
251926الخميس  11 ربيع اآلخر  1442 هــ  26 نوفمبر 2020 م

04 05 05

11

0303

12

02

02

06

غزة/ االستقالل:
نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين الشهيد 
نور جمال شقير، الذي أعدمته قوات االحتالل بدم بارد 

قرب حاجز الزعيم بالقدس المحتلة مساء األربعاء.
وق���ال بيان للحركة تلقت »االس���تقالل« نس���خة عنه، 
إن هذه الجريمة الصهيونية الجديدة هي اس���تمرار 
للنهج العدواني العنصري الذي تمارسه دولة االحتالل 

وجيش���ها المدجج بالس���الح ضد أبناء ش���عبنا األعزل 
على حواجز الموت التي ش���هدت إعدام العشرات من 
الشبان والنساء والفتيات على مرأى ومسمع من العالم 

الذي لم يزل يصم آذانه أمام هذه الجرائم.
وأكدت حركة الجهاد أن هذه الجرائم لن تثني شعبنا 
عن المضي ف���ي مقاومته وجهاده دفاعا عن نفس���ه 

ودفاعا عن أرضه ومقدساته.

»الجهاد«: إعدام الشهيد »شقير« 
استمرار للنهج العدواني ضد شعبنا

قو�ت �لحتالل �لإ�شر�ئيلي تهدم منزلني وبرك�شات يف ف�شايل بالأغو�ر �شمال مدينة �أريحا           )وفا(

د. الحساينة: الشعوب العربية الزالت تبرهن 
على التصاقها بالقضية الفلسطينية

غزة/ االستقالل:
أكد عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي د. يوس���ف الحس���اينة، أن الشعوب 
والطالئ���ع الفكرية والفنية والنقابية والش���عبية 

ف���ي األمة العربية ال زال���ت تبرهن على التصاقها 
بقضية فلسطين وانتمائها األصيل ألمة ترفض 

أن ُتداس كرامتها وُتهان مقدساتها.
وأوضح د. الحساينة، في تغريدة على 

غزة/دعاء الحطاب: 
ال زال���ت إدارة مصلح���ة الس���جون »اإلس���رائيلية« 
ُتمعن في زي���ادة الخناق والتضييق على األس���رى 
الفلس���طينيين، م���ن خ���الل عملي���ات االقتح���ام 

المس���تمرة لغرفه���م وأقس���امهم والتنكيل بهم، 
وقمعه���م واالعتداء عليهم بالضرب والش���بح، في 

محاولة لزيادة انتشار فيروس »كورونا« 
وجعله���م  األس���رى،  صف���وف  بي���ن 

مختصون: األوضاع داخل سجن 
»عوفر« متوترة واالنفجار وشيك

جنيف/ االستقالل:
قال سفير دولة فلس���طين لدى االتحاد األوروبي الّسفير 
عبد الرحي���م الفّرا األربع���اء، »إن هن���اك توجها من قبل 

مطالبات أوروبية بتنفيذ 
عقوبات على »إسرائيل«

غزة/ االستقالل:
طالب تجمع المؤسس���ات الحقوقية »حري���ة«، األربعاء، 
بالتدخل الس���ريع إلدخ���ال كافة المس���تلزمات الطبية 

»حرية« يطالب بالتدخل إلدخال 
المستلزمات الطبية لغزة لمواجهة »كورونا«

أبو الريش: نقترب بخطوات 
متسارعة من اإلغالق الشامل

غزة/ االستقالل:
قال وكيل وزارة الصحة بغزة يوس���ف أب���و الريش إن كل 
األع���داد المرصودة بإصابات فيروس »كورونا« تش���ير إلى 

رام الله- غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة، األربعاء، تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس »كورونا« 
خالل ال�24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين منذ بداية 
الجائحة إلى 740 وفاة. وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية 
للفيروس في فلس���طين، تس���جيل 1720 إصابة جديدة، ما يرفع عدد 

الصحة: 9 وفيات و1720 إصابة 
جديدة بـ »كورونا« خالل 24 ساعة

الفصائل تدين بشدة عودة السلطة 
للتنسيق األمني مع االحتالل

غزة/ االستقالل:
أدانت عّدة فصائل فلسطينية بشّدة، مساء األربعاء قرار السلطة 
بعودة التنس���يق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي، مؤّكدين على 
تجريم أي إجراءات عقابية تنوي الس���لطة فرضها ضد قطاع غزة 

محافظات/ االستقالل:
صع���دت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي يوم 
أمس، من عدوانها بحق ش���عبنا الفلسطيني 
وممتلكات���ه في الق���دس والضف���ة الغربية 

المحتلتين، ما أس���فر عن استش���هاد شاب 
منازل ومنش���آت  مقدس���ي وهدم ثماني���ة 
س���كنية وبركس���ات زراعية وإخط���ار أخرى 
باله���دم ف���ي مناط���ق متفرقة م���ن الضفة 

الغربية المحتلة.
فقد أعدمت قوات االحتالل مس���اء أمس شاًبا 

بإطالق النار عليه على فلسطيني 
على حاجز »الزعيم« قرب مدينة 

االحتالل يعدم شاًبا في القدس ويهدم 
8 منازل ومنشآت في الضفة

تقرير أممي: كلفة الحصار على 
غزة بلغت  16 مليار $ في عقد

»الشعبية«: السلطة تحاول 
استنزاف غزة معيشًيا واقتصادًيا
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اسطنبول/ االستقالل:
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« 
صالح العاروري إن مس���ار المصالحة لم يعد لمربعه 
األول، والمطلوب أن نواصل جهودنا حتى يصل هذا 
المسار إلى إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأض���اف العاروري خ���الل مقابلٍة تلفزيونية مس���اء 
األربعاء أن مسار المصالحة ال بديل عنه، وهو هدف 
ال يمكن التنازل عن���ه، ونتفّهم إحباط الناس لعدم 
وصولنا لنتائج وهذه مسؤولية الفصائل والقيادات 

الفلسطينية.
 وأك���د أن الحوار بين حماس و«فتح« لم ينقطع يوًما، 
»وكل ي���وم نتحدث ونتحاور ونرس���ل له���م أفكارا 

ومقترحات وهم يرسلون لنا«.
وذك���ر أن نقط���ة خالف واحدة حدث���ت في حوارات 

القاهرة وهي موضوع التزامن في إجراء االنتخابات.
ولفت القيادي بحماس إل���ى أن موضوع االنتخابات 
وترتيباتها وقفت عندها قيادة حماس وتش���اورت 
حولها مع الفصائل الت���ي أّيدت الذهاب النتخابات 
تش���ريعية ومجلس وطني متزامنة ث���م انتخابات 

رئاسية.

وقال: »عّبرنا لإلخوة في فتح عن خشيتنا من الذهاب 
إلى انتخابات تش���ريعية ثم رئاس���ية ثم التوقف 

وعدم إجراء انتخابات المجلس الوطني«.
وأضاف العاروري: »ال نريد الذهاب لتجديد شرعيات 
السلطة فقط، كما تفاجأنا وُصدمنا من إعالن السلطة 
ع���ودة العم���ل باالتفاق���ات والتنس���يق األمني مع 
االحتالل وش���ّكل صدمة ومفاجأة لنا خالل مشاورات 

القاهرة«.
ولفت إلى أن تطبيع اإلمارات والبحرين والسودان مع 
الكيان اإلس���رائيلي كان بأمر من ترامب، وأن »خطوة 
التطبيع خطيرة وتكشف ظهر الشعب الفلسطيني 

وال يجوز التهاون بها بأي حال من األحوال«.
وقال: ُعرض علينا من اإلدارة األمريكية وعبر وسطاء 
رس���ميين في المنطقة أن يكون هناك لقاء مباشر 
بيننا وبين »جاريد كوشنير« في عاصمة عربية ونحن 

رفضنا هذا العرض.
وأضاف القيادي ف���ي حماس أن رؤية حركته تنّص 
أّن التعامل مع هذا االحتالل يجب أن يتّم بالمقاومة 
بكافة أش���كالها غي���ر منكرين للجهود والوس���ائل 

واألدوات السياسية.

