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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية، مساء 
امس الثالثاء، ش���ابين فلس���طينيين، 
بزعم تس���للهما م���ن الس���ياج األمني 

لحدود قطاع غزة.
وبحس���ب مواق���ع للمس���توطنين، فإن 

المعتقلي���ن ل���م يك���ن بحوزتهما أي 
أسلحة، ونقال للتحقيق.

فيم���ا ذك���رت مص���ادر محلي���ة بغزة، 
أن ق���وات االحت���الل على حدود ش���رق 
قناب���ل ضوئية في  ألق���ت  خانيونس 

سماء المنطقة.

االحتــالل يعتقــل شابيــن
 علــى حــدود غــزة

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
الفلس���طينيين  المواطني���ن  عش���رات  أصي���ب 
باالختن���اق، ام���س الثالث���اء، جراء استنش���اقهم 
الغاز المس���يل للدم���وع، أطلقه جي���ش االحتالل 

اإلسرائيلي، خالل قمع مسيرة منددة باالستيطان 
اإلس���رائيلية، في منطق���ة األغوار  والممارس���ات 
الشمالية. واصيب 24 مواطًنا بالرصاص المطاطي 
واالختن���اق والرضوض امس الثالث���اء بقمع قوات 

االحتالل اإلس���رائيلي مس���يرة كانت متجهة نحو 
خربة حمص���ة الفوقا باألغوار الش���مالية المحتلة. 

وذكرت مص���ادر محلي���ة، أن قوات 
كبيرة م���ن الجيش االحتالل، منعت 

86  مستوطًنا يقتحمون األقصى

إصابات بقمع االحتالل مسيرة ضد االستيطان 
باألغوار وتجريف أراٍض زراعية غرب رام الله

اسطنبول / االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة حماس موسى أبو مرزوق 
أن الوح���دة الوطنية والش���راكة الفلس���طينية الخيار الوحيد 

الصحة: 17 حالة وفاة و1946 
إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أبو مرزوق: فتح تريد جرنا إلى 
ما يرفضه المجموع الوطني

رام الله- غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة الثالثاء، عن تس����جيل 17 حالة وفاة، و1946 

إصاب����ة جديدة بفيروس »كورونا« بع����د فحص 6964 عينة في 
القدس والضفة الغربي����ة المحتلتين وقطاع غزة، باإلضافة إلى 

منظمة حقوقية تحذر من الضم الفعلي 
لمناطق »ج« ومشاريع عزل القدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "يس���رائيل هيوم" العبرية، عن التوصل إلى اتفاق لدخول 
المصلين اإلماراتيين والبحرينيين الذين يزورون المسجد األقصى من البوابات 
الس���بعة التي يدخل منه���ا الفلس���طينيون، وليس من ب���اب المغاربة الذي 

صحيفة عبرية: االتفاق مع السلطة لتسهيل 
دخول اإلماراتيين والبحرينيين لألقصى

 فصائل المقاومة تحذر االحتالل من المماطلة بإدخال المعدات الطبية لغزة
غزة/ االستقالل:

حمل���ت فصائل المقاومة الفلس���طينية في قطاع 
غزة، امس الثالثاء، االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية 

الكاملة عن حياة وسالمة أبناء شعبنا الفلسطيني، 
وعليه أن يتحمل التداعي���ات المترتبة على منعه 
ادخال المس���تلزمات الصحي���ة لمواجهة فايروس 

كورون���ا، مش���يرة إلى أنها لن تقبل بموت ش���عبنا 
م���ن الوباء، وكُل الخي���ارات مفتوحة 
إذا ما تعرض شعبنا للخطر من جراء 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذرت منظمة »عير عميم » لحقوق االنسان من خطورة األيام الباقية من حكم 
الرئي���س األمريكي دونالد ترم���ب، ومصادقة الحكومة اإلس���رائيلية وبتمرير 
العديد من المخططات االس���تيطانية االستراتيجية منها، وخاصة تلك التي 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن رئيس وزراء اإلس���رائيلي "بنيامي���ن نتنياهو" أمس 

الثالثاء، عن نيت���ه زيارة "تاريخية" للبحرين 
خالل األي���ام القريبة القادم���ة. وذكر موقع 

موقع عبري: »نتنياهو« 
سيزور البحرين قريبًا

نادي األسير: االحتالل استغل حدثًا 
اعتياديًا في سجن عوفر لقمع األسرى

 رام الله/ االستقالل: 
كش���ف رئيس نادي األس���ير قدورة فارس أن ما حدث في 
سجن عوفر هو مشادة كالمية تحدث كل يوم بين األسرى 

والسجانين، واالحتالل استدعى على إثرها قوات المتسادا 
التي قامت بقمع األس���رى. وقال فارس في 
تصريح���ات إذاعية إن »إدارة الس���جن كان 

الصحة بغزة: رفعنا قدرة األسرة المخصصة لمرضى كورونا إلى 150 سريًرا

رام الله/ االستقالل: 
قالت مجموع���ة "محامون من أجل العدال���ة" إن األجهزة 

الفلس���طينية  للس���لطة  التابعة  األمني���ة 
أفرجت الثالثاء عن الناشط ضد الفساد نزار 

اإلفراج عن الناشط نزار 
بنات من سجون السلطة 

األردن يؤكد رفض تغيير الوضع 
القائم في المسجد األقصى المبارك
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اسطنبول / االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس����ي لحركة حماس موسى أبو مرزوق 
أن الوح����دة الوطنية والش����راكة الفلس����طينية الخيار الوحيد 

لحماس.
وقال أبو مرزوق خالل تصريحات صحفية امس :" ال يوجد خيار 
آخر عن الوحدة والوطنية والش����راكة السياسية وتطوير ذاتنا 

في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية".
ولفت إلى أن حركة فتح تريد جر الكل الفلس����طيني إلى مربع 
التسوية السياسية، وقلنا ال ذلك ألن المجموع الوطني يرفض 

ذلك وعمر هذه التجربة فاشل.
وأشار إلى حركة فتح تمسكت بحوارات القاهرة األخيرة بشرط 
إج����راء االنتخابات بالتتابع بدءا بالتش����ريعية ثم الرئاس����ية 

ورفضت خيار المجموع الوطني بإجرائها متزامنة.
وأضاف أبو مرزوق :"السلطة الفلسطينية تريد أن تعيد تأهيل 
نفسها من أجل تقديم هذا الوضع للمجتمع الدولي لالعتراف 

بها بعد غياب الشرعيات والضغط األمريكي عليها".
وأكد القي����ادي بحركة حماس أن الضف����ة الغربية بحاجة إلى 
المقاومة التي هي وحدها تس����تطيع أن توقف االس����تيطان 

وتمنع التطبيع.
وأوضح أن الرئيس األمريكي المنتخب بايدن سيخدم األجندة 
اإلسرائيلية لكن ليس "بمنظور الفوضى" الذي عمل به ترامب.

رام الله- غزة/ االستقالل: 
أعلن����ت وزي����رة الصحة م����ي الكيلة 
الثالثاء، عن تسجيل 17 حالة وفاة، 
و1946 إصاب����ة جدي����دة بفي����روس 
"كورونا" بعد فحص 6964 عينة في 
القدس والضفة الغربية المحتلتين 
وقطاع غ����زة، باإلضاف����ة إلى تعافي 
555 مصاًب����ا، خ����الل ال�24 س����اعة 

الماضية.
وأوضحت الكيلة في تقرير يومي 
للحالة الوبائية وصل "االستقالل"، 
أنه تم تس���جل 8 حاالت وفاة في 
الضفة )3 مواطنين من بيت لحم 
"66، 66، 76" عاًم���ا، 3 مواطني���ن 
من ضواح���ي الق���دس "63، 65، 
66" عاًما، مواطن���ة من جنين 76 
عاًما، مواطن من أريحا 76 عاًما( و6 
حاالت وفاة مدينة القدس، و3 في 

قطاع غزة.
وأضاف����ت أن اإلصاب����ات الجدي����دة 
حس����ب  المحافظات  عل����ى  توزعت 
التالي: الخليل )166(، نابلس )224(، 
محافظ����ة بيت لح����م )89(، قلقيلية 
)80(، رام الل����ه والبيرة )146(، جنين 

)158(، أريحا واألغوار )23(، سلفيت 
)70(، طولك����رم )98(، طوباس )34(، 
قطاع غ����زة )685(، ضواحي القدس 

)38(، مدينة القدس )135(.
وأعلن����ت أن نس����بة التعاف����ي من 
في����روس "كورون����ا" في فلس����طين 
بلغ����ت 82.2%، فيما بلغت نس����بة 
اإلصابات النش����طة 17%، ونس����بة 
الوفيات 0.8% من مجمل اإلصابات.

التعافي،  ح����االت  يخ����ص  وفيم����ا 
فقد س����جلت 284 حالة في الضفة 
)الخلي����ل 54، جنين 36، نابلس 72، 
طولكرم 13، س����لفيت 15، قلقيلية 
38، طوباس 4، أريحا 52(، قطاع غزة 

187، والقدس 84.
ولفتت وزي����رة الصحة إلى وجود 54 
مريًضا في غ����رف العناية المكثفة، 
بينه����م 9 مرض����ى عل����ى أجه����زة 

التنفس االصطناعي.
وأش���ارت إلى أنه بإم���كان المواطنين 
الذين أجروا فحص "كورونا" االستعالم 
عن نتيجة فحوصاتهم من خالل زيارة 
https://result. اإللكترون���ي الموقع 

moh.ps، وإدخ���ال رق���م الهوية، ثم 
الضغط عل���ى مربع )بح���ث(، بعدها 
س���تظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 

ساعة من إجراء الفحص.

أبو مرزوق: فتح تريد جرنا إلى الصحة: 17 حالة وفاة و1946 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
ما يرفضه المجموع الوطني

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
االحت����الل  ق����وات  واس����تدعت  اعتقل����ت 
الثالث����اء، ع����دًدا من  أم����س  اإلس����رائيلي، 
المواطنين، ف����ي مناطق متفرق����ة بالضفة 

الغربية والقدس المحتلة.
فف����ي الق����دس المحتلة، اس����تدعت قوات 
االحت����الل الش����اب ثائر أبو صبي����ح لمقابلة 
مخابراتها في المدين����ة، بعد اقتحام منزله 
ف����ي البل����دة القديم����ة بالق����دس المحتلة 

وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
وأطلق جنود االحتالل قنابل الغاز والصوت 
على بيوت األهالي في حي ضاحية األقباط 

في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.
وف����ي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة 
ش����بان، وهم مجد الخواجا )27 عاًما(، وأحمد 

وائ����ل عفانة )25 عاًما( م����ن مدينة رام الله، 
والش����اب أش����رف الروم )29 عاًما( من مخيم 

قدورة.
واندلع����ت مواجهات بين الش����بان وقوات 
االحت����الل، بع����د أن اقتحم����ت األخيرة حي 
الماصيون ف����ي مدينة رام الله، دون أن يبلغ 

عن وقوع أي إصابات.
كما وأغلق����ت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، 
أمس الثالث����اء، البوابة الحديدية المنصوبة 
عل����ى المدخل الش����رقي لبلدة عي����ن يبرود، 

شمال شرق رام الله.
وأف����ادت مص����ادر محلية، أن إغ����الق البوابة 
تسبب في أزمة مرورية خانقة، وعرقلة حركة 
المواطني����ن المتجهي����ن والمغادري����ن من 
وإلى رام الله، خاصة أن المنطقة هي إحدى 

المداخل الحيوية للمدينة.
وفي نابلس، واقتحم����ت قوة لالحتالل بلدة 
بيت فوريك ش����رقي نابلس، وداهمت منزل 
يوس����ف الجعدة حنني، وترك����ت خراًبا في 

منزله بعد تفتيشه.
المحرر  ق����وات االحتالل األس����ير  واعتقلت 
نس����يم موسى الجعدة، بعد دهم وتفتيش 
منزله في الحارة الش����رقية بالبلدة، علما أنه 

شقيق يوسف الجعدة.
وفي جنين، اعتقلت قوات االحتالل الشاب 
علي مهند مرزوق من جنين أثناء مروره على 

حاجز عسكري قرب مدينة أريحا.
واعتقلت قوات االحتالل الش����اب طارق زياد 
الجمال عن حاجز دوثان قرب جنين، وهو من 

سكان مدينة جنين.

وأصيب عدد من العمال، الليلة قبل الماضية، 
بحاالت اختناق بعد إط����الق قوات االحتالل 
قنابل الغ����از المس����يل للدم����وع، والقنابل 
الصوتي����ة عليهم، بالقرب م����ن جدار الضم 

المقام فوق أراضي قرية رمانة.
واقتحمت قوات االحتالل بلدة سيلة الظهر، 
وبلدت����ي قباطية ومس����لية، وش����نت حملة 

تمشيط واسعة.
وف����ي الخلي����ل، اقتحمت ق����وات االحتالل 
اإلس����رائيلي، بلدة الظاهرية جنوب الخليل، 
وداهمت مخرطة فيها للمواطن إبراهيم غازي 
أبو عالن؛ وعبثت بمحتوياتها، واستولت على 

بعض المعدات، قبل االنسحاب.
وفتش����ت قوات االحتالل منزلي المواطنين 
مكرم عصام أبو عالن، وهش����ام بدر أبو عالن 

وعبثت بمحتوياتهما.
ولفتت مصادر محلية إلى أن االقتحام رافقه 
إط����الق قنابل ص����وت وغاز مس����يل للدموع 

صوب منازل المواطنين.
ا مفاجئا  ونصب جنود االحتالل حاجًزا عسكرّيً
بالقرب من مخيم العروب شمالي الخليل، ما 

أدى إلعاقة حركة السير في المنطقة.
وأف����ادت مصادر محلية أن ق����وات االحتالل 
اعتقلت الفتى أنس أحمد أبو شوش����ة )16 

عاًما( من مخيم العروب.
االعتق����ال  حم����الت  االحت����الل  ويواص����ل 
والده����م والتفتي����ش اليومي����ة، ويتخللها 
إرهاب الس����كان وخاصة النس����اء واألطفال، 
ويندلع عل����ى إثرها مواجهات مع الش����بان 

الفلسطينيين.

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

الخليل/ االستقالل: 
أفرجت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، عن األسير الصحفي والمخرج عبد 
الرحمن ظاهر، بعد ش���هر من االعتقال والتحقيق معه في س���جونها، وذلك بقرار من 

محكمة سالم العسكرية.
 وأفادت رش���ا الس���ايح، زوجة األسير الصحفي ظاهر أن س���لطات االحتالل أفرجت عن 
زوجها أمس الثالثاء. وكانت قد اعتقلت قوات االحتالل الصحفي والمخرج عبد الرحمن 
ظاه���ر يوم الثالثاء المواف���ق 2020/10/27م، بعد مداهمة ش���قته بإح���دى البنايات 
الس���كنية في ش���ارع 16 بمدينة نابلس ش���مال الضفة الغربية المحتل���ة.  ويذكر أن 
الصحفي ظاهر اعتقل ألكثر من شهر لدى أجهزة السلطة بنابلس، بتهمة الذم الواقع 
على السلطة، وأفرج عنه بكفالة الشهر الماضي، بعد 36 يوًما من االعتقال السياسي. 

وكانت محكمة الس���لطة وافقت على قرار اإلفراج، مع تحديد موعد لجلسة محاكمة في 
2020/10/19م، وبكفالة عدلية تجارية لضمان حضوره جلسات المحاكمة. 

االحتالل يفرج عن 
الصحفي عبد الرحمن ظاهر غزة/ االستقالل: 

اس���تنكر مركز "صدى سوش���ال" استمرار 
وإصرار منصة تويتر على إغالق العشرات 
من الحس���ابات الفلس���طينية والمناصرة 

للقضية الفلسطينية.
واعتب���ر المركز ف���ي بي���ان صحفي امس 
الثالثاء، أن ذلك إمعان صريح بانتهاك الجو 
الديمقراطي ال���ذي تدعي المنصة توفيره 
لمس���تخدميها، وانحياز كام���ل لمطالبات 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي والمجموعات 
المناصرة له والمعادية لحقوق اإلنسان في 
فلسطين، التي تقمع وتكبح حرية التعبير، 
الفلسطيني  والمحتوى  السردية  وتحاصر 

بدون وجه حق.

 وذك���ر أنه تم اس���تهداف أكث���ر من 86 
من الحس���ابات الموثقة ووكاالت إعالمية 
معروفة، باإلضافة إلى حس���ابات نش���طاء 
فلسطينيين وعرب؛ بحجة انتهاك معايير 

وشروط الخدمة.
وأش���ار المركز إلى استمرار التحريض على 
العنف تج���اه الفلس���طينيين من جانب 

االحتالل على نفس المنصة.
وأوض���ح أن إدارة تويت���ر أبلغته���م قراًرا 
نهائيًا ب���أن هذه الحس���ابات ت���م اتخاذ 
إج���راء بإغالقها، وأن���ه ال رجع���ة عن هذا 
اإلج���راء، وتصر على حملتها ضد المحتوى 
الفلس���طيني "عل���ى الرغ���م م���ن قي���ام 
المركز بإيضاح وش���رح خصوصية الوضع 

الفلسطيني ومصطلحاته والمشاكل التي 
يواجهها ف���ي لقاء جمع ممثل���ي المركز 
مع مديري السياس���ات والمحتوى لتويتر 
في تموز الفائت، وتواصل معهم بش���كل 
مستمر ألكثر من شهر في محاولة إلرجاع 

الحسابات".
ولفت إل���ى أنه رف���ع قائمة بالحس���ابات، 
باإلضافة إلى رسالة اعتراض على اإلجراءات 
المنتهك���ة لحري���ة التعبي���ر والوص���ول 

للمعلومات.
وج���دد المرك���ز دعوت���ه إلدارة تويتر إلى 
إلغاء ه���ذا اإلجراء، ومراجعة سياس���اتها 
بشأن التعامل مع الحسابات الفلسطينية 

والمحتوى الفلسطيني.

