع لجوء وكالة غوث وتش����غيل الالجئين 
الفلس����طينيين "أونروا" إل����ى تجزئة رواتب 
موظفيها كأحد التدابير للتعاطي مع األزمة 
المالية للوكالة، لما لهذا القرار من انعكاسات 
س����لبية على حياة الالجئين الفلسطينيين 

وعلى عمل الوكالة والمنطقة برمتها.
واعربت الدول المضيفة عن أملها بأن تخرج 
اجتماعات اللجنة االستشارية "ألونروا" التي 
س����تعقد اليوم االثنين ايجاد بدائل لتامين 
70 مليون دوالر بشكل عاجل لتغطية رواتب 
موظفيها، دون المساس بالخدمات المقدمة 
لالجئين أو المساس برواتب الموظفين الذين 
يقف����ون في الص����ف األمامي ف����ي مواجهة 

فيروس "كورونا".
جاء ذل����ك خالل اجتماعه����ا االفتراضي على 

خاصية الزووم الذي عقد مساء األحد برئاسة 
المملكة األردنية الهاش����مية بحضور الدول 
المضيفة )فلسطين واألردن وسوريا ولبنان(، 

باإلضافة إلى مصر وجامعة الدول العربية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد ابو هولي 
إن اجتماع ممثلو الدول العربية المضيفة أكد 
على رفض سياس����ة تقليص الخدمات التي 
تنتهجها "أونروا" كأح����د التدابير لمعالجة 

أزمتها المالية.
وأشار إلى أن هناك توافق بين الدول العربية 
المضيف����ة على رفض ق����رار الوكالة بتجزئة 

رواتب موظفيها.
ولف����ت إل����ى أن ال����دول العربي����ة المضيفة 
طالبت ال����دول المانحة والدول العربية الوفاء 
بالتزاماتها المالية تجاه "أونروا"، كما وطالبت 
بترجمة عملية لتصريحات األمين العام لألمم 
المتح����دة، أنطونيو غوتيريش التي قال فيه 

إنه س����يواصل دفاعه عن أونروا حتى تصل 
األموال الت����ي يحتاجها على وجه الس����رعة 
)70 مليون دوالر(، والتي جاءت على لس����ان 
المتحدث باس����مه من خالل رفع قيمة األمم 
المتح����دة مس����اهماتها المالي����ة في دعم 

موازنتها.

وأكدت الدول المضيفة- حس����ب أبو هولي- 
على ض����رورة اعداد موازن����ة "أونروا" للعامين 
2021 -2022 بالتوافق والش����راكة مع الدول 

المضيفة وعلى اساس احتياجات الالجئين.
ف����ي الس����ياق ذاته، كش����ف أب����و هولي أن 
اجتماعات اللجنة االستشارية لألونروا ستبدأ 
اليوم االثنين بحضور ومشاركة ما يقارب 30 
دولة أعضاء دائمين في اللجنة االستشارية، 
وممثلي����ن ع����ن ال����دول العربي����ة المضيفة 
المانحة  وال����دول  الفلس����طينيين،  لالجئين 
"لألون����روا"، والمجموعة األوروبي����ة، وجامعة 

الدول العربية.
وأشارت إلى أن االجتماعات ستتواصل لمدة 
يومين عل����ى خاصية الفيدي����و كونفرنس، 
لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة 
وبرامج عمل "أونروا"، والخدمات التي تقدمها 
لالجئين الفلس����طينيين، واس����تراتيجيتها 
لجمع التبرعات وبرنام����ج إصالحاتها، إضافة 

إل����ى متابعة توصيات اللجنة االستش����ارية 
السابقة، ومدى استجابة وكالة الغوث إليها.

وأض����اف أن االجتماع س����يتناول التحديات 
التي تواجه عمل "أونروا"، وأوضاعها المالية، 
وخطط التعامل م����ع صعوبات العجز المالي 
المتراكم عليها، وال����ذي يقدر ب� 115 مليون 
دوالر، وتوقع����ات الدخل واالس����تراتيجيات 
والبح����ث عن حلول لس����د الفج����وات المالية 
المتبقية للعام 2020 باإلضافة إلى تخطيط 

ميزانية العام 2021.
كما سيبحث االجتماع المخاطر الواقعة على 
عمليات الوكالة والخدمات المقدمة لالجئين 
الفلسطينيين بسبب فيروس "كورونا" وقيود 
التمويل، باإلضافة الى تحضي����رات "أونروا" 
إلنج����اح عقد المؤتمر الدولي الذي س����يعقد 
ف����ي بداية العام 2021، والذي س����يركز على 
رؤية واستراتيجية مستقبلية لتأمين تمويل 

مستدام للوكالة قابل للتنبؤ.

أبو هولي: الدول العربية المضيفة رفضت لجوء أونروا لتجزئة رواتب موظفيها

غزة / االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس(، يوم أمس، إن االحتالل اإلسرائيلي غير ملتزم 
بإج���راءات إنه���اء الحصار على قطاع غ���زة ويمنع دخول المعدات الطبية ومس���تلزمات 
مواجه���ة فيروس كورونا، مؤكدة أن على االحتالل تحّمل تداعيات ذلك. وذكر المتحدث 
باس���م الحركة فوزي برهوم، في تصريح له، أن "الذي يح���دد معالم المرحلة المقبلة هو 
سلوك وسياسات االحتالل اإلسرائيلي، والذي ما زال سلوكا عدوانيا وغير ملتزم بإجراءات 

إنهاء الحصار ويمنع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا".
 وأضاف "وبالتالي عليه أن يتحمل كافة تداعيات استمرار الحصار والتصعيد والعدوان".

وأش���ار إلى أن "اس���تمرار تحميل االحتالل حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع 
غزة، هو لخلق مبررات استمرار الحصار والقصف والعدوان ،وللتهرب من مسؤولياته تجاه 
معاناة 2 مليون فلسطيني محاصرون في القطاع في ظل كارثة إنسانية وتفشي جائحة 

فيروس كورونا".
وشنت طائرات االحتالل، يوم أمس، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة في القطاع.

وقصفت طائرات االحتالل ومدفعيته مواقع للمقاومة في محافظات شمالي القطاع وغزة 
وخانيونس ورفح، وّروعت المواطنين.

حماس: االحتالل يمنع إدخال مستلزمات 
مواجهة كورونا وعليه تحمل التداعيات

معروف: قرار اإلغالق مرتبط بالقدرة على التعامل مع الحاالت الحرجة

غزة / االستقالل:
قال مدي����ر مكتب منظمة الصح����ة العالمية في 
قطاع غزة، عب����د الناصر صبح، يوم أمس، إن زيادة 
أعداد المصابين خالل األس����بوع المنصرم مقلقة 
ا وتتس����بب باس����تنزاف ق����درات المنظومة  جًدّ

الصحية الموجودة في القطاع.
وبين صبح في تصريح له، أنه في حال اس����تمرت 
هذه الزيادة، ف����إن المنظومة الصحية لن تصمد 

ألكثر من أسبوعين.
ولفت إل����ى أن منظمة الصحة العالمية تس����هل 

إدخال أي معدات وأجهزة طبية لمواجهة فيروس 
كورون����ا، وكان آخرها إدخال 15 جهاز تنفس إلى 

القطاع.
وأش����ار إلى أن قطاع غزة يسجل ما بين 25% إلى 
30% من العينات اإليجابية، "وهذا مؤشر خطير 
يدل على استهتار المواطن وعدم وعيه بإجراءات 

السالمة والوقاية".
وقال مدير مكتب الصحة العالمية بغزة، إن اإلغالق 
الشامل س����واًء بالمناطق الحمراء أو بالمحافظات، 
هو ق����رار الحكوم����ة فقط، لكن اإلغ����الق وتقليل 

الحركة يؤدي إلى تقليل منحنى اإلصابات، ويزيد 
من كفاءة المنظومة الصحية للتعامل مع الحاالت 

الحرجة.
وأش����ار صبح إلى أن اللقاحات العالجية لن تصل 
قطاع غزة قبل شهر يوليو/ تموز، أو أغسطس/ آب 

من العام المقبل.
ا، وهذا  وأضاف أن الوضع الوبائي بغزة صعب جًدّ
ا م����ن المواطنين باإلجراءات  يتطل����ب التزاًما جاًدّ
الوقائي����ة من في����روس كورون����ا، واتب����اع جميع 

التعليمات واألمن والسالم.

»الصحة العالمية«: المنظومة الصحية بغزة لن تصمد ألكثر من أسبوعين
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وفق سياس���ة »ارم  بياضك« التي تس���بق تس���لم الرئيس االمريكي الجديد 
جو بايدن لإلدارة االمريكية, اعادت الس���لطة الفلسطينية عالقتها باالحتالل 
الصهيوني, واس���تأنفت التنس���يق االمني وعقدت اجتماعات معهم تحدث 
عنها وزير الش���ؤون المدنية حس���ين الش���يخ,  ووفق نفس السياسة »ارمي 
بياضك« شرعت كل من االمارات والبحرين بتوطيد عالقاتها بالكيان الصهيوني 
وتبادل زيارات وتسيير رحالت طيران متبادلة بين ابو ظبي والمنامة وتل ابيب, 
اما الس���ودان فهي تستعد الستقبال وفد امني صهيوني لبحث توقيع اتفاق 
تعاون اقتصادي بين »اسرائيل« والسودان,  كما سيصل وفدا فنيا اقتصاديا 
ثانيا إلى الخرطوم خالل أسابيع لبحث القضايا االقتصادية بما في ذلك المياه 

والزراعة. 
»اس���رائيل« قدرت عودة التنسيق االمن بين الس���لطة واالحتالل الصهيوني 

ألسباب عدة نذكر منها.  
اوال: انتص���ار جو بايدن في االنتخابات االمريكية وس���قوط دونالد ترامب الذي 
يعني حسب فهما س���قوط مخطط الضم, وسقوط صفقة القرن, فهي ارادت 
تقديم قرابين لبايدن وصلت الى حد موافقتها على تغيير المناهج التعليمية 

حسب ما سربته بعض المصادر االعالمية وذلك ألجل نيل رضا بايدن. 
ثانيا: تفش���ي فيروس كورونا داخل االراضي  الفلس���طينية، وهو ما تس���بب 
بتفاقم أزمة الس���لطة االقتصادية، مع حاجتها الماس���ة ألموال الضرائب التي 
تجمعها »إس���رائيل«، واالتف���اق الذي تم التوصل إليه بي���ن الطرفين للعودة 
للتعاون والتنسيق األمني سمح ألبو مازن »بالنزول عن الشجرة« التي صعدها، 
والموافقة على تحويل مئات الماليين من الش���واقل من »إسرائيل« لحسابات 

السلطة المستنزفة.
ثالثا: التقدم في جهود المصالحة الداخلية بين حماس وفتح، وهو االمر الذي 
اثار قلق »اسرائيل« ودفعها التخاذ خطوات من شأنها افشال جهود المصالحة 
الفلسطينية, وتفويت الفرصة على حماس, لزيادة حجم الضغط عليها واحكام 

حصارها سياسيا واقتصاديا وماليا.
رابع���ا: وصول جو بايدن لرئاس���ة االدارة االمريكية قد يقن���ع دول عربية اخرى 
بتطبي���ع عالقتها مع »اس���رائيل« وبالتالي تزداد معاناة الس���لطة من عزلتها 
العربية, ومن اجل ذلك اتخذت خطوة بإعادة س���فرائها في االمارات والبحرين, 
وقدم���ت مضمون بهذه الخطوة انها تغاضت عن التحالف االماراتي البحريني 

الفج مع »اسرائيل«. 
خامسا: الخط والنهج السياس���ي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
يتناقض تماما مع خط ونهج حركة حماس وفصائل المقاومة الفلس���طينية, 
فهو ال يؤمن بالمقاومة بكافة اش���كالها, ويرى ان الوس���يلة الوحيدة لتحقيق 
االهداف لن تأتي اال بالتمس���ك بخيار التسوية, وانه ما دون ذلك عبث وليس 

من ورائه طائل. 
مطل���وب م���ن الجميع انه »يرم���ي بياضه« فباي���دن ينتظر مواقف مس���اندة 
»إلس���رائيل«, فهو يفتخر بصهيونيته, وما يميزه عن ترامب االس���لوب فقط, 
فبايدين بصفته رجل سياس���ة متمرس يس���تخدم الدبلوماسية في مواقفه 
تجاه »اسرائيل« اما ترامب فهو رجل مال واقتصاد ويغلب على ادائه السياسي 
الذي ال يجيد ممارسته مطلقا المقامرة والصفقات, ويبدو ان الزعامات العربية 
تتعامل بخنوع مع كل االلوان والمدارس السياسية المختلفة, بعد ان استمرأت 
الهزيمة, واصبحت تتعامل معه���ا »بالمقبول«, وال تؤمن بقدراتها الذاتية وال 
الش���عبية وال ترى في نفسها اكثر من تابع محكوم بمواقف وسياسات الدول 
الكبرى, ورئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس يندرج بفكره وممارسته 
ضمن هذه المدرس���ة »االستس���المية« المهزومة, لذلك لن تتوقف القرابين 
العربية المقدمة لبايدن, وستس���تمر سياسة »ارمي بياضك« والتي يتنافس 
فيها العرب والس���لطة الفلسطينية كي يتقبلها بايدن بقبول حسن, يضمن 

لهم رضاه عنهم وحمايته لعروشهم وكراسييهم.      