وذكر العاروري أن حماس تتواصل مع كل الفصائل 
ولس���نا في وارد إنش���اء جبهات ضد جبهات ونريد 
تش���كيل جبهة واحدة، ونحن على تواصل يومي مع 

اإلخوة في حركة »فتح«.
 وقال: »أّكدنا خالل االجتم���اع القيادي للحركة على 
أن مسار الوحدة الوطنية خيار استراتيجي ال يمكن 
التنازل عنه، ومستمرون بالتواصل والحوار مع »فتح« 

للوصول إلى تفاهم وطني«.
وأضاف: »لن يس���تطيع االحتالل فرض إرادته على 
غزة وشعبنا يعرف كيف يرّد على هذه المحاوالت«.

وقال: »ال يجوز لنا أن نع���ود الى الحلقة المفرغة من 
المفاوض���ات م���ع االحتالل برعاي���ة أمريكية ويجب 

الوصول الى رؤية وطنية لمقاومة االحتالل«.
وأش���ار الع���اروري إلى أن غ���زة تق���اوم وتقاتل ولن 
تستسلم ولن يستطيع االحتالل فرض إرادته علينا.

واختتم بالقول: »ال نعول عل���ى إدارة بايدن والدعم 
المطل���ق لالحتالل أمر مش���ترك بي���ن كل اإلدارات 
األمريكي، مشيًرا على أن إدارة بايدن لن تضغط على 
االحتالل للتراجع عن الق���رارات التي اتخذتها إدارة 

ترمب.

عودة السلطة لعالقتها باالحتالل صدمتنا
العاروري: الخالف مع »فتح« حول تزامن االنتخابات

رام الله- غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة، األربعاء، تس���جيل 9 وفيات جدي���دة بفيروس »كورونا« خالل 
ال�24 س���اعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات في فلس���طين منذ بداية الجائحة إلى 

740 وفاة.
وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، تسجيل 
1720 إصاب���ة جديدة، ما يرفع عدد اإلصابات اإلجمالي في فلس���طين إلى 87838، 
فيما س���جلت 490 حالة تعاٍف جديدة، ما يرفع عدد المتعافين منذ بداية الجائحة 

إلى 72168.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن الوفيات الجديدة سجلت في محافظات: نابلس، 

وبيت لحم، وقلقيلية، و6 وفيات في قطاع غزة.
وأضافت أن اإلصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل )177(، 
نابلس )216(، بيت لحم )147(، قلقيلية )100(، رام الله والبيرة )131(، جنين )107(، 
أريحا واألغوار )12(، س���لفيت )43(، طولك���رم )95(، طوباس )35(، قطاع غزة )613(، 

ضواحي القدس )44(، مشيرة إلى انه تم إجراء 7366 فحصا.
وذكرت أن حاالت التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل )39(، جنين 
)36(، نابلس )60(، طولكرم )29(، أريحا )15(، رام الله والبيرة )108(، قطاع غزة )203(.

وأش���ارت الكيلة إلى أن نس���بة التعافي من فيروس »كورونا« في فلسطين بلغت 
81.1%، فيما بلغت نس���بة اإلصابات النشطة 18%، ونس���بة الوفيات 0.9% من 

مجمل اإلصابات.
ولفتت وزي���رة الصحة إلى وجود 55 مريضا في غ���رف العناية المكثفة، بينهم 8 

مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي.

الصحة: 9 وفيات و1720 إصابة 
جديدة بـ »كورونا« خالل 24 ساعة

غزة/ االستقالل:
أدانت عّدة فصائل فلس����طينية بشّدة، مساء األربعاء 
قرار الس����لطة بعودة التنس����يق األمن����ي مع االحتالل 
اإلس����رائيلي، مؤّكدين على تجريم أي إجراءات عقابية 

تنوي السلطة فرضها ضد قطاع غزة المحاصر.
ج����اء ذلك خالل اجتماع رفيع المس����توى ُعقد بمدينة 
غزة ض����م قي����ادة حركة »حم����اس« وحرك����ة الجهاد 
اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية 
ومنظمة الصاعقة والجبهة الشعبية - القيادة العامة.

 وناقش����ت الفصائل المجتمعة مس����تجدات الوضع 
السياس����ي وآخر تطورات الحوار الوطن����ي بعد جولة 
القاهرة والتي تخللها إعالن السلطة الصادم عن عودة 

التنسيق األمني مع العدو »اإلسرائيلي«.
وطالب المجتمعون الس����لطة بالعودة م����رة أخرى إلى 
الموقف الوطني ومخرجات اجتم����اع األمناء العامين، 
والتمس����ك بتفعيل عمل القيادة الموحدة للمقاومة 
الشعبية وفق ما تم التوافق عليه في اجتماع رام الله 

- بيروت.
وأّكدوا على ضرورة تشكيل موقف وطني موحد لثني 

السلطة عن عودتها إلى التنسيق األمني ومغادرتها 
مربع الحوار الوطن����ي، كما أّكدوا تجري����م أي إجراءات 
عقابية تنوي الس����لطة فرضها ضد قطاع غزة في ظل 
ما يرش����ح عن ذلك م����ن معلوم����ات، مطالبين بوقفها 

والعدول عنها فوًرا.
كما طالب����ت الفصائل المجتمعة بغ����زة حركة »فتح« 
بوقف الحملة اإلعالمية الشرسة ضد حركة »حماس«، 
ومطالبين األخي����رة بعدم االنجرار إلى مربع المناكفات 

اإلعالمية. 
وأّكد قادة الفصائل على ضرورة عقد لقاء جديد لألمناء 

العامين »لتثبيت المس����ار الذي رس����م في االجتماع 
السابق والحفاظ على مكتسبات هذا اإلطار«، داعين إلى 
تش����كيل جبهة موحدة لمواجهة التطبيع والتنسيق 
األمني والضم وحش����د الطاقات الش����عبية والوطنية 

والعربية واإلسالمية واحرار العالم لذلك.
وخالل اللق����اء القيادي أّكد المجتمع����ون على ضرورة 
تعزيز المشاورات القيادية في هذه المرحلة، وتكثيف 
اللقاءات مع النخ����ب الوطنية واإلس����المية والعربية، 
واإلصرار على رفض التنس����يق والتطبيع، والتمس����ك 

بترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة.

جّرمت أي إجراءات عقابية ضد غزة
الفصائل تدين بشدة عودة السلطة للتنسيق األمني مع االحتالل

االستقالل/ وكاالت:
ق����ال تقري����ر أمم����ي األربع����اء إن التكلفة 
االقتصادية التراكمية لالحتالل اإلسرائيلي، 
الناجمة فقط عن اإلغالق المطول والتصعيد 
العسكري في غزة خالل 10 سنوات بلغ نحو 

16 مليار دوالر.
وأوض����ح تقرير أعده مؤتم����ر األمم المتحدة 
للتج����ارة والتنمي����ة )األونكت����اد( أن تل����ك 
الخسائر جاءت فقط خالل الفترة من 2007 

وحتى 2018.
»التكالي����ف  المعن����ون  التقري����ر  وذك����ر   
الش����عب  يتكبده����ا  الت����ي  االقتصادي����ة 
اإلسرائيلي:  االحتالل  بس����بب  الفلسطيني 
قطاع غزة تحت اإلغالق والقيود المفروضة« 
الناتج  تكلفة الخس����ائر بس����تة أضع����اف 
المحلي اإلجمالي لغزة في عام 2018 أو 107 
%من إجمالي الناتج المحلي الفلس����طيني 

في نفس العام.