»تويتر« يصر على إغالق العشرات من الحسابات الفلسطينية
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
ح���ذرت منظمة »عي���ر عمي���م » لحقوق 
االنس���ان من خطورة األي���ام الباقية من 
حك���م الرئيس األمريك���ي دونالد ترمب، 
وبتمرير  اإلسرائيلية  الحكومة  ومصادقة 
االس���تيطانية  المخططات  م���ن  العديد 
االس���تراتيجية منها، وخاصة تلك التي 

في القدس المحتلة.
وأوضح���ت المنظمة في تقرير لها أن من 
شأن هذه المخططات أن تقطع التواصل 
الديمغرافي والجغرافي بين أرجاء الضفة 

الغربية المحتلة.
إن »هناك مش���اريع  المنظم���ة  وقال���ت 
اس���تيطانية كان���ت في عه���د اإلدارات 
األمريكية الس���ابقة محظ���ورة وال تحظى 
ب���اي دع���م أو مس���اندة كمخط���ط بناء 
البوابة الش���رقية أو ما أصبح يطلق عليه 
مش���روع »E1« الذي يغلق آخ���ر الدوائر 
االس���تيطانية ح���ول الق���دس ويعزلها 
بالكامل ع���ن الضفة، إضافة لتقس���يمه 

الضفة إلى قسمين شمالي وجنوبي«.
وأشارت إلى أن هذا يعني قطع التواصل 
الجغراف���ي والديمغراف���ي بي���ن جنوب 

الضفة وشمالها.
وأوضحت أن الحديث يدور عن مش���اريع 
قد تص���ادق حكومة بنيامي���ن نتنياهو 
عليه���ا قبل دخ���ول الرئي���س األمريكي 

المنتخ���ب الجدي���د ج���و باي���دن البيت 
األبي���ض مس���تغلة بذل���ك الدع���م غير 
المحدود الذي يقدمه ترمب لالستيطان 
غير الش���رعي في األراضي الفلسطينية 

المحتلة.
ولفتت إلى خطورة مشاريع البنى التحتية 
في المثلث االس���تيطاني ش���مال البلدة 
القديمة من القدس، مستوطنات »التلة 

الفرنس���ية » و«رموت » و«رمات ش���لومو« 
على أراضي العيس���وية وشعفاط، والتي 
يجري توس���يعها وربطها بشبكة الطرق 
والقط���ارات الخفيفة والعرضية بين »تل 
أبيب« والغ���ور في القطاع األوس���ط من 

البالد مروًرا بالقدس.
واس���تهجنت »عير عمي���م » إعالن وزير 
الخارجي���ة األمريكي بومبي���و، في مصنع 

)بس���اغوت(على  بمس���توطنة  للنبي���ذ 
مش���ارف رام الله، إلى مرحل���ة أخرى من 

الضم الفعلي للمنطقة )ج(.
وقالت ان كل هذه الخطط خًطا أحمر حتى 

تم اإلعالن عن خطة ترامب قبل عام.
وأضاف���ت »نح���ن في وقت ح���رج، حيث 
الواليات  الفاشلة في  الحكومات  تسعى 
المتح���دة و«إس���رائيل« للتغطي���ة على 

إخفاقاته���ا العدي���دة ف���ي المع���ارض 
وتظاه���رات القوة التي س���تضر بش���دة 
الفلس���طيني  الش���عبين  بمس���تقبل 
ف���ي  يعيش���ون  الذي���ن  واإلس���رائيلي 

القدس«.
وتابع���ت »يج���ب وقف هذه المش���اريع 
واالستراتيجية،  الخطيرة  االس���تيطانية 
والت���ي تقض���ي على األمل بس���الم على 

أساس حل الدولتين«.
وأوضح���ت أن الع���ام 2020 يمث���ل عاًما 
قياسًيا لهدم المنازل في القدس )يصل 
بالفعل إلى 130 وحدة سكنية(، في عام 
زاد فيه وباء »كورونا« من محنة س���كانها 

في جميع المناطق.
وقال���ت: »حت���ى أولئ���ك الذي���ن ال يرون 
احتمال ح���ل الدولتين في المس���تقبل 
المنظور، يجب أن يش���عروا بالقلق بشأن 
خطورة البناء اإلس���رائيلي على »جفعات 
هامات���وس«، ف���ي ه���ذا الوق���ت وف���ي 

المستقبل«.
وحذرت المنظم���ة الحقوقية من الترويج 
لخطط البناء في جبل أبو غنيم )هار حوما( 
غرب وفي قلنديا شمااًل )عطاروت(، حيث 
تم إيداع خطة بناء كبي���رة في المنطقة 
»E1« في كتل���ة »معاليه أدوميم«، والتي 
ق���دم »عي���ر عمي���م وش���الوم« اعتراًضا 

مشترًكا عليها.

منظمة حقوقية تحذر من الضم الفعلي لمناطق »ج« ومشاريع عزل القدس

عمان/ االستقالل: 
طالبت وزارة الخارجية األردنية بموقف 
دولي يضغط على "إس���رائيل"؛ لوقف 
سياس���ة االس���تيطان، ف���ي األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
الخارجي���ة  باس���م  المتح���دث  وأدان 
ضيف الله الفايز في تصريح صحفي، 
مصادقة "إس���رائيل" عل���ى بناء 540 
وحدة استيطانية جديدة في جبل أبو 

غنيم بالقدس المحتلة.
وأكد أن هذه النشاطات االستيطانية 
مرفوضة ومدان���ة، وهي خرق للقانون 
الدولي وقرارات األم���م المتحدة وفي 
مقدمته���ا ق���رار مجلس األم���ن رقم 

.2334
وش���دد على أن "سياس���ة االستيطان 

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، غير ش���رعية وخطوة أحادية 
تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، 
وتقويًض���ا ألس���س الس���الم وجهود 
حل الصراع وتحقيق الس���الم الشامل 
والعادل، وتنسف فرص حل الدولتين 
على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وقبل يومين، كشف تقرير االستيطان 
األس���بوعي، ال���ذي يع���ده المكت���ب 
الوطن���ي للدفاع ع���ن األرض ومقاومة 
االستيطان التابع لمنظمة التحرير، أن 
الزمن"  "تسابق  اإلسرائيلية  السلطات 
في فرض وقائ���ع إضافية على األرض 
إق���رار مزيد من  الفلس���طينية، عب���ر 

مخططات الضم والتوسع العنصري.
وأش���ار التقرير إلى مخطط إسرائيلي 

لبناء أكثر من 500 وحدة اس���تيطانية 
في مستوطنة "هار حوماه" على أراضي 
أب���و غني���م بالقدس الش���رقية  جبل 

المحتلة.
وفي 9 نوفمبر/تش���رين ثاني الجاري، 
قالت حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية، 
إن االستيطان تضاعف خالل السنوات 
الرئيس  األربع الماضية، خ���الل والية 

األمريكي دونالد ترامب.
ترص���د  الت���ي  الحرك���ة  وأضاف���ت 
االس���تيطان ف���ي بي���ان، أن���ه "تمت 
المصادق���ة على بن���اء 26331 وحدة 
في  المس���توطنات  في  اس���تيطانية 
األعوام األربعة األخيرة )2020-2017(، 
مقاب���ل 10331 وح���دة ف���ي األعوام 

."2016-2013

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "يس���رائيل هي���وم" العبرية، ع���ن التوصل إل���ى اتفاق لدخ���ول المصلين 
اإلماراتيين والبحرينيين الذين يزورون المسجد األقصى من البوابات السبعة التي يدخل منها 

الفلسطينيون، وليس من باب المغاربة الذي ُيستخدم القتحامات اليهود والمستوطنين.
وبحس���ب الصحيفة، جاء االتف���اق بعد اجتماع بي���ن ممثلين من اإلم���ارات والبحرين واألردن 
والس���لطة الفلسطينية األسبوع الماضي، والذي جاء بعد عدة مشاّدات داخل المسجد األقصى 
بين موظف���ي الوقف ومواطنين إماراتيين زاروا المس���جد مؤخًرا، حيث ت���م الصراخ بوجههم 

وتوجيه الشتائم لهم خالل تواجدهم في المكان.
ويأتي هذا التوتر نتيجة الرفض الفلس���طيني التفاقيات التطبيع التي وقعتها "إسرائيل" مع 
دول الخليج العربي، وهو ما أدى إلى هذه المواجهات داخل المسجد األقصى. وقالت الصحيفة: 
إن "االتفاق الجديد يضمن س���المة وأمن الزائرين للمسجد األقصى من العالم اإلسالمي، لكنه 

من جهة أخرى ُيجبر الفلسطينيين على االعتراف بالتطبيع بين إسرائيل ودول الخليج".
من جانبها، نفت حركة "فتح" األخبار التي تداولتها وس���ائل إعالم عبرية عن اتفاق مزعوم مع 

السلطة الفلسطينية لتنظيم دخول اإلماراتيين والبحرينيين إلى الحرم القدسي.

صحيفة عبرية: االتفاق مع السلطة لتسهيل 
دخول اإلماراتيين والبحرينيين لألقصى

األردن يطالب بضغط دولي لوقف االستيطان »اإلسرائيلي«

غزة/ االستقالل:
حملت فصائل المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة، 
امس الثالثاء، االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة 
عن حياة وس���المة أبناء ش���عبنا الفلس���طيني، وعليه 
أن يتحم���ل التداعي���ات المترتبة عل���ى منعه ادخال 
المس���تلزمات الصحي���ة لمواجهة فاي���روس كورونا، 
مشيرة إلى أنها لن تقبل بموت شعبنا من الوباء، وكُل 
الخيارات مفتوحة إذا ما تعرض شعبنا للخطر من جراء 
تلّكؤ االحتالل ورفضِه ادخال المس���تلزمات الصحية 

للقطاع.
ودعت فصائ���ل المقاومة في بيان لها إلى تش���كيِل 
طواق���َم عمل للمس���اهمة في توعي���ة وتثقيِف أبناء 
ش���عبنا من مخاطر فاي���روس كورونا، وض���رورِة إلزاِم 

منتسبيها بالحفاظ على االجراءات الصحية.
كما دعت الس���لطة الفلس���طينية إلى ض���رورة القيام 

بواجبها تجاه قطاع غزة وتوفيِر المس���تلزمات الطبية 
واألدوية واألكس���جين ال���الزم إلنقاِذ حي���اة الحاالت 
الخطي���رة المصابة بفايروس كورون���ا، مطالبة منظمَة 
الصحِة العالمية والمؤسس���اِت الدولية للقياِم بدورها 

تجاه قطاع غزة.
وأكدت الفصائل عل���ى رفض جميع أنواع التطبيع مع 
االحتالل الصهيوني ألنه يمثل خيانًة للقضية واألمة 
ويش���جع االحتالَل على ارتكاب مزيٍد من الجرائم ضد 
ش���عبنا، متوجه بالتحيَة للش���عب المصري الشقيق 
الذي أكد على رفض���ه للتطبيع الفني من خالل رفضه 
لص���ورة أحد الفنانين المصريي���ن مع أحد الصهاينة، 
وهذا يدل���ل على أصال���ة مصر وش���عبها، ولن يفلح 
االحت���الل في ك���ي وعي األمة فس���تبقى فلس���طيُن 

القضيَة المركزيَة لألمة.
وأدان���ت زيارة وزير الخارجية المتصهين مايك بومبيو 

للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والجوالن، 
والتي تدلل عل���ى أن االدارَة األمريكي���ة المتصهينَة 
تضع نفس���ها في خندٍق معاد للش���عب الفلسطيني 
واألم���ة، مؤكدة أن هذه الزي���ارَة وما أعقبه���ا من قراٍر 
أمريكي بوس���م البضائِع التي تصّدر من المستوطنات 
باس���م "اس���رائيل" في محاولة لتطبيق صفقة القرن 
ومخالفة القانون الدولي يدلل على البلطجيِة األمريكية 
واالنحي���اِز الكام���ِل للكيان الصهيوني على حس���اب 

الحقوق الفلسطينية والعربية.
كما اس���تنكر البيان عودة السلطة للعالقة والتنسيق 
األمني م���ع االحتالل ألن���ه يمثل ضربًة ل���كل جهود 
المصالحة ومخالفِة للقاء األمناء العامين والمجلس���ين 
المرك���زي والوطن���ي واالجماِع الوطن���ي ويعطي مبررًا 
للمطبعين مع االحتالل، مش���يرا إل���ى أن المطلوُب من 
االخوة في حركة فتح تغليب المصلحِة الوطنيِة العليا 

بالرجوع عن هذه الخطيئ���ِة وتحقيِق الوحدة الوطنية 
والش���راكِة مع الكل الفلس���طيني من خالل اعادة بناء 
واصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاباٍت عامة 
متزامنٍة تش���ريعيٍة ومجلس وطني ورئاسة، والتوافِق 
على اس���تراتيجيٍة وطنيٍة على أساس الثوابت وخيار 
المقاوم���ة بكاف���ة أش���كالها وعلى رأس���ها المقاومة 

المسلحة.
كما دانت اعتقال الس���لطة للناشط نزار بنات لموقفه 
الرافض لعودة التنس���يق األمني مع االحتالل، داعية 
الس���لطة لإلفراج العاجل عنه وع���ن جميع المعتقلين 

السياسيين.
توجهت بالتحية، إلى االس���رى في س���جون االحتالل 
وعلى رأسهم األسير البطل نائل البرغوثي الذي دخل 
عامه الواحد واألربعين ونؤكد على أن قضية األس���رى 

على سلم أولويات المقاومة.

 فصائل المقاومة تحذر االحتالل من المماطلة في إدخال المعدات الطبية لغزة



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

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

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

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

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

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

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. ارفاق ش���هادة خل���و ضريبي أو صوره عنها أو ش���هادة خصم ضريبي 

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

رق���م2829774–  هات���ف  عل���ى  التواص���ل  يرج���ى  لالستفس���ار   .8
www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.
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   دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة  امل�قرة
يف الق�سية رقم 2015/25  يف الطلب رقم 2020/510

المس���تدعي : ميسون علي ابراهيم ابو دقة – سكان غزة أبراج المقوسي الطابق 
الخامس – هوية رقم )410194021(  وكيلها المحامي : ناجي بكر أبو عصر 
المستدعى ضده : منير محمود أحمد الهليس – من سكان غزة )مقيم حاليا خارج البالد(

نوع الدعوى : حقوق 
قيمة الدعوى : )24000 دوالر امريكي( اربعة وعشرون ألف دوالر أمريكي .
تاريخ االيداع :2015/1/12   جلسة يوم األربعاء الموافق 2020/2/26 

لم يحضر وكيل المدعية رغم حضور متدرب لديه في الجلسة السابقة 
وحضر أستاذ – يوسف فرحات وكيل المدعى عليها االولى 

ولم يحضر المدعى عليه التاني لسبق السير بحقه حضوريا .
 باسم الشعب العربي الفلسطيني

// الحكم // حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها األولى : شركة النهضة 
للتج���ارة العامة والمق���اوالت ويمثلها الس���يد : أيمن أحمد حس���ين ,  
والمدعى عليه الثاني / منير محمود الهليس بدفع مبلغ وقدره ) 24000 
دوالر امريك���ي( أربعة وعش���رون ألف دوالر أمريكي للمدعية : ميس���ون 
على ابراهي���م ابو دقة ومع الزام المدعى عليهما بالرس���وم والمصاريف 

القضائية وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة .
حكما صدر وأقيم علنا بجلسة 2020/2/26.

قا�سي حمكمة البداية 
اأن�س ابراهيم اب� ندى 
لذلك خذ علم����ا يا أيها المدعى عليه المذكور أعاله بصدور الحكم المش����ار اليه من 
المحكمة في الدعوى المذكورة وأنه في حال انقضاء المدة القانونية للطعن س����وف 

يباشر المدعى اجراءات تنفيذ الحكم حسب األصول .حرر بتاريخ 2020-5-21 

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
الأ�ستاذ : عمار قنديل

دولة فل�سطني 
   املجل�س العلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية  �سمال غزة  امل�قرة 
يف ال�ستئناف رقم 2019/26 يف الطلب رقم  2020/376

المستدعي  : محمد س���مير عبد الرزاق  زيادة – جباليا عزبة عبد ربه دوار 
زمو – هوية رقم )801509159(   وكيلته المحامية/ عفاف الكتري 

المس���تدعى ضده : ياسين حسن عطا حس���ين – من سكان/ جباليا دوار 
القرم قرب برج ابو الخير )مجهول محل االقامة حاليا(

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
 في االستئناف رقم 26 /2019  في الطلب رقم   376  /2020

الى المس���تدعى ضده بما ان المستدعى المذكور قد تقدم لدى محكمة 
بداية شمال غزة باالستئناف المدني المرقوم اعاله استنادا الى ما يدعيه 
و نظرا النك  مجهول محل االقامة وحسب اختصاص محكمة بداية شمال 
غ���زة بصفتها االس���تئنافية في نظر هذا الطلب  وعم���ال بالمادة 20 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لس���نة 2001 و بناءا 
على قرار السيد قاضي محكمة االس���تئناف في الطلب رقم 2020/376 

بالسماح لي بتبليغك عن طريق النشر المستبدل 
لذل����ك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة بتاريخ 2020/12/6 الس����اعة 
التاس����عة صباحا كما يقتضى عليكما ايداع جوابكما التحريري خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ النش����ر وليكن معلوما لديك  انكما اذا تخلفتما عن ذلك 

سينظر في االستئناف و الطلب باعتبارك حاضرة. حرر في 2020/11/22

  رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة 
   ال�ستاذ حممد مطر                             

رام الله / االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين، عمليات التوس���ع 
االستيطاني المتصاعدة في الضفة المحتلة، بما فيها 

القدس الشرقية ومحيطها.
وأك���دت الخارجية ف���ي بيان له���ا، امس الثالث���اء، أن 
ذلك إمعان إس���رائيلي رس���مي، لتنفيذ عمليات الضم 
والتهويد بخطوات متس���ارعة، في اس���تغالل للمرحلة 
االنتقالية ف���ي الواليات المتحدة األميركية، والضبابية 
التي تسيطر على العالم فيما يتعلق ب� "صفقة القرن" 

وخطة الضم.
وأوضحت أن سلطات االحتالل وأذرعها المختلفة تقوم 
بتنفي���ذ مخططات اس���تيطانية واس���عة النطاق على 

األرض، مستهدفة باألساس األغوار، سواء عبر االستيالء 
على آالف الدونمات لتوس���يع المس���توطنات القائمة، 
او بناء ش���بكة طرق جديدة، وتوسيع القائمة منها، بما 
يؤدي الى الته���ام آالف الدونمات األخ���رى من االرض 

الفلسطينية.
وذكرت الخارجية ان االحتالل يستهدف أيضا القدس 
الش���رقية المحتلة ومحيطها، عبر اإلس���راع في تنفيذ 
مخططات مع���دة مس���بقا، وكانت محظ���ورة في عهد 
اإلدارات األميركية السابقة، كما هو الحال في المخطط 
االس���تيطاني"E1"، واالعالن ع���ن مناقصات لبناء 1257 
وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس، ومخطط 
بناء التجمع االس���تيطاني الضخم في مطار القدس، أو 

المنطقة التكنولوجية في وادي الجوز، وتهدف جميعها 
الى عزل المدينة بالكامل عن محيطها، وتقسيم الضفة 
ال���ى مناطق معزولة ع���ن بعضها، وتقطي���ع أوصالها، 
لتقوي���ض أية فرصة إلقام���ة دولة فلس���طينية قابلة 

للحياة، وذات سيادة ومتصلة جغرافيا.
ولفتت إلى أنه من المفترض أن تحرك هذه االنتهاكات 
المجتمع الدول���ي، الذي يرفض عالنية مخططات الضم 
واالس���تيطان، وأن يتخذ إجراءات رادعة تمنع سلطات 
االحتالل من االستمرار في تنفيذ مخططاتها الهادفة 
لمنع اقامة الدولة الفلس���طينية، أو ف���ي تفريغ جدوى 
الع���ودة للمفاوضات من محتواها، والتي يس���عى لها 

المجتمع الدولي في هذه المرحلة.

الدوحة/ االستقالل: 
قال عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة "حماس" 
القيادي حس���ام بدران، إن حركة حماس مستعدة 
إلنج���از المصالحة وتذليل العقبات من أجل ترتيب 
البيت الفلس���طيني. وأك���د القيادي ب���دران خالل 
تصريح���ات صحفية، أم���س الثالث���اء، أن الحركة 
لديه���ا قرار واضح، وهو عدم العودة إلى المناكفات 

والتناقضات والتراشق اإلعالمي مع حركة فتح.
وأضاف بدران: "ال يمكن االستمرار في نهج سياسة 
السلطة بالعودة إلى التنسيق األمني، ألنها تشكل 
ضربة كبيرة لكل جهود المصالحة وتحقيق الوحدة 

الداخلية".
وأش���ار بدران إل���ى أن الدافع الحقيق���ي للحوارات 
الس���ابقة بين حم���اس وفتح لتحقي���ق المصالحة 
وارتياح الشعب الفلس���طيني لسير المصالحة هو 

تحلل السلطة من اتفاق "أوسلو".
وتابع: "الشعب الفلس���طيني يستحق أن تكون له 

قيادة وطنية موح���دة، تعبر عن همومه وتطلعاته، 
وتقوده نحو التحرير والعودة".

وفيما يخص االنتخابات، قال بدران: "نريد انتخابات 
فلس���طينية تش���ريعية ومجل���س وطني متزامنة 
يشارك فيها فلسطينيو الداخل والخارج والشتات".