ما قبل بايدن .. سياسة ارم بياضك 

رأي
اختطاف الناش���ط نزار بنات من منزله فجرا قبل أيام.. هذه المرة 
لم تكت���ف االجهزة األمنية الفلس���طينية بزجه بغرف التحقيق 
في مدينته دورا. ولكن ترحيله الى أريحا حيث ما يسمى باللجنة 
االمنية المش���تركة، ف���ي اماكن خصصت للتعذي���ب والترهيب 
وتلقي���ن المواطن دروس���ا بكيفية االنصياع والخن���وع وتكميم 
االف���واه عنوة. حري���ة التعبير في بالدن���ا صارت إّم���ا مطاردة أو 
معتقل���ة أو مقتولة… واليوم حرية التعبير “تحتلنت” أس���اليب 
الس���لطة الفلس���طينية في قمعها، وصار عق���اب من يتجرأ على 
الب���وح والتعبير هو التحويل الى ما يعرف بغوانتانامو الس���لطة 
أو مسلخ السلطة, تصر الس���لطة ان تجعلنا نعيش ما قرأناه في 
كتابات اآلن هنا ش���رق المتوس���ط )عبد الرحمن منيف( وذائقة 
الموت ) ايمن العتوم ( والس���جينة ) مليكة اوفقير( وجوانتانامو 
)يوسف زيدان ( . تريد السلطة ان يكون لها نصيب في الوجدان 
القمعي العربي ، وكأن تقارير امنستي واللجنة المستقلة لحقوق 
االنسان ومطالبات نقابة المحامين عن انتهاكات السلطة لم تكن 
مؤثرة ِبَنا بما فيه الكفاية . تصر الس���لطة على حتلنة اعداداتها 
ببس���ط يدها باضطهاد الى جانب الفساد المستشري، وتصر إاّل 
أن تنافس االحتالل بأس���اليبه بالزنازين واالعتقاالت من س���حل 
وتعذيب وأس���اليب مرعبة في التحقيق لتقف مع انظمة العرب 

في تنافس شبيه.
كيف اوصلتنا السلطة الى هنا؟

اوصلتن���ا الى مرحلة صار االحتالل بها واقع نتعايش معه، واكثر 
رحمة بالفعل امام الحقيقة الكارثية التي علينا ان نتعامل معها 
مع كل دقيقة وس���ط حياة تحت س���لطة مضطهدة استبدادية 
قامعة فاس���دة. قبل عش���رين عام، كانت العبارات التي يطلقها 
الن���اس ضد الفس���اد، تبدو وكأنها رفاهية لفئ���ة من المثقفين، 
وكعادتنا كنا منغمسين ببناء سلطة وإعطاء هذه السلطة فرصة، 
وكان لس���ان الحال اال يكفي هذه الس���لطة تحدي االحتالل؟ قبل 
حتى يوم واحد، كانت وقفات الن���اس االحتجاجية .ومطالباتهم 
ونداءاتهم من اجل المعتقلين والمعتقالت في سجون االحتالل

الي���وم وبعد أكثر من عقدين ولقد اس���تفحل الفس���اد، لم يعد 
الحديث عن االحت���الل باألمر األهم، فوجوده أصبح وكأنه ش���أنا 
إقليميا. فلم يع���د للمفاوضات مكان وقد مات صاحبها، ولم يعد 
للمصالحة امل اال باس���تخدامها كورق���ة للمراوغة والضغط بين 
الفصيلين من اجل جني مكاس���ب فصائلية ال وطنية. وانغماس 
مجتمعي بلقمة العيش والسترة إذا ما تمكن المحظوظ منا منها. 
والباقي قصص مرعبة لجرائم يومية مليئة بالعنف والوحش���ية 
والظلم وانعدام االخالق وغياب لإلنسانية وتسخير مسيء لكل ما 
كان يجمعنا من قيم يحددها الدين والعرف. فصار الدين سيفا 

على الرقاب وصارت العشيرة هي القاضي والجالد.
وال يمك���ن بالفعل التركي���ز على مواجهة احتالل س���واء بالضم 
وتبعاته، من تحويل الحواجز إل���ى معابر حدودية والعين تنظر، 
ووحدات اس���تيطانية تكاد تدخ���ل إلى بيوتن���ا، او بالصعوبات 
اليومي���ة الت���ي تنجم ع���ن العيش تح���ت االحتالل كم���ا الحال 
بالقدس، في وقت تحّول فيه الفس���اد الى طريقة حكم السلطة 
وص���ارت الياته هي القمع وكبت الحريات وتكميم االفواه. وعليه، 

صار المواطن مستهدفا إذا ما عّبر عن رأيه او دافع عن رأي ما.
ما جري من اعتقاالت قبل اشهر قليلة كان اقل الشرور. فبالنهاية 
تم التركيز اإلعالمي من قبل النش���طاء والمدافعين عنهم. وهنا 
ال أقول االع���الم المحلي، ألن االعالم المحلي ل���م يعد يمتلك أي 
حري���ة بالتعبير. فاذا ما كان المواطن معرض لالعتقال والمالحقة 

والتنكيل وربما القتل إذا ما عبر عن رأيه، فمن البديهي ان تكون 
وكاالت االنباء معرضة لضغوطات وتهديدات أكبر بكثير. والعالم 
غير المحلي اشكالي كذلك، فال يريد ان يرى العالم اصحاب هذه 
القضية “الطاهرة” بهذا الق���در من عدم الطهارة. فكيف نكون 
م���ن ندافع عن اطهر قضية واعدل قضية بالوجود، ونحن غارقون 
بالدنس. فال وصف للفس���اد اال الدناس���ة. واس���تفحاله كما نراه 
اليوم كالس���رطان الذي يمتد بالجسد فنتشر ليأكله حتى يأكل 

بالنهاية حياة صاحبه.
وبي���ن تفاقم القضاي���ا الملحة وبين تده���ور الوضع االقتصادي 
الذي ترتب عن وباء الكورونا، كان رفض السلطة بأخذ مستحقات 
المقاص���ة يعرض المواطني���ن لخراب أكب���ر. فالمتضرر من عدم 
اس���ترجاع أموال المقاصة هم الناس الذين باعوا واشتروا. التجار 
الذين اس���تخدموا المقاصة ودفعوا مس���تحقاتها مس���بقا على 
فرضي���ة رجوع أموالها لهم. فأصبح المواطن تحت س���لطة البنك 
والسلطة. البنك ال يرحم العمالء وشيكاتهم وقروضهم، والسلطة 
ال تفرجها على المواطن الس���ترجاع حقوقه. مما يجعلنا نتساءل 
ه���ل من هدف غير الضغط على الش���عب أكث���ر هناك من قبل 
الس���لطة؟ اما اليوم وقرار السلطة بأخذ اموال المقاصة – احتفاال 
بقدوم بايدن المرتقب لرئاس���ة امريكا ) ال تسألوني عن العالقة ( 
جعلت منه مدخلها للتنسيق والتطبيع كذلك. وما عرضت الناس 
بس���ببه لالختناق اكثر ، افرجت عنه لتش���رع في تنسيق يعرف 
الناس انه لم يتوقف اال من التصريحات العلنية، ولكنه بعودته 
، ارادت الس���لطة ان تفرض لنفس���ها دورا اخر ه���ذه المرة : دور 
روابط القرى. وكان الرد على انتقاد نزار بنات هو بنفس وحش���ية 
نظام اس���تبدادي حاولت اس���رائيل دوما ان تجع���ل من االيادي 

الفلسطينية منفذة له.
بينما تحاصرنا القضايا الملح���ة من كل االتجاهات، هناك عنف 
يترب���ص على باب البيوت لمن ظن نفس���ه امنا من العنف داخل 
بيته. وما يجري بداخل البيوت المؤصدة لم تعد فجاجته تستره، 
عنف يودي بحياة ان���اث يوميا. جرائم يندى لها الجبين. محزنة، 
مؤلمة، موجعة. وما ان خرج المرء من بيته، فش���جار بالشارع على 
أي ش���يء ومن اجل أي شيء ممكن ان ينتهي بجريمة أخرى. وإذا 
ما امنت هذا، ال تضمن ان تأمن رجوعك س���الما على طريق مليء 
بتزاحم مروري ال يحترم الماشي فيه ابجديات السالمة وال السائق 

يعبأ ألخالقيات القيادة.
كم أصبحت كلمة اخالق نخبوية في هذا السياق! ويبقى موضوع 
كل من يس���تمر بالدق على الخزان هو األخطر. ألن تكتيم االفواه 
وصل الى مرحلة مليئة بالخطورة. فبعد ما شاهدناه من اعتقاالت 
ألكثر من عش���رين رجال بال الئحة اتهام واضح���ة وبتحقيق غير 
مفه���وم وتردي األوض���اع الصحية لبعضه���م )تكبيل معصمي 
الرجل بسرير المستشفى(، كما شهدنا من رعب حقيقي متمثل 
بطريقة االعتقال )خطف الرجل وطفله(. تكرر المش���هد باعتقال 
شاب عش���ريني بينما كان يدفن أحد والديه. و مطاردة نزار بنات 

ألسابيع حتى سلم نفسه..
واليوم ، تم اعتقال- خطف- نزار بنات من جديد اثر فيديو شاركه 
بعد اعالن وزير ش���ؤون التنسيق حس���ين الشيخ ورئيس الوزراء 
محمد ش���تية عن عودة التنس���يق واعالن االنتصار على خلفية 
مراسلة رد من خاللها المنس���ق االسرائيلي للجانب الفلسطيني 
المتمثل بحس���ين الشيخ عن تمسك اس���رائيل باالتفاقات بين 
الجانبين . رسالة يس���تطيع طفل صغير ان يميز ما بين فحواها 

وبين ادعاء االنتصار الوهمي الكاذب فيها .