وأش����ار إل����ى أنه إن ل����م يكن هن����اك إغالق 
الماضية  الس����نوات  وتصعيد عسكري في 
فكان م����ن الممك����ن أن يتناق����ص معدل 
الفق����ر في غزة إلى 15 %في عام 2017 أي 
ربع المعدل الحال����ي البالغ %56 وكان من 
الممكن لفجوة الفق����ر أن تكون 2,4 % أي 

ُخمس نسبته�ا الحالية التي تبلغ 20%.
وش����دد التقرير على ض����رورة إنهاء اإلغالق 
المف����روض على غزة حتى يتمكن س����كان 
القطاع من التج����ارة بحرية مع بقية األرض 

الفلسطينية المحتلة والعالم.
كما أكد على الحاجة الملحة الستعادة حق 
الفلس����طينيين في حرية التنقل ألغراض 
األعمال التجارية والرعاية الطبية والتعليم 

والترفيه والروابط األسرية.
وق����ال التقري����ر إن����ه ومنذ يوني����و 2007، 
يعيش مليونا فلس����طيني ف����ي قطاع غزة 
تحت اإلغالق، عالوة على ذلك، عانى القطاع 

من ثالث عمليات عسكرية ضخمة منذ عام 
2008، والنتيجة أن االقتصاد اإلقليمي في 
غزة على وش����ك االنهيار وفي عزلة عن باقي 

األرض الفلسطينية المحتلة والعالم.
ويشير التقرير إلى أن معدل البطالة في غزة 
هو من بين األعلى في العالم، ويعيش أكثر 
من نصف الس����كان تحت خ����ط الفقر، كما 
يفتقد معظم الس����كان إلى المياه الصالحة 
والمأمونة وإلمدادات الكهرباء المنتظمة وال 

يتمتع حتى بشبكة صرف صحي مناسبة.
وفي الفت����رة ما بين عام����ي 2007 و2018، 
نم����ا االقتص����اد اإلقليم����ي في قط����اع غزة 
بنس����بة تقل ع����ن %5 وانخفضت حصته 
في االقتصاد الفلس����طيني م����ن 31 %إلى 
%18وصاحب ذل����ك انكماش نصيب الفرد 
م����ن الناتج المحل����ي اإلجمالي بنس����بة 27 

%وارتفعت البطالة بنسبة 49 %.
 ول����و ظلت حصة قط����اع غزة ف����ي اقتصاد 

األرض الفلسطينية المحتلة كما كانت عليه 
في عام 2006 لكان الناتج المحلي اإلجمالي 

للقطاع أكبر ما هو عليه حالًيا بنسبة 50%.
ووفُقا لتقري����ر، فإن نتيجة النهي����ار الناتج 
المحلي اإلجمالي، في الفترة س����ابقة الذكر، 
قفز معدل الفقر في قطاع غزة من 40 %إلى 
%56 وارتفعت فج����وة الفقر من14 % إلى 
%20 وتضاعفت التكلفة السنوية النتشال 
األفراد من الفقر أرب����ع مرات من 209 مليون 

دوالر إلى 838 مليون دوالر.
ويش����ير التقرير إل����ى أن ه����ذه التقديرات 
جزئي����ة، ألنه����ا ال تغط����ي س����وى التكلفة 
االقتصادية لالحتالل اإلس����رائيلي الناجمة 
عن اإلغالق المطول والعمليات العس����كرية 
المتالحقة في قطاع غ����زة بين عامي 2007 
األخ����رى  التكالي����ف  تش����مل  وال  و2018 
لالحتالل اإلس����رائيلي، على س����بيل المثال 
اآلثار االقتصادية لمنع الشعب الفلسطيني 

من اس����تخدام حقول الغ����از الطبيعي قبالة 
شواطئ غزة.

وي����وجز التقري����ر بعض التوصي����ات لوضع 
غزة على المسار الصحيح لتحقيق التنمية 
المس����تدامة، ويوصي برفع كام����ل للقيود 
المفروضة على الوصول والتنقل إلى الضفة 
الغربية وبقية العالم، ويوصي التقرير أيًضا 
بالنهوض باإلمكان����ات االقتصادية لقطاع 
غزة من خالل االس����تثمار وبناء ميناء بحري 

وأخر جوي ومشاريع المياه والكهرباء.
وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي تمكين الحكومة 
الفلسطينية من تطوير موارد النفط والغاز 
الطبيعي قبالة ش����اطئ غزة، وهذا من شأنه 
أن يؤم����ن الموارد المطلوب����ة إلعادة تأهيل 
وإعادة إعم����ار وإنعاش اقتص����اد غزة، كما 
ومن ش����أنه أن يعزز الوضع المالي للسلطة 
الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني بشكل 

عام.

تقرير أممي: كلفة الحصار على غزة بلغت  16 مليار $ في عقد
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ويذك���ر أن س���جن »عوف���ر« ال���ذي يقبع 
بداخله قرابة )850( أس���يرًا، شهد أعنف 
االقتحام���ات منذ مطل���ع الع���ام الجاري، 
وتحديدًا منذ تاريخ استش���هاد رفيقهم 
األس���ير داوود الخطيب في ش���هر أيلول 

الماضي. 

غليان ال�سجون 
والمحررين  رئيس هيئة شؤون األس���رى 
قدري أبو بك���ر، أكد أن حالة م���ن الغليان 
والتوتر الشديد تسود سجن »عوفر« عقب 
عملية االقتحام التي نفذتها قوات القمع 
»المتس���اداة« لقسم )22(، مبينًا أن سجن 
»عوفر« شهد أعنف االقتحامات منذ مطلع 
العام الجاري، خاصًة منذ تاريخ استشهاد 
األس���ير داوود الخطيب في ش���هر أيلول 

الماضي.
وقال أبو بكر خالل حديثه ل�«االس���تقالل«: 
»إن إدارة س���جن »عوفر« في اآلونة األخيرة 
القمعية ضد  صع���دت م���ن اإلج���راءات 
الليلية  باالقتحامات  والمتمثلة  األس���رى، 
المتكررة لغرف األسرى، وتحرير مخالفات 
مالية بعشرات الشواكل بحقهم، وسحب 
بع���ض االمتي���ازات من األس���رى، إضافة 
إل���ى حرمانهم م���ن أبس���ط االحتياجات 
وأساس���يات الحي���اة اليومي���ة وس���حب 
ع���دد كبير م���ن األصن���اف المتوفرة في 
»الكانتينا« وغيرها«، مش���يرًا إلى اقتحام 
االحتالل أقس���ام الس���جن بأع���داد كبيرة 
أدى إل���ى إصابة بعض األس���رى بفيروس 
»كورون���ا« نتيجة االحتكاك المباش���ر مع 

الجنود. 

وأوض���ح أن تصاعد االج���راءات القمعية 
واالعت���داءات المس���تمرة بحق األس���رى، 
 ،)22( لقس���م  األخير  االقتح���ام  خاص���ة 
أشعلت نار الغضب بقلوب ممثلي األسرى 
بس���جن »عوف���ر«، وقاموا بإرج���اع وجبات 

الطعام كخطوة احتجاجية أولية. 
ونّوه إلى أن جلس���ة الح���وار التي عقدت 
أمس بين ممثلي األس���رى وإدارة س���جن 
»عوفر« قد فشلت، واألخيرة قامت بنقلهم 
إلى زنازين العزل بعد رفضهم العودة إلى 
األقسام كخطوة احتجاجية، فيما اتخذت 

التنظيمات داخل المعتقل قرارًا بمقاطعة 
ادارة السجن واالمتناع عن التحاور معهم.

وش���دد على أن األوض���اع داخل المعتقل 
تنذر بخطوات تصعيدية كبيرة ضد إدارة 
الس���جون في حال لم تس���تجب لمطالب 
األسرى وربما تصل لخوض إضراب مفتوح 

عن الطعام. 
وبي���ن أن مطالب األس���رى تتمحور حول 
تحس���ين األوض���اع المعيش���ية داخ���ل 
المعتقل، والتعامل معهم بشكل إنساني 
سواء بنوعية الطعام المقدم لهم واألمور 

إعادة بعض  اليومية، وض���رورة  الحياتية 
المواد إلى الكانتينا، ورفع العقوبات التي 
فرضتها إدارة السجن عليهم، إضافة إلى 

إيقاف االقتحامات الليلة لغرفهم. 