وأوضح بدران أنه تم التوافق على عدة قضايا أثناء 
االجتماعات الثنائية والجماعي���ة واجتماع األمناء 
العامين، وتم الوقوف عند قضية المجلس الوطني 

والدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال: "طالبنا أن تكون منظمة التحرير هي األساس 
في التمثيل الفلس���طيني أم���ام كل دول العالم، 
بحيث تضم فئات وفصائل الش���عب الفلسطيني 
كافة". وأك���د "أننا معنيون بأن يك���ون هذا الحوار 
���ا بامتي���از تش���ارك فيه كل  الفلس���طيني وطنّيً

الفصائل وعدم إقصاء أي أحد".
ولف���ت إلى أن الس���لطات المصرية له���ا دور كبير 
في بذل الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية 

وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة االحتالل.
وس���بق أن ع���دت الفصائل والقوى الفلس���طينية 
اس���تئناف العالقات بين السلطة واالحتالل طعنة 
وانقالًبا على المصالحة واجتم���اع األمناء العاميين 

للفصائل.

بدران: حماس مستعدة إلنجاز المصالحة وتسهيل ترتيب البيت الفلسطيني

»الخارجية« تدين تصعيد التوسع االستيطاني 
وتدعو المجتمع الدولي التخاذ إجراءات رادعة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعل����ن رئيس وزراء اإلس����رائيلي "بنيامين نتنياهو" أمس 
الثالث����اء، عن نيته زيارة "تاريخي����ة" للبحرين خالل األيام 

القريبة القادمة.
وذكر موقع "واال" العبري أن تصريحات "نتنياهو" جاءت في 
أعقاب اتصال هاتفي مع ولي عهد البحرين سلمان بن حمد 
آل خليفة والذي تناول س���بل تعزيز العالقات، حيث وصف 

"نتنياهو" االتصال بالودي.
وق���ال "نتنياهو" إن بن خليفة دعاه إل���ى زيارة المنامة وأنه 

سيفعل ذلك بكل سرور.
وُنقل عن مصادر مطلعة قولها إن وزير خارجية اإلسرائيلي 
غابي أش���كنازي ينوي زيارة البحرين في الرابع من ديسمبر، 
حيث يس���عى "نتنياهو" لزيارة البحرين قب���ل هذا التاريخ 

وخطف األضواء من أشكنازي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
 الرئي���س األمريكي المنتخب جو بايدن، قرر 

َّ
أفادت وس���ائل اإلعالم العبرية، أن

تعيين الدبلوماس���ي األمريكي، أنتون���ي بلينكن، وزيرًا للخارجي���ة في إدارته 
الجديدة. 

 وكشف موقع "واال" العبري، أمس الثالثاء، أن انتوني بلينكن، يهودي الديانة، 
وأنه محب وداعم ل�"إسرائيل"، لكنه مؤيد لالتفاق النووي مع إيران.

 وبحس���ب موقع واال، يجس���د تعيين اليهودي بلينكن، رغبة اإلدارة األمريكية 
الجدي���دة، في إعادة بلورة عالقات أمريكا مع العالم و"إس���رائيل"، التي تضررت 

خالل فترة ترامب.
 ووفقا للموقع العبري، ش���غل بلينكن بالسابق، منصب مستشار األمن القومي 

بالبيت األبيض، خالل إدارة الرئيس األمريكي األسبق، باراك أوباما.
 ولفت الموقع، الى أن بلينك���ن، 58 عاما، يؤيد العودة لالتفاق النووي مع إيران، 
مش���يرا إلى أنه كان أح���د عناصر الوفد األمريكي، الذي تف���اوض مع إيران على 

االتفاق النووي.

موقع عبري: وزير الخارجية 
األمريكي الجديد يهودي 

ومحب لـ »إسرائيل«

موقع عبري: »نتنياهو« 
سيزور البحرين قريبًا
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

  اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 إيداع مخطط تفصيلي لشبكة شوارع القطعة رقم )87( 
منطقة تنظيم : حي قيزان النجار – خانيونس 
    قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للجمهور الكريم 
أنها قد قررت بجلستها رقم 2019/30 المنعقدة بتاريخ 2019/10/16 إيداع 
مخطط تفصيلي لش���بكة ش���وارع القطعة رقم )87( ضمن حي قيزان النجار 
والمحصورة بين الش���ارع الهيكلي رقم )10( غربا والش���ارع  رقم )19( شماال 
والش���ارع رقم )9( شرقا والشارع رقم )8( جنوبا والمار بالقسائم من ) 1وحتى 
19( من القطعة رقم )87( – وذلك طبقا للمخطط المودع بمقر لجنة التنظيم  
المحلية لبلدية خانيونس تطبيقا لنص المادة السادس���ة عش���ر من قانون 

تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته .
وعليه واستنادا لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانه يجوز لجميع 
ذوي الحقوق في االراضي واألمالك واألبنية المش���مولة بهذا المشروع او بأي 
مشروع اخر اودع بمقتضى المادة السادسة عشر سواء بصفتهم من اصحاب 
االمالك او بأي صفة اخرى االطالع على المخطط المودع وتقديم اعتراضاتهم 
علي���ه الى مكت���ب اللجنة المحلي���ة لبلدية خانيونس خالل س���اعات الدوام 

الرسمي ولمدة ستين يوما من تاريخ نشر هذا االعالن .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات  غزة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
  اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�صية رقم 2020/5542

نعل����ن للعموم انه معروض للبيع من قب����ل دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في القضية التنفيذي����ة 2020/5542 والمتكونة فيما بين طالب 
التنفيذ / سامر سليمان فضل حجى والمنفذ ضده / ماجد مصباح غالي 
حجي لبيع عدد 2 ش����قة المملوكتين للمنفذ ضده في عمارة الخالدي 
فوق مول االندلس����ية قرب دوار حيدر عبد الشافي الشقة االولى التي 
تقع في الدور الثالث من الجهة الش����مالية وهى في الطابق االول بعد 
الس����دتين حيث ان مس����احتها تبلغ 200 متر مشطبة تشطيب كامل 
وتتكون من 3 غرف و2 صالة  ومطبخ و3 حمامات وهى غير مس����كونة 
والش����قة الثانية في المبن����ي الثاني المجاور وتقع ف����ي الدور الرابع ) 
الثاني بعد الس����دتين( حس����ب العقد ومس����احتها 200متر مشطبة 
تش����طيب كامل وال يسكن فيها احد وتتكون من 3 غرب و2 حمام و2 
صالة ومطبخ يطل على الجهة الشمالية مع العلم بأن العمارة متكونة 

من مدخلين مدخل شرقي وغربي .
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد  عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في اوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بعد دفع فيمه 
التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وان الرس���وم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشترى علما بان المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من 

يوم االحد بتاريخ 2020/12/27م .

  ماأمور تنفيذ حمكمة  بداية غزة 
رامي �سلوحة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة تنفيذ
قائمة �صروط البيع

بن���اء على قرار الس���يد قاض���ى التنفيذ وبعد االطالع عل���ى ملف القضية 
التنفيذي���ة 2019/15779 والمتكون���ة فيما بين طالب التنفيذ / وس���يم 
ابراهي���م صقر ابو عمش���ة والمنفذ ضده / مني حس���ن حس���ين الس���يد 
والقضية المقامة لتنفيذ حكم محكمة صلح غزة في القضية )2016/940( 
حيث حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها / منى حس���ن حس���ين السيد 
بدف���ع مبلغ وق���دره ) 8500 $( ثماني���ة االف وخمس���مائة دوالر امريكي 
للمدعى / وس���يم ابراهيم صفر ابو عمش���ة مقابل حقوقه موضوع الدعوى 

والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف و200 شيكل اتعاب محاماة .
بتاريخ 2020/2/13 تم اخطار المنفذ ضدها بإخطار تنفيذ الحكم حسب األصول .
بتاري���خ 2020/8/6م تم ايقاع الحجز التنفيذي على الش���قة الكائنة في 
الطاب���ق الرابع اتجاه غربي ش���مالي الواقعة في مدين���ة الزهراء برج رقم 
)17( شقة )403( والشقة مقسمة الى شقتين شفة غربية وشقة شرقية 

ومساحة الشقة بالكامل )117( متر مربع 
بتاريخ 2020/11/19 تم وضع يد مأمور التنفيذ على الشقة المحجوزة 

تم تثمين قيمة الشقة بمبلغ وقدره 16000 دوالر امريكي 
وسيتم نظر اي اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك يوم االحد الموافق 2020/12/27م

فعلى من لديه أي اعتراض على البيع ان يتقدم له دائرة التنفيذ في مواعيد 
الدوام الرسمي حتي موعد اقصاه يوم الخميس الموفق 2020/12/24م 

   ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة  
رامي �سلوحة 

 رام الله/ االستقالل: 
كشف رئيس نادي األسير قدورة فارس 
أن ما حدث في س���جن عوفر هو مشادة 
كالمية تح���دث كل يوم بين األس���رى 
على  استدعى  واالحتالل  والس���جانين، 
إثرها قوات المتس���ادا التي قامت بقمع 

األسرى.
وق���ال فارس ف���ي تصريح���ات إذاعية 
إن »إدارة الس���جن كان تخبئ ش���يئًا ما 
وحاولت اس���تغالل هذه المشادة لقمع 
األسرى داخل الس���جن من خالل قوات 
المتسادا التي تعد األكثر وحشية بين 
قوات االحتالل وهي التي تسببت سابقًا 

باستشهاد األسير محمد األشقر«.

وأضاف أن األس���رى داخل عوفر »قاموا 
بإرجاع وجبات الطعام، كخطوة احتجاجية 
ضد عمليات القمع والتفتيش، واللجنة 
الوطنية للحركة األسيرة تتابع مجريات 
م���ا ح���دث وس���تقرر الحق���ا الخطوات 

القادمة«.
وأوض���ح أن إدارة الس���جون »اعتق���دت 
خالل العامي���ن الماضيين أنها أحكمت 
سيطرتها على األسرى، وتريد أن تكرس 
هذه الس���يطرة من خالل عدم الس���ماح 

لألسرى حتى باالعتراض اللفظي«.
وشدد على أن الحركة األسيرة »غير قابلة 
للتطويع أو أن ُيملى عليها، ولن تقبل أن 
تدخل ه���ذه القوات القمعية إلى داخل 

الس���جون، كما جرى االتفاق س���ابًقا مع 
سلطات االحتالل«.

وذكر أن س���جن عوفر »يضم عدًدا كبيًرا 
من األس���رى الموقوفين وغالبيتهم في 
مقتبل العمر، وهو موج���ود في مناطق 

الضفة«.
واقتحم���ت قوات القم���ع التابعة إلدارة 
س���جون االحتالل امس الثالثاء، قس���م 
)22( في سجن »عوفر«، وشرعت بعمليات 

تفتيش وتخريب واسعة.
ُيش���ار إلى أن س���جن »عوفر« شهد منذ 
مطلع العام الج���اري، أعنف االقتحامات 
التي نفذته���ا قوات القمع. علمًا أن نحو 
)850( أسيرا، يقبعون في سجن »عوفر«.

نادي األسير: االحتالل استغل حدثًا اعتياديًا في سجن عوفر لقمع األسرى

طولكرم / االستقالل: 
جدد ذوو األس���رى والمتضامنون معهم من 
ممثلي المؤسس���ات الرس���مية والش���عبية 
وفصائ���ل العم���ل الوطن���ي ف���ي طولكرم، 
دعواتهم للمؤسسات الحقوقية واإلنسانية 
في العال���م إلى التدخل العاجل إلنقاذ حياة 
األسرى المرضى، خاصة مع تفشي فيروس 

كورونا في صفوفهم.
وطالب���وا خ���الل وقفتهم األس���بوعية أمام 
مكت���ب الصلي���ب األحم���ر، أم���س الثالثاء، 
جماهي���ر ش���عبنا إلى مس���اندة األس���رى 
والوق���وف إل���ى جانبهم في ه���ذه المرحلة 
التي يتعرض فيها األسرى المرضى للخطر 
نتيجة اإلهم���ال الطبي المتعم���د من قبل 
إدارة مصلح���ة الس���جون، والت���ي أدت إلى 
استشهاد عدد منهم آخرهم األسير كمال 
أبو وعر، مش���ددين على أنه آن األوان ليكون 
هناك حراك ش���عبي أكثر انتشارا واتساعا 

للتضامن معهم.
وق���ال القي���ادي في حركة حم���اس وصفي 
قبه���ا، نتضامن اليوم مع األس���ير معتصم 
رداد المصاب بالس���رطان والذي يعتبر اآلن 

أخط���ر حالة مرضية في س���جون االحتالل"، 
محذرا من أن استمرار احتجازه فيما يسمى 
مستش���فى س���جن الرملة بوضعه الخطير 
قد يؤدي على استش���هاده، ما يتطلب بذل 
الجه���ود وتكثيف الدع���وات والضغوطات 
إلنقاذ ما تبقى من حياته، ورفع معاناة هؤالء 
األس���رى إلى المحافل الدولية والمؤسسات 
الحقوقية إلطالق س���راحهم وهم على قيد 

الحياة وليتسنى لهم العالج فورا.
وأكد على ض���رورة متابعة ملف���ه وقضيته 
خاصة فيما يس���مى محكمة اإلفراج المبكر 
بأن يكون هناك ملف طبي حقيقي يشرف 
عليه أطب���اء دوليين لإلش���راف على حالته 
وفحصه، وليس احتالليين يقدمون تقارير 

تدفع بالمحكمة لعدم اإلفراج عنه.
وقالت والدة األسيرة ليان كايد من سبسطية، 
التي اعتقلتها قوات االحت���الل في الثامن 
من حزيران الماضي على حاجز زعترة، وقفتنا 
اليوم هي رسالة اسناد ودفاع عن األسيرات 
واألس���رى الذين يقبعون في ظروف األس���ر 
الصعب���ة، لنؤك���د على حقهم ف���ي الحرية، 
مش���يرة الى أن ابنتها ليان تقبع في سجن 

الدامون دون محاكم���ة، وتتمتع بمعنويات 
عالية، وتؤكد على أهمية التضامن الشعبي 
والمؤسساتي واألطر السياسية تجاه قضايا 
األسرى، الذين يقفون معا من اجل تحسين 
مطالبهم حتى اإلفراج القريب عنهم جميعا.

ووجه منس���ق فصائل العم���ل الوطني في 
طولك���رم فيصل س���المة، التحية لألس���رى 
واألس���يرات، وق���ال: نحن في ه���ذه الوقفة 
نصرة لألسرى على مواقفهم البطولية وهم 
يناضلون ضد سياس���ات االحت���الل وإدارة 
س���جونه، محذرا م���ن الوض���ع الصحي في 
صفوف األس���رى خاصة مع انتشار فيروس 

كوروناز
 وحم���ل االحت���الل المس���ؤولية الكاملة عن 
حياته���م وهم بأمس الحاجة للعالج، خاصة 
بع���د أن تم حجز قس���م منهم ف���ي زنازين 
س���جون مجدو وجلبوع والنق���ب، وهي غير 
الئق���ة صحيا بإهمال طب���ي مقصود، مطالبا 
مؤسس���ات حقوق اإلنس���ان وكل الجهات 
المس���ؤولية أن تقف إلى جانبهم، وتضغط 
نح���و تحس���ين ظروفهم المعيش���ية حتى 

اإلفراج عنهم جميعا.

طولكرم: وقفة إسناد مع األسرى المرضى في سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل: 
قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن األجهزة األمنية التابعة للس���لطة 
الفلسطينية أفرجت الثالثاء عن الناشط ضد الفساد نزار بنات المعتقل لديها 

منذ أيام.
وكان جهاز المخابرات العامة في أريحا امتنع في وقت سابق من يوم أمس عن 

تنفيذ قرار المحكمة باإلفراج عن بنات.
واعتب���رت مجموعة "محامون من أجل العدالة" س���لوك جهاز المخابرات مهينًا 

للقضاء، ويستجوب مالحقة المسؤولين ومحاسبتهم بحسب القانون.
وأكدت أنه يمثل "انحرافًا واضحًا في س���لوك مؤسس���ة رس���مية، غير ملتزمة 
بتطبي���ق القانون، في ظل عدم وجود موقف صارم م���ن عطوفة النائب العام 
الذي يق���ع على عاتقه دور حماية الحريات وضم���ان تطبيق وتنفيذ القرارات 

القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية".
وأوضحت أن احتجاز الناشط بنات بصورة غير قانونية بمثابة اختفائه قسريًا.

وكان���ت محكمة الصلح في أريحا أصدرت قرارًا باإلفراج عن الناش���ط نزار بنات 
اإلثني���ن الماضي، بعد اعتقاله من قبل األجه���زة األمنية منذ أربعة أيام، على 
خلفية فيديو للناش���ط بنات انتقد فيه إعادة مس���ار العالقات بين الس���لطة 

الفلسطينية واالحتالل.

معتقل لديها منذ أيام
اإلفراج عن الناشط نزار 
بنات من سجون السلطة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
لقي إس���رائيليان مصرعهم���ا، أمس الثالثاء، إثر تحط���م طائرة خفيفة كانت 

تحلق فوق صحراء النقب )جنوب فلسطين المحتلة(.
وذك���رت القن���اة »12« العبري���ة أن طائرة صغيرة تقل ش���خصين 
تحطمت لسبب مجهول قرب كيبوتس »مشمار هنيغيف« بالنقب، 
ونقل ركابها لمستش���فى »س���وروكا« لتلقي العالج وهم فاقدون 

للوعي.
وفيما بعد أعلن عن وفاة االثنين متأثرين بجراحهما.

ا  ولم ُيحدد لغاية اآلن سبب هبوط الطائرة، وجاري التحقيق إذا كان الخلل تقنّيً
أم أنه خطأ بشري.

ووصلت طواقم اإلس���عاف إلى المكان وحاولت تخلي���ص الراكبْين، ثم أعلنت 
وفاتهما.

مصرع »إسرائيليين« بتحطم 
طائرة شراعية بالنقب
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�إعالن ت�سجيل مركبة
أعلن أنا / عمر عبد الحميد س���الم المصري من س���كان غزة  واحمل هوية 

رقم )802478446(
ع���ن رغبتي بتس���جيل المركب���ة رق���م )3009801( من ن���وع )دايهو ( 
 )) KLY4A11BD1C670741مودي���ل  )2001(  وتحمل ش���اصي رق���م
والمسجلة س���ابقًا باسم المواطن / أش���رف صديق نصر ويحمل هوية 
رقم )800051203( مجهول اإلقامة حيث إنني اشتريت المركبة سابقًا 
وأرغب بتسجيلها على أسمي لدى دائرة ترخيص غزة فمن لديه اعتراض 
على ذلك عليه أن يس���جل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة 
النقل والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة أيام من تاريخ هذا اإلعالن . 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة دير البلح ال�سرعية 

�إعالن جريدة �سادر عن حمكمة دير �لبلح �ل�سرعية
ال���ى المدعى عليها / جاكلين صالح خليل ابو طعيمة من فجة وس���كان 
رفح س���ابقا والمقيمة حاليا في االردن ومجهول محل االقامة فيها االن 
يقتضي حضورك الى محكمة دير البلح الش���رعية يوم األربعاء الموافق 
2020/12/30م الس���اعة الثامنة صباحا وذلك للنظر في الدعوى أساس 
2019/760م وموضوعه���ا قط���ع نفقة زوجة المرفوع���ة ضدك من قبل 
زوجك المدعى / نادر يوسف سلمان ابو غرابة وان لم تحضري في الوقت 
المعين أو ترسلي وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك 

صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/11/24م .