ن���زار بنات يمثل الصوت الفلس���طيني األصيل برفعه بقوة ذلك 
الصوت عاليا بال هوادة وال خوف وال رياء. مدافع شرس عن قضايا 
ال���رأي العام وال يأبه ألحد. ال فصيل ل���ه اال الوطن، واألخالق عنده 
تعلو على الشعارات الدينية التسويقية، ويحارب حتى النهاية 
م���ن اجل القضايا التي يؤمن بها. ويدافع من اجل حقه كمواطن، 
ويضع المسؤول أيا كان امام مساءلة ال رحمة فيها اال بالعدل. نزار 
بنات ش���كل مع مرور السنوات قاعدة شرعية للسلطة، فهو يقول 
م���ا يريده بكل جرأة، وما كان من المتابع اال الظن بهذه الس���لطة 
بعض الخير، فمن يس���مح بهذا المجال من االختالف والمساءلة 
يت���م احترامه. ولك���ن يبدو ان هذا الزمن ول���ى، واعيد وأكرر، منذ 
سمحنا بأن يتدخل جهاز االمن الوقائي بتحقيق نيفين العواودة 
واس���تخدام ملقط الحواجب كدليل للجريمة، واس���كات العائلة 
بمنش���د والكثير من الذهب. منذ تركنا م���ا يجري من تعديالت 
وتغييرات وتعيينات بالجهاز القضائي وجعلنا العش���ائر بديال 
للقوانين تدريجيا. منذ تداولنا المحس���وبية وفس���اد التعيينات 
وتس���ريبات المراسالت الجلية بالفساد وتعدد اوجهه كمواضيع 
نميمة ننتهي من واحدة لندخل في أخرى. وس���كتنا عن جريمة 
قتل رائد الغروف بينما الحقيقة ال تزال تائهة. منذ س���محنا ان 
يخدعنا ولو للحظات زوج اخت اس���راء غريب وعائلتها بأن من كان 
يضربها هو الجن وأنها ملموس���ة. فال غرابة ان يعيش المجرمين 
بيننا ويتنفذوا ويس���تبيحوا بنا. وال غرابة من حالة اليأس القاتمة 
المس���يطرة على وضعنا، فلم يعد هناك لألمل مكان. كل يختبئ 
ف���ي بيته ويجعل منه محرابا وصومعة. ألن من يتجرأ على الكالم 
س���تحرق ممتلكاته، ويطارد، ويعتقل، وس���يتم زجه في غياهب 
معتقالت التعذيب. ربما ما يجري اليوم في ما نراه سابقة، باجترار 
ن���زار الى معتقل اريح���ا- باللجنة االمنية المش���تركة هو كذلك 
تذكير لنا لما س���كتنا عنه كثيرا لم���ا يجري بهذه االماكن. اماكن 
يتم وصفها باألبش���ع من قبل المدافعين عن حقوق االنسان من 
المؤسس���ات الدولية والمحلية، اال اننا اثرنا الس���كوت او التعبير 
صمتا عن ريبتنا، الن من يقاد الى هناك تكون مسألته اعمق من 
ان يتم االخذ والعطاء في ش���أنها: “عم���الء” لحماس او “عمالء” 
لجه���ات تقررها الس���لطة معادي���ة، تحقيقات س���رية، وافعال 
ت���م التدريب عليها ألخذ االعترافات من قب���ل اجهزة المخابرات 

االمريكية واالسرائيلية.
س���غضنا الطرف عن القضايا التي نسكت عنها خوفا هو جريمة 
ستالحقنا. سندفع ثمنها يوما ال محالة. وسكوتنا عن قضية نزار 
بنات هو جريمة جديدة تس���جل ضدنا. ألنه إذا ما قتل صوت نزار 
لن يتبقى منا اال النباح. عندما كان نزار بنات مطاردا، بسب فيديو 
انتقد فيه رئيس الوزراء ، تحّملن���ا نحن متابعي نزار بنات وزرها 
س���واء اختلفنا او اتفقنا معه. ولكن ما احوجن���ا لصوته في هذا 
الزم���ن الذي لم يعد لن���ا صوت فيه. واليوم ن���زار بنات اختطف، 
وَلم تمر س���اعات ّعن الفيديو االخير حت���ى اقتحموا عليه منزله 
فجرا ، وَلم يكتفوا باعتقاله بمدينته، بل ساقوه الى ابشع جهات 
التحقي���ق في تاريخ الس���لطة . لغ���رف التحقي���ق الجائرة التي 
خصصتها الس���لطة ألخ���ذ االعترافات بالتعذيب وما س���ماه من 
وقعوا في ايدي محققين المسلخ، وفي احيان تسمى غوانتانامو 
السلطة : اللجنة االمنية المشتركة في اريحا يصنعون بغبائهم 
من نزار بنات ناجي العلي وغس���ان كنفاني. وباسل االعرج.. ولكن 
لن تطال يد غدرهم حياته، ألننا وبعد كل هذه الس���نوات عرفنا 
ان عدون���ا بداخلنا وليس ذلك المتربص لنا خارجنا فقط. لن ينفع 

تكميم األفواه.

لن ينفع تكميم األفواه… اعتقال نزار بنات من جديد
نادية عصام حرحش

صدرت تصريحات ع���دة من محمود عباس تش���ير إلى حرصه 
على الوحدة الفلس���طينية واس���تمرار الحوار من أجل الوصول 
إليها في محاولة لخداع القوى والفصائل الفلسطينية وأنه لن 
يحيد عن تحقيق المصالحة ويدعو الفصائل الى االستمرار في 

التواصل و الحوار.
 محمود عباس وزمرته يمارس���ون التضليل والكذب ويخدعون 
أنفس���هم ويخدعون الشعب ويمارسون على األرض ما يخالف 

اإلجماع الوطني الفصائلي والشعبي .
ه���ذا الكذب والخداع يحتاج إلى موقف م���ن الفصائل والقوى 

والتي لم تحرك س���اكنا حتى اللحظة األمر الذي يشجع عباس 
عل���ى المضي ف���ي التعاون والعودة إلى حض���ن االحتالل األمر 
الذي يش���جع الدول المنهزمة في الهرول���ة نحو التطبيع الذي 
كان يدع���ي أنه يق���ف ضده ليس كونه يرف���ض التطبيع ألنه 
ه���و المطب���ع األول والمعترف بالكيان، ولك���ن ألن التطبيع تم 
بعيدا عنه ويبدو أن لعبة الرفض انتهت وعاد وفتح الباب على 
مصرعيه أمام التطبيع بل ويش���جع عليه بدليل عودته ألحضان 

االحتالل .
وهناك حديث عن رس���الة للرئيس األمريك���ي بايدن المرتقب 

تؤكد على أن عب���اس تعهد بمحاربة التحري���ض في المناهج 
التعليمية الفلس���طينية وهذا يعطي مؤش���ر على نية عباس 
تجريد المناهج التعليمية من ما يؤكد على حق الفلس���طيني 
في أرض���ه والدفاع عنه���ا واعتبار االحتالل صدي���ق وجار وان 
العالقات مع���ه أمر طبيعي ومن حقه البق���اء على األرض التي 
اغتصبها والزال يكمل االغتصاب طالما أن عباس يريد الحفاظ 

على مكانته ومصالحة كون ما يقوم به عقيدة لدى عباس.
عل���ى الفصائل الفلس���طينية أن تتحرك وأخ���ذ موقف يؤكد 
بش���كل عملي على االرض، ويؤكد رفضها لمنهج عباس وتتخذ 

موقف واضح وعملي والعمل على نزع الشرعية عنه، ألن الصنم 
الذي يعبده البعض والمس���مى منظمة التحرير لم يعد يصلح 
ول���م يعد له مكان بع���د، كل ما قام به عباس ال���ذي لم تغيره 
هذه التصفية للقضي���ة وهذا النهب من قبل االحتالل لألرض 

ومصادرتها وفق خطة ترمب .
إن ل���م يكن هناك موقفا يقلب الطاولة على رأس عباس وأزالمه 
من الشيخ لماجد فرج ومن سلك مسلككم ستصبحون بال قيمة 
وال مكانة بين الشعب الفلسطيني، وإذا لم تستطيعوا فأعلنوا 

فشلكم وتنحوا جانبا اشرف لكم .

مصطفى الصوافال تصدقــوه.. إنــه يكــذب 
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أعلن أنا المواطن / عدي أكرم حافظ السقا 
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
403271810   فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أن���ا المواطن / عمر عبد الح���ي محمد العبادلة  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم    
413039140 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / جبر فتحي احمد اللوح
  عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
402167423 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة .

أعل���ن أن���ا المواطنة /  ايم���ان احمد س���ليمان ابو ختلة 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
801172123    فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

�إعالن ت�سجيل مركبة
 أعلن أنا / جهاد طلعت حامد أبو حمرة من سكان رفح وأحمل هوية رقم 

400084364 عن رغبتي بتسجيل المركبة من نوع /
 هون����داي new Verna  موديل 2003 ورق����م المركبة / 3406700 ومحرك 
رقم 2295534 وتحمل شاصي رقم KMHCG41GP3U452975  والمسجلة 
مس����بقا باس����م / عي����د صالح عبد الق����ادر ابو س����ليمان ويحم����ل هوية رقم 

924717986 والمجهول محل االقامة حيث إنني اشتريت المركبة سابقا
 وأرغب بتس���جيلها لدى دائرة ترخيص غزة فمن لديه أي اعتراض على 
ذلك ان يس���جل اعتراضه لدى الدائرة المذك���ورة التابعة لوزارة النقل 

والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة أيام من تاريخ هذا االعالن .  

وأوض����ح أن اإلدارة العليا ل� "أون����روا" أعلنت 
عن دف����ع رواتب جزئية لموظفي الوكالة في 
المناطق الخمس لعملياته����ا، وتم التأكيد 
وفق آخر نش����رة لها، أنه في حال عدم تمكن 
الوكالة من استالم مبالغ تكفي لدفع فاتورة 
رواتب شهر نوفمبر ستضطر للدخول بإجراء 

تجزئة الراتب.
وكان المفوض العام ل� "أونروا" في الش����رق 
األدن����ى فيلي����ب الزاريني أعل����ن أن الوكالة 
مضطرة، نتيجة ع����دم توفر األموال الكافية 
م����ن الدول المانحة في األم����م المتحدة، ألن 
تؤج����ل جزئيًا دفع روات����ب 28,000 موظف 
وموظفة، بما يش����مل العاملي����ن في الرعاية 
الصحية والمعلمين، وأنها تحتاج إلى تأمين 
70 مليون دوالر أمريكي لكي تتمكن من دفع 

الرواتب كاملة لشهري نوفمبر وديسمبر.
وأفاد المسحال بأنه تمت الدعوة من المؤتمر 
العام لالتح����ادات العتصام س����ينفذ اليوم 
االثني����ن في جمي����ع مناطق عم����ل "أونروا" 

ال�خمس.
"س����نرفع الص����وت عاليا لمطالب����ة المجتمع 
الدول����ي وال����دول المانح����ة لتأمي����ن رواتب 

الموظفي����ن، وعدم الخوض في مثل خطوات 
تجزئ����ة الروات����ب، كونها تؤثر س����لبيا على 

الموظف والالجئ والمجتمع المحلي".
وأض����اف أن "90% من موظف����ي "أونروا" ال 
يتلق����ون روات����ب كاملة، وبالتال����ي ما يصل 
للبنوك حالي����ا يعادل 75% م����ن رواتبهم، 
فما بالك����م لو تعرضت للتجزئ����ة والنقص، 

باإلضافة لقروض البنوك؟! ".
وتابع "إدارة الوكالة وعدت بالتوجه للمجتمع 
الدول����ي والمحلي والبن����وك، وتأخير قروض 
الموظفي����ن، وحاولت مخاطبة الموظفين ولم 
تتم االستجابة لها وتركوا األمر لالتحادات".