حرب ا�ستنزاف
وب���دوره، أوض���ح الناطق اإلعالمي باس���م 
للش���هداء  الق���دس  ُمهج���ة  مؤسس���ة 
والجرح���ى واألس���رى، تام���ر الزعانين، أن 

الحركة األسيرة تتعرض لحرب 
برعاية  اس���تنزاف ُمس���تمرة وُمخطط���ة 
الحكوم���ة »اإلس���رائيلية« ووزي���ر األم���ن 

»اإلس���رائيلي«، من أجل تش���ديد الخناق 
على األسرى وخلق حالة دائمة من التوتر 

وعدم االستقرار. 
وبين الزعانين خالل حديثه ل�«االستقالل«، 
أن االحتالل يس���تخدم سياسات إجرامية 
قمعية بحق األس���رى كافة واسرى سجن 
حياتهم  تس���تهدف  خاص���ة،  »عوف���ر« 
إرادتهم  لكس���ر  وتس���عى  ومنجزاتهم، 
وعزيمته���م خاصة بعد انتصار األس���ير 
ماهر األخرس بمعركة األمعاء الخاوية بعد 

إضراب استمر أكثر من ١٠٠يوم. 
والعقوب���ات  الُمضايق���ات  أن  واعتب���ر 
واالنتهاكات التي تتخذها إدارة مصلحة 
الس���جون بح���ق الحركة األس���يرة داخل 
الُمعتق���الت »اإلس���رائيلية«، تهدف الى 
نشر فيروس كورونا بين صفوف األسرى 
وتركهم بظروف صحية ومعيشية صعبة 
للغاي���ة، وتنغيص حياة االس���ري وايجاد 
حالة من عدم االس���تقرار واالرباك الدائم، 
وإثب���ات أنه من يتحكم بزم���ام األمور وأن 

االسرى لن يكون لهم الكلمة. 
ودعا إلى تضافر كافة الجهود الش���عبية 
والرسمية في دعم وإسناد األسرى في ظل 
ما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة، ال 
سيما في ظل األوضاع الصحية والمعيشية 
الصعبة السائدة في السجون، األمر الذي 
لن يصمت عليه األس���رى وس���يوجهونه 
بكل قوتهم، وبالتالي يدفع السجون إلى 
االنفجار وخ���وض مواجهة مباش���رة بين 

إدارة السجون واألسرى.

االحتالل يسعى لكسر إرادة االسرى
مختصون: األوضاع داخل سجن »عوفر« متوترة واالنفجار وشيك

غزة/دعاء احلطاب: 
»الإ�س��رائيلية«  ال�س��جون  م�س��لحة  اإدارة  زال��ت  ل 
زي��ادة اخلن��اق والت�س��ييق عل��ى الأ�س��رى  ع��ن يف  تمُ
الفل�س��طينيني، من خالل عمليات القتحام امل�ستمرة 
لغرفهم واأق�سامهم والتنكيل بهم، وقمعهم والعتداء 

عليهم بال�س��رب وال�س��بح، يف حماولة لزيادة انت�س��ار 
فريو�س »كورونا« بني �سفوف الأ�سرى، وجعلهم فري�سة 
للمر�س خا�س��ة يف ظل الظروف املعي�س��ية وال�سحية 
ال�سعبة التي يعي�سونها، اإ�سافة لك�سر اإرادتهم ال�سلبة 
انتزعوه��ا  الت��ي  وامتيازاته��م  اإجنازاته��م  و�س��حق 

باأمعائهم اخلاوية. 
وي�س��هد �س��جن »عوفر« من��ذ يومني حالة م��ن التوتر 
والغلي��ان عقب عملي��ة القتحام الت��ي نفذتها قوات 
القمع »املت�س��اداة« لق�س��م )22(، وف�س��ل احل��وار بني 

ممثلي الأ�سرى واإدارة ال�سجن. 

غزة/ االستقالل:
أك����د عضو المكتب السياس����ي لحرك����ة الجهاد 
اإلسالمي د. يوس����ف الحس����اينة، أن الشعوب 
والطالئع الفكرية والفنية والنقابية والش����عبية 
في األم����ة العربية ال زالت تبرهن على التصاقها 
بقضية فلسطين وانتمائها األصيل ألمة ترفض 

أن ُتداس كرامتها وُتهان مقدساتها.
وأوضح د. الحس����اينة، في تغريدة على صفحته 
عبر فيس����بوك، أن����ه تاب����ع مؤخ����رًا العديد من 
الشواهد المش����رقة والمشرفة في صفحة أمتنا، 
والت����ي كان آخره����ا مش����هد الرف����ض الجمعي 

للقاءات التطبيعية مع شخصيات صهيونية«.
وقال د. الحساينة:«نستطيع القول إن الشعوب 
والطالئع الفكرية والفنية والنقابية والش����عبية 
في أمتن����ا ال زالت تبرهن على التصاقها بقضية 

فلس����طين وانتمائها األصيل ألم����ة ترفض أن 
ُتداس كرامتها وُتهان مقدساتها.«

التطبيع  الحس����اينة: ورغم غي����وم  وأض����اف د. 
الس����وداء والمس����مومة الت����ي ظّلل����ت المنطقة 
وس����ّممت أجواءها، إاّل أننا س����نبقى نراهن على 
ش����عوب أمتن����ا الت����ي ال زال����ت ت����درك بوعيها 
الكي����ان  وفطرته����ا، أن عدوه����ا األوح����د ه����و 
الصهيوني الذى يحتل فلسطين، والطامع  في 
الس����يطرة على المنطقة ويس����عى إلى إذاللها 

ونهب خيراتها. »
وبعث د. الحساينة، بالتحية لكل الشرفاء، الذين 
، وُنبٍل، إنس����انٍي، وقومٍي، ودينٍي 

ٍّ
وقفوا وقفة عز

في مواجهة حمى التطبيع والخيانة.
وأش����اد بوعي ش����عوب األمة العربي����ة معربًا عن 

فخره بها وفخر فلسطين قلب األمة النابض.

األمة تدرك أن العدو »اإلسرائيلي« هو عدوها األوحد
د. الحساينة: الشعوب العربية الزالت تبرهن 

على التصاقها بالقضية الفلسطينية
رام الله/ االستقالل:

قالت هيئة ش���ؤون المنظم���ات األهلية األربعاء، إنها س���تتخذ إجراءات عقابية 
علنية لفضح ممارسات المؤسسات األهلية في فلسطين التي تطبع مع كيانات 

مؤسسية تابعة لالحتالل بشكل سري وعلني.
وأوض���ح رئيس الهيئة اللواء س���لطان أبو العينين أن تطبيع تلك المؤسس���ات 
يض���ر بالقضية الفلس���طينية ويجعل م���ن االحتالل يتغلغ���ل داخل مجتمعنا 

الفلسطيني بكل سالسة ويكسر عزلة االحتالل السياسية.
 وأوضح أبو العينين أن التطبيع يش���جع االحتالل على اس���تمرار تنكره للحقوق 
الفلس���طينية، واس���تمرار عدوانه وجرائمه ضد الش���عب الفلسطيني وحصاره 
وتهويد المدينة المقدسة، مؤكدًا أن هيئته وفي إطار برامجها ستعمل جاهدة 

لعرقلة عمل هذه المؤسسات المنخرطة في هذه المشاريع التطبيعية.
 BDS ج���اءت تصريح���ات أبو العينين خالل لقائه مع منس���ق حرك���ة المقاطعة

محمود نواجعة في مكتبه برام الله.
م���ن جانبه، قدم النواجع���ة ألبو العينين قاع���دة بيانات تثبت ت���ورط عدد من 

المؤسسات األهلية في تلك المشاريع التطبيعية مع االحتالل.

»تمهيًدا لمعاقبتها وفضحها«
الـ »BDS« تسلم قائمة بمؤسسات 

فلسطينية مطّبعة مع االحتالل
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
اإعلن  �صادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 

مبحافظات غزة  بامل�صادقة على املخطط التف�صيلي 
)B45( وال�صارع رقم )لل�صارع رقم )47

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

تعلن اللجنة المركزية لألبني����ة وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها قد 
قررت بجلسته رقم 2020/15 المنعقدة بتاريخ 2020/10/14 التصديق النهائي 
على المخطط التفصيلي لمس����ار الشارع رقم )47( بعرض )12( متر وارتداد )3( 
 )B45( ومشار الشارع رقم )متر والمحصور بين ش����ارع رقم )34( والشارع رقم )1
بعرض )16( متر وارتداد )3( متر والمحصور بين الشارع رقم )1( والشارع رقم )6( 

والمار بالقسيمة رقم )ارضى السبع( من القطعة رقم )اراض السبع ( .
السابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر عن اللجنة المركزية والذي نشر 

في جريدتي ) فلسطين  واالستقالل( بتاريخ 2020/6/4م
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش����روع موضع التنفيذ بعد مرور خمسة 
عش����ر يوما من تاريخ نش����ر هذا االعالن في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين 

يوميتين محليتين ايهما أقرب .
وذلك وفقا لنص المادة )18( منق انون تنظيم المدن .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
اإعلن  �صادر عن اللجنة املركزية  للأبنية 

وتنظيم املدن مبحافظات غزة  بايداع جمدد 
للمخطط التف�صيلي لل�صارع رقم )12056(

منطقة التنظيم : خانيونس

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم 
2020/9 المنعقدة بتاريخ 2020/6/3 عن ايداع مجدد للمخطط التفصيلي 
لمس���ار الش���ارع رقم )12056( بعرض 14 متر بدون ارتداد المحصور بين 
الشارع رقم )21( و الشارع رقم )5( و المار بالقسائم رقم  )30- 33- 34- 37- 

38- 39- 70(  من القطعة رقم )44(
لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن.