قا�سي دير البلح ال�سرعي 
حممد �سامل م�سلح 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة دير البلح ال�سرعية 

�إعالن جريدة �سادر عن حمكمة دير �لبلح �ل�سرعية
الى المدعى عليه / س���المة مبارك س���لمان الس���ويركي من السبع وسكان 
جحر الديك س���ابقا والمقيم حاليا في مص���ر ومجهول محل االقامة فيها 
اآلن يقتضي حضورك الي محكمة دير البلح الشرعية يوم الثالثاء الموافق 
2020/12/29م الس���اعة الثامن���ة صباحا وذلك للنظر في الدعوى أس���اس 
2019/977م وموضوعه���ا نفق���ة أوالد المرفوعة ض���دك من قبل المدعية 
/ انتصار محمد س���ليمان الس���ويركي وان لم تحضر في الوقت المعين أو 
ترسل وكيال عنك يجر بحقك المقتضي الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر في 2020/11/24م .

قا�سي دير البلح ال�سرعي 
حممود �سامل م�سلح 

غزة/ االستقالل: 
قال وكيل وزارة الصحة بغزة يوس���ف أبو الريش إن الوزارة 
اس���تطاعت رفع قدرة أس���رة العناي���ة المخصصة لمرضى 

)كوفيد 19( من 100 إلى 150 سريًرا.
وأوضح أبو الريش في تصريح مقتضب وصل »االستقالل« 
أمس الثالثاء، أن ذلك جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الوزارة.

وأعلنت وزارة الصحة صباح أمس ، تسجيل ثالث حاالت وفاة 
و685 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« في القطاع خالل ال� 

24 ساعة الماضية.
ولفتت إلى أن اجمالي الحاالت التي تحتاج رعاية طبية في 
المستش���فى يبلغ 285 حالة، والح���االت الخطيرة والحرجة 

109 حاالت.
وكان مدير الطب الحرج في وزارة الصحة إياد أبو كرش حذر 
االثنين، م���ن ارتفاع وتيرة الحالة الوبائي���ة في قطاع غزة، 
خاصة مع زيادة نس���بة الحاالت الخطرة والحرجة إلى %20 
والتي شكلت نس���بة الش���باب منها )5_7%(، والذين لم 

يعانون من أي أمراض سابقة أو مزمنة.

وقال أبو كرش في بيان وصل »االستقالل« نسخة عنه، من 
تخوف وزارته من ازدياد نسبة الحاالت الحرجة إلى 40% مع 
دخول ديس���مبر وفصل الشتاء مما سيستنزف استهالك 

األكسجين بمستشفى غزة األوروبي.
وأضاف »بالتزامن مع ارتفاع هذه النس���ب بش���كل ملحوظ 
ارتأت الصحة زيادة عدد األس���رة حس���ب القدرة االنتاجية 

لمحطات األكس���جين داخل المش���افي لتص���ل إلى 100 
سرير«.

وعزا أبو كرش س���بب ذلك إلى زيادة استهالك األكسجين 
التي وصلت إلى 20لتًرا في الدقيقة، بعدما كان االستهالك 

للمريض العادي من )3_5( لتر في الدقيقة.
وق���ال إن هن���اك جهود لتوفير 100 س���رير في أقس���ام 
العناي���ات المركزة لخدم���ة الحاالت الحرج���ة من مصابي 
»كوفيد 19«، تش���مل مستشفى بيت حانون اإلندونيسي 
ومجمعي الش���فاء وناصر وش���هداء األقص���ى إلى جانب 

مستشفى غزة األوروبي.
أعلن وكي���ل وزارة الصحة بغزة د. يوس���ف أبو الريش، أن 
الوزارة اس���تطاعت رفع قدرة أس���رة العناي���ة المخصصة 

لمرضى كورونا )كوفيد 19( إلى 150 سريًرا.
وق���ال أبو الريش خالل تصريح صحف���ي امس الثالثاء، إن 
الوزارة وبعد بذلها لجهود كبيرة استطاعت رفع قدرة أسرة 
العناية المخصصة لمرضى )كوفيد 19( من 100سرير إلى 

150سريرا.

رام الله/ االستقالل: 
قال الناطق باس���م وزارة الصحة برام الله، كمال 
الش���خرة إنه قد نصل إلى تسجيل ثالثة آالف 

إصابة يومية بفيروس كورونا.

وأضاف الشخرة أمس الثالثاء خالل تصريحات 
إذاعي���ة "أن هذا ينذر بتصاع���د األعداد خالل 
فصل الشتاء". وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة 
أم���س الثالثاء، عن تس���جيل 17 حال���ة وفاة، 

و1946 إصابة جديدة بفي���روس "كورونا" بعد 
فحص 6964 عينة في القدس والضفة الغربية 
المحتلتين وقطاع غ���زة، باإلضافة إلى تعافي 

555 مصاًبا، خالل ال�24 ساعة الماضية.

لندن/ االستقالل: 
حصدت الحقوقية والصحافية الفلسطينية مها 
الحسيني جائزة "مارتن أدلر" الدولية المرموقة 
عن عملها كصحافي���ة لمناطق النزاع في قطاع 

غزة.
ومنح���ت مؤسس���ة "روري بي���ك" البريطاني���ة 
المرموقة الجائزة للناش���طة الفلسطينية امس 
الثالثاء، خالل مهرج���ان ُعقد عبر اإلنترنت ألول 

مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان موقع "ميدل إيس���ت آي" البريطاني رّشح 
الحسيني للجائزة لعملها مع الموقع في نهاية 
تموز/يوليو الماضي، وقد وصلت إلى التصفيات 
النهائي���ة من بين مئات المرش���حين الدوليين 

خالل شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.
التنفيذي  المدير  الحس���يني منصب  وتشغل 
لمؤسس���ة إمباكت الدولية لسياس���ات حقوق 
اإلنس���ان ومقرها لندن، بجانب عضوية مجلس 
إدارة المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنسان 

ومق���ره جني���ف، وعملها كصحافية مس���تقلة 
لموقع ميدل إيست آي البريطاني.

وعقب "ريتش���ارد فولك" رئي���س مجلس أمناء 
المرصد األورومتوسطي والمقرر األممي الخاص 
األس���بق على فوز الصحافية الحسيني بالقول 
"لطالم���ا كانت مها مدافع���ة مبدعة عن حقوق 
اإلنسان"، مشيًرا إلى أّن "نشاطها الصحافي طور 

بشكل كبير فهمها للمجال اإلنساني".
وب���دأت الحس���يني عمله���ا كصحافي���ة خالل 
العدوان اإلس���رائيلي على قطاع غزة صيف عام 
2014، حيث عملت كمراس���لة ومع���دة تقارير، 
وأعدت خ���الل تلك الفت���رة عش���رات التقارير 
ح���ول االنتهاكات اإلس���رائيلية ضد المدنيين 

الفلسطينيين.
وقالت لجنة التحكيم في منظمة "روري بيك" إّن 
الحس���يني "منحت قصصها شيًئا من العذوبة 
واإلنس���انية، وطريقة روايتها للقصة وأسلوب 
كتابته���ا، ومهارته���ا في وصف األش���خاص 

واألماكن والظ���روف لنقل الص���ورة كاملة كان 
متفوًق���ا"، مضيًفة أن "بعض األس���طر في تلك 

القصص ستبقى معك لألبد".
من جهتها، قالت الحس���يني إّن حصولها على 
جائزة روري بيك "ليس تكريًما ش���خصيا لكنها 
تقدير لكل الصحافيين الفلس���طينيين الذين 
يعمل���ون ف���ي ظ���روف قاهرة تح���ت االحتالل 
اإلسرائيلي الذي يفعل كل ما بوسعه إلسكات 

أصواتهم".
وتأسس���ت روري بيك في 1995 لتكريم أفضل 
الصحافيي���ن المس���تقلين في مناط���ق النزاع، 
تكريًما للصحافي الراحل "روري بيك" من إيرلندا 
الشمالية، الذي ُقتل أثناء تغطيته المواجهات 

المسلحة خالل األزمة الروسية في 1993.
وقدمت المنظم���ة منذ ذلك الحي���ن 25 جائزة 
سنوية لصحافيين دوليين عملوا لصالح جهات 
France-و CNNو BBC إعالمية دولية عدة، مثل

Press وغيرها.

الصحة بغزة: رفعنا قدرة األسرة المخصصة لمرضى كورونا إلى 150 سريًرا

الحقوقية والصحافية الفلسطينية مها الحسيني تحصد جائزة دولية

الصحة برام الله: قد نصل لثالثة آالف إصابة يومية

غزة/ االستقالل: 
أش���اد خبراء باألداء اإليجابي للمحاكم النظامية ف���ي قطاع غزة والذي تمثل في 
المحافظ���ة على حقوق المتهمين ومتابعة اإلدع���اءات بالتعذيب، وكذلك عقد 
محاكمات س���رية في بع���ض القضايا نظرًا لخصوصيتها. ج���اء ذلك خالل لقاء 
عبر الفيديو كونفرن���س مع االئتالف األهلي إلصالح القض���اء وحمايته حضره 
المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي، وعطاف زحالقة 
خبيرة حقوق اإلنس���ان في برنامج سواس���ية، وألبرتو باسكير الخبير الدولي في 
الرقابة على المحكمات ، و عالء السكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان.

من جهته أكد المستش���ار زياد ثابت للمجتمعين ب���أن العائق األول ألداء أكثر 
تقدمًا للمحاك���م يكمن في قلة عدد القضاة، واالحتياجات التدريبية للس���ادة 
القضاة خاصة خارج قطاع غزة لالستفادة من الخبرات والتجارب لدى اآلخرين في 

مجال العدالة الجنائية ، باإلضافة لحالة الحصار واإلغالق ونقص اللوجستيات.
يذكر بأن االئتالف األهلي إلصالح القضاء قام بالرقابة علي أداء محاكم البداية في قطاع 
غزة خالل عام 2019 وأعد تقرير استنادًا الى المعايير الدولية لمراقبة المحاكمات ومعايير 
حقوق االنسان من قبل الخبير الدولي ألبرتو باسكيرو الذي فوضه مشروع سواسية بهذه 

المهمة، وقد تسلم رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي نسخة عنه مؤخرًا.

خبراء يشيدون بعمل القضاء بغزة 
بشأن سير المحاكمات الجنائية 

النصيرات/ االستقالل: 
عقد رئيس بلدية النصيرات إياد مغاري، امس الثالثاء، اجتماعا مع قسم الحرف 
والصناع���ات لمتابعة أعمال القس���م اإلدارية والميدانية، واالج���راءات الواجب 
اتباعها لتوفير اجراءات األمن والس���المة لكاف���ة الحرف الخطرة في النصيرات، 
والعمل على ضرورة حصول أصحابها على التراخيص الالزمة من كافة الجهات 

المختصة، حرصا على أمن وسالمة المجتمع.
ودع���ا رئيس البلدية إل���ى تكثيف االج���راءات الواجب اتخاذه���ا بالخصوص، 

والتنسيق مع الجهات ذات العالقة، بما يضمن ويحقق المصلحة العامة.

بلدية النصيرات تعقد اجتماعًا لمتابعة 
إجراءات األمن والسالمة للحرف الخطرة 
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عاد التراش���ق االعالمي وتب���ادل االتهامات مرة اخرى بين فتح وحماس ع���ن الجهة التي تتحمل 
المس���ؤولية عن افشال جهود المصالحة الداخلية الفلس���طينية, وقال روحي فتوح عضو اللجنة 
المركزي���ة لحركة )فتح( اول م���ن امس االثنين أن االتفاق مع حركة حم���اس كان بداية على إجراء 
انتخابات متتالية، تبدأ بالبرلمان، وخالل ستة أشهر يتم إجراء انتخابات رئاسية، ومجلس وطني, 
لك���ن حماس تراجعت قب���ل أن نذهب للقاهرة، وأنها ضد عملية التتال���ي، ونحن مع التزامن فيما 
يتعلق بإجراء االنتخابات. وأضاف فتوح، »أننا اصطدمنا بموقف حركة حماس، بأنها تريد انتخابات 
متزامنة«. وأضاف فتوح: أن سبب تعطيل ملف المصالحة، ليس من قادة حماس في الخارج، ولكن 
من القادة بغزة، وأتمنى أن »يتغلبوا على هذا الخالف«. وتابع: لألسف الفصائل الفلسطينية، تقوم 
بالتف���رج، وهم يضغطون علينا، وال يضغطون إلنجاح المصالحة، مش���يرًا إلى أنهم يتحدثون عن 
أموالنا، أما األموال التي تأتي عن طريق مطار بن غريون، ال أحد يس���تطيع التحدث بشأنها ويقصد 
بها »االموال القطرية« ويبدو ان المواقف السياس���ية باتت تحس���ب بالمال وفق تصريحات روحي 
فتوح, وال ادري لماذا اقحم روحي فتوح الفصائل الفلس���طينية في هذا االمر وهو لم يش���اركهم 
من���ذ البداية في الحوار الدائر بي���ن فتح وحماس, ولم يطلعهم على االم���ور التي تعترض ملف 
المصالحة, كما ان الخالف ليس جوهريا انما هو خالفا فنيا بمكن التغلب عليه بسهولة لو توفرت 
نوايا حقيقية النجاح المصالحة, لكن تبقى هذه ملفات مفخخة الغرض منها التراجع عن الخطوات 

المتخذة نحو المسالحة اذا تطلب االمر ذلك, أو اذا رأت السلطة مصلحة مع اطراف اخرى.
 المتحدث باسم حركة )حماس(، عبد اللطيف القانوع هاجم  امس الثالثاء، السلطة الفلسطينية، 
مبيًنا أن الشعب الفلسطيني ال يثق بمن ُيعطل مؤسساته الرسمية. وكتب القانوع عبر صفحته 
بموقع )فيسبوك(: »لقد كانت مخرجات المجلس المركزي واضحًة في دورته ال�28، حين اّتخذ قرارًا 
جازمًا بوقف التنسيق األمني مع االحتالل »اإلسرائيلي«، إال أن  المصالح الفردية والقرارات البعيدة 
عن اإلجماع الوطني، أرادت أن ُتعّطل هذه المؤسس���ة الرس���مية، وتدفع باّتج���اه نزع الّثقة بين 
الشعب الفلسطيني ومؤسساته، التي ُيفترض بها أن ُتمثل تطلعاته وقراراته المصيرية«. وأكد 
القانوع، »أن الذي ُيعّطل عمل المؤسس���ات الفلسطينية، هو نفسه الذي يعطل مصالح الشعب 
الفلسطيني، ويقف عائقًا أمام إنجاح المصالحة، لكن »بدا أّن هناك فريقًا آخر من المقاطعة، يبحث 
مع االحتالل عن كيفية إعادة التنس���يق األمني طمعًا في أموال المقاصة، وعلى حساب المصالح 
االس���تراتيجية للشعب الفلس���طيني«, ونحن كمراقبين كنا قد حذرنا من قبل ومنذ بدء الحديث 
عن العودة للمصالحة الفلسطينية من انعكاس هذا االمر سلبا على شعبنا الفلسطيني في حال 
فشل جهود المصالحة, والعودة مرة اخرى للمربع االول وطالبنا بعدة امور لضمان نجاح المصالحة 
قبل الش���روع بالحوار الثنائي بين فتح وحماس, منها اشراك الفصائل الفلسطينية في جلسات 
الحوار لحل االشكاليات العالقة, والتوافق على قواعد عامة تؤسس للبرنامج الوطني المجمع حولة, 
والتخلص من اتفاقية اوسلو وتبعاتها, وتفعيل الشارع الفلسطيني لمواجهة مخططات الضم 

االستعماري ورفع قبضة اجهزة امن السلطة عن الفصائل للتعامل مع االحتالل .
قواعد المصالح���ة الواهنة ال يمكن الرهان عليها, وحتى نقي ش���عبنا عمليات االحباط واليأس 
نتيجة المواقف المخيبة لآلمال بش���أن المصالحة, يجب التأس���يس له���ا جيدا, وتمتين قواعد 
نجاحها قبل الشروع في خطوات االعداد لها, هذه لن تكون الجولة االخيرة في موضوع المصالحة, 
هناك جوالت اخرى للمصالحة الفلس���طينية, يجب ان نتعلم من تجاربنا, ونغلب مصلحة شعبنا 
الفلس���طيني على كل المصالح االخرى, فالمصالحة تعني تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية 
في مواجهة كل المؤامرات, علينا ان نراهن على ش���عبنا الفلس���طيني اوال واخيرا, وهذا يتطلب 
مزيدا من المس���ؤولية التي تقع على عاتق قادة الشعب الفلسطيني, لذلك يجب تمتين قواعد 
المصالحة بما يضمن نجاحها حتى ال يبقى ش���عبنا الفلسطيني متعلقا بآمال واهنة, سرعان ما 

تنهار عند مواجهتها أي عقبات. 

قواعد المصالحة الواهنة ال يبنى عليها 

رأي

الرسالة الركيكة التي وجهتها السلطة )عبر مسؤول(، اسرائيلي 
كانت رس���الة استجداء ال تعكس مطلقا نبض الحوار الذي خاضه 
ق���ادة التنظيم���ات، وال الروح التي س���ادت تعه���دا ووعدا على 
“مقاومة االحتالل مقاومة شعبية”، والعجيب الغريب أن الرسالة 
الجوابية من قبل المس���ؤول )غير المسؤول – اذ أنه ال يمثل الرأي 
الحكومي الرس���مي(، وحتى اذا اعتبرنا أن حكومة االحتالل أرادت 
اذالل واهانة الس���لطة باختيارها الش���خص الذي يوقع الرسالة 
الجوابية فان العجيب أن الذين تسلموا الرد اعتبروا أنهم حققوا 
انتصارا !!، هذا ليس عبثا فقط بل هو استخفاف بعقول كل طفل 

ورجل وامرأة فلسطينيين.
م���اذا حمل ال���رد ، وماه���ي العب���ارات التي اس���تخدمت: )نؤكد 
أن اس���رائيل مازال���ت تعتب���ر االتفاقات المعقودة مع الس���لطة 
الفلس���طينية ه���ي – االط���ار الذي تس���تند له ف���ي مباحثاتها 

وعالقتها بالسلطة(.
لم تش���ر الرس���الة الى أي التزام باالتفاقات ، لق���د رفض األمناء 
العامون بم���ن فيهم الرأس صفقة القرن، وممارس���ات االحتالل 
على مدى س���نوات م���ن اعتداء على أرض وش���عب فلس���طين، 
فقد اس���تندت التفاق اوس���لو كاطار “كما قالت الرس���الة”، كي 
تهود الق���دس وتضمها، وتعلنها عاصمة موح���دة لها، وقامت 
ببناء عش���رات اآلالف م���ن الوح���دات االس���تيطانية على أرض 
الضفة وش���رعت بمصادرة أراضي األغوار، وتقتحم كل يوم قرى 
ومخيمات الضفة، وتعتقل يوميا “منهج”، بس���بب وبدون سبب 
عشرين فلس���طينيا كمعدل، وذلك ضمن سياسة ابقاء الشعب 
الفلس���طيني تحت بس���اطير جنود االحتالل )وتمكنت اسرائيل 
من تحويل الس���لطة الى جهاز أمن يحميها من الشعب المقاوم، 
وتدريجيا حول���ت هذا الوضع الى حالة خطي���رة هي أن الحيثية 
الوحي���دة لوجود الس���لطة هي خدمة االحت���الل، ومنع أي تحرك 
شعبي مقاوم لالحتالل، وما يسمى التنسيق األمني – كان ومازال 
قائم���ا(، تحول الى لقمة عيش المخابرات الفلس���طينية وأجهزة 
أمنها ، فهي التي تص���رف المال االميركي المحول لها كأجهزة 
مباشرة بشراء مخبرين يتضورون هم وعائالتهم جوعا لإلبالغ عن 

أي نشاط مقاوم، وعن من يتحرك ضد االحتالل.
وحس���بما قال أحد مسؤولي فتح، الذي ترقى في المناصب بسبب 
كفاءته ف���ي الركوع لالحتالل: “نحن نمن���ع أي عمل ارهابي ضد 
اس���رائيل ، ونعتقل من يعمل على ذلك، واذا عرفنا عن نش���اط 
داخل اس���رائيل نبلغ اسرائيل عنه”، لسنا نحن الذين نقول هذا 
انهم هم الذين يقولونه وفي هذا االطار يمكن أن ندون عشرات 
التصريح���ات التي تصف هذه الحالة الخانعة والمذلة حتى لمن 

يحملون على بزاتهم العسكرية علم فلسطين.
نعود للجوهر: ألن هذا المفصل يفس���ر خطوات اعتبرها البعض 

مفاجأة…. الس���لطة لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني، وتحولت 
عبر التن���ازالت المتتابعة، ومنع المقاومة الش���عبية الى جهاز ال 
عمل له س���وى معاقب���ة من يقاوم اس���رائيل، وال مبرر لوجودها ) 
حسب تحليل اس���رائيل والبيت األبيض(، سوى حماية اسرائيل 
من الش���عب الفلس���طيني، وهذا هو الذي دفع ترامب للموافقة 
عل���ى طلب مديرة الس���ي آي ايه بأن تضخم موازن���ة المخابرات، 
وأن يس���تمر دفع المبالغ مباشرة لمديرها ألن هذا يخدم مصلحة 
اس���رائيل واميركا، قطع ترامب كافة المس���اعدات عن الس���لطة 
وأبقى “مع االضاف���ات”، على المبالغ الكبي���رة لجهاز المخابرات 
، وك���رم القائمين عل���ى الجهاز لم���ا قدموه من خدم���ات جليلة 
لواشنطن وتل ابيب، وحتى لمس���اهمتهم في عمليات تصفية 

لرجال المقاومة الفلسطينية.
ال نريد في هذا المقال أن نتعرض لعوامل خطيرة اخرى ساهمت 
جذري���ا في تحويل قي���ادات حركة فت���ح “الس���لطة”، الى أداة 
إلس���رائيل علموا أم لم يعلموا ، ففي كثير من الحاالت في تاريخ 
الثورات كانت واش���نطن تتبع هذا األس���لوب، وتحول القيادات 
الشعبية الى خادمة لعدو الشعب، وهي تظن أنها تقاوم العدو.