وبخص����وص الدعوة لعدم اس����تالم موظفي 
"أونروا" لرواتبهم إذا دفعت بالتجزئة، أشار 
المس����حال أن رؤساء االتحادات في المناطق 
الوكالة خ����الل لقائهم  الخمس لعملي����ات 
المفوض العام ألون����روا جددوا التأكيد على 
ع����دم إرس����ال الرواتب منقوص����ة حتى ولو 

تأخرت لعدة أيام، وقال "موقفنا موحد".
وأكم����ل "إذا أرس����لت إدارة الوكال����ة رواتب 
جزئية، سيكون هذا تحديا ما بين االتحادات 
واإلدارة، وستكون هناك خطوات تصعيدية 

مس����تقبلية، وه����ذا ال يح����دد إال بع����د يوم 
غد اإلثني����ن، وصدور نتائ����ج مؤتمر اللجنة 
االستش����ارية والدول المانح����ة الذي نعول 
علي����ه، خاصة أنن����ا على مقرب����ة من تجهيز 

رواتب نوفمبر".
وكش����ف رئيس اتحاد موظفي "أونروا" بغزة 
أن المفوض العام فيليب الزاريني س����يكون 

في زيارة لقطاع غزة بعد أيام عدة.
وتوقع المس����حال أال يصل الزاريني لغزة إال 
بع����د اإلعالن عن االنتهاء أزمة ميزانية أونروا 

لهذا العام ودفع رواتب الموظفين كاملة،
وأض����اف "هذا م����ا نع����ول عليه ف����ي زيارة 
المفوض العام القادمة، خصوصا أنه وحسب 
ما وصل لالتح����ادات أنه تمت الموافقة على 
تقدي����م 20مليون دوالر م����ن األمم المتحدة 
لصال����ح "أون����روا"، وبالتالي توف����ر 90% من 
رواتب الموظفي����ن، والرأي الس����ديد تأخير 
دفع الرواتب لعدة أيام حتى استكمال راتب 
نوفمبر، وهو حل أفضل من الدفعات الجزئية 

."
وح����ول جدوى التعويل عل����ى المؤتمر الذي 
س����يجمع اللجنة االستش����ارية ل����� "أونروا" 
والمانحي����ن، أفاد المس����حال بأنه س����تكون 
هن����اك كلم����ة واضحة لالتح����ادات موجهة 
للمجتمعين في اللجنة االستشارية، لكن في 
حال أصرت إدارة الوكالة على الدفع الجزئي، 
س����تكون وقفة تقييمية وسنتخذ إجراءات 

تصعيدية لمنع تكرار هذه الخطوة.
وتعاني وكالة "أونروا" من أزمة مالية خانقة 
بعد امتن����اع الواليات المتح����دة األمريكية 
وبضغط من الكيان اإلسرائيلي الذي يسعى 
إلنهاء عمل هذه المؤسسة األممية عن دفع 

مس����تحقات س����نوية تقدر ب� )360( مليون 
دوالرا، فض����ال عن مماطلة بعض الدول بدفع 
المس����تحقات الس����نوية التي التزمت بها، 
وب����دأت "األونروا" البحث ع����ن مصادر أخرى 

للتمويل.
وبخص����وص الحل����ول المقترح����ة من جانب 
االتح����ادات وإدارة "األونروا" قال المس����حال: 
"في االجتماع األخير الذي ُعقد مع المفوض 
الع����ام قلنا إنها ليس����ت الم����رة األولى التي 
تعاني منها الوكالة م����ن الضائقة المالية، 
هذا األمر متكرر منذ 4 س����نوات وبالتحديد 

بعد تقليص المنح األمريكية"
وبين أن هذه األزمات كانت تحل باالقتراض 
ألس����ابيع، على فرض س����دادها من ميزانية 
العام القادم)2021( والذي له اعتماد موازنة، 
ومن ثم تش����رع الدول المانحة بتقديم هذه 

األموال على سبيل السلف من الدفعات.
وختم المسحال "إدارة الوكالة أمامها حالن، 
إما االقتراض من موازنة العام القادم )2021(، 
وترحيل هذا العج����ز للعام القادم كما جرت 
الع����ادة، أو باالقتراض م����ن األمم المتحدة أو 
المؤسسات الدولية كما جرى العام الماضي.

اتحاد موظفي »أونروا«: رواتبنا غير قابلة للتجزئة واعتصامات اليوم بكل المناطق
غزة/ اال�ستقالل:

اأك��د رئي���س احت��اد موظفي »اأون��روا« يف قطاع غ��زة اأمري 
امل�سحال اأن رواتب موظفي الوكالة غري قابلة للتفاو�س، 

وال تقب��ل التجزئة، »حتى ولو كانت %99 من الراتب«. 
و�س��ّدد امل�سحال يف ت�س��ريح له، اأن فكرة جتزئة الرواتب 
و�س��رفها عل��ى دفع��ات للموظف��ن مرفو�س��ة يف مناط��ق 

االأعب��اء  الوكال��ة اخلم���س، »خا�س��ة يف ظ��ل  عملي��ات 
وال�سغوط على املوظفن مما �سينعك�س اأي�سا على اخلدمة 

املقدمة لالجئ الفل�سطيني«.

رام الله/ االستقالل:
 تراج���ع إجمال���ي الش���يكات المرتجع���ة ف���ي الس���وق 
الفلس���طينية خالل أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بنسبة 

19.5%، على أساس شهري، إلى 118 مليون دوالر.
وجاء في بيانات لس���لطة النقد الفلسطينية، يوم أمس، 
أن الشيكات المرتجعة خالل أكتوبر، تراجعت من 146.6 
مليون دوالر في س���بتمبر/ أيل���ول 2020؛ بينما ال تتوفر 

البيانات على أساس سنوي.
وشهد العام الجاري، قيام سلطة النقد الفلسطينية بنشر 
بيانات الش���يكات المقدمة للص���رف والمرتجعة ضمن 
القنوات الثالث التي تتألف منها، وهي: )المقاصة، داخل 

البنك وفروعه، والشيكات مع إسرائيل(.

بينما سابقا، كان سلطة النقد الفلسطينية تنشر بيانات 
الش���يكات المقدمة للصرف والمرتجعة في قناة واحدة، 
وهي تل���ك األوراق التي تت���م بين البن���وك العاملة في 

فلسطين، وتمر عبر غرفة المقاصة.
يعود تراجع الشيكات المرتجعة، نتيجة هبوط الشيكات 
المقدمة للصرف خالل أكتوبر تشرين أول الماضي ضمن 
القنوات الثالث بنسبة 8.5% إلى 1.314 مليار دوالر، من 

1.437 مليار دوالر على أساس شهري.
وخالل الش���هور العش���رة الماضي���ة 2020، بلغت قيمة 
الشيكات المرتجعة 1.8 مليار دوالر، بينما ال تتوفر بيانات 

للفترة المقابلة من 2019، للشيكات المرتجعة.
بينما بلغ���ت قيمة الش���يكات المقدم���ة للصرف خالل 

الش���هور العش���رة الماضية من العام الجاري، نحو 14.3 
مليار دوالر، فيما ال تتوفر البيانات على أساس سنوي.

وبلغت نس���بة الش���يكات المرتجعة إلى تل���ك المقدمة 
للتقاص خالل الشهور العشرة الماضية من العام الجاري 
12.6%، بينما بلغت النس���بة خ���الل أكتوبر لوحده نحو 
9% مقارنة مع سبتمبر. وفي مارس/ آذار الماضي، نفذت 
الحكومة الفلس���طينية إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، 
شملت غلق مرافق اقتصادية، وحجر إلزامي لغالبية شرائح 
المجتمع. وتبع اإلجراءات الحكومية، أخرى لس���لطة النقد 
الفلسطينية، بشأن تجميد العمل بغرفة المقاصة، قبل أن 
تتراجع عنها مطلع أبريل/ نيسان الماضي، األمر الذي رفع 

وتيرة الشيكات المرتجعة

رام الله / االستقالل:
 كشف تقرير حكومي حديث، أن الطالب المدرسي 
في الم���دارس الحكومية داخل فلس���طين يكلف 

الحكومة، حوالي 1000 دوالر سنويًا.
وبي���ن التقرير، أن تكلفة الطالب المدرس���ي الواحد 
على الحكومة الفلسطينية، ارتفع من 933 دوالر في 

2018 إلى 999 دوالر في 2019.

ووفق آخر اإلحصائيات الحديثة، بلغ عدد الطالب في 
المدراس الحكومية، حوالي 854 ألف طالب وطالبة.

وبشكل عام واس���تنادًا للبيانات الرسمية، ستكون 
التكلف���ة اإلجمالية لطالب المدراس التي تش���رف 
عليها الحكومة، حوالي 850 مليون دوالر في 2019.

وذكر التقرير، أن اإلنفاق العام على التعليم كنسبة 
مئوية م���ن إجمال���ي اإلنفاق الحكوم���ي انخفض، 

ليصبح 15.6% في الع���ام 2018 مقارنة مع %18 
في العام 2017.

وبلغ مع���دل عدد الطلبة لكل ش���عبة في المدراس 
الحكومية في العام الدراسي 2019 -2020، حوالي 

29.8 طالبًا.
والعام الماضي، بلغ عدد المدراس التابعة للحكومة، 

2259 مدرسة في الضفة وغزة

غزة / االستقالل:
ش���ددت وزارة الس���ياحة واآلثار في غزة، ي���وم أمس، على أصحاب المنش���آت 
الس���ياحية، وخاصة المطاعم والكافيهات، بضرورة االلت���زام الكامل بإجراءات 
الوقاي���ة والس���المة كافة، الت���ي أقرتها الجه���ات المختصة خالل اس���تقبال 

المواطنين، في ظل ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا المستجد.
وطالبت الوزارة في تصريح له، إدارة المنش���آت السياحية كافة، التي سمح لها 
بالعمل، ضرورة التقيد بكل إجراءات الوقاية والس���المة وأبرزها تحقيق التباعد 
وعدم االزدحام وعدم اس���تقبال زائرين إال بكمامة، واإلغالق الس���اعة الخامسة 

مساًء.
وقالت إنه: "يقع على عاتق أصحاب المنش���آت الس���ياحية مسؤولية كبيرة في 
التوعي���ة وحث الناس على االلتزام ومن���ع أي مواطن ال يتقيد بالتعليمات وفى 
مقدمتها لب���س الكمامة، وعدم التهاون في فرض إجراءات الس���المة والوقاية 
والتعقي���م، ووضع الفتة على مداخل منش���آتهم تتضم���ن تعليمات الوقاية 

وإجراءات السالمة التي أبلغتهم بها وزارتي الصحة والداخلية".
وأكدت الوزارة االستمرار بقرار منع إقامة حفالت أفراح أو غيرها في الشاليهات، 
مش���يرة إلى أن طواقمها برفقة مباحث السياحية تتابعان بشكل مستمر مدى 
التزام أصحاب المنش���آت الس���ياحية بالتعليمات، وأنها لن تتهاون في فرض 
إج���راءات عقابية تصل الى اإلغالق بحق المخالفين "حفاًظا على حياة وس���المة 

المواطنين".
وذك���رت أن "إدارة األماكن تتحمل المس���ؤولية الكاملة عن أي مخالفات نتيجة 

التهاون بأية من إجراءات السالمة".

»السياحة« تشدد على أصحاب المنشآت 
بغزة االلتزام بإجراءات الوقاية

الشيكات المرتجعة تتراجع إلى 118 مليون دوالر في أكتوبر

تكلفة الطالب المدرسي الواحد للحكومة 1000 دوالر سنويًا
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أعلن أن���ا المواطن / س���عيد عبد الكريم محم���د النجار   
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم   
402465520 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة /  ليلى محمود أحمد األغا 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم    
905209524  فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / شهد أنور محمد شعت 
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
409785912   فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواط���ن / ادهم عودة ابراهي���م ابو مصطفى 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم  
803237213  فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن /  عبد الرحمن محمد حس���ني الربيعي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم  
400988283  فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمود ابراهيم احمد ابو شرخ
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم   
40768404 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة .

عواصم/ االستقالل:
اطلقت منظمة الصحة العالمية، يوم 
أم���س، تحذيرا لل���دول األوروبية من 
أن موج���ة ثالثة "قاتلة" من تفش���ي 
جائحة "كورونا" المستجد قادمة بعد 

أشهر فقط.
ونقل���ت وكالة "رويت���رز" عن ديفيد 
الصح���ة  منظم���ة  مبع���وث  ناب���ارو 
العالمي���ة الخاص بفي���روس كورونا 
توقع���ه موجة ثالثة من الجائحة في 

أوروبا في أوائل عام 2021.
وحذر المس���ؤول في منظمة الصحة 
العالمية من أنه إذا كررت الحكومات 
ما قال إن���ه تقاعس ع���ن القيام بما 
يلزم لمنع الموجة الثانية، س���يجعل 

تلك الموجة قاتلة.
وقال نابارو "لم تعم���ل )الحكومات( 
على إقام���ة البنية التحتي���ة الالزمة 
خالل أش���هر الصيف بعد السيطرة 

على الموجة األولى".
بريطان���ي  وه���و  ناب���ارو،  وأض���اف 

الجنس���ية أخفق في الفوز بمنصب 
المدي���ر الع���ام لمنظم���ة الصح���ة 
"اآلن   ،2017 ع���ام  ف���ي  العالمي���ة 
نواجه الموج���ة الثانية. إذا لم تعمل 
)الحكوم���ات( عل���ى تجهي���ز البنية 

التحتي���ة الالزم���ة فس���تكون لدينا 
موجة ثالثة في أوائل العام المقبل".