و عليه فانه يجوز لجميع اصح���اب الحقوق في االراضي و االبنية و االمالك 
االخرى المش���مولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي و تقديم االعتراضات عليه ال���ى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء و التنظيم ببلدية خانيونس.
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
املحكمة  ال�سرعية يف غزة

املو�صوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي 
�صادر عن حمكمة غزة ال�صرعية

الى المدعى عليه / باس���ل وائل عبد الكريم الش���رفا من غزة وسكان الرمال 
سابقا ومجهول محل اإلقامة خارج البالد االن نعلمك بانه قد حكم عليك من 
قبل هذه المحكمة للمدعية / مي محمد مصطفى الترك من غزة وسكانها 
ووكيلها المحامي/ محمد ياس���ر أبو شقفة بقيمة عفش بيت )تابع المهر 
المعج���ل( للمدعية مي المذكورة وقدره 5000 خمس���ة االف دينار وذلك 
بموج���ب اعالم الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية أس���اس رقم 
975 / 2020م بتاري���خ 2020/11/25 مس���جل في س���جل )100( وكذلك 
بالمهر المؤجل للمدعية مي المذكورة وقدره )5000( خمس���ة االف دينارًا 
اردنيًا وذلك بموجب اع���الم الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية 
أس���اس رقم 979 / 2020م بتاريخ 2020/11/25 مسجل في سجل )100( 
حكما وجاهيا بحق المدعية قاباًل لالستئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض 

واالستئناف لذا صار تبليغك حسب األصول  وحرر في: 2020/11/25

قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد مو�سى كريزم

جنيف/ االستقالل:
قال سفير دولة فلس����طين لدى االتحاد األوروبي الّسفير عبد 
الرحيم الف����ّرا األربعاء، »إن هناك توجها من قبل مجموعة من 
دول االتح����اد لالعتراف بالدولة الفلس����طينية عبرت عنه في 
جلس����ة البرلمان األوروبي الهامة التي عق����دت أمس، والتي 
شملت على مطالبات نواب البرلمان للممثل األعلى للسياسة 
الخارجية واألمن لدى االتح����اد جوزيف بوريل، بتنفيذ ما جاء 

في بيانه بشأن الحقوق المشروعة للفلسطينيين«.
وأوض����ح الف����ّرا، في تصريح ل����ه، أن هناك تفاع����ال كبيرا من 
أعضاء البرلمان األوروبي م����ع تصريحات بوريل والتي حملت 
انتقادا واضحا وصريحا لسياس����ات حكومة االحتالل بالضم 
واالستيطان، مشيرا إلى أن بعض النواب طالبوا بوريل بتنفيذ 
عقوبات على اس����رائيل والتوج����ه الفوري لالعت����راف بدولة 

فلسطين.
وكان بوريل قد أكد خالل جلس����ة البرلمان األوروبي يوم أمس، 
أنه لن يكون هناك سالم في الشرق األوسط اال بحصول شعبنا 
على كامل حقوقه وتسوية شاملة للقضية الفلسطينية من 
خالل رفض االستيطان، وعدم اعتراف االتحاد بأي تغيير على 

حدود العام 67.
 كما أكد في بيانه على ضرورة إنهاء كامل لالستيطان، والغاء 

الضم.

ابو ظبي/ االستقالل:
كش���فت وثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي في 
اإلم���ارات، أن الس���لطات اإلماراتي���ة أوقفت إصدار 
تأش���يرات لمواطني 13 دول���ة، معظمها دول ذات 

أغلبية مسلمة، منها إيران وسوريا والصومال.
وأشارت الوثيقة التي ُوزعت على الشركات العاملة 
في المجمع إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به 

يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري«.
وذكرت بأن »طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو 
زيارة معلقة للموجودين خارج البالد من مواطني 13 

دولة منها أفغانس���تان وليبيا واليمن حتى إشعار 
آخر«.

وتابعت أن »حظر التأش���يرات يس���ري كذلك على 
مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكس���تان 

وتونس وتركيا«.
ونقلت وكالة »رويترز« عن مصدر مطلع على األمر، أن 
اإلمارات أوقفت مؤقتًا إصدار التأش���يرات العتبارات 

أمنية، مرجحا أن الحظر سيكون لفترة محدودة.
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية األسبوع الماضي 
أن اإلمارات أوقفت منح تأشيرات جديدة لمواطنيها 

ومواطني عدة دول أخرى.
وطالب���ت الوزارة، االم���ارات بتزويدها بمعلومات عن 
أس���باب تعليق التأش���يرات وإنها تعتقد أن األمر 

متعلق بتفشي جائحة كورونا
وأوضحت الوزارة بأن حاملي التأش���يرات الس���ارية 
لن يتضرروا من القي���ود الجديدة ويمكنهم دخول 

اإلمارات.
يش���ار إلى أن اإلمارات وقعت م���ع حكومة االحتالل 
»اإلسرائيلي« أواخر الشهر الماضي مذكرة إعفاء من 

التأشيرات بين البلدين.

بعد إعفاء »اإلسرائيليين« منها
اإلمارات توقف منح تأشيرات لـ13 دولة مسلمة

مطالبات أوروبية بتنفيذ 
عقوبات على »إسرائيل«

رام الله / االستقالل:
صدر عن لجنة السياسات في مركز 
مس���ارات ورقة تقدير استراتيجي 
»الس���يناريوهات  بعن���وان 
الفلس���طينية بعد عودة العالقات 
م���ع إس���رائيل وفوز باي���دن«، من 
إعداد هاني المصري، المدير العام 

للمركز.
وتناولت الورق���ة المراحل الخمس 
الت���ي مرت بها الس���لطة، وطرحت 
الفلس���طينية  الس���يناريوهات 

بعد عودة العالقات الفلس���طينية 
اإلس���رائيلية، وفوز جو بادين في 

االنتخابات األميركية.
وكت���ب المصري في مقدمة الورقة 
أن ع���ودة العالقات كاملة يدش���ن 
مرحلة جديدة يجب التوقف عندها، 
الموقف  كونه���ا تهبط بس���قف 
إلى مستوى  الفلس���طيني ليصل 
الرسالة التي أرسلها كميل أبو ركن، 
منس���ق عمليات حكومة االحتالل 

في الضفة الغربية.

وق���ال: »كما أنها تعطي ش���رعية 
لما قام���ت وما يمك���ن أن تقوم به 
إس���رائيل، حين أكدت الرسالة أن 
ما جاء فيها ينس���جم مع ما ذكرته 
إسرائيل سابًقا، إضافة إلى تثبيت 
أن مرجعية العالقات الفلسطينية 
اإلسرائيلية هي مع منسق اإلدارة 
المدني���ة، التي مرجعيته���ا وزارة 
الح���رب اإلس���رائيلية، والمفترض 

أنها ُحلت وفًقا التفاق أوسلو«.
وطالب المص���ري بتوفير مقومات 

الصم���ود والمقاوم���ة والمقاطعة، 
بالم���وازاة والتزام���ن م���ع مواصلة 
الجهود إلنهاء االنقسام واستعادة 
الوحدة، ولكن بطرق جديدة ال يكون 
االعتماد فيها على الحوار الرسمي 
عن  بمعزل  الفوقي���ة  واالتفاقيات 
الش���عب، وال عبر مناشدة ومطالبة 
القيادة والقوى أن تفعل كذا وكذا.