ال نريد أن نتحدث عن الفس���اد واالفس���اد، والس���رقات والنهب ، 
وتملك األراضي بشكل غير ش���رعي، وتجويع من يعارض، وقطع 
األرزاق حت���ى ع���ن تنظيم���ات بأكملها كما يحصل م���ع الجبهة 
الش���عبية لتحرير فلس���طين ، ال نريد أن نخوض في هذا هنا بل 
نري���د أن نركز على نقط���ة مفصلية ذكرناها ه���ي أن األمور آلت 

الى تحول السلطة لجهاز ال مبرر لوجوده سوى خدمة اسرائيل .
يق���ول أحد قادة فتح ) ف���ي مقابلة مع الميادي���ن ( : ) ثقوا بنا ، 
الموضوع تكتيك ، وال يؤثر على موقفنا االستراتيجي ( ، لم أسمع 
في حياتي كالما س���اذجا وسطحيا كهذا …. ثقوا بنا ، كيف تريد 
من الش���عب أن يثق بك���م ، وقد لمس بمعانات���ه وقهره وجوعه 
على مدى عش���ر س���نوات ماذا فعلتم به ، ورأى كيف أضعتم من 
عمر الشعب عش���ر س���نوات ، وكيف قبضتم وبالقوة واالعتقال 
مقاومي االحتالل ، أما ع���ن التكتيك فاألمر علمي وليس هرطقة 
… التكتيك السليم ، هو الذي يخدم االستراتيجية ، وال ينفصل 
عنه���ا ، والرابط الجدلي بينهما ال ينفصم ، والش���ك بلمحة بصر 
ان أي ش���خص معتدل الذكاء يعرف أن عودة التنس���يق األمني 
والعالقة لي���س تكتيكا ، بل تأكيد على أن مبرر وجود الس���لطة 
حس���ب تعريف اس���رائيل وواش���نطن ، هو حماية اسرائيل من 
الشعب الفلسطيني الشعب ال يصدقكم ، وال يثق بقدرتكم على 
تش���كيل حالة مقاومة ، وبعضكم يعرف أن فتح اآلن ليست فتح 
ابو جه���اد ، وابو اياد ، وس���عد صايل ، وبالطبع ليس���ت فتح ابو 
عمار ، فت���ح اآلن تظن أنها كبيرة لكن احتالل فتح وس���يطرتها 
عل���ى مفاتيح خزنة الش���عب ال تحول الموظفي���ن ورجال األمن ، 

والمعلمي���ن ، والمحامين ، والطلبة ، والكتاب ، واألطباء الى أعضاء 
في فتح .

ث���ق بكالمي ل���م تعد فتح ” أن���ا ابن فتح ما هتف���ت لغيرها ” ، 
حتى قيادة فتح تتمس���ك بفتح ألنها تس���يطر على المال ، واذا 
س���ألت نفسك يا أخي من يمتلك مفاتيح الخزنة هل هي فتح أم 
رجل واحد؟ ، وكيف تفسر أن واش���نطن تدفع لجهاز المخابرات 
، وتقطع المال عن الس���لطة ؟ هل تظن فتح أن دفع نصف راتب 
ألش���هر عديدة ال يتراكم ألما وظلما ؟ أال ترون النيران تش���تعل 
؟ واذا كان األم���ر هكذا ، فماهي مواق���ف التنظيمات االخرى ؟؟ 
….. كالم وادان���ة و …. و…… كالعادة خنجر في الظهر …. موقف 
مدان …. هذا ضرب لالتفاق …. الخ ، والنتيجة عودة العالقات مع 
اس���رائيل ، واس���تمرار الحوار حول ضبضبة السالح ، ووضعه في 
المخازن ، وال تفتح المخازن اال باإلجماع أي القضاء على المقاومة ! 
، وهذا ما تريده اسرائيل ، وسوف تدعم جهود ما أسماه البعض 

التكتيك .
بالنسبة للكثيرين حطم هذا الموقف أملهم ، وضرب معنوياتهم 
، ورحت تسمع كالما من نوع : ” ليش بدنا السلطة االدارة المدنية 
االسرائيلية أحس���ن ، على األقل فش سرقة ، ومش حرامية وفي 

محاكم ” ، هل تسمعون ؟؟
زارن���ي مجموع���ة من الطلبة م���ن جامعة بير زيت ظن���ا منهم أن 
ل���ي نفوذا لمس���اعدتهم ، وعرضوا على لوائح لس���بعمائة طالب 
يتقاضون مس���اعدات ش���هرية من فتح ، وقالوا لم يصلنا الدعم 
منذ ش���هرين ، وطلبوا أن أس���اعدهم ، وتبين لي أن المبالغ التي 
تصرف لمئات الطلبة هي مساعدة ثمنها التصويت لالئحة فتح 
ماذا اذا ” توقف الدفع ” ؟ ماذا اذا أقر دفع المس���اعدات للجميع 
؟ وهل المال هذا مال اميركي ؟ طبعا ال انه مال الش���عب يساعد 
الطلبة ، وال يدفع الطلبة مقابله اال والءهم لفلسطين أليست هذه 

سلطة الشعب أم انها مصرف آلي لحركة فتح ؟؟
على كل ح���ال األمور ف���ي الدول االخ���رى مختلف���ة التنظيم أو 
الح���زب الذي يخ���وض االنتخابات يم���ول حملت���ه االنتخابية ، 
واذا نج���ح وتس���لم الحكم ال يمكنه أن يص���رف المال العام على 
أعضائه بل هنالك موازنات يقرها المش���رعون ، وقوانين للضبط 
والرب���ط ، وتدقيق حس���ابات واذا وقع خطأ أو ” حرمنة ” ، تتحول 
الى فضيحة سياس���ية اال عند الس���لطة ، ف���ال تدقيق وال مراقب 
الدولة كما يجري في اس���رائيل مثال ، وهناك وزارة مالية تتلقى 

تعليماتها من وزارة مالية مصغرة في المقاطعة .
الثق���ة ال تفرض … الثقة تنمو عندما يرى الناس القانون يطبق ، 
والرقابة حريصة ، والمحاسبة دقيقة ….. شعبنا محتقن ، وحزين 

، ويتحفز …. هل هنالك من يستيقظ قبل وقوع المأساة ؟؟؟؟

بعد عودة التنسيق األمني: الوضع الفلسطيني 
ينذر باالنفجار فقد بلغ االحتقان نقطة االختناق

بسام أبو شريف

ما أخفته وس���ائل اإلعالم العربية أظهرته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، 
وهو لقاء ولي العهد الس���عودي محمد بن س���لمان برئيس الموس���اد 
اإلس���رائيلي يوس���ي كوهين ورئيس ال���وزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياهو مما يفس���ر أن هن���اك رحلًة من تل أبيب إل���ى الرياض جرت 
ا تحمل نتنياهو ويوس���ي كوهين للقاء بن سلمان وبحضور وزير  س���ّرً
الخارجي���ة األمريكي الذي يصّر على إتمام مهّمت���ه التخريبية للدول 
العربية، ولكن يبقى الس���ؤال الذي يتبادر الى الذهن ما موقف الملك 
الس���عودي من هذا اللقاء، وهل تم اللقاء بين���ه وبين نتنياهو؟ أم أن 
األمر خاّص بولي العهد السعودي بن سلمان لُيتّم مشروع التطبيع مع 
إس���رائيل، وضرب إيران، هناك غموض شديد يحوم حول هذا اللقاء، 
هل هو لقاء تطبيع مع إسرائيل أم هو لقاء استعداد للحرب على إيران؟

وقد س���بق أن أعلنت الس���عودية أن أجواءها مفتوحة أمام الطائرات 
اإلس���رائيلية، وم���ن ث���م ال مش���كلة أن تعب���ر طائرة رئي���س الوزراء 
اإلس���رائيلي ورئيس الموساد األجواء السعودية بكل اطمئنان لتحّط 
رحالها في مطار الرياض ويس���تقبلها بن سلمان بكل أريحية وطيب 
نف���س، بعد أن مضت موجات غضب الش���ارع العربي عن التطبيع مع 

إس���رائيل دون خس���ارات على األرض وبعد أن ه���دأت فورة الغضب 
العربي من العالقات مع إس���رائيل المباش���رة، وها ه���ي اليوم نفس 
الق���وات المعادية تجه���ز ألمر ما قد يكون كارث���ة على المنطقة في 
مس���تقبل األيام، وهو ضرب إيران وتغيير النظ���ام كما حدث لجارها 
العراق حيث القصف المتواصل على المنشآت النووية اإليرانية التي 
تعد بالنسبة ألمريكا وإس���رائيل مصدر الخطر ألنها ربما تنتج قنبلة 

نووية.
وبم���ا أن المخطط ماٍض في طريقه، حيث ال عراقي���ل أمامه، ولم يعد 
المس���لمون وال الع���رب ينافحون عن أراضيهم وال عن مكتس���باتهم 
وال عن مقدس���اتهم كما كانوا من قبل، فقد تم االعتداء على القدس 
الش���ريف وص���ار عاصمة أبدية إلس���رائيل، وحدث الش���قاق والنزاع 
والخصومات بين الدول العربية، ولحق الدمار الواسع والشاسع ألغلب 
الدول العربية، وأصبحت فلسطين دولة منسّية في التاريخ، ولم يعد 
لها وجود في قام���وس األمريكيين واإلس���رائيليين، فإنه ال قيام وال 
نهوض لع���رب طالما أنهكتهم كلمات العروبة واإلس���الم، فهل من 
قيام بعد نوم عميق، وهل من صحة بعد داء س���قيم، فلم يعد ترامب 

وال نتنياهو وال بن سلمان يهابون هّبة العرب والمسلمين للدفاع عن 
مقدساتهم، بل لم تعد لهم مكانة في قلوبهم، لذلك هم ماضون في 
المخطط وفق ما خّطط���وا، وأي تخطيط هذا الذي يؤدي إلى تدنيس 

بالد الحرمين الشريفين.
إن هذه الزيارة غير المعلن���ة، والتي أصبحت في العلن، تضّر بقيمة 
المملكة العربية السعودية التي رضخت في النهاية لعربدة اليهود 
واألمريكان، وص���ارت أقرب إلى التطبيع أكثر من أي وقت مضى، وها 
ه���ي المملكة العربية الس���عودية تفتح جناحيه���ا لتضم نتنياهو 
ورئيس الموساد وتعلن السالم المزعوم الذي ال ينشده أي عربي، وال 
أي مسلم، فال س���الم مع اليهود ال في الحرب وال في السلم، وال أمانة 
لليهود ال في الحرب وال في الس���لم، وإنما يقودهم الطمع والجش���ع، 
وم���ن طبعهم الخيان���ة وعدم الوف���اء بالعهود والوع���ود، لذلك هم 
منبوذون من رب السماوات واألرض، ملعونون أينما ذهبوا، مطرودون 
من رحمة الله س���بحانه وتعالى، مسخهم الله قردة وخنازير لخبثهم 

وطعنهم في الظهر لكل من فتح لهم قلبا.
وسواء اليوم أو غدا سيرى كل من فتح لهم قلبه بأم عينيه ما سيجري 

لهم جراء هذا التعامل دون ش���روط، أعينهم تصب في مصلحتهم ال 
في مصلحة اآلخرين، نظروا إل���ى تاريخهم في المدينة المنورة وربما 
في مكة المكرمة، فأرادوا اس���تعادة التاري���خ، وربما يأتي اليوم الذي 
يطالبون فيه السعودية بالتعويض أو استرجاع األراضي التي خرجوا 
منها ذات يوم وبالتالي األمر خطير جدا، فهل يعي بن س���لمان هذه 
الحقيقة أم أن���ه يتغاضى عنها للوصول إلى م���ا يريد؟، وهل يمكن 

لإلدارة األمريكية الجديدة أن تسمح البن سلمان أن يفعل ما يريد؟.
إن زيارة نتنياهو إلى الس���عودية س���ابقة خطيرة ف���ي تاريخ العرب 
والمسلمين، فالس���عودية مركز المس���لمين في العالم، ال يسمحون 
بتدنيس الحرمين الش���ريفين من وسخ اإلسرائيليين، فال ينبغي أن 
تطأ أقدامهم أرض الحرمين، وما دام بن سلمان سمح لهم بذلك فهو 
يتحمل مس���ؤولية ما يفعل إلى يوم الدي���ن، ويقضي على كل نخوة 
على أراضي الحرمي���ن، ويبقى الرهان األخير على الش���عوب العربية 
والمس���لمة المقهورة، التي ترى ذلك بأم أعينها وال تس���تطيع فعل 
ش���يء على األرض، إنها الطامة الكبرى حيث يتوجه بن س���لمان إلى 

الجحيم 

فوزي بن يونس بن حديدنتنياهو في الرياض بدعم أمريكي وعربي للتطبيع وضرب إيران
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
 �سلطة الأرا�سي

جلنة ت�سحيح الأ�سماء
اإعالن ب�ساأن ت�سحيح ا�سم يف �سجالت الطابو

ليكن معلوما للجميع بأن الس���يد / نافذ خلوصي موس���ى المهتدي من 
سكان غزة هوية رقم / 911410660

قد تقدم بطلب لتصحيح اسم / والده 
والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم / خلوصي موسى المهتدي

القطعة 702 القسيمة 115 اراضي 
الى االسم الصحيح له / خلوصي موسى محمود المهتدي 

لذل���ك فإن اللجنة المختص���ة تحيط الجميع علما به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه الى وحدة الشؤون القانونية 
خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوم���ا من تاريخ االعالن واال فس���يتم 

التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار اليه في االعالن .
 وتفضلوا بقبول االحترام ,,,

  رئي�س جلنة ت�سحيح ال�سماء 
موفق حممد علوان 

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية
  املو�سوع / مذكرة تبليغ ح�سور

 �سادرة عن حمكمة ال�سيخ ر�سوان 
الى المدعى عليه / س���عيد رفعت سعيد احمد من مصر وسكان القاهرة 
ومجهول محل االقام���ة فيها االن – يقتضى حضورك الى هذه المحكمة 
ي���وم الثالثاء الواقع في2020/12/29م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك 
بخص���وص القضية اس���اس 2020/957م وموضعها دع���وى نفقة زوجة 
المرفوع���ة عليك م���ن قبل المدعية / اية رمضان محمد االش���قر من بربرة 
وس���كان النصر وان ل���م تحضر في الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك 
س���يجرى بحقك المقتضى الش���رعي غيابيا لذلك جرى تبليغك حس���ب 

األصول وحرر في 9/ ربيع اخر / 1442ه� وفق 2020/11/24م

  قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
 حممد كامل ابو را�س 

رام الله/ االستقالل:
قال الجهاز المركزي لالحصاء الفلس���طيني، إن أس���عار تكاليف 
البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعًا طفيفًا 
نسبته 0.01% خالل شهر تش���رين أول مقارنة بشهر أيلول، إذ 
ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 
105.98 مقارنة ب� 105.97 خالل الش���هر السابق )سنة األساس 
2013=100(.وبي���ن اإلحص���اء في بي���ان له يوم أم���س، أنه على 
مس���توى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات 
والمواد األولية ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.02%، بينما سجلت أسعار 
مجموعة استئجار المعدات انخفاضًا طفيفًا مقداره 0.08%، في 
حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارًا خالل 

شهر تشرين أول مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت أس���عار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة 
الغربية انخفاضًا طفيفًا مقداره 0.08% خالل ش���هر تشرين أول 
مقارنة بشهر أيلول، إذ انخفض الرقم القياسي ألسعار تكاليف 
البناء للمباني غير السكنية إلى 105.61 مقارنة ب� 105.69 خالل 

الشهر السابق )سنة األساس 2013=100(.
وعلى مس���توى المجموعات الرئيس���ية، سجلت أس���عار كل من 
مجموع���ة الخامات والمواد األولية ومجموعة اس���تئجار المعدات 
انخفاض���ًا مق���داره 0.12%، في حين س���جلت أس���عار مجموعة 
تكاليف وأجور العمال اس���تقرارًا خالل ش���هر تشرين أول 2020 

مقارنة بالشهر السابق.
كما سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية 

انخفاضًا طفيفًا مقداره 0.04% خالل ش���هر تشرين أول مقارنة 
بش���هر أيلول، إذ انخفض الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء 
لمباني العظم إلى 103.12 مقارنة ب� 103.16 خالل الشهر السابق 

)سنة األساس 2013=100(.
وعلى مس���توى المجموعات الرئيسية، س���جلت أسعار مجموعة 
اس���تئجار المعدات انخفاض���ًا طفيفًا مقداره 0.08%، وأس���عار 
مجموع���ة الخام���ات والم���واد األولي���ة انخفاضًا طفيف���ًا مقداره 

0.06%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال 
استقرارًا خالل شهر تشرين أول مقارنة بالشهر السابق.

وس���جلت أس���عار تكاليف إنش���اء الطرق بأنواعها المختلفة في 
الضفة الغربي���ة انخفاضًا مقداره 0.71% خالل شهر تش���رين 
أول مقارنة بشهر أيلول ، إذ انخفض الرقم القياسي العام ألسعار 
تكالي���ف الطرق إل���ى 107.00 مقارنة ب� 107.77 خالل الش���هر 

السابق )شهر األساس كانون أول 2008=100(.