وشهدت أوروبا انخفاضا لفترة وجيزة 
في مع���دالت اإلصابة الت���ي عاودت 
االرتفاع م���رة أخرى حاليا، فس���جلت 

ألمانيا وفرنسا امس األول، معا ارتفاعا 
بواق���ع 33 ألف إصابة، كما تش���هد 
سويسرا والنمسا آالف الحاالت يوميا، 
بينما س���جلت تركيا رقما قياسيا بلغ 

5532 إصابة جديدة.

الصحة العالمية تحذر أوروبا: موجة ثالثة »قاتلة« من كورونا قادمة بعد شهور

 اديس أبابا/ االستقالل:
أعل���ن الجيش اإلثيوبي، يوم أمس، عن اعتزامه "اس���تخدام الدبابات لتطويق 
مدين���ة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الش���مالي، محذرا المدنيين من أنه قد 

يستخدم أيضا قذائف مدفعية على المدينة.
وقال المتحدث العسكري الكولونيل ديجين تسيجاي، في تصريحات نقلتها 
هيئة اإلذاعة اإلثيوبية الحكومية، إن "المراحل التالية هي الجزء الحاس���م من 
العملية، وهو تطويق ميكيلي بالدبابات وإنهاء المعركة في المناطق الجبلية 

والتقدم إلى الحقول".
وأعلنت الحكومة اإلثيوبية، أن قواتها "أحكمت السيطرة على مدينة آديغرات"، 
ضمن إطار حملة عس���كرية تنفذها في إقليم تيغراي المعارض شمال البالد، 
ويأتي ذلك بعد إعالن الحكومة اإلثيوبية عن انتزاع قواتها مدينتي أكس���وم 

وأدوا في اإلقليم الواقع عند الحدود مع إريتريا والسودان.
وأعل���ن رئيس ال���وزراء اإلثيوبي، آب���ي أحمد، قبل نحو أس���بوعين، الحرب على 
الجبهة الش���عبية لتحرير تيغراي، بعدما قال إنها هاجمت معسكرا للجيش 

وحاولت سرقة معداته.
وأودى الص���راع بحي���اة المئات، وربما األلوف، من الجانبي���ن ودفع نحو 30 ألفا 
للفرار إلى الس���ودان وأثار الشكوك حول س���معة أحمد، أصغر زعماء أفريقيا 
سنا، الحائز على جائزة نوبل للسالم عام 2019، إلبرامه اتفاق سالم مع إريتريا.

الجيش اإلثيوبي يعلن بدء مرحلة الدبابات 
والمدفعية لالستيالء على مدينة ميكيلي

طهران/ االستقالل:
ردت وزارة الخارجية اإليرانية، يوم أمس، ألول مرة 
على التقارير التي تحدثت عن مقتل عس���كريين 
من فيلق القدس التاب���ع للحرس الثوري اإليراني، 

في الغارة اإلسرائيلية األخيرة على سوريا.
ورفض المتحدث باسم الخارجية اإليرانية، سعيد 
خطيب زادة، صحة هذه التقارير، مؤكدا أن "تواجد 
إيران في سوريا استش���اري ومن يريد اإلخالل به 
س���يتلقى ردا حازما"، وذلك حسب وكالة "فارس" 
اإليرانية. وق���ال زادة: "النظام المحتل في القدس 

يعلم أن الموس���م قد انتهى وأن���ه يتحرك بحذر 
وال يمك���ن الش���فاء من الطبيع���ة العدوانية لهذا 
النظ���ام والطريق الوحيد هو المقاومة ٪100 على 
كل الجبهات. هذا النظام يس���بب االضطرابات، إن 
وجود إيران في س���وريا استشاري، وإذا عطل أحد 

وجودها، فستتلقى ردا مدويا".
وأعلن الجيش اإلس���رائيلي، في س���اعة مبكرة من 
صب���اح األربعاء الماضي، ش���ن غ���ارات على فيلق 

القدس اإليراني والجيش السوري في سوريا.
الجي���ش اإلس���رائيلي،  باس���م  المتحدث  وق���ال 

أفيخ���اي أدرعي، في تغريدات عل���ى موقع تويتر، 
إن "جي���ش الدفاع ش���ن غارات جوية مس���تهدفا 
مواق���ع عس���كرية تابعة لفيلق الق���دس اإليراني 
والجيش السوري في سوريا". وأضاف: "الطائرات 
الحربية اإلسرائيلية استهدفت أهداف عسكرية 
تابعة لفيلق القدس اإليراني وللجيش الس���وري، 
تش���مل مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية 
باإلضافة إلى بطاريات أرض-جو". وشدد المتحدث 
باسم الجيش اإلس���رائيلي: "يحمل جيش الدفاع 
النظام الس���وري مس���ؤولية أي عم���ل ينطلق من 

أراضيه، وس���يواصل التحرك وفق الحاجة لضرب 
التموضع اإليراني في س���وريا الذي يش���كل خطرا 

على االستقرار اإلقليمي".
وكان الجي���ش الس���وري قال إن "وس���ائط الدفاع 
الجوي تصدت لقصف إسرائيلي في سماء منطقة 
دمشق". وكشف مصدر عسكري سوري أن "العدو 
الصهيون���ي قام بعدوان جوي م���ن اتجاه الجوالن 
الس���وري المحتل عل���ى المنطق���ة الجنوبية، وقد 
تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوية وأسقطت عددا 

من الصواريخ".

كان آخر هجوم عس����كري إس����رائيلي اس����تهدف 
العاصمة الس����ورية في 31 أغسطس/آب الماضي، 
حيث أطلقت طائرات إسرائيلية عددا من الصواريخ 
باتجاه مواقع عس����كرية س����ورية في ريف دمشق 
الجنوبي، انطالقا من سماء الجوالن المحتل، ما أدى 
إلى مقتل عس����كريين اثنين وجرح 7 آخرين، بينما 
كان آخر عدوان إسرائيلي على الجمهورية العربية 
الس����ورية، يوم الخميس 9 أكتوبر/تش����رين األول، 
حيث استهدف مواقع عسكرية تابعة للجيش، في 

محيط مدينة "السفيرة" شرقي محافظة حلب.

إيران ترد ألول مرة على مقتل عسكريين من فيلق القدس في غارة »إسرائيلية« على سوريا

 واغادوغو/ االستقالل:
فتحت مراكز االقتراع في بوركينا فاس���و أبوابها، يوم أمس، أمام 
الناخبين لإلدالء بأصواتهم في انتخابات رئاسية يهيمن عليها 

عنف اإلرهابيين.
وأوضح���ت وكالة "رويت���رز" أن عنف المتش���ددين في بوركينا 
فاسو حصد حتى اآلن أرواح ما يربو على ألفي شخص هذا العام 

وسيمنع التصويت في مئات القرى.
ويسعى الرئيس الحالي للبالد روش كابوري للفوز بفترة رئاسية 
ثانية تس���تمر لخمس سنوات، وروج في حملته لإلنجازات التي 
حققها في فترته األول���ى ومن بينها الرعاية الصحية المجانية 
لألطفال دون الخامسة وتمهيد بعض الطرق الترابية المنتشرة 

في البلد المجدب الواقع في غرب أفريقيا.
وبعد ثالثة أس���ابيع من تنصيبه، هاجم الفرع اإلقليمي لتنظيم 

القاع���دة فندقا ومقهى في العاصمة متس���ببا ف���ي مقتل 32 
شخصا، كما تسبب كمين لمجموعة من عمال المناجم في شرق 

البالد العام الماضي في مقتل 39.
ويواجه كابوري منافس���ة ش���ديدة م���ن وزير المالية الس���ابق 
زيفيرين دياب���ري الذي حل في المركز الثان���ي في االنتخابات 
الماضية عام 2015، ومن إيدي كومبويجو مرش���ح حزب الرئيس 
الس���ابق بليز كومباوري الذي حك���م البالد 27 عاما وأطيح به عام 

.2014
ويتوقع المحللون أن يكون هناك تقارب بين المتنافس���ين في 
الس���باق الرئاس���ي مما قد يتطلب جولة ثانية إذا لم يتمكن أي 

مرشح من تحقيق الفوز بأكثر من 50 في المئة.
وتقول مفوضية االنتخابات إن مراكز االقتراع ستظل مغلقة في 

معظم أنحاء شمال وشرق البالد خوفا من العنف.

انقرة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية س���تتعاون مع 
القوات الروس���ية  في مركز المراقبة المش���ترك للسيطرة على 

وقف إطالق النار في قرة باغ لمدة عام واحد.
وج���اء في بيان الدفاع التركية : »جيش���نا س���يعمل مع القوات 

الروسية في مركز المراقبة المشترك في قره باغ لمدة عام«.
وكان وزي���ر الدف���اع الترك���ي خلوصي أكار قد أعل���ن أن القوات 
التركية س���تتجه قريبا إل���ى أذربيجان والق���وات البرية أكملت 

تدريبها.
وقال أردوغان في 11 نوفمبر/ تش���رين الثاني إن أنقرة وموسكو 
وقعتا مذكرة بش���أن مركز للس���يطرة على وقف إطالق النار في 
إقليم قره باغ، وستش���اركان في »مهمة حفظ سالم مشتركة«. 
وقبل ذلك، قال الس���كرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري 

بيسكوف إن موسكو وأنقرة ستعمالن في قره باغ من خالل مركز 
المراقب���ة على األراضي األذربيجانية، ولم يكن هناك حديث عن 

قوات حفظ سالم مشتركة.
ووّقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من نوفمبر/

تش���رين الثاني الجاري، اّتفاقًا لوقف إط���الق النار في ناغورني 
قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروس���ي، فالديمير بوتين 
ونظيره األذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول 
باش���ينيان، وقعوا إعالنا مشتركا حول وقف إطالق النار في قره 

باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.
وين���ص إعالن وقف إط���الق النار على توقف الق���وات األرمنية 
واألذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السالم 
الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين 

أراضي أرمينيا وقره باغ.

بدء انتخابات الرئاسة في بوركينا فاسو 
وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف

الدفاع التركية: سنتعاون مع القوات الروسية 
في مركز المراقبة في قره باغ لمدة عام
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غزة/ االستقالل: 
أجرت صحيفة "االس����تقالل" لقاء مع الداعية محمود 
ت خطبه العالم العربي واإلسالمي، 

َّ
الحسنات الذي هز

وجابت مقاطع����ه مواقع التواصل االجتماعي حاصدة 
ماليين المشاهدات، ليكش����ف لنا الجانب الرياضي 
من شخصيته، وأهم الفرق التي يتابعها ويشجعها، 

ورأيه في كرة القدم الفلسطينية.
وأوضح الداعية الحسنات أن أسباب تعلقه بكرة القدم 
منذ الصغر ه����و الالعب المصري محم����د أبو تريكة، 
وانعكاس أخالق����ه الحميدة داخل وخ����ارج الملعب، 
مشيرًا الى أن الرياضة بشكل عام تربية للنفوس قبل 
أن تكون إحرازًا للكؤوس، إضافة لكونها تس����اعد في 
بناء الجسم واكتشاف الكثير من المواهب والقدرات.

واختار الداعية الحسنات حراسة المرمى كمركز حبه 
من الصغر  ونش����أت موهبته معه وتطورت مع مرور 
األيام، حتى اس����تطاع تمثيل عدة فرق على مستوى 
الساحات الشعبية بغزة، واللعب كحارس أساسي في 
نادي الرباط الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة في غزة.

وعن مثله األعلى في حراس���ة المرمى أشار إلى أنه 
معجب باإلسباني إيكر كاس���ياس على الصعيد 
الدولي، أما على الصعيد العربي فاألقرب إلى قلبه 
هو عصام الحضري المقرب منه وتربطه به عالقه 
شخصيه حيث قام بإهداءه قفازات رياضية تحمل 

توقيعه.

الداعي���ة اإلس���المي تطرق للحديث ع���ن الرياضة 
الفلس���طينية وأكد أنه دائ���م المتابعة للمنتخب 
الوطني الفلس���طيني الذي يتط���ور يومًا بعد يوم، 
مشيًرا إلى أن دوري المحترفين في الضفة الغربية 
والالعبي���ن المحترفي���ن ف���ي الدوري���ات العربية 
والدولية أثروا بشكل إيجابي وكبير على أداء وتطور 

المنتخب الوطني.