وذك���ر أن ذل���ك يت���م م���ن خالل 
العم���ل أساًس���ا من تح���ت لفوق؛ 
لتقديم مب���ادرات ونماذج مختلفة 

وحدوية، وفي نفس الوقت العمل 
على أس���اس بلورة تيار سياس���ي 
جماهيري وطن���ي، يقوم بالضغط 
المتراك���م لتحقي���ق الوحدة على 
أس���س وطنية وش���راكة حقيقية 
من خالل  توافقي���ة،  وديمقراطية 
حل الرزمة الش���املة المنسجمة مع 
الخاصة  والظروف  المرحلة  طبيعة 
التي يمر بها الشعب الفلسطيني 
وحركته الوطني���ة وموازين القوى 

القائمة في الساحة الفلسطينية.

استعرض المراحل الخمس التي مرت بها السلطة
تقدير استراتيجي يوضح السيناريوهات الفلسطينية بعد عودة العالقات مع االحتالل وفوز بايدن

عّمان /  االستقالل:
أكدت وزارة الخارجية وش����ؤون المغتربين األردنية، 
األربعاء، رفض المملكة ألية محاولة لتغيير الوضع 
القائم التاريخي والقانوني في المس����جد األقصى 

المبارك.
وشّدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف 
الله علي الفاي����ز في تصريح صحفي أمس، على أن 
المسجد األقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونًما 
بما يش����مل كافة أس����واره وبواباته هو مكان عبادة 

خالص للمسلمين.

وق����ال: إن إدارة أوق����اف القدس وش����ؤون األقصى 
األردني����ة، بموجب القانون الدول����ي والوضع القائم 
التاريخي والقانوني، هي الجهة صاحبة االختصاص 
الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول 

إليه والخروج منه.
وأوض����ح، أن باب المغاربة والطريق المؤدي له جزء ال 
يتجزأ من األقصى، وقد أكدت منظمة األمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة »يونسكو« على ذلك.
وأضاف أن باب المغاربة كباقي أبواب المس����جد إال 
أن السلطات »اإلس����رائيلية« صادرت مفتاح الباب 

منذ عام 1967، وتمت مص����ادرة حق إدارة األوقاف 
بتنظي����م دخول الس����ياح غير المس����لمين بتذاكر 
صادرة ع����ن أوقاف الق����دس منذ ع����ام 2000 في 
مخالفة جس����يمة للوضع القائم، وه����و حق ال زالت 
إدارة أوقاف القدس متمس����كة باس����تعادته حتى 

يومنا هذا.
وأكد الفاي����ز أن المملك����ة وانطالًقا م����ن الوصاية 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس س����تواصل جهودها لحماية المسجد 

ورعايته وحفظ حق المسلمين كافة فيه.

الخارجية األردنية تؤكد رفض تغيير الوضع القائم في »األقصى«
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن /   تامر احمد كام���ل عبد الرؤوف 
فياض  ع���ن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )953839222  ( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن /  زياد عبد الله عطيوي ابو ش���عر     
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)  800130965  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
حمكمة غزة ال�سرعية 

املو�سوع/ مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف 
�سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية 

الى المدعي عليها/ اس���ماء محمد س���امي الش���ماع من س���ورية و 
سكانها مصر سابقا و مجهول محل االقامة االن ولقد عادت القضية 
اس���اس 2019/1903م و موضوعها/ اكساء حكم اجنبي المتكونة 
بينك و بين المدعي/ اسامة عاطف محمد لبد من غزة وسكان اليونان 
وكيله والده/ عاطف محمد لبد من مقام محكمة االستئناف الشرعية 
بغزة مصدقة الحكم المس���تأنف بموجب القرار االس���تئنافي رقم 
)8440( س���جل )21( المؤرخ في 2020/11/23م حكما قابال للطعن 
امام المحكمة العليا الش���رعية في غزة لذلك صار تبليغك حسب 

االصول و حرر في 2020/11/24م

قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد مو�سى كريزم

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة غزة ال�سرعية 

املو�سوع / مذكرة تبليغ ح�سور 
�سادره عن حمكمة غزة ال�سرعية  

ال���ى المدعى عليه / عماد ناهض عماد أبو ليفة من غزة وس���كانها 
س���ابقا ومجهول محل اإلقامة اآلن خ���ارج البالد يقتضي حضورك 
الى هذه المحكمة ي���وم األربعاء الموافق 2021/01/06م الس���اعة 
التاس���عة صباحا وذل���ك للنظر في القضية أس���اس 2020/756م 
بخصوص دعوى تفريق للضرر من الشقاق والنزاع والمقامة عليك 
من قبل المدعية/ لما سفيان داوود عاشور من غزة وسكانها وكيلها 
المحامي / عبد ال���رزاق صبرة وان لم تحضر في الوقت المعين يجر 
بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك بذلك حسب األصول 

وحرر في 2020/11/25م 

قا�سي غزة ال�سرعي 
رائد حممد مطري

   دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة  املوقرة
يف الق�سية رقم 1092 / 2017     يف الطلب 

رقم 1270 / 2020 ن�سر م�ستبدل
المس����تدعيان )المدعيان(: 1-فهد مولوتوف خضر ترزي – من سكان غزة ويحمل هوية 
رقم 903110245 2-جورج مولوتوف خضر ترزي بواس����طة وكيله العدلي السيد: فهد 
مولوت����وف خضر ترزي بموجب الوكالة الخاصة التي تحمل رق����م م/أ/7608 صادرة عن 
سفارة دولة فلس����طين بإمارة أبو ظبي محررة بتاريخ 19-4-2015 خانيونس – وكيلهم 

المحامي: معاذ محمود بركة 
المس����تدعى ضدهم )المدعى عليهم(: 1-روزينا مولوتوف خضر ترزي – من غزة ش����ارع 
الوحدة بجوار برج ش����وا وحصري – مجه����ول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد 2-س����وزان 
مولوتوف خضر ترزي – من غزة ش����ارع الوحدة بجوار برج ش����وا وحصري – مجهول محل 
اإلقامة حاليًا خارج البالد 3-س����فيان صالح راغب الش����وا – غزة شارع فلسطين عمارة أبو 
شعبان الجديدة مجهول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد 4-سمير صالح راغب الشوا – غزة 
شارع فلسطين عمارة أبو شعبان الجديدة مجهول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد 5-روضة 
صالح راغب الشوا – غزة شارع الكتيبة شارع البيج بايت عمارة األصدقاء – مجهول محل 
اإلقامة حاليًا خارج البالد 6-س����ميرة صالح راغب الش����وا – غزة شارع فلسطين عمارة أبو 
شعبان الجديدة مجهول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد 7-باسم بسام صالح الشوا – غزة 

شارع فلسطين عمارة أبو شعبان الجديدة مجهول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد
نوع الدعوى: تنفيذ عيني 

قيمة الدعوى: )256.500 دينار اردني( مائتان وستة وخمسون الف وخمسمائة دينار 
اردني فقط

تاريخ اإليداع: 2017/9/12       جلسة اليوم: االحد الموافق 2020-11-8
الحضور: حضر األس����تاذ: معاذ محمود بركة وكيل المدعيان ولم يحضر المدعى عليهم 

لسبق السير بحقهم حضوريًا 
الحكم /// باسم الشعب العربي الفلسطيني

حكمت المحكم����ة بتنفيذ عقد االتفاق عل����ى البيع المحرر بتاري����خ 1992/1/23 المبرز 
م / 1 وعق����د االتف����اق على بيع حصة إرثية على الش����يوع بالغ ما بلغ����ت المحرر بتاريخ 
2015/4/9 المبرز م/ 3 وقد تم االتفاق على بيع حصة ارثية على الش����يوع بالغ ما بلغت 
المحرر بتاريخ 2015/4/30 المبرز م/4 تنفيذا عينيا وذلك بشطب ما مساحته )570م2( 
خسممئة وسبعون مترا مربعا من أرض القسيمة رقم )26( من القطعة رقم )702( ضمن 
أراضي الدرج في الطابو عن أس����ماء المدعى عليهم من الثالث حتى الس����ابع وتسجيل 
هذه المساحة باسم المدعيين مناصفة بينهما واشعار دائرة تسجيل األراضي »الطابو« 
بغزة وتضمين المدعين بالرس����وم والمصاريف و70 دين����ار اتعاب محاماة حكما صدر 

بتاريخ 2020-11-08 

قا�سي البداية / اأ: فايز اأبو ربيع 
نبلغكم أيها المدعى عليكم انه وبتاريخ )08-11-2020( قد صدر بحقكم الحكم المذكور 
وعليه نبلغكم صورة عنه حتى يتسنى لكم اتخاذ المقتضى القانوني خالل ثالثون يوما 

من تاريخ النشر قبل ان يصار الى تنفيذه حسب األصول .