كما س���جلت أس���عار مجموعة الخامات والم���واد األولية انخفاضًا 
مق���داره 0.95%، وأس���عار مجموعة تكاليف تش���غيل معدات 
وصيانة انخفاضًا مقداره 0.82%، وأس���عار مجموعة اس���تئجار 
المع���دات انخفاضًا مقداره 0.57%، في حين س���جلت أس���عار 
مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارًا خالل شهر تشرين أول 

مقارنة بالشهر السابق.
وسجل المؤشر العام ألس���عار تكاليف إنشاء شبكات المياه في 
الضفة الغربي���ة انخفاضًا مقداره 0.19% خالل شهر تش���رين 
أول مقارنة بشهر أيلول، إذ انخفض المؤشر العام ألسعار تكاليف 
إنشاء شبكات المياه إلى 114.01 مقارنة ب� 114.23 خالل الشهر 

السابق )شهر األساس كانون ثاني 2010=100(.
وعلى مستوى ش���بكات المياه، س���جل الرقم القياسي انخفاضًا 
مقداره 0.33%، إذ انخفض الرقم القياس���ي إلى 119.37 مقارنة 
ب� 119.77 خالل الش���هر الس���ابق )شهر األس���اس كانون ثاني 

.)100=2010
على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعًا نسبته 
0.16%، إذ ارتفع الرقم القياس���ي إلى 102.22 مقارنة ب� 102.06 

خالل الشهر السابق )شهر األساس كانون ثاني 2010=100(.
فيما سجلت أسعار تكاليف إنش���اء شبكات المجاري في الضفة 
الغربية انخفاضًا مقداره 0.15% خالل شهر تشرين أول مقارنة 
بش���هر أيلول، إذ انخفض الرقم القياس���ي إلى 109.39 مقارنة 
ب�109.55خالل الش���هر الس���ابق )ش���هر األس���اس كانون ثاني 

.)100=2010

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه الشهر الماضي

رام الله / االستقالل:
أصدرت وزارة التنمي����ة  االجتماعية بغزة، 
تقري����رًا تفصيلي����ًا لعملها ونش����اطاتها 
في تقديم كافة الخدم����ات لمراكز الحجر 
الصحي والمنتش����رة في مختلف مناطق 
قطاع غزة، وكذلك في تقديم المساعدات 
للعائالت، التي حجرت في منازلها بقرار من 
وزارة الصحة، وأيضا استمرارها في تقديم 

الخدمات للفئات الضعيفة والمهمشة. 
وصرح الدكت����ور غازي حم����د، وكيل وزارة 
التنمي����ة، بقطاع غزة، أن وزارته مس����تمرة 
في  تقديم الخدمات بش����كل يومي لنحو 
20 مرك����ز حجر صحي، تض����م نحو 2500 
مواط����ن، ممن تعرض����وا لإلصابة بفيروس 
)كورونا(، وتش����مل هذه الخدمات تقديم 
وجب����ات الطع����ام ومس����تلزمات اإلي����واء، 
فضاًل عن المش����روبات الساخنة واألجهزة 

الكهربائية، كما تقوم ال����وزارة وبالتعاون 
مع بعض المؤسس����ات الشريكة، بتقديم 
خدم����ات الدعم النفس����ي للمواطنين في 

مراكز الحجر.
و أض����اف حمد، أن وزارته تق����وم بمتابعة 
البيوت التي ال زالت محجورة، والتي بلغت 
حتى هذا اليوم نحو 5158 أس����رة وتضم 
نح����و 27731 ف����ردًا، فيما قدم����ت الوزارة  
المس����اعدات العينية المختلفة من مواد 
غذائية أو ط����رود خضار أو غيرها لألس����ر 
التي تم التعامل معها، والتي بلغ عددها 
13532 أس����رة، تض����م 86349 فردًا، فيما 
ال زال هناك نحو 1588 أس����رة من األس����ر 
المحجورة منزليًا من إجمالي األس����ر التي 
تم التعامل معها، ولم تتلَق مس����اعدات 
م����ن وزارة التنمي����ة، وج����اري العمل على 
توفير هذه المس����اعدات لها، بالتعاون مع 

لتغطية  والمحلية؛  الدولية  المؤسس����ات 
كافة األس����ر المحجورة، والتي تحتاج إلى 

مساعدة عاجلة.
وأش����ار حمد، إلى أن عدد الطرود الغذائية، 
التي قدمت منذ بداية انتش����ار الوباء في 

قطاع غزة، بلغ نحو 18 ألف طرد. 
من جه����ة ثانية، ذك����ر حم����د، أن الوزارة 
ال زال����ت تواصل تقديم الدعم النفس����ي 
النس����اء  للمواطنين، وخاصة  واالجتماعي 
واألطفال، في مراكز الحجر الصحي، وتقدم 
لهم مساعدات مالية وعينية بالتعاون مع 

مؤسسات عديدة.
وبلغت قيم����ة المبالغ الت����ي صرفت على 
مراكز الحجر والبيوت المحجورة منذ بداية 
انتش����ار الجائح����ة في قطاع غ����زة، نحو 5 

ماليين ومائتي ألف شيكل.
وف����ي ذات الوق����ت، أكد حم����د، أن الوزارة، 

خصصت جزءًا من هذه المساعدات لعدد 
م����ن ذوي اإلعاقة، وكذلك للبيوت الفقيرة، 

والتي تستفيد من البرنامج الوطني.
كما عمل����ت الوزارة على توفير الفرش����ات 
الطبي����ة والوس����ائل المس����اعدة الخاصة 
باستخدام ذوي اإلعاقة من خالل مشاريع، 
تقدم����ت بها العدي����د من المؤسس����ات 

والجمعيات . 
وفي سياق آخر، أكد حمد، أن الوزارة تسعي 
بش����كل حثيث إلنجاز بطاق����ة ذوي اإلعاقة، 
التي تسهل عليهم الحصول على مختلف 
الخدم����ات الحكومية وغيرها، مبينًا أنه جرى 
عقد لقاءات وورشات عمل عديدة مع شبكة 
المنظمات األهلية والجمعيات الخاصة بذوي 
اإلعاقة؛ لتجهيز البرامج المحوسبة والبيانات 

واآلليات الالزمة لتنفيذ هذه البطاقة.
وتط����رق حمد إل����ى أن هن����اك العديد من 

المشاريع التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع 
ومنها  الشريكة،  والجمعيات  المؤسسات 
المش����اريع المقدمة من مؤسسات دولية، 
وركزت هذه المش����اريع على دعم األس����ر 
الفقير في الحصول على إيجارات، وتوفير 
مبالغ مالية لعدد من األس����ر لعدة أش����هر 

متوالية، وفي عمليات ترميم لمنازل.
وثمن حمد دور المؤسس����ات والجمعيات 
المحلي����ة والدولية، الت����ي قدمت نموذجًا 
في تحمل المس����ؤولية االجتماعية، وفي 
الوق����وف إلى جان����ب الفئات المهمش����ة 

والضعيفة .
وذك����ر حم����د، أن الوض����ع في قط����اع غزة، 
صعب ج����دًا، وتعمقت األزمة مع تفش����ي 
الوباء، مما يستلزم جهودًا أكبر في تعاون 
لقطاع  المساعدات  وتكثيف  المؤسسات 

غزة.

ويشكل األطفال ما نسبته 44 % من سكان فلسطين

التنمية بغزة تكشف المبالغ التي صرفت على مراكز الحجر والبيوت المحجورة 

رام الله/ االستقالل:
كش���فت بيانات حديثة، أن قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، أكثر القطاعات تش���غياًل 
لالطفال في فلس���طين حتى نهاية عام 2019. ووفق أرق���ام التقرير الحكومي، بلغ عدد 

االطفال في فلسطين حتى منتصف العام 2020، حوالي 2.2 مليون طفل.
وأظهرت أن نسبة األطفال العاملين في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، بلغت %44.4، 
من اجمالي األطفال العاملين في فلس���طين. وتشير البيانات، أن عدد األطفال العاملين 
في فلس���طين، من عمر)  15- 17 سنة (، بلغت 6.7% آي قرابة 152 ألف طفل، بينما من 

عمر ) 10- 14 سنة ( بلغت 1% حوالي 22 ألف طفل عامل.
و جاء قطاع التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية في المرتبة األولى، حيث يش���غل 
ه���ذا القطاع ما نس���بته 18.6% من إجمالي االطفال العاملين في فلس���طين، فيما جاء 
قطاع الزراعة والصيد والحراجة وصيد السمك في المرتبة الثانية، أذ بلغت نسبة األطفال 

العاملين في هذا القطاع حوالي %16.8.
وفي البناء والتش���يد، يعمل ما نس���بته 14.4% من اجمالي نسبة األطفال العاملين في 

فلسطين، بينما توزعت النسبة المتبقية على النشاطات االقتصادية االخرى.

قطاع التجارة والمطاعم والفنادق 
األكثر تشغيال ألطفال فلسطين!
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أعل���ن أنا المواط���ن /    محمد محمود عي���د البطش  عن 
فق���د بطاقة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم )   
802583120   ( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن /   عبي���دة عبد النبي محمد البرش���ا   
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
) 902182931  ( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن /   يوس���ف عماد يوس���ف غبن  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)405885070   ( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن /   اش���رف مدحت زهدي ابوش���نب   
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803462563   ( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن /   عب���د الكريم محمد عب���د الكريم 
الش���امي   ع���ن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )   800847394  ( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن /   عب���د الرحمن كام���ل محمد نوفل   
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)408774396   ( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

بروكسل/ االستقالل:
أعرب األمي���ن العام لحل���ف "الناتو"، 
ينس س���تولتنبرغ، عن قلقه من اتباع 
ممثل الح���زب الديمقراطي المنتخب 
لرئاس���ة أمريكا، جو بايدن، سياس���ة 
مش���ابهة لسياسة الرئيس األمريكي 
المنتهية واليته، دونالد ترامب، حول 

اإلنفاق األوروبي على الحلف.
وفًقا لتقدي���رات "الناتو"، من المرجح 
أن يطالب الرئي���س األمريكي القادم 
ج���و بايدن، أعض���اء الحل���ف بالمزيد 
من اإلنفاق عليه، مثل س���لفه دونالد 
األمين  تصريح���ات  بحس���ب  ترامب، 

العام لحلف "الناتو".
وكان ترام���ب قد طال���ب أعضاء حلف 
"النات���و" ف���ي أوروب���ا بالمزي���د م���ن 
الدفاعي، بهدف دعم الحلف  اإلنفاق 

وتخفيف العبء عن أمريكا.
ووفًقا لس���تولتنبرغ، فقد كان لترامب 
"أس���لوبه الخاص" ف���ي التواصل مع 
الش���ركاء األوروبيي���ن، وأع���رب ع���ن 
توقعاته "بوضوح تام"، وأضاف األمين 
العام: "لكنني على ثقة من أن الرئيس 

المنتخب بايدن سيعبر عن التوقعات 
نفسها".

اعتبر س���تولتنبرغ،  أخرى،  ومن جهة 
أن الرئيس القادم ألمريكا جو بايدن، 
س���يكون "داعما قويا للحلف" ويعرف 
."dw" الناتو" جيدا، بحسب صحيفة"

وحث األمين الع���ام دول الحلف على 
عدم التخلي عن هدف إنفاق %2 من 

الناتج المحل���ي اإلجمالي على الدفاع 
بسبب وباء فيروس كورونا.

وشدد على أن "أصعب مهمة اآلن هي 
من���ع األزمة التي س���ببها الوباء من أن 
تتحول إلى أزمة ليس فقط في قطاع 
الصحة، ولكن أيض���ا في قطاع األمن، 
لذلك، يج���ب أن نس���تثمر أكثر )في 

الدفاع(".

وح���ث األمين العام ال���دول األوروبية 
عل���ى ع���دم إضع���اف العالق���ات مع 
أمريكا، وقال: "إنها حقيقة، أن االتحاد 
األوروبي لن يكون ق���ادرا على حماية 
أوروبا". ولذلك، فإن الضمانات األمنية 
ووجود  الن���ووي  وال���ردع  األمريكي���ة 
أوروبا "ضرورية  الجيش األمريكي في 

للغاية" لحمايتها، على حد تعبيره.

حلــف »الناتــو« قلــق مــن سياســة بايــدن

عمان/ االستقالل:
افتتح العاهل األردني الملك عبدالله الثاني، القائد األعلى للقوات المس���لحة،  

يوم أمس، أول مستشفى ميداني مخصص لمصابي فيروس كورونا.
وقال الديوان الملكي الهاش���مي، في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر، إن 
الملك افتتح المستشفى الميداني األول في حرم مستشفى األمير هاشم بن 

الحسين التابع للخدمات الطبية الملكية بمحافظة الزرقاء.
وأوضح أن المستشفى مخصص الستقبال الحاالت المثبت إصابتها بفيروس 

كورونا بهدف دعم ومساندة جهود الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.
ولفت الديوان الملكي إلى أن المستش���فى "يتسع ل� 300 سرير منها 48 سريرًا 
للعناية الحثيثة، و12 س���ريرًا للعناية المتوس���طة جاهزة للتحويل إلى أس���رة 
عناية حثيث���ة". من جهتها، قال���ت صحيفة "الرأي" األردنية إن المستش���فى 
الميداني أنشئ بكلفة إجمالية بلغت 9 ماليين دينار )نحو 12.7 ماليين دوالر(.

وأضافت أن المستش���فى الميداني، المقام على مساحة تبلغ 5200 متر مربع، 
ُنفذ خالل 14 يومًا، بإش���راف مباش���ر من مديرية مؤسسة اإلسكان واألشغال 

العسكرية، وجهز بجميع األنظمة الكهربائية والميكانيكية الالزمة.
وق���ال مدير عام الخدم���ات الطبية الملكي���ة باإلنابة العمي���د الطبيب نضال 
الخصاونة إنه "سيتم افتتاح مستشفيين ميدانيين آخرين تابعين للخدمات 
الطبية الملكية خالل أس���ابيع، بهدف تطوير الق���درات للتعامل مع الجائحة، 
لتصل القدرة االستيعابية في هذه المستشفيات الميدانية الثالث إلى 900 

سرير، منها 220 سريرًا للعناية الحثيثة".

األردن.. الملك يفتتح أول 
مستشفى ميداني لمرضى كورونا

الدوحة/ االستقالل:
اتخذت قطر، يوم أمس، قرارا وصف بأنه األول من 

نوعه ضد اإلمارات، منذ أزمة المقاطعة.
قال����ت هيئة تنظي����م مركز قطر للم����ال، في بيان 
منش����ور عبر موقعها الرس����مي، إنه����ا قررت رفع 
دع����وى قضائية في نيويورك ض����د بنك أبو ظبي 
األول. وأش����ارت إلى أن القضية سيتم رفعها في 
المحكم����ة العليا في نيويورك، بس����بب المطالبة 
بتس����ديد البنك اإلماراتي دينا مس����تحق بقيمة 
200 ملي����ون ريال قطري أي ما ي����وازي 55 مليون 

دوالر أمريكي.
وتسعى الهيئة القطرية الس����تعادة مبلغ الدين 

المذك����ور المس����تحق، من أص����ول مملوكة للبنك 
اإلماراتي في نيويورك.

وتابعت الهيئة القطرية قائلة »كان بنك أبوظبي 
األول قد تخلف عن س����داد الدي����ن إلى قطر، على 
الرغ����م من ص����دور حك����م نهائي م����ن المحكمة 
المدني����ة والتجارية لمركز قطر للمال، والذي يلزم 
فيه الهيئة باتخاذ خطوات إلنفاذ حكم المحكمة 
ضم����ن إجراءات اإلنفاذ الدولي لألحكام القضائية 

المالية«.
البن����ك اإلماراتي  القطري����ة  الهيئ����ة  واتهم����ت 
التحقيق  »تعيق« مجري����ات  إجراءات  بممارس����ة 
القائم����ة لديه����ا، والتص����رف بص����ورة وصفتها 

بأنه����ا »ال تنم عن مس����توى النزاهة المطلوب من 
الشركات العاملة في المركز«.

وتته����م الهيئة بنك أبو ظب����ي األول منذ مارس/ 
آذار 2018، بانته����اك أنظمة الس����وق، عن طريق 
اإلضرار بالعملة القطرية واألوراق المالية الخاصة 
بالحكومة القطري����ة واألدوات المالية ذات الصلة، 
ورفضه تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة 

بشأن تلك االتهامات.
إل����ى جانب ذل����ك، تته����م الهيئة أيض����ا البنك 
اإلمارات����ي باتخ����اذه قرارا أحاديا باالنس����حاب من 
مركز قطر للمال وإغالق فرعه العامل في األراضي 

القطرية دون الرجوع لمركز قطر للمال.

قطر تتخذ قرارًا هو األول من نوعه ضد اإلمارات منذ أزمة المقاطعة

موسكو/ االستقالل:
أعلن وزير الخارجية الروس���ي، س���يرغي الفروف، يوم أمس، أن هناك تطبيقا مستمرا 
لالتفاقي���ة الثالثية بش���أن ناغورني قره باغ التي تم التوصل إليها بمش���اركة كل من 

روسيا وأرمينيا وأذربيجان ويتم االلتزام بوقف إطالق النار في المنطقة بشكل كامل.
ق���ال الفروف في تصريح له، "يتم التأكد م���ن تطبيق االتفاق يوميا حيث وقف إطالق 
الن���ار محت���رم بالكامل من كل األط���راف". وأكد الوزير الروس���ي أن جمي���ع االلتزامات 

واالتفاقات التي وقعها قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا يتم احترامها والتقيد بها.
وق���ال الف���روف إن "قوات حفظ الس���الم الروس���ية بدأت بنش���اط وف���ي أقصر وقت 
ممك���ن عملية الحفاظ على االتفاق، وتعاونت بش���كل وثيق م���ع المجتمعين األرمني 

واألذربيجاني، وساعدت في حل المشاكل اإلنسانية".

الفروف: اتفاق قره باغ الثالثي يتم 
احترامه وتطبيقه من جميع األطراف

اديس أبابا/ االستقالل:
بدأ عدد كبير من قوات إقليم تيغراي في االستسالم قبل 
انتهاء مهلة ال�72 ساعة الممنوحة لهم من قبل الجيش 
اإلثيوبي، وفقا لما أفادت به إذاعة "فانا" الرسمية. وذكرت 
"فانا" أن عدًدا كبيًرا من أفراد القوة الخاصة والميليشيات 
استسلم للقوات الحكومية عبر حدود والية عفر اإلقليمية.

وحثت الحكومة أولئك الذين ال يس���تطيعون االستسالم 
بسبب المجلس العسكري في تيغراي، على نزع أسلحتهم 
واالمتناع عن أن يكونوا رهائن ف���ي المجموعة المتمردة 

واالنتظار حتى يتواصل جيش الدفاع الوطني معهم.
ووفًق���ا إلدارة العملي���ات الرئيس���ية، فإن ق���وات الدفاع 
الوطن���ي، التي تش���ارك في عملي���ة إنف���اذ القانون في 
تيغراي، تس���ير نحو الس���يطرة على مدينة ميكيلي في 

جميع الجبهات، بحسب وكالة األنباء الرسمية.
وقال ممثل اإلدارة الرئيس���ية للعمليات في قوات الدفاع 
الوطني، العميد تسفاي أيالو، إن المجلس العسكري في 
الجبهة الش���عبية لتحرير تيغراي ق���د خان قوات الدفاع 

الوطني بقصد االستيالء على سلطة الحكومة بالعنف.