ولفت الحس����نات إل����ى أن هناك تط����ور ملحوظ على 
مس����توى الرياضة في قطاع غزة خاص����ة مع اهتمام 
ومتابعة مساعد األمين العام للمجلس األعلى للشباب 
والرياضة الفلسطينية، عبد السالم هنية، الذي يولي 
اهتماًما كبيًرا لألمر، وس����عى إلى إنشاء بنية تحتية 

افتقدها القطاع منذ سنوات. 
وفيم����ا يتعل����ق بالرياض����ة العربية، وج����ه الداعية 

الحسنات رس����الة إلى الجماهير في جمهورية مصر 
العربية "الزمالك" و"األهلي" قبل لقاء القمة المنتظر 
في نهائ����ي دوري أبطال أفريقي����ا الجمعة المقبل  
قائاًل: "الفائز في هذا اللقاء العالم العربي واإلسالمي 
أواًل، ودولة مصر الشقيقة ثانيًا، فال خاسر بيننا، وعن 
نفس����ي فأنا أعشق األهلي ومش����جع له منذ الصغر، 
لكني أعشق كذلك جماهير الزمالك والعبي الفريق، 
فهناك صداقة قوية تربطني ببعض العبي الزمالك 

كأشرف بن شرقي، و شيكاباال".
وأض����اف " أتمنى م����ن الجماهير تقب����ل النتيجة، و 
مصافح����ة الخصم عن����د نهاية الم�واجه����ة، وع�دم 
الغض����ب أو صدور ألف����اظ تقلل من احت����رام الغير، 
ل كل ش����يء بروح رياضية عالية، فهناك من ال  وتقبُّ
يتقبل خصوصيات الرياض����ة بتفاهات تعصبية و 
غضب، لكن من الضروري التحل����ي بالروح الرياضية 
بالدرجة األولى ألنها الوس�����يلة األولى  للتش����جيع 

بنزاهة وشرف بالدرجة األولى".
أما عن النادي المفضل له محلًيا فكشف الحسنات أنه 
ما زال من عشاق نادي الرباط الذي لعب في صفوفه، 
يلي����ه نادي خدمات جباليا حيث نش����أ، وعلى صعيد 
الحراس محلًي����ا اختار الحارس ف����ادي جبر ليتصدر 
القائمة، أم����ا فيما يتعلق باألندية والمنتخبات فأكد 
عش����قه وتش����جيعه لريال مدريد ولمنتخب ألمانيا 

دوليا، و لمنتخب الجزائر عربًيا.

»الداعية الحسنات« يروي قصته مع كرة القدم ويوجه رسالة لجماهير الزمالك و األهلي

روما /االستقالل: 
أش����اد الهولندي ماتياس دي ليخت، 
مدافع يوفنتوس، بطريق لعب الفريق 

تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو.
وق����ال دي ليخ����ت، ف����ي تصريح����ات 
أبرزتها شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": 
"اإلصابة كان����ت ش����هورا صعبة، لقد 
عملت بج����د من أجل الع����ودة واللعب 
مرة أخرى، وأنا س����عيد للغاية من أجل 

الفريق بأكمله".
وأض����اف "كان����ت فترة صعب����ة ولكن 

المعاناة يمك����ن أن تكون إيجابية في 
بعض األحيان. لعبت بعض المباريات 
بكت����ف مخلوع، لكنني س����عيد بفوزنا 

بالدوري في الموسم الماضي".
وتابع دي ليخت "لدينا عقلية مختلفة.. 
في الع����ام الماضي أردنا أن نلعب على 
أعلى مس����توى، لكننا م����ع بيرلو نلعب 
كرة قدم أكثر حداثة، حيث إننا ندافع 
بطريقة واحد ضد واحد ونترك مساحة 
كبي����رة خلفنا. أنا أحب هذا األس����لوب، 
وكنا نفعل الشيء نفسه في أياكس".

وواصل "لدينا مجال للتحس����ن، نقدم 
اآلن 70% من إمكاناتنا، وقريًبا سنصل 
إل����ى 100% هناك العدي����د من الفرق 
القوية هذا الموس����م، والدوري أصعب 

وهذا أكثر تحفيًزا".
وأت����م دي ليخ����ت "لدين����ا العديد من 
الموسم: ميالن وإنتر  المنافسين هذا 
والتسيو وأتاالنتا ونابولي. إنها بطولة 
صعبة، لكننا نركز فقط على أنفس����نا، 
ولدينا فريق تنافس����ي للغاية من أجل 

الفوز باللقب".

مدريد/االستقالل:
كش����فت صحيف����ة آس اإلس����بانية م����دة الغياب 
المتوقعة للمدافع اإلس����باني جيرارد بيكيه، العب 
فريق برشلونة اإلس����باني، عن المالعب في الفترة 
المقبلة بعد إصابته القوية التي تلقاها الالعب ضد 

أتلتيكو مدريد.
وقال برشلونة في بيان رسمي  ” أظهرت االختبارات التي 
أجريت على جيرارد بيكيه أنه يعاني من التواء من الدرجة 
الثالثة في الرباط الجانبي الداخلي وإصابة جزئية في الرباط 

الصليبي األمامي في ركبته اليمنى”.
وأوضحت آس أن بيكيه سيغيب عن صفوف برشلونة لمدة 
ثالثة أش����هر حال لم يخضع لعملي����ة جراحية في الركبة، 
وس����تطول مدة الغياب إلى أربعة أش����هر ح����ال قرر اجراء 

العملية.
وسيقرر بيكيه إن كان سيخضع للعملية الجراحية أم ال بعد 
زيارة الطبيب رامون كوجات لمعرف����ة رؤيته حول اإلصابة 

ونسبة احتياج الالعب للتدخل الجراحي.

روما/االستقالل:
أكد بيبي ماروتا، المدير التنفيذي إلنتر ميالن، أن الدنماركي 
كريستيان إريكسن، نجم وسط الفريق، قد يغادر صفوف 

النيراتزوري في فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.
ويواجه إريكس���ن صعوبات كبيرة في حجز مكان أساس���ي 
بإنتر ميالن، منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي، في 

ظل خروجه من حسابات مدربه أنطونيو كونتي.
وق���ال ماروتا ف���ي تصريحاته قب���ل مباراة إنت���ر وتورينو: 
"إريكس���ن؟ أجاب كونتي عن هذا بطريقة ش���املة، أود أن 
أضي���ف فقط أنه ال يج���وز لنا أبًدا حج���ز أي العب إذا طلب 

الرحيل".
وأضاف "إريكسن يتصرف كمحترف، سيتعين علينا إجراء 
التقييمات الصحيحة، وهو اآلن متاح لكونتي الذي يجب أن 

يستخدمه من أجل الفريق".
وعما إذا كان إريكسن طلب منه الرحيل، قال ماروتا "ال، 
لكن في اللحظة المناسبة سنحاول عمل التقييمات 

الصحيحة".

اإلنتر يعرض 
إريكسن في 

ميركاتو الشتاء

»بيكيه« يغيب 
عن برشلونة لمدة 

3 إلى 4 أشهر

دي ليخت: يوفنتوس يطبق نفس خطة أياكس
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قوات االحتالل اإلس���رائيلي.  ووفرت ش���رطة 
ا  االحتالل الحماية الكاملة للمس���توطنين بدًء
من دخولهم عبر ب���اب المغاربة، وتجولهم في 
أنح���اء متفرقة من باحاته، وحتى خروجهم من 

باب السلسلة.
وذك���رت دائ���رة األوقاف اإلس���المية بالقدس 
المحتل���ة أن 53 مس���توطًنا بينهم المتطرف 
"غلي���ك" اقتحم���وا المس���جد األقص���ى على 
مجموع���ات، ونفذوا ج���والت اس���تفزازية في 
س���احاته، وتلق���وا ش���روحات ع���ن "الهيكل" 

المزعوم.
وخالل االقتحام، أدى المس���توطنون طقوًس���ا 
تلمودية ف���ي باحات األقص���ى، وتحديًدا في 

منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.
وتواصل شرطة االحتالل المتمركزة على أبواب 
األقصى فرض إجراءاتها المشددة على دخول 
بطاقاتهم  وتحتجز  للمس���جد،  الفلسطينيين 

الشخصية قبيل دخولهم للمسجد.
وكانت ما تس���مى "جماعة تراث جبل المعبد" 
أرس���لت رس���الة إل���ى وزي���ر األم���ن الداخلي 
اإلسرائيلي عمير أوحانا، طلبت فيها أن "َيسمح 

لطالب المدارس الديني���ة التوراتية بالمكوث 
في المس���جد األقصى طوال الفت���رة المتاحة 
لالقتحامات، والتي باتت تبلغ خمس س���اعاٍت 

ونصٍف يومًيا من أيام األحد حتى الخميس".
ويقتحم المس���توطنون باحات األقصى يومًيا 
)عدا الجمعة والس���بت( على فترتين صباحية 
تبدأ م���ن الس���اعة 7:00 بالتوقي���ت المحلي، 
وتنتهي عند ال� 10:30 صباًحا، ومس���ائية من 

الساعة 12:30 وتنتهي عند الساعة 14:00.
في الس���ياق ذاته، اعتدى مس���توطنون أمس 
األح���د، عل���ى مواطن مس���ن ونجله ف���ي قرية 
شوشحله جنوب بلدة الخضر في محافظة بيت 

لحم.
وأف���اد المواط���ن مهن���د ص���الح أحد س���كان 
شوشحله، بأنه كان برفقة والده المسن يرعيان 
األغنام ف���ي أراضي القرية، وفج���أة هاجمهم 
"اليعازر"  مستوطنون مسلحون من مستوطنة 
ورش���قوهم بالحجارة، وحاول���وا إجبارهم على 
مغادرة أرضهم، تحت تهديد السالح، إال أنهم 

تصدوا لهم.
وقال ص���الح، إنه يتعرض بتك���رار العتداءات 

به���دف  والمس���توطنين،  االحت���الل  ق���وات 
إجب���ار العائلة على ت���رك أراضيها في خطوة 

تستهدف االستيالء عليها.
اإلس���رائيلي،  كما أخطرت س���لطات االحتالل 
امس األح���د، بوقف البناء في بئ���ر للمياه، في 
بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واس���تولت على 

آلة حفر.
وأفاد الناش���ط أحمد صالح، أن قوات االحتالل 
سلمت المواطن أحمد رزق عيسى إخطارا بوقف 
البن���اء في بئر للمياه يش���يده في منطقة "واد 
االبيار" المحاذية لمس���توطنة "افرات"؛ بدعوى 

عدم الترخيص.
وأضاف صالح أن االحتالل اس���تولى على حفار 
يدوي" كمبريسة"، إضافة إلى تحويل المواطن 

لمحكمة عسكرية بتاريخ 2020-11-30.
والى ذلك، وضع مستوطنون، أمس األحد، بيوتًا 

متنقلة في أراضي قرية بورين جنوب نابلس.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان في ش���مال 
الضف���ة الغربية غس���ان دغلس: إن ش���احنة 
كبي���رة تقل عددا من "الكرفانات" وصلت امس 
إلى أراٍض تقع ش���مال قرية بوري���ن والقريبة 

من مس���توطنة "براخ���ا"، وبدأت بإن���زال تلك 
الكرفانات.