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

غزة/ االستقالل:
طالب تجمع المؤسسات الحقوقية »حرية«، األربعاء، 
بالتدخل السريع إلدخال كافة المستلزمات الطبية 
لالزمة لمواجهة انتش����ار »كورون����ا« في قطاع غزة 

وإنقاذ القطاع الصحي من االنهيار.
وكان التجمع بعث برس����الته إل����ى منظمة الصحة 
العالمي����ة واألمين العام لألمم المتحدة ومنس����ق 
»السالم« في الشرق األوس����ط، واالتحاد األوروبي، 
ومجل����س وزراء الصح����ة الع����رب، واألمي����ن العام 

لجامعة الدول العربية.
وعّبر التجمع في رس����الته عن قلقه بش����أن تفاقم 

أزم����ة القطاع الصحي ف����ي غزة في ض����وء ارتفاع 
أعداد المصابين بفايروس كورونا ونقص األجهزة 
الطبية والمعدات وأجه����زة التنفس االصطناعي 
الخاص����ة  والمس����حات  األوكس����جين  وإنت����اج 

بالفيروس.
وقال����ت إن ذلك ُين����ذر بانهيار القط����اع الصحي 
المتهال����ك بفعل س����ياسات س����لطات االحتالل 
»اإلس����رائيلي« والحصار المفروض على قطاع غزة 

منذ نحو 14 سنة.
وأكد أن اس����تمرار وتصاعد سياس����ات س����لطات 
االحت����الل »اإلس����رائيلي« غي����ر القانوني����ة وغير 

اإلنس����انية ال س����ّيما اس����تمرار فرض القيود على 
الطبية وأجهزة  وصول االحتياجات والمستلزمات 
التنفس االصطناعي س����يؤدي، حتًما، إلى انهيار 

القطاع الصحي في غزة.
وطالبت الرس����الة بالضغط الفوري على س����لطات 
االحتالل من أجل وقف سياس����ة العقاب الجماعي 
التي تمارس����ها ض����د المدنيين في قط����اع غزة، 
والوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه سكان األراضي 
الفلس����طينية المحتلة والس����ماح بإدخ����ال كافة 
المع����دات الطبية وأجهزة التنف����س االصطناعي 

والمستلزمات الطبية الالزمة.

»حرية« يطالب بالتدخل إلدخال المستلزمات الطبية لغزة لمواجهة »كورونا«

غزة/ االستقالل:
قال وكي���ل وزارة الصحة بغزة يوس���ف أبو الريش إن كل 
األعداد المرصودة بإصابات فيروس »كورونا« تش���ير إلى 
حالة تفش���ي للوباء في القطاع، مؤكًدا أن اإلغالق الشامل 

ليس حاًل سحرًيا او مستداًما لمواجهة الجائحة.
وأض���اف أبو الريش خ���الل مؤتمر صحفي ُعق���د األربعاء، 
ح���ول تطورات الحالة الوبائية في القطاع، أن« كل األعداد 
المرصودة س���واء االجمالية لإلصاب���ات والحاالت التي ترد 
إلى أقس���ام الطوارئ ومعها أع���راض أو من يثبت إصابته 
منها أو تلك التي تدخل ألقس���ام العناية، تش���ير إلى أن 

قطاع غزة بحالة تفشي لوباء كورونا«.
وأوضح أنه ال يمكن بإمكانيات قطاع غزة وظروفه الوصول 
إلى الس���يطرة واالحتواء، وأن كل ما يمكن أن نقوم به هو 

تثبيط انتشار الفيروس.
وأكد أن إغ���الق القطاع ليس حاًل، وقد نلجأ إليه في لحظة 
من اللحظات، وقد نصل لمرحلة إغالق تام في حالة إنهاك 
المنظوم���ة الصحي���ة، لك���ن كل يوم نعمل في���ه لتأخير 

اإلغالق هو لصالح المجتمع.
وتابع »نحن نقترب بخطوات متس���ارعة وبشدة إلى مرحلة 
اإلغالق الش���امل، لكننا ل���م نصل إليها بعد ونس���تطيع 
إيق���اف ذلك بمدى الت���زام المجتمع بإجراءات الس���المة 

والوقاية«.
وأش���ار إلى أن اإلغ���الق كان ضرورًيا لكس���ر الحدة األولى 

النتش���ار الوباء، ووضع مؤشر بأن الحالة الصحية في قطاع 
غزة لم تعد كالسابق.

وبين أن اإلغالق في مراحل التفش���ي األولى س���اهم في 
إعطاء فرصة لوزارة الصحة إلعادة ترتيب أوراقها ومواءمة 

الخطط وفق المستجدات.
ولف����ت إلى أن %50 م����ن القدرة الس����ريرية المخصصة 
لرعاية مصابي »كورونا« هي مغلقة، كما تم إشغال 78% 
من أس����رة العناية بح����االت الوباء الصعب����ة، ورفعنا قدرة 
العناية في مستش����فى غزة األوروبي من 100 سرير إلى 

150 سريًرا.
وبين أبو الريش أن توفير األكسجين أصبح التحدي األكبر 
لتقديم الرعاية الصحي����ة لمصابي »كورونا«، الفًتا إلى أن 
معدل اس����تهالك المريض لألكسجين تصل إلى 60 لتر 
ف����ي الدقيقة الواحدة، وهذا يش����كل ضغًط����ا على قدرة 

المستشفيات.
وأضاف »أجرينا مواءمات عاجلة لتعزيز األكس����جين في 
المستشفى األوروبي إلى 2700 لتر في الدقيقة والجهود 

متواصلة لرفع القدرة اإلنتاجية«.
وأكد أن ه����ذه المرحلة تتطلب التزاًم����ا أكبر من المواطن 
وتعزيز المسئولية المجتمعية، مشيًرا إلى أن وزارة الصحة 

تبذل جهوًدا استثنائية وكبيرة في مواجهة »كورونا«.
وأش���ار إلى أن مؤش���رات العمل تش���ير الى أننا في وضع 
أفضل مقارنة بالمؤش���رات العالمية، الفًتا إلى أنه لم يتم 

إيقاف أي خدمة من الخدمات الصحية، ولم يتم إغالق أي 
مؤسسة صحية أمام الجمهور.

وأكد أبو الريش أن مؤشرات العمل لدى وزارة الصحة تشير 
إلى أننا في وضع أفضل مقارنة بالمؤش���رات العالمية، »لم 
يت���م إيقاف أي خدم���ة من الخدمات الصحي���ة، ولم يتم 

إغالق أي مؤسسة صحية أمام الجمهور.
وأوض���ح أن التحديات التي تواجه الوزارة كبيرة من بينها 
»تغيي���ر برتوكوالت العمل«، والتزام مؤسس���ات واألفراد 
بإجراءات الوقاية، وإدارة الخدمات األخرى، مش���يًرا إلى أن 
%3.5 من بين مصابي كورون���ا هي من الكوادر الصحية، 

وهذا تحٍد آخر أمام عمل الوزارة.
ولفت أبو الريش إلى أنه وفق المؤشرات هناك أعداد كبيرة 
من س���كان قطاع غزة يعانون من األمراض المزمنة، »ووراء 

كل رقم معلن قصة من الجهد والبذل والعمل واأللم«.
وعلى صعي���د جهود القطاع الخاص بتوفير األكس���جين 
لوزارة الصحة، أش���ار إلى أن ال���وزارة بحاجة إلى 2000 لتر 
ا 144 ألف دوالر، وهو ما تم  في الدقيقة بما يكّلف شهرّيً
االتف���اق على توريده من قبل مؤسس���ات القطاع الخاص 

لصالح مستشفى غزة األوروبي.
وأكد أن هناك تواصل مع منظمة الصحة العالمية بحيث 
تكون غزة جاهزة الس���تقبال اللقاح، مشيًرا إلى أن وصوله 
للقطاع قد يحتاج عدة أش���هر، وبحس���ب منظمة الصحة 

العالمية ممكن يصل قطاع غزة شهر يوليو القادم.