برلين/ االستقالل:
قالت وزيرة الدف���اع األلمانية، إن احتجاج أنقرة على صعود 
جنود ألمان على متن سفينة تركية بموجب مهمة عسكرية 

لالتحاد األوروبي في البحر المتوسط »غير مبرر«.
وقالت أنجري���ت كرامب-كارينباور، يوم أم���س، إن »الجنود 
تصرف���وا عل���ى النحو المالئ���م وبما يتوافق م���ع تفويض 
المهم���ة األوروبي���ة إيرين���ي«، وفقا لوكال���ة فرانس برس، 

مضيفًا »االتهامات الموجهة إلى الجنود غير مبررة«.
واحتج���ت تركيا، االثني���ن، بعد أن صعدت ق���وات ألمانية 

تابع���ة لمهم���ة االتحاد األوروب���ي المكلف���ة بتطبيق حظر 
الس���الح الدولي على ليبيا وحاولت تفتيش س���فينة شحن 
تركية اشتبه االتحاد في نقلها أسلحة إلى ليبيا بشكل غير 

قانوني.
ونش���رت تركيا لقطات مصورة ظهر فيها رجال مس���لحون 
يرتدون الزي العس���كري، وهم يصدرون األوامر إلى البحارة 
الذين وضعوا أيديهم على رؤوسهم في سفينة، قالت إنها 
»روزالين-إيه في البحر جنوب غربي ش���به جزيرة بيلوبونيز 

اليونانية«.

إثيوبيا: عدد كبير من قوات إقليم تيغراي 
بدأت في االستسالم قبل انتهاء المهلة

ألمانيا: احتجاج تركيا على 
تفتيش سفينتها غير مبرر
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لندن/ االستقالل: 
أك����د األلمان����ي يورجن كل����وب مدرب ليفربول 
االنجلي����زى، ان النج����م المص����رى محمد صالح 
س����يعود لصفوف الريدز، في مواجهة أتاالنتا 
اإليطال����ى، بمب����اراة الجول����ة الرابع����ة من دور 
المجموعات ب����دوري أبطال أوروب����ا المحدد لها 
العاشرة مساء، اليوم األربعاء، على ملعب أنفيلد.

قال المدرب األلماني يورجن كلوب في المؤتمر 
الصحفى لمواجهة أتاالنتا "محمد صالح تدرب 
أول أمس واختبارات كورونا كانت س����لبية. بدا 

جيًدا حًقا".
وأضاف كلوب قائال: " جميع اإلصابات تظل كما 
هي باس����تثناء صالح، ال توجد أخبار. سنرى. ال 
أريد أن أتح����دث كثيًرا عن ذلك ألنه ليس لدي 
أي فك����رة عمن يمكن أن يجلبه أتاالنتا - فلماذا 

نعطيهم أي معلومات؟ ال أريد أن أتحدث كثيًرا 
عنها ".

وتابع كلوب قائال  "الحمد لله لدينا فريق ذكي 
ج����ًدا - العمل يحدث في غرفة االجتماعات. من 
المضحك أن تسألنا عن المعارك الدفاعية، نعم 
، لقد خسرنا قبل ذلك ولكن نحن نعرف كيف 

ندافع ".
وأضاف يورجن كلوب عن أتاالنتا قائال: "كانت 
الليلة ف����ي أتاالنتا ليلة خاصة - لعبنا بش����كل 
اس����تثنائي وقمنا بكل ش����يء بشكل صحيح. 
لكننا نعلم أن هذه المباراة ال عالقة لها بمباراة 
الي����وم. إنهم فريق كبي����ر ولهم طريقة خاصة 

للعب ".
وتابع كلوب قائ����ال : "نريد أن نعمل على إيجاد 
حلول ألية مش����اكل محتملة. أتوقع المشاكل. 

إنه����م فريق كبير. علينا أن نكون مس����تعدين 
للعم����ل بج����د حًقا. نظ����ام دفاع الرج����ال الذي 
لديهم من الصعب حًقا اللعب ضده سنرى من 

سنصطف مساء الغد ".
وعن كيرتس جونز قال كلوب: "يمكن للجميع 
أن يروا ك����م يمكن أن يكون العًبا اس����تثنائًيا. 
إيجابي للغاية. لس����نا متفاجئي����ن كثيًرا. لقد 
اتخذ الخطوة التالية. أنا سعيد له وهو أمر جيد 

لنا أيًضا".
وعن عودة المشجعين إلى المالعب قال كلوب: 
"ال أفهم س����بب وجود 2000 شخص فقط في 
ملعب يتس����ع ل� 60 ألف مقعد. لكنني لس����ت 
متفاجًئا. إنه����ا أخبار جيدة - إنها عالمة جيدة. 
سأقبلها بنسبة 100٪. - ال أعتقد أن هذا غير 

عادل ولكن هذا هو الوضع فقط ".  

كلوب يعلن مشاركة محمد صالح
 أمــام أتاالنتــا فــى دوري األبطــال

لندن/االستقالل: 
كش����فت تقارير صحفية بريطانية عن رس����م 
مانشس����تر س����يتي خطة جديدة للتعاقد مع 
ليونيل ميس����ي نجم برش����لونة عق����ب نهاية 

الموسم الحالي بصفقة مجانية.
وكان ليوني����ل ميس����ي عل����ى أعت����اب مغادرة 
برش����لونة في الصيف الماضي، حيث طلب من 
النادي الس����ماح له بالرحيل مجانًا بحسب البند 
الموجود في عقده، لكن جوسيب ماريا بارتوميو 
رفض األمر بش����كل قاطع، وأبلغ البرغوث أن بند 
الرحي����ل المجاني انته����ت صالحيته منذ عدة 

أشهر.
ويعد مانشستر سيتي من أكثر األندية الراغبة 

بالتوقيع مع ميسي، وبحس����ب صحيفة تايمز 
اإلنجليزية، فإن مجموعة الس����يتي لكرة القدم 
تنوي التعاقد مع النجم األرجنتيني بعقد يمتد 

حتى 10 سنوات، أي حتى بلوغه سن 43 عامًا.
وأوضح����ت الصحيفة في تقريره����ا أن العرض 
المقدم على ميس����ي س����يتضمن أن يلعب في 
صفوف مانشس����تر س����يتي لبضعة س����نوات 
تح����ت قيادة بيب جوارديوال، ث����م االنتقال إلى 
أح����د األندي����ة الثمانية التابعة للش����ركة لكي 
ينهي مسيرته هناك، ووغالبًا سيكون نيويورك 
سيتي االمريكي، وفي النهاية سيتولى منصب 

سفير مجموعة السيتي حول العالم.
وش����ككت صحيفة ماركا اإلسبانية بصحة هذا 

التقرير، مش����يرة إلى أن هناك تضارب باألنباء 
في وس����ائل اإلع����الم البريطانية، ف����أول أمس 
نشرت شبكة سكاي سبورت تقريرًا آخر يؤكد أن 
السيتيزنز ال ينوي أبدًا التوقيع مع ميسي لعدم 
قدرة النادي عل����ى تحمل راتب الالعب الذي قد 
يصل إلى 100 مليون في الموسم مع احتساب 

الضرائب.
وأكدت م����اركا المقربة من النادي الملكي أنه ما 
زال هناك وقتًا طوياًل حتى ينتهي عقد ليونيل 
ميس����ي في الصيف القادم، وحتى ذلك الوقت 
ممك����ن أن يحدث أي ش����يء، لكن ف����ي الوقت 
الراهن ال يمكن ألح����د التكهن بالطريقة التي 

ستسير بها األمور.

خطة مانشستر سيتي الجديدة للتوقيع مع ميسي

القاهرة/االستقالل: 
أكد أشرف صبحى وزير الش���باب والرياضة أن مباراة الزمالك 
و األهلي المقرر لها بعد غد الجمعة  فى نهائي دورى أبطال 
أفريقيا ستقام بدون حضور جماهيري ، وذلك خالل فعاليات 

ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجويا.
 أوض���ح الوزير المصري أن نهائي أفريقيا س���يكون ألول مرة 
بين ناديين مصريين، مشددا أن إدارة الكرة في مصر نجحت 
في نقل المباراة الستاد القاهرة، لكن بسبب تداعيات فيروس 
كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع نظيره األفريقي فلن تحضر 
الجماهي���ر المباراة ، و س���تتم إذاعتها أرضي���ا ولن يتم غلق 

المقاهي يوم المباراة.
وقال أش���رف صبحى إن التعصب ظاهرة نفس���ية خاصة أن 

طبيعة اإلنس���ان هي التحيز آلرائه وأفكاره، وهو ما ينعكس 
على تشجيع األندية المصرية ومثاال االنتماء لألهلي والزمالك.

وقال صبحي خالل فعاليات نبذ التعصب "األديان السماوية 
تدعو للتس���امح والحب .. حولنا فكرة نبذ التعصب للتطبيق 
على أرض الواقع لكن االس���تدامة واالستمرارية شرط لنجاح 

األمر"
وتابع " وجدنا تفاعال كبيرا من اإلعالميين والصحافة المصرية 
إلنه���اء ظاهرة التعصب وعلى رأس���هم خال���د صالح رئيس 
مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، والذي دعم الفكرة بشكل 

كبير وبدأ في خطوات فعلية على أرض الواقع.
وخت���م الوزير " جميعا يجمعنا حب الوط���ن وبالتالي فأصبح 

الهدف والغاية واضحة.

نهائي القرن بين الزمالك واألهلي بدون جمهور

روما/ االستقالل: 
يعيش العب الوس���ط الدنماركي كريس���تيان إريكس���ن، فترة 
عس���يرة مع إنتر ميالن، لعدم مش���اركته بصفة أساسية، تحت 

قيادة المدرب اإليطالي أنطونيو كونتي.
وانضم كريس���تيان إريكس���ن إلى إنتر ميالن في ش���هر يناير 
الماضي، بسبب رغبته في تغيير األجواء، رغم أنه كان أحد نجوم 
توتنهام هوتس���بير، سواء مع ماوريس���يو بوتشيتينو أو تحت 

قيادة جوزيه مورينيو.
ف����ي المقابل، يرغب ريال مدريد في التخلص من إيس����كو 
أالركون الذي تراجع مس����تواه بش����كل كبير في المواس����م 
القليل����ة الماضية، ولذا ي����درس النادي الملك����ي مبادلته 

بكريستيان إريكسن.
وبحسب شبكة “سكاي ألمانيا”، فإن ريال مدريد سيعرض العبه 
إيس���كو أالركون على إنتر ميالن، مقاب���ل الحصول على خدمات 

الدنماركي كريستيان إريكسن.
وخرج إريكسن من حسابات مدربه أنطونيو كونتي، بسبب تراجع 
مس���تواه الفني، وكذا ظهور بوجه ش���احب في التدريبات، ولذا 
فمن المتوقع أن يتخلص منه النيراتزوري في الميركاتو الشتوي 

القادم.
وال ُيعتبر إنتر ميالن، ه���و النادي الوحيد الذي يفكر إنتر ميالن 
في عقد صفقة تبادلية معه، فهناك أيضًا آرس���نال، عن طريق 

إحضار جرانيت تشاكا.

صفقة تبادلية 
متوقعة بين ريال 
مدريد وإنتر ميالن
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رام الله/ االستقالل: 
أعلن����ت وزارة الخارجية والمغتربين مس����اء أمس الثالثاء 
تس����جيل 306 ح����االت وفاة و7334 إصاب����ة في صفوف 

جالياتنا حول العالم مذ بدء انتشار جائحة كورونا.
وأفادت سفارة دولة فلس����طين لدى تركيا-بحسب بيان 
للس����فارة- بتس����جيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا 
لمواطن����ة، ليرتف����ع ع����دد ح����االت الوفاة إل����ى 5 حاالت، 
وبتسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد اإلصابات 

الى 38 إصابة.
كم����ا أفادت س����فارة دولة فلس����طين ل����دى الجمهورية 
اإليطالية بأن عدد اإلصابات 200 إصابة بفيروس كورونا 
في صفوف الجالية موزعة على كافة األراضي اإليطالية، 

حي����ث يوجد 3 مصابي����ن في المستش����فيات وضعهم 
الصحي مستقر.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس 
كورون����ا في صف����وف الجالية ف����ي الوالي����ات المتحدة 
األميركية في كل من ميتشيغن ونيوجرسي ونيويورك 
وواشنطن وتكس����اس، ليرتفع عدد اإلصابات إلى 4457 

إصابة.
في س����ياق متصل، بينت الخارجية أن دفعة جديدة من 
المواطنين والطلبة ورجال األعمال غادرت صباح امس إلى 
تركيا، لاللتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم، كما غادر 
وفد من رجال األعمال من محافظة نابلس للمش����اركة في 

عدد من معارض الصناعات الغذائية في إسطنبول.

عّمان / االستقالل: 
أكدت وزارة الخارجية وش���ؤون المغتربين األردنية أن المس���جد 
األقصى المبارك-الحرم القدس���ي الش���ريف- بكامل مس���احته 
البالغة 144 دونما بما يشمل كافة أسواره وبواباته هو مكان عبادة 
خالص للمس���لمين، وأن إدارة أوقاف القدس وش���ؤون المسجد 
األقصى المبارك األردنية بموجب القانون الدولي والوضع القائم 
التاريخي والقانوني، ه���ي الجهة صاحبة االختصاص الحصري 

بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه والخروج منه.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، 
وفقا لوكالة "بت���را" رفض المملكة ألية محاول���ة لتغيير الوضع 

القائم التاريخي والقانوني في المسجد األقصى المبارك.
كم���ا أكد الفايز أن باب المغاربة والطريق المؤدي له جزء ال يتجزأ 

من المس���جد األقصى المبارك-الحرم القدس���ي الشريف-، وقد 
أكدت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" 
على ذل���ك، وأن باب المغارب���ة كباقي أبواب المس���جد األقصى 
المبارك إال أن السلطات اإلسرائيلية قامت بمصادرة مفتاح الباب 
منذ عام 1967، وتمت مصادرة حق إدارة األوقاف بتنظيم دخول 
السياح غير المسلمين بتذاكر صادرة من أوقاف القدس منذ عام 
2000 في مخالفة جس���يمة للوضع القائم، وهو حق ال زالت إدارة 

أوقاف القدس متمسكة باستعادته حتى يومنا هذا.
وأكد الفايز أن المملكة وانطالقا من الوصاية الهاشمية على 
المقدس���ات اإلسالمية والمس���يحية في القدس ستواصل 
جهودها لحماية المس���جد ورعايته وحفظ حق المس���لمين 

كافة فيه.

عش���رات الفلس���طينيين من الوص���ول لقرية 
»حمصة الفوقا«، الت���ي تعرضت لعملية هدم 

مطلع الشهر الجاري.
وأضافت أن القوات اإلسرائيلية الموجودة على 
حاجز »التياسير« العسكري، في األغوار، اعتدت 
الرصاص  وإط���الق  بالضرب  المش���اركين  على 
الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي األثن���اء، أعلنت قن���اة كان العبرية إصابة 
ضابط احتياط في جي���ش االحتالل بجراح في 
رأس���ه من حجر ألق���اه عليه فلس���طيني خالل 
مواجه���ات قرب قرية »تياس���ير« قرب طوباس 
باألغ���وار، وأنه ت���م تحويله لتلق���ي العالج في 

المستشفى.
ذك���رت جمعي���ة اله���الل األحم���رأن أطقمها 
تعاملت م���ع 21 اصاب���ة اختناق بالغ���از وتم 
لش���ابين  بالمطاط  ميدانيا، إصابتين  عالجهم 
واح���دة بالفخ���د و األخ���رى بالبط���ن، واعتداء 

بالضرب على فتاة.
ولفتت المصادر المحلية إلى أن جيش االحتالل 
أغلق في وقت س���ابق كافة الحواجز العسكرية 
المقامة على مداخل األغوار الشمالية، للحيلولة 

دون وصول المشاركين إلى خربة حمصة.
واعت���دى جن���ود االحت���الل عل���ى الصحفيين 

المتواجدين في المكان بقنابل الصوت والغاز 
المس���يل للدموع، وق���ام بإبعادهم من المكان، 

ومنعهم من تغطية األحداث.
وكان مئات المواطنين، من مختلف مدن الضفة، 
انطلق���وا في المس���يرة الجماهيرية بدعوة من 
فصائل فلسطينية، نحو قرية »حمصة الفوقا« 

التي هدمها االحتالل قبل ثالثة أسابيع.
وفي مطلع شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري 
عاش س���كان خربة حمصة الفوق���ا في األغوار 
الشمالية ليلة قاسية أمضوها في العراء تحت 
زخات األمطار وفي البرد القارص، بعدما هدمت 
س���لطات االحتالل اإلسرائيلي الخربة وصادرت 
مركباتهم وجراراتهم الزراعية، وتركت السكان 

أطفاال ونساء وشيوخا ومواشيهم في العراء
اندلعت -مس���اء أمس - مواجه���ات بين قوات 
االحتالل والعش���رات من الش���بان بعد اقتحام 
بلدة جيوس إلى الش���رق من مدين���ة قلقيلية 

شمال الضفة الغربية المحتلة. 
وأفاد ش����هود عيان بأن عدة جيبات احتاللية 
اقتحم����ت القرية قبل أن يندل����ع على إثرها 
مواجهات شديدة مع عشرات الشبان الذين 
تصدوا للقوة المقتحمة بالحجارة والزجاجات 

الفارغة. 

وأطلق جنود االحتالل الرصاص الحي والقنابل 
الغازي���ة والصوتية صوب الش���بان؛ األمر الذي 
أدى إل���ى وقوع العديد من حاالت االختناق بين 

السكان. 
كما طردت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«،  أمس، 
عائالت فلس���طينية، في ع���دة مناطق باألغوار 

الشمالية؛ بدعوى التدريبات العسكرية.
وأف���اد الناش���ط الحقوقي ع���ارف دراغمة، بأن 
االحتالل ط���رد أكثر من 10 عائ���الت )60 فردا 
تقريبا(، تسكن في منطقتي »البرج« »والميتة«، 
باألغ���وار الش���مالية بدع���وى إج���راء تدريبات 

عسكرية في المنطقة.
وكانت قوات االحتالل أخطرت شفويا في وقت 
س���ابق، هذه العائالت بضرورة ت���رك خيامها؛ 

للتدريبات العسكرية.
االحت���الل  ق���وات  اس���تولت  الس���ياق،  ف���ي 
اإلس���رائيلي، امس الثالثاء، على كرفان زراعي 
في منطقة »خلة عليان« غرب محافظة سلفيت.
وقالت مص���ادر محلي���ة: إن ق���وات االحتالل 
أغلق���ت المنطقة، وش���رعت في ش���ق طريق 
زراعي يصل بين »خلة حس���ان« و«خلة عليان« 
ش���مال بلدة بديا، واستولت على كرفان زراعي 

للمواطن معن عاصي.

وش���رعت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي امس 
الثالث���اء، بتجريف أراٍض ف���ي قرية رأس كركر 

غرب رام الله.
وقال المواطن نعمان نوفل إن جرافات االحتالل 
ش���رعت بش���ق خط لمي���اه الص���رف الصحي 
لمنطقة  المحاذية  المس���توطنات  القادمة من 

رأس أبو زيتون شمال شرق القرية.
ولفت إلى أن االحتالل كان قد شق طريقا ترابية 
ف���ي تلك المنطق���ة قبل نحو ش���هرين، وأتت 
الطري���ق على طول أرضه البالغة نحو 50 دونمًا، 

وفق ما أوردت وكالة األنباء الرسمية.
وتاب���ع نوف���ل: »يمنعني االحت���الل من دخول 
أرض���ي إال بموج���ب تصري���ح، بع���د أن أحاط 
األرض بس���ياج شائك وأقام على مدخلها بوابة 

حديدية«.
وأش���ار إلى أن���ه تمك���ن الس���نة الماضية من 
اس���تصالح أرضه، لكن االحتالل أعاد تخربيها 

بتسويتها واقتالع معظم أشجارها.
كم���ا أصيب عدد من العم���ال، بحاالت اختناق 
بعد إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز لمسيل 
للدموع والقنابل الصوتي���ة تجاههم، بالقرب 
م���ن جدار الضم والتوس���ع المقام فوق أراضي 

قرية رمانة.