وتشتد المحاوالت اإلس���رائيلية التي يقودها 
المس���توطنون بحماي���ة من ق���وات االحتالل 
للس���يطرة على مزيد م���ن األراض���ي لمصالح 
المشاريع االس���تيطانية وفي خدمة مخططات 
الضم )الس���لب والنه���ب( التي ل���م تتوقف 

ميدانيًا رغم الحديث عن تعطيلها رسميًا.
صادقت حكومة االحتالل "اإلس���رائيلي"، على 
بناء العشرات من الوحدات االستيطانية غرب 

مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة.
وذكر ما يسمى بمس���ؤول مستوطنات شمال 
الضف���ة الغربي���ة "يوس���ي داغ���ان"، أن���ه تم 
التوقيع على عقد لبناء العشرات من الوحدات 

االستيطانية غرب نابلس.
وقال "داغ���ان": أن األس���بوع الماضي ش���هد 
التوقي���ع عل���ى عق���د لبن���اء ح���ي جديد في 
مس���توطنة "ش���افي ش���ومرون" غربي نابلس 

والذي يضم 32 وحدة استيطانية."
المذكورة تش���هد  وأضاف: "أن المس���توطنة 
أعلى معدل نمو سكاني مقارنة بالكيان بمعدل 

نمو يصل الى %9 سنويًا."
ولفت "داغان" إلى أنه متمس���ك بحلمه بجلب 
ملي���ون يهودي للس���كن في منطقة ش���مال 

الضفة.
وفي س���ياق أخ���ر، ش���نت طائ���رات االحتالل 
الصهيوني، فجر امس األحد، سلس���لة غارات 

على أهداف مختلفة في قطاع غزة.
وأفاد مصدر محلي أن "الطائرات ش���ّنت غارات 
جّوية عّدة اس���تهدفت 5 مواق���ع ونقاط رصد 
لحماس ف���ي مناطق مختلفة ف���ي قطاع غزة"، 
مؤكدا أّن "القصف أحدث أضراًرا، دون تسجيل 

إصابات".
وذكر المصدر أّن "القصف اس���تهدف موقعا 
لكتائب القّس���ام، بمنطقة الشيخ عجلين في 
غ���رب مدينة غ���زة، ونقطة رصد ف���ي منطقة 
الشجاعية )شرق(، وموقعا آخر جنوب المدينة، 
كما اس���تهدف موقعي���ن للقّس���ام في خان 
يونس ورفح جنوب القطاع ما أس���فر عن أضرار 

متفاوتة".
والليل���ة قبل الماضية، أعلن االحتالل س���قوط 

صاروخ أطلق من غزة، على عسقالن المحتلة.

طولكرم/ االستقالل: 
جرفت آليات االحتالل العسكرية أراضي زراعية في 

قرية فرعون قضاء طولكرم. 
وأفادت مص���ادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت 
المنطقة الجنوبية لبلدة فرعون، وش���رعت بعمليات 

تجريف في المنطقة. 
وأوضحت المص���ادر أن الجرافات خّربت طريقا في 
المنطق���ة إلى جانب تجريف مس���احات شاس���عة 
منه���ا. و"َفرُعون" قرية فلس���طينية ف���ي محافظة 
طولكرم بالضف���ة الغربية تقع تحديدًا إلى الجنوب 
من المدينة على بعد حوالي 2 كم من مركز المدينة. 
وتبلغ مس���احة قرية فرع���ون اإلجمالية 8800 
دونم تقريب���ًا، ولم يبق منه���ا إال النصف بعد 
االحتالل اإلسرائيلي لفلس���طين، علمًا أن قطر 

القرية يبلغ 2.5 كم. 
وتبلغ مس���احة األراضي التي عزلت بواس���طة جدار 
الفص���ل العنص���ري 1300 دونم، وه���ي عبارة عن 
أراض���ي زراعي���ة مزروع���ة بالزيت���ون والحمضيات 
واللوزي���ات، وحوالي 2100 دونم تم تجريفها وخلع 

األشجار منها وإقامة جدار الفصل عليها.
 وتسبب جدار الفصل العنصري الذي بدأ االحتالل 
بإنش���ائه عام 2004 بتدمير مس���احات واسعة من 
األراض���ي الزراعية في الضف���ة ومصادرة 164780 

دونما. 
وامتدت هذه المس���احات من قرية زبوبا في شمال 
الضفة إلى قرية مس���حة جنوب مدين���ة قلقيلية، 
وقدرت مس���احة األراضي التي س���يتم مصادرتها 
لصالح الجدار 1.61 مليون دونم عند اكتمال الجدار. 

وينتهك الجدار الحقوق األساس���ية لحوالي مليون 
فلس���طيني، ما اضطر اآلالف منهم إلى استصدار 
تصاري���ح خاصة من قوات االحتالل للس���ماح لهم 
بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم. 
كما خلف الجدار أثارًا س���لبية عميقة على العملية 
التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرسين 
الوص���ول إل���ى مدارس���هم، مم���ا أرب���ك العملية 

التعليمية في العديد من المدارس. 
وتتعرض عدة مناطق ف���ي الضفة الغربية وخاصة 
في األغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة 
متواصلة بهدف مصادرة مزيد من األراضي وش���ق 
طريق اس���تيطانية وتهجير السكان. ووصف عام 
2020 بأن���ه عام الذروة ف���ي تعزيز خطط البناء في 

المستوطنات وخاصة المنعزلة.

االحتالل يجرف أراضي زراعية في طولكرم

جنيف/ االستقالل: 
اس���تنكر المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنسان 
اعتقال األجهزة األمنية الناشط نزار بنات من منزله 
ف���ي بلدة "دورا" في الخليل جن���وب الضفة الغربية 

المحتلة.
وأكد المرص���د الحقوقي الدولي مق���ره جنيف في 
تصريح وصل "االس���تقالل" أّن "هذا السلوك يمثل 
صفعة لحري���ة ال���رأي والتعبير، وتقليًص���ا جديًدا 
للمس���احة الضيق���ة من الحري���ات المدني���ة التي 
تمنحها السلطة للفلسطينيين في الضفة الغربية".

وبحسب متابعة األورومتوسطي، فقد اعتقل جهاز 
"األمن الوقائي" "بنات" ي���وم الخميس 19 نوفمبر/

تشرين الثاني، بعد س���اعات من نشره فيديو على 
صفحته في "فيس بوك" انتقد فيه عودة العالقات 
بين الس���لطة الفلس���طينية و"إس���رائيل"، ومددت 
النيابة العامة في الخليل السبت توقيفه 48 ساعة 

بدعوى اس���تكمال التحقيقات على خلفية اتهامه 
ب�"ذم الس���لطات العامة"، ودخ���ل "بنات" منذ لحظة 

اعتقاله في إضراب مفتوح عن الطعام.
وذكر المرصد أن فريقه القانوني تابع الفيديو الذي 
نشره الناش���ط "بنات" عبر صفحته في "فيسبوك"، 
وخلص إلى أّن "بنات" اعتقل بشكل تعسفي، إذ لم 
يصدر عنه أي تجاوز قانوني ُيوجب توقيفه بتهمة 
"ذم الس���لطات العام���ة"، ولم يتع���د خطابه حاجز 
النقد المش���روع لشخصيات مس���ؤولة في السلطة 

الفلسطينية.
وأش���ار األورومتوس���طي إلى تعّرض الناشط "نزار 
بنات" على مدار الس���نوات الست الماضية أكثر من 
م���رة لالعتقال واالس���تدعاء والمالحقة من األجهزة 
األمنية في الضفة الغربية، كان آخرها في أغسطس 
من العام الج���اري، وكانت جميعه���ا على خلفيات 

تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

ولفت إلى أّن "السلطة الفلسطينية تسعى من خالل 
االستهداف المتكرر للناش���ط "بنات" إلى تقديمه 
كنموذج لما س���يتعرض له كل من يفكر بانتقادها 
أو معارضته���ا، في إطار سياس���ة الترهيب األمنية 
التي تنتهجها السلطة ضد النشطاء والمعارضين 

في الضفة الغربية".
وشدد األورومتوسطي على أّن حرية الرأي والتعبير 
هي إحدى الركائز األساسية ألي مجتمع مدني، وأن 

المساس بإحدى تلك الركائز أمر ال يمكن قبوله.
وعّبر المرصد في الوقت نفسه عن استيائه الشديد 
م���ن تصاعد عمليات االعتقال داخل الضفة الغربية 
بحق األفراد والنش���طاء على خلفي���ة تعبيرهم عن 

آرائهم في القضايا اليومية.
وأكد على واجب الس���لطة الفلس���طينية في حماية 
تلك الحقوق وتوفي���ر الضمان���ات الكافية لألفراد 

لممارسة حقوقهم دون أي تقييد أو مالحقة.

عمان/ االستقالل: 
أعلنت س���فارة دولة فلس���طين في عمان عن إغالق أبوابها وعدم تمكنها من استقبال 
المراجعين حتى إش���عار آخر، وذلك بع���د ثبوت إصابة عدد من العاملين في أقس���ام 

السفارة المختلفة بفيروس كورونا المستجد.
وصّرح مصدر مسؤول في الس���فارة أن هذا االجراء يأتي ضمن االحتياطات االحترازية 
والوقائية التي تتخذها سفارة دولة فلسطين لدى المملكة األردنية الهاشمية حفاظا 

على حماية وسالمة العاملين والموظفين في السفارة والمراجعين والزائرين.
وقال المصدر انه س���يتم االعالن عن موعد استئناف العمل في السفارة وفتح أبوابها 
من جديد عبر موقعها االلكترون���ي والمنصة االلكترونية الخاصة بها لتمكين كل من 
له مصلحة من اس���تكمال معامالته وطلباته واحتياجاته ذات الصلة بأقس���ام ومكاتب 
الس���فارة المختلفة. وأعرب المصدر عن تمنياته بالسالمة لألردن ملكا وحكومة وشعبا 

ولجميع المتواجدين على أراضي المملكة األردنية الهاشمية وشعوب العالم كافة.

إغالق السفارة الفلسطينية 
في عمان بسبب »كورونا«

األورومتوسطي: اعتقال الناشط بنات ترسيخ لسياسة الترهيب

ام الله/االستقالل:
أعلنت هيئة شؤون األس����رى والمحررين، امس األحد، 
ع����ن إصابة األس����ير عماد عب����د الخالق أب����و رموز )46 
عاما( م����ن مدينة الخليل، بورم س����رطاني في منطقة 

الخصيتين.
وأوضحت الهيئة، أن األس����ير أبو رم����وز المعتقل منذ 

العام 2004، والمحكوم بالس����جن 25 عاما ويقبع حاليا 
في س����جن عوفر، يعاني من أوجاع شديدة في منطقة 
الورم، وأجريت له صورة طبقي����ة مكان الورم قبل نحو 
أسبوع لمعرفة مدى انتشار المرض ولم يزود بالنتيجة 

حتى اللحظة.
وأضافت، أن األس����ير يعاني أيضا من مشاكل وأوجاع 

بالكل����ى، وال تق����دم له أدن����ى أنواع الرعاي����ة الصحية 
الالزمة. وأش����ارت الهيئة، إلى أن عدد األسرى المرضى 
في س����جون االحتالل قرابة )700( أس����ير بحاجة إلى 
تدخ����ل عالجي عاج����ل، بينهم مصابون بالس����رطان، 
وعش����رات األس����رى الذين يعانون من أمراض خطيرة 

ومزمنة مختلفة.

هيئة األسرى: إصابة األسير عماد أبو رموز بالسرطان

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أفرجت قوات االحتالل، مس����اء أم����س األحد، عن نائب مدير 
أوقاف القدس د. ناجح بكيرات بشرط اإلبعاد عن مكان عمله 

في البلدة القديمة لمدة ستة أشهر.
وكانت ش����رطة االحتالل اعتقلت الشيخ بكيرات ظهر امس 
عند خروجه من مكتبه الكائن خارج باب السلسلة أحد أبواب 
المسجد األقصى، علًما أن سلطات االحتالل أبعدته منذ نحو 

3 أسابيع عن األقصى ومحيطه لمدة 6 أشهر.
إل����ى ذلك أف����رج جيش االحتالل، مس����اء ام����س، عن الفتى 
نور الدين مش����عطي، بعد س����اعات م����ن اختطافه من قبل 

مستوطن.
وكان مستوطنون قد هاجموا مجموعة من الفتية في قرية 
بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأكد منسق اللجنة الش����عبية للدفاع عن أراضي بيت دجن 
نصر أبو جيش، أن مس����توطنين الحقوا مجموعة من الفتية 
والش����بان بالقرب من خيمة االعتصام المقامة احتجاجا على 

البؤرة االستيطانية الجاثمة على أراضي بيت دجن.
وأض����اف أن المس����توطنين أطلقوا األعي����رة النارية باتجاه 
الش����بان، وتمكنوا م����ن اختطاف أحدهم ونقل����ه إلى البؤرة 

االستيطانية.