وفي س���ياق أخر، اقتحم مستوطنون متطرفون 
أمس الثالثاء، المسجد األقصى المبارك من باب 
المغاربة بحماية مش���ددة من شرطة االحتالل 

اإلسرائيلي.
ووف���رت ش���رطة االحت���الل الحماي���ة الكاملة 
ا م���ن دخوله���م عبر باب  للمس���توطنين ب���دًء
المغاربة وتجولهم في باحات األقصى، وانتهاًء 

بخروجهم من باب السلسلة.
ذكرت دائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس 
المحتلة أن 86 مستوطًنا اقتحموا المسجد 
األقصى خالل الفت���رة الصباحية، وتجولوا 
ف���ي أنح���اء متفرقة م���ن باحاته بش���كل 

استفزازي.
وخالل االقتحام، حمل مستوطنون خارطة أزالوا 
منها صورة قب���ة الصخرة المش���رفة، ووضعوا 

مكانها مخطًطا لهيكلهم المزعوم.
وتواص���ل س���لطات االحت���الل التضييق على 
دخ���ول المقدس���يين إلى المس���جد األقصى، 
والتدقي���ق في هوياتهم وحج���ز بعضها عند 

بواباته.
ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا القتحامات 
وانتهاكات من المستوطنين وشرطة االحتالل، 

فيما تزداد وتيرتها في األعياد اليهودية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أّكد مس���ؤول عسكري إس���رائيلي س���ابق أّن التنس���يق األمني بين االحتالل 
اإلس���رائيلي والسلطة الفلسطينية لم ينقطع يوًما، ولم يتوقف منذ بدء العمل 
به عام 1995م، موضًحا أّن إعالن وقف الس���لطة هو أمر سياسي ال وجود له على 

أرض الواقع.
ج���اء ذلك خ���الل مقابلة أجرتها هيئة البث اإلس���رائيلي الرس���مية "مكان" مع 
الجنرال موشيه إلعاد، الحاكم العس���كري اإلسرائيلي األسبق لمدينتي جنين 
وبيت لحم، ورئيس أول منظومة تنس���يق أمني فلسطيني إسرائيلي فور إبرام 
اتفاق "أوسلو"، للتعليق على قرار حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بالسلطة 

استئناف التنسيق األمني بين السلطة واالحتالل.
وقال إلعاد: إّن "التنس���يق مستمر منذ عام 1995، ولم ينقطع يوما، ولم يوقف. 
وحينما ُيعلن عن توقيف التنس���يق من الس���لطة الفلسطينية يجب أن نسأل 

أنفسنا ما معنى ذلك؟".
وأضاف؛ "التنسيق موجود على مدار 24 ساعة بين الضباط من الجانبين، فحينما 

ا وليس له أي جذور على األرض". نسمع إعالنا من السلطة يكون إعالًنا سياسًيّ
وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الش���ؤون المدنية حسين الشيخ 
في 17 نوفمبر/تش���رين الثاني عودة التنس���يق األمني بين السلطة واالحتالل 
اإلس���رائيلي إلى س���ابق عهده قبل إعالن رئيس السلطة محمود عباس في 19 
مايو/ أيار الماضي عن أن منظمة التحرير ودولة فلس���طين أصبحتا في حل من 
جميع االتفاقيات مع الحكومتين األمريكية واإلسرائيلية، ومن جميع االلتزامات 

ا على مخطط ضم أراضي الضفة ل�"إسرائيل". المترتبة عليها، رًدّ

مسؤول إسرائيلي: التنسيق األمني لم 
رام الله/ االستقالل: ينقطع يومًا وإعالن وقفه سياسي فقط

توقع البنك الدولي يوم الثالث���اء حدوث فجوة تمويلية 
في موازنة الس���لطة الفلس���طينية بمقدار 760 مليون 
دوالر بعد تس���لم "المقاصة" من االحتالل اإلس���رائيلي 
وانكماش االقتصاد الفلسطيني بنسبة %8 هذا العام.

وقال البن���ك الدولي في أحدث تقرير ل���ه امس الثالثاء 
"إن االقتصاد الفلس���طيني يمر بأوضاع بالغة الصعوبة 
في عام 2020، حيث يواجه ثالث أزمات تشدد كل منها 
اآلخر". وأوضح أن هذه األزمات هي تفشي جائحة كورونا 
المستجد، وتباطؤ اقتصادي حاد، ومواجهة سياسية مع 
الحكومة اإلس���رائيلية أدت إلى تعطل تحويل إيرادات 

المقاصة ألكثر من ستة أشهر.
وذك���ر البنك الدول���ي أنه نتيجة لذلك، م���ن المتوقع أن 
ينكمش إجمال���ي الناتج المحلي للس���نة بأكملها بنحو 

.8%
وأضاف أن قرار السلطة الفلسطينية األخير باستئناف 

التنس���يق مع "إس���رائيل" س���يؤدي إلى تخفيف حدة 
الضائقة المالية، "ورغم ذلك من المتوقع أن توجد فجوة 
تمويلي���ة كبيرة قدره���ا 760 ملي���ون دوالر لعام 2020 
)العجز بعد المنح المتوقعة(، وس���يظل من الضروري أن 
تبذل السلطة الفلسطينية ومجتمع المانحين وإسرائيل 

جهودا كبيرة لتأمين تمويل إضافي".
ويبلغ إجمالي عائدات المقاصة الفلسطينية المتراكمة 
ل���دى الكيان اإلس���رائيلي منذ ش���هر أيار/مايو نحو 3.1 
مليار ش���يكل )نحو 920 ملي���ون دوالر(، وكانت الفجوة 
التمويلية المتوقعة، قبل اس���تئناف تحويلها، نحو 1.6 

مليار دوالر.
وشدد البنك الدولي على ضرورة انتظام تحويل عائدات 
المقاصة من الكيان اإلس���رائيلي كش���رط للحفاظ على 

االستقرار االقتصادي مستقبال.
وبين أنه "في ض���وء الدور الذي يمكن أن تلعبه إيرادات 
المقاص���ة باعتباره���ا عاماًل محتم���اًل لتثبي���ت أوضاع 

االقتصاد الفلس���طيني، فإن كفالة تدفقها دون انقطاع 
ُتعد ش���رطًا أساس���يًا للحد من التقلب���ات والحفاظ على 

االستقرار االقتصادي في المستقبل".
ورأى البن���ك الدول���ي أن أزمة فيروس كورون���ا أدت إلى 
تفاقم مخاطر القطاع المالي، "ما دفع المخاوف المتعلقة 
باالستقرار إلى مس���تويات مرتفعة جديدة، ال سيما في 
ضوء زيادة االنكش���اف المباش���ر وغير المباشر للجهاز 
المصرف���ي تجاه الس���لطة الفلس���طينية )زي���ادة حجم 
االئتمان الممن���وح للحكومة والموظفي���ن العموميين(، 
للقطاع���ات  االئتماني���ة  المحاف���ظ  ج���ودة  وتده���ور 

االقتصادية الرئيسية".
ونبه إلى ضرورة أن تكون السياسات الرامية إلى الحد من 
تأثير تفشي فيروس كورونا على األوضاع المالية جيدة 
التصمي���م والتوجيه، وأن تحافظ على س���المة القواعد 
التنظيمي���ة االحترازية، وأن تكفل اس���تمرار االطمئنان 

والثقة في الجهاز المصرفي.

األردن يؤكد رفض تغيير الوضع 
القائم في المسجد األقصى المبارك

الخارجية: 306 وفيات و7334 إصابة كورونا 
بصفوف الجالية الفلسطينية منذ تفشيه

البنك الدولي: 760 مليون $ عجز موازنة السلطة بعد تسلم »المقاصة«

رام الله/ االستقالل: 
أفرج االحتالل اإلس���رائيلي مساء امس الثالثاء عن أسير 

مسن في الستينات من العمر مصاب بفيروس كورونا.
وذكر مكتب إعالم األس���رى مساء امس أن االحتالل أفرج 

عن األس���ير أسد ياس���ر صنوبر )62 عاًما( من قرية يتما 
بنابلس ش���مال الضف���ة الغربية المحتل���ة وهو مصاب 
بفيروس كورونا. ولفت إلى أنه جرى نقل األس���ير المحرر 

إلى مستشفى رام الله لتلقي العالج الالزم.

يش���ار إلى أن عش���رات األسرى الفلس���طينيين أصيبوا 
بفي���روس كورون���ا في س���جون االحتالل مؤخًرا بس���بب 
سياسة اإلهمال التي تعمدها االحتالل مع األسرى لمنع 

تفشي الفيروس بينهم.

االحتالل يفرج عن أسير مسن مصاب بفيروس كورونا

�إ�صابات بقمع ..
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موسكو/ االستقالل:
قام أطباء في موسكو باستخراج جسم غريب من أنف رجل يبلغ من العمر 

59 عاما، والذي رافقه طيلة حياته تقريبا.
وقالت وزارة الصحة في موس����كو، جاء مريض إلى إحدى العيادات في 

زيلينوغراد، يشتكي من انقطاع التنفس األنفي بقوة.
وتم إجراء الفحص في المستش���فى بمس���اعدة التش���خيص باألشعة 
المقطعي���ة، ليتبين أن أح���د الممرات األنفية للمريض مس���دود تماما 

بواسطة جسم غريب.
وخضع الرجل في الحال لعملية جراحية، تم خاللها إزالة الجسم 
الغري���ب من تجويف األنف، مع التنظيف نتيجة ترس���ب أمالح 
الفوسفات وكربونات الكالس���يوم من مخاط األنف حول الجسم 
الغريب الذي دخل األنف، واتضح أن الجس���م الغريب هو عملة 

معدنية.
وكما يتذكر الرجل، فقد أدخله في أنفه وهو في السادسة من عمره، وكان 

حينها يخشى إخبار والديه بالحادث.
وتحس���نت حالة المريض وخرج اآلن من المستش���فى وتحسن تنفسه 

تنفسه بشكل ملحوظ.

استخراج عملة معدنية من 
أنف رجل بعد نصف قرن

) APA images (     فل�شطينيون ي�شتمتعون على �شاطئ بحر مدينة غزة

موسكو/ االستقالل:
اكد األكاديمي الروس����ي س����يرغي تشيرنيشوف، 
المدي����ر العلمي لمعهد أبحاث الطيران، انه بحلول 
عام 2030 س����وف يصبح الس����فر على متن طائرة 

ركاب أسرع من الصوت أمرا عاديا .
 واوضح  ان����ه توجد اليوم مقاتالت تس����تطيع أن 
تطير بس����رعة تفوق س����رعة الصوت. أما بالنسبة 
للطيران المدني فال توجد اليوم طائرة تس����تطيع 
أن تنقل المسافرين بسرعة تفوق سرعة الصوت، 
ولكن س����يصبح ذلك في المس����تقبل القريب امرًا 

ممكنا.
 وقد ع����رف العالم ف����ي القرن الماض����ي طائرتي 
ركاب م����ن ه����ذا النوع هم����ا "تو-144" الروس����ية 

و"كونكورد" البريطانية الفرنسية. وقد انتهت مدة 
صالحيتهما، وتم سحبهما من الخدمة.

ونوه مدير عام معهد أبحاث الطيران إلى أن إنشاء 
طائرة الركاب األس����رع من الصوت ليس أمرا صعبا 
في وقت توجد فيه الطائرات العس����كرية األسرع 
من الصوت. إال أن إنشاء الطائرة المدنية األسرع من 
الصوت التي تلقى رواجا في السوق أمر آخر. ولهذا 
يتم أوال إنش����اء الطائرة األس����رع من الصوت لفئة 
محددة من المسافرين هم رجال األعمال. وستتسع 
هذه الطائرة ل�12 إلى 18 شخصا. أما الطائرة األسرع 
من الصوت المزمع إنشاؤها لكافة فئات المسافرين 

فيمكنها أن تحمل 100 إلى 150 شخصا.
ويتطلع معهد أبحاث الطيران في روسيا إلى إنشاء 

طائرة ركاب أخرى أس����رع بكثير من الصوت تعمل 
بالهيدروجين الس����ائل وتس����تطيع أن تحلق إلى 
مس����افة تزيد على 8000 كم بسرعة تتجاوز 2000 
كم في الس����اعة. ويمكن أن تظهر ه����ذه الطائرة 
في فترة ما بعد عام 2050، حس����ب المدير العلمي 

للمعهد.
ومن مميزات الطائرة األسرع من الصوت المنتظرة 
أن ش����كل مقدمته����ا ال يتضمن، مثال، تكس����ية 
كابينة الطيارين بالزجاج. ومن المفروض أن تكون 
الكابينة  "قاتمة مظلمة" السيما وإن طياري الطائرة 
األسرع من الصوت ال يستطيعون أن يعتمدوا على 
رؤيتهم الطبيعية ويضطرون إل����ى االعتماد على 

الرؤية االصطناعية التي توفرها األجهزة فقط.

قاب قوسين أو أدنى.. السفر الجوي بسرعة تفوق سرعة الصوت
وارسو/ االستقالل:

افتتحت العاصمة البولندية وارس���و نهاية األس���بوع الماضي المسبح األكثر عمقا في 
العالم وهو مخصص لممارسة رياضة الغطس، وكلف إنجازه مموليه 10,6 مليون دوالر.

باإلضاف���ة إلى عمقه المقدر ب� 45,5 مترا وس���عته المائية الت���ي تصل إلى 8 آالف متر 
مكعب بدرجة حرارة تبلغ 32 درجة، يتوفر هذا المسبح الفريد من نوعه، المسمى "ديب 
س���بوت" )Deepspot(، على مغارات في أعماقه وقطع س���فينة غارقة تسمح بالتدريب 
على استكشاف السفن الغارقة في أعماق البحار والمحيطات، وأيضا قطع أثرية لحضارة 

المايا األمريكية الالتينية.
ويحتوي مسبح "ديب سبوت" على 20 ضعفا من المياه الموجودة في المسابح العادية 
النموذجية ذات ال� 25 مترا طوال، وس���وف يس���تخدمه الجيش وأعوان الحماية المدنية 
أيض���ا لتدريب عناصرهم. وكونه مفتوحا، رغم وباء كورونا، يتضمن هذا المركب المائي 
فندق���ا بغرف توفر منظرا جميال عل���ى عمليات الغطس في أعم���اق مياهه. وقال أحد 

مسؤوليه مازحا إنه فعال "حديقة أطفال" خاصة بالكبار.

افتتاح أعمق مسبح في العالم

القاهرة/ االستقالل:
شهدت محافظة س���وهاج في مصر، 
ي���وم أمس، واقعة فري���دة من نوعها 
حدثت للمرة األولى، حيث نسي سائق 
القط���ار رق���م 91 المميز »أس���وان – 
القاهرة« التوقف بمحطة سكك حديد 

مركز العسيرات.
وكان م���ن المقرر وص���ول القطار رقم 
91 المميز، الس���اعة 6:45 صباحا، إال 

أنه لم يتوقف بمحطة س���كك حديد 
العس���يرات إال بعدها بمسافة حوالي 
كيل���و متر، إلن���زال الركاب م���ن أبناء 

العسيرات.
ولم يت���م معرفة الس���بب الحقيقي 
من وراء ع���دم توقف القطار بمحطة 
العس���يرات، واضط���ر ال���ركاب الى 
استقالل قطار رقم 733 ركاب والذي 
يصل بعد القطار رقم 91 بحوالي 45 

دقيقة. مصدر بالس���كة الحديد ذكر 
أن »السائق س���يتم إيقافه بمحطة 
سكك حديد سوهاج لمعرفة السبب 
م���ن وراء ع���دم التوق���ف، وإذا كان 
الس���ائق قد نس���ي التوقف سيتم 
إيقاف���ه ع���ن العمل بش���كل فوري 
وتحويله للتحقيق، وعدم استكماله 
لرحلة القط���ار ويتم توفير س���ائق 

بديل«.

برازيليا/ االستقالل:
أبدت دجاجة في إحدى المزارع البرازيلية عطفا كبيرا على جراء صغيرة، حيث ظهرت في مقطع فيديو 
وه����ي تحتضن الجراء التي كان����ت نائمة في كنفها وكأنها أمها. وقال صاح����ب المزرعة، الذي التقط 
الفيدي����و، إن هذه الدجاجة تبّنت الج����راء، وعلى الرغم من أن الدجاجة بطبيعة الحال ال تمتلك صوت أم 
الجراء، إال أنها حاولت إصدار صوت مش����ابه لصوتها، على حد وصف صاحب المزرعة. وظهرت الدجاجة 

وهي تبسط جناحها فوق أحد الجراء، وعلق مصور الفيديو بأن الطبيعة وحدها تستطيع فعل ذلك.

واشنطن/ االستقالل:
أعل���ن المصمم األمريكي توم ف���ورد عن إصدار 
ساعة فاخرة مصنوعة بنسبة 100% من نفايات 
المحيط���ات، في إط���ار مبادرة للمس���اهمة في 

حماية البيئة.
 Tom ووفق صفحته عبر »تويتر« تحمل الساعة
دار  توقي���ع   Ford Ocean Plastic Watch
Tom Ford، وتتميز بلونها األس���ود وأناقتها 
ومصنوعة بالكامل من البالس���تيك الملقى في 

المحيطات.
وقال فورد إن »كل عام يدخل أكثر من 8 ماليين 
طن م���ن النفايات البالس���تيكية إلى المحيط، 

وكل س���اعة بالستيك من Ocean Plastic يتم 
شراؤها تزيل ما يعادل 35 زجاجة من النفايات 
البالس���تيكية من المحيط، م���ع إمكانية إعادة 

تدوير جميع العبوات«.
وتابع: »تصنيع الس���اعة من البالستيك المعاد 
تدوي���ره ال يقلل أبدا م���ن طابعها الفاخر، فهى 
مصنوعة بعناية ومتينة للغاية، كما أنها تحمل 
عب���ارة Ocean Plastic مدون���ة عل���ى قرصها 
للتذكير بالمبادرة الذى يقوم بها كل ش���خص 

يقتنى هذه الساعة فى مجال حماية البيئة«.
ويبلغ سعر الساعة الواحدة وفق موقع توم فورد 

على اإلنترنت 995 دوالرا.

واشنطن/ االستقالل:
ترك أميركي بقشيشا عبارة عن 3 آالف دوالر مقابل تناول 
زجاجة جعة واحدة في مطعم أغلق طواعية بسبب جائحة 

كوفيد-19.
ودخل الرجل، األحد، وطلب الجعة ثم طلب فاتورة الحساب 
التي وصلت إل���ى 7.02 دوالر، حس���بما كتب مالك مطعم 

نايتتاون، بريندان رينغ، على فيسبوك.
وق���ال رين���غ إن الرجل تمنى له الخير وطلب منه تقاس���م 
البقشيش مع الموظفين األربعة، الذين كانوا يعملون في 

خدمة الغداء.
وكت���ب رينغ أنه عندم���ا خرج الرجل، نظر إلى البقش���يش 

"وأدرك أنه ترك مبلغا ضخما يبلغ 3 آالف دوالر".
وأضاف "ركضت خلفه، لكنه قال لي إنه ال يوجد خطأ، نراكم 

عندما تعاودون فتح المطعم".
كما قال رينغ إنه لن ينشر اسم الزبون ألنه يعتقد أن الرجل 

ال يريد ذلك.
وأشار مالك المطعم كذلك إلى أنه وموظفيه "ممتنون بكل 

تواضع لهذه اللفتة اللطيفة والرائعة".

فاتــورة المطعــم 7 دوالرات.. 
والبقشيــش 3 آالف دوالر

ساعة فاخرة وفريدة من نفايات المحيطات

دجاجة تتبنى جراء مصر.. سائق قطار ينسى التوقف في محطته!
وتحاول تقليد صوت أمها