االحتالل يفرج عن الشيخ 
بكيرات والفتى مشعطي 
بعد ساعات من احتجازهما

ع�سرات امل�ستوطنني ..
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كانبرا/ االستقالل:
تس���ببت كذب���ة عامل بيت���زا مصاب بفي���روس »كورونا« إل���ى إغالق والية 
جنوبي أس���تراليا، لستة أيام ووقف الرحالت الجوية إلى خامس أكبر المدن 

األسترالية.
حيث قامت س���لطات والية جنوبي أستراليا بفرض حالة إغالق بسبب كذب 

عامل بيتزا مصاب بمرض فيروس »كورونا« بشأن صلته بمطعم للبيتزا.
وبحسب تصريحات المسؤولين فإنه كان باإلمكان تجنب اإلغالق لو أن عامل 
البيتزا اعترف بحقيقة أنه عمل في المطعم، غير أن الرجل قال إنه ذهب إلى 

المطعم لشراء البيتزا فقط.
كما طلب رئيس وزراء الوالية من الحكومة الفيدرالية وقف الرحالت الجوية 
الدولية إلى أدياليد، خامس أكبر مدينة في أستراليا من حيث عدد السكان، 

بحسب ما نقل موقع »بي بي سي«.
وبدأ س���ريان اإلغالق الصارم على مس���توى الوالية يوم األربعاء 18 نوفمبر/
تشرين الثاني، بعد رصد 36 حالة إصابة، منها أولى حاالت انتقال للعدوى 

بين سكان الوالية منذ إبريل/نيسان الماضي.
ولم تفصح الشرطة عن هوية الرجل، لكنها قالت إنه كان يعمل في مطعم 

»وودفيل بيتزا بار« بعاصمة الوالية أدياليد

عامل بيتزا يتسبب بعزل 
مليون شخص بمنازلهم

) APA images(   حطاب فل�شطيني يقطع احلطب ويجهز لبيعه  يف ور�شته بقطاع غزة 

تكساس/ االستقالل:
أظهرت دراس���ة، أن نوعًا م���ن الخفافيش 
مصاص���ة الدماء، المريض���ة، تطبق التباعد 
االجتماعي؛ إذ تعزل نفسها عن الخفافيش 

السليمة حتى تتحسن صحتها.
وكون الخفافيش المته���م األول في نقل 
فيروس )كورونا( المس���تجد إلى اإلنس���ان، 

يبدو األمر مثيرًا للجدل.
"أظه���رت األبحاث الس���ابقة، نتائج مماثلة 
مع حيوان���ات مختلفة في بيئ���ة معملية، 
لك���ن الحص���ول عل���ى نف���س النتائج في 
البري���ة كان رائًعا حًقا"، كم���ا يقول باحث 
ما بعد الدكتوراه ف���ي جامعة والية أوهايو 
األمريكي���ة، )س���ايمون ريبرج���ر(، المؤلف 
الرئيس���ي للدراسة، والتي ُنشرت في مجلة 

.)Behavioral Ecology(
أكمل )ريبرجر(، أن���ه من المثير حًقا أن نرى 
أن التجارب في المختبر وفي البرية تعطي 
نفس النتائ���ج، إذ أن هناك تقارير مماثلة 
م���ن الفئران، وجدوا أنها تتصرف بش���كل 
مش���ابه للخفافيش مصاصة الدماء، وأيًضا 

الحشرات االجتماعية والكركند.
في أبريل 2018، س���افر باحثون من جامعة 

والية )أوستن( األمريكية وجامعة )تكساس( 
في )أوس���تن( إلى بليز، حيث وجدوا شجرة 
مجوفة بها مس���تعمرة خفافيش مصاص 
دماء، وقاموا بس���د كل مخرج من الش���جرة 
باستثناء واحد واس���تخدموا شبكة يدوية 

لتغطية هذا المخرج.
التقط الفري���ق 31 أنثى م���ن الخفافيش 
المصاص���ة للدماء وحق���ن 16 منها بمادة 
جعلتها تشعر بالمرض ولكنها لم تصيب 

الخفافيش بالمرض.
دخلت المادة بعد 3 ثالث ساعات واستمرت 
حوالي م���ن 6 إلى 12 س���اعة، قاموا بحقن 
المجموعة الضابطة األخرى من الخفافيش 
بمحل���ول ملحي كعالج وهم���ي، بعد ذلك، 
قاموا بلصق أجهزة استش���عار الكمبيوتر 
المصغ���رة عل���ى ظه���ر كل خف���اش قبل 

إعادتهم إلى منازلهم.
يق���ول )ريبرجر( بدأت المستش���عرات في 
جمع البيانات عن جماعة الخفافيش، حيث 
تس���اهم هذه الحقائب الصغيرة المثبتة 
على الظه���ر في معرفة التط���ورات لحظة 
بلحظة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

وأض���اف أيضًا أن مثل ه���ذه التكنولوجيا 

ستس���اعد الباحثي���ن في الحص���ول على 
مجموعات بيانات غنية وفهم أعمق لعواقب 

انتشار هذا العامل الممرض في السكان.
تاب���ع الباحث���ون لمدة ثالثة أي���ام، حركات 
الخفافيش واللقاءات االجتماعية في الوقت 
الفعلي خالل فترة العالج التي استمرت 6 

ساعات.
وجد العلماء أن الخفافيش المريضة أمضت 
25 دقيق���ة أقل ف���ي التفاع���ل والتواصل 
االجتماعي مع 4 خفافيش أقل من زمالئها 

األصحاء خالل فترة العالج.
كان لدى الخفافيش السليمة فرصة بنسبة 
49 % لالرتباط مع خفاش سليم، في حين 
أن الخفافيش المريضة لديها فرصة 35 % 

فقط لالرتباط بخفاش مريض آخر.
بينما ترتب���ط خفافيش التحكم عادة لمدة 
15 دقيقة في الس���اعة، ترتبط الخفافيش 
المريضة والصحية لم���دة 10 دقائق فقط 

كل ساعة.
أشار )ريبرجر( إلى زيادة في النوم وانخفاض 
ف���ي الحركة ل���دي الخفافي���ش المريضة، 
وبذلك يمكن للتغييرات في الس���لوك أن 

تغير حًقا كيفية انتشار العامل الممرض.

هراري/ االستقالل:
لقي رجل مس���ن مصرعه بطريقة مؤلمة ومأساوية 
عندما اقتحم قطيع م���ن الضباع كوخه فى منطقة 
تش���يرومانزو الريفية بوس���ط زيمبابوي بينما كان 

نائما.
وقالت السلطات إنه عثر على الرجل المسن، تنداي 
ماسيكا، البالغ من العمر 87 عاما على بعد 1000 قدم 
من كوخه المبني من الطين والخشب، مشيرة إلى أن 

الحادث وقع ليلة االثنين الماضي.
ووفقا للسلطات، فإنه عندما اكتشف القرويون جثة 
ماسيكا، كان النصف السفلي منها مفقودا، بحسب 

ما ذكرت شبكة "سي إن إن" اإلخبارية األميركية.
وقال المتحدث باسم هيئة إدارة المتنزهات والحياة 
البرية ف���ي زيمبابوي، تيناش���ي ف���اراو، إن حراس 
المتنزهات يبحثون حاليا عن الضباع التي هاجمت 

ماسيكا في محاولة "للقضاء عليها".

وأكد فاراو هجوم الضب���اع القاتل في تغريدة على 
تويت���ر، حيث كت���ب قائال: "قتل رجل مس���ن عمره 
87 عاما وكان يعي���ش منفردا على يد مجموعة من 

الضباع في تشيرومانزو".
وأض���اف أن الرجل المس���ن "كان نائم���ا في كوخه 
عندما وقع الحادث المؤس���ف. وتم جره خارج كوخه 
لحوالي 300 متر، حيث كان الجزء السفلي من جسمه 
مفقودا. كانت عالمات سحب وجر الضباع له مرئية".

ويعتقد أن نفس قطيع الضباع، ويعتقد أنه مكون 
م���ن 6 ضباع، كان مس���ؤوال عن سلس���لة الهجمات 

األخيرة على الماشية والماعز في المنطقة.
 وقال فاراو إنه تم حث السكان المحليين على توخي 
اليقظة وتجنب التح���رك ليال وإغالق جميع األبواب 
والنوافذ حتى يتم القبض على الحيوانات القاتلة، 
إلى أن يتم تعق���ب الحيوان���ات الضارية والقضاء 

عليها.

وأوضح فاراو أن هجمات الضباع ليست شائعة خالل 
فصل الصيف، مش���يرا إلى أن مثل هذه الهجمات 
تحدث عادة في هذا الوقت من العام ألنها األشهر 
األكثر جفافا ف���ي العام، حيث يصبح الطعام والماء 
نادرا، لذا تتحرك الحيوانات في مجموعات لمسافات 

طويلة بحثا عن الطعام.
وأك���د فاراو إن ه���ذا الهجوم هو الح���ادث 60 الذي 
يروح ضحيته إنسان على أيدي حيوانات برية خالل 
هذا العام وحده، معتبرا أن الس���بب يتعلق بالصراع 
البشري على الحياة البرية وتدمير موائل الحيوانات 
بس���بب التغي���ر المناخي، مش���يرا إل���ى أن نصف 
الحوادث تتعلق باألفيال، بينما تتعلق ثالثة منها 

على األقل بأسود.
وق���ال إن الضباع معروف أيضا بش���ن هجمات ضد 
البشر، مسترجعا حادثة وقعت العام الماضي قتل 

فيها شقيقان صغيران أثناء قطف الفاكهة.

قطيع ضباع يجر رجال من منزله ويأكل نصفه بأفريقيا

نيويورك/ االستقالل:
ركض رجل كفيف مس���افة 5 كيلومترات في سنترال بارك بنيويورك دون االعتماد على كلب أو 
مس���اعدة بشرية وذلك باالس���تعانة فقط بالذكاء االصطناعي عبر سماعات موضوعة في هاتف 

ذكي.
وقال توماس بانيك )50 عاما( الذي فقد بصره في مطلع العشرينات من عمره بسبب حالة وراثية 
ويدير حاليا مدرسة للكالب المستخدمة لمساعدة المكفوفين: "أكثر شيء أمانا لرجل كفيف هو 

أن يظل في مكانه لكنني ال أظل في مكاني".
وسأم الرجل الشغوف بسباقات الماراثون من االستعانة بكالب بطيئة لهدايته الطريق، وقرر منذ 

نحو عام إيجاد وسيلة للركض بمفرده.
وتحول بانيك الذي يؤمن بأن اإلنسان "ولد ليركض" إلى غوغل إليجاد وسيلة للهاتف كي "يدله 

على الطريق".

بيروت/ االستقالل:
قالت تقارير لبنانية ان عشرات السجناء فروا من سجن بعبدا شرق بيروت ، وان 
قوى األمن تطوق المنطقة، فيما ذكرت وس���ائل إعالم أن 5 سجناء لقوا حتفهم 

بحادث سير أثناء الهروب.
وبحسب روسيا اليوم ، يقدر عدد السجناء الهاربين ب� 69 سجينا.

وتمكنت قوات األمن من القبض على عدد من الفارين، ذكرت وس���ائل إعالم أن 
عددهم 8.

وقالت قناة ال�”OTV” انه “قتل خمسة مساجين وجرح اثنين بعد هروبهم من 
سجن بعبدا واصطدامهم مركبتهم بشجرة.

وكانت غرفة “التحكم المروري” أعلنت في وقت سابق “وقوع عدد من االصابات 
نتيجة اصطدام مركبة بشجرة على طريق عام الحدث قرب المجلس الدستوري”، 
والحًق���ا عادت وأفادت بأّنه “إلحاقًا للحادث المروري على طريق عام الحدث قرب 

المجلس الدستوري نتج عنه جريح و 5 قتلى”.

هربوا من سجن لبناني.. 
فقتلتهم شجرة !

رجل كفيف ركض 5 كيلومترات منفردًاالمتهمة بتفشي كورونا.. الخفافيش تطبق التباعد االجتماعي

االستقالل/ وكاالت:
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل االجتماعي لسمكة بوجه يشبه وجه اإلنسان بشكل كبير، 

وسببت السمكة  دهشة المغردين.
وعلقت صحيفة “TheSun” البريطانية على مقطع الفيديو عبر حس���ابها الرس���مي على تويتر. 

»إنها حورية بحر حقيقية«.
 وانتش���ر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل االجتماعي، والقى ردود أفعال عديدة من قبل 

المغردين.

سمكة بوجه إنسان.. حورية بحر حقيقية