وبخصوص توفر مس���حات الفحوصات لدى الوزارة، أشار 
أبو الريش إلى أن الحد األقصى المتوفر لدى الوزارة يكفي 
ل�10 ايام، وهو جهد مق���در من الجهات المانحة ومنظمة 

الصحة العالمية اللذان عمال على توفيرها.
وجدد أبو الريش تأكيده على نفاذ األدوية والمستهلكات 
الطبي���ة في غزة، موضًحا أن %47 م���ن األدوية لدى وزارة 

الصحة رصيدها صفر.
وأكد أن االحتالل اإلس���رائيلي السبب الرئيس في تدهور 
األوض���اع الصحية في قطاع غزة، مش���يًرا إل���ى أن محاولة 
االحتالل الترويج لسماحه إدخال أجهزة تنفس لغزة يأتي 

لمحاوالته المستمرة الظهور بمظهر إنساني.
ا  وش���دد أبو الريش عل���ى أنه ال يوج���د عالج مت���اح حالّيً
لفاي���روس كورونا، داعًيا كل م���ن يظهر عليه األعراض أن 
يل���زم بيته، وأن يعزل نفس���ه، وأن يب���دأ باتخاذ اجراءات 

بسيطة من خالل اتخاذ مسكنات وسوائل دافئة.
أما بخصوص اس���تخالص جزء من المض���ادات واعطائها 
للمرض���ى عبر بالزما الدم، أوضح أن هذا بروتوكول معمول 
ا، »ونحن اعطينا موافقة على البدء به؛ لكنه يحتاج  به دولّيً

إلى اجراءات وتحضيرات خاصة تضمن سالمة ذلك.
وأش���ار أبو الريش إل���ى أن وزارة الصح���ة تلقت 333872 
اتص���ااًل من قبل المواطنين منذ بداي���ة الجائحة، موضًحا 
أن ال���وزارة أجرت 55 أل���ف اتصال تقديم دعم نفس���ي 

للمواطنين.

»توفير األكسجين التحدي األكبر«
أبو الريش: نقترب بخطوات متسارعة من اإلغالق الشامل
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أعلن أنا المواطن /  عايش���ة محمد مصطفى المجايدة     
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400871703  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن /  االء رمزي محم���د منصور     عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم )  
406043067   ( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن /   جميل احم���د كامل عبد الرؤوف 
فياض  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل 
رق���م )  800909558  ( فعل���ى من يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة / االستقالل:
يالحق كاب���وس التهجير والتش���رد ثالث 
عائ���الت مقدس���ية جديدة ف���ي حي بطن 
اله���وى ببل���دة س���لوان جنوبي المس���جد 
األقص���ى المب���ارك، بعدم���ا ردت محكمة 
االس���تئنافات  »اإلس���رائيلي«  االحت���الل 
المقدمة على قرارات إخالئهم من منازلهم 

لصالح المستوطنين.
وقررت محكمة االحتالل في القدس المحتلة 
إخالء عائالت »عودة، دويك، وشويكي« من 
عقاراته���م في بطن اله���وى، بحجة ملكية 

اليهود لألرض المقام عليها البناية.
و ردت المحكم���ة المركزي���ة أم���س األول، 
االس���تئناف المق���دم م���ن عائل���ة دويك 
بإخالئها من منزلها، لصالح جمعية »عطيرت 
كوهنيم« االستيطانية، باإلضافة إلى إخالء 
عائلتي عودة وشويكي اللتان تقدمتا بطلب 
إل���ى محكمة االحتالل العلي���ا لتجميد قرار 

اإلخالء إال أن المحكمة ردت طلبهما.
وتثير العائالت المقدسية الثالث مخاوف 
شديدة من طردهم وتهجيرهم قسرًيا بأي 
لحظة، تنفيًذا لقرار االحتالل باالستيالء على 

عقاراتهم.
وفي ع���ام 2008، ب���دأت بلدي���ة االحتالل 
بمالحق���ة عائلة دوي���ك، حينما قررت هدم 
طابقي���ن م���ن منزله���ا، بحجة البن���اء دون 
ترخي���ص، وبعد س���نوات ف���ي المحاكم، 
رفض���ت »المحكم���ة العليا« ق���رار البلدية، 
لتفاجئ العائلة بعد ذلك ببالغ قضائي من 
»جمعية عطيرت كوهنيم« يطالبها باألرض 

المقام عليها العقار.
وتعيش عائلة دويك في عقارها بعد شراء 
ج���د العائلة ل���ألرض ع���ام 1963، ويتألف 
العقار من خمس���ة طواب���ق، وتعيش فيه 

خمس عائالت تضم حوالي 25 فرًدا.
وبحس���ب بيان مش���ترك صادر ع���ن مركز 
معلوم���ات وادي حل���وة ولجن���ة حي بطن 
اله���وى، فإن عق���ارات عائالت »ش���ويكي، 
دويك وعودة«، وهما عبارة عن بنايتين تقع 

ضمن مخطط »عطيرت كوهنيم«، للسيطرة 
عل���ى 5 دونمات و200 مت���ر مربع من بطن 
الهوى، بحجة ملكيته���ا ليهود من اليمن 

منذ عام 1881.
وتّدعي الجمعية االس���تيطانية أن محكمة 
االحت���الل العليا أقرت ملكي���ة اليهود من 
اليمن ألرض بط���ن الهوى، ومنذ أيلول عام 
2015، توالى تس���ليم البالغات القضائية 

للعائالت.
وتطالب تل���ك الجمعية ب���األرض المقامة 
عليه���ا المن���ازل المقدس���ية، وذلك بعد 
حصولها عام 2001 عل���ى حق إدارة أمالك 
الجمعية اليهودي���ة التي تّدعي ملكيتها 

لألرض.
واس���تند رد االس���تئنافات المقدم���ة من 
العائ���الت الثالث على »قان���ون الترتيبات 
القانونية واإلدارية« الذي سّنته الكنيست 
عام 1970، والذي ين���ص على أن »اليهود 

الذين امتلكوا ممتلكات في شرقي القدس 
المحتلة وخس���روها ع���ام 1948 يمكنهم 

استعادتها من الوصي العام اإلسرائيلي«.
ونقل مرك���ز المعلومات ولجن���ة حي بطن 
اله���وى ع���ن المقدس���ي قتيبة ع���ودة أن 
البناي���ة مكونة من طابقي���ن، األول لعائلة 
عودة والثاني لعائلة ش���ويكي، الفًتا أنهما 
سيواصالن صراعهما في المحاكم لحماية 

العقار من خطر اإلخالء.
ومطلع ش���باط الماضي، أص���درت محكمة 
»الصلح« اإلس���رائيلية قرار إخالء العقار من 
للمحكمة  اس���تئنافها  وقدمت  س���كانها، 
المركزي���ة، وبدوره���ا رفضت االس���تئناف 

وأقرت قرار »الصلح«.
وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي س���لوان 
فخ���ري أب���و دي���اب: إن حي بط���ن الهوى 
المشرف على حي البستان المهدد للهدم 
يتعرض منذ س���نوات طويل���ة العتداءات 

االحتالل ومس���توطنيه، عبر إخالء س���كانه 
واالستيالء على منازلهم.

ورغ���م أن األرض المقام���ة عليه���ا المنازل 
المقدس���ية الثالث في الح���ي ذات ملكية 
فلسطينية عربية خاصة، وسكانها يمتلكون 
كل الوثائق واألوراق الثبوتية، إال أن جمعية 
»عطيريت كوهانيم« االس���تيطانية تدعي 
ملكي���ة اليهود لها وتحاول بش���تى الطرق 

االستيالء عليها.
ويضيف أبو دياب في تصريح له، أن القرار 
اإلس���رائيلي بإخالء تلك العائ���الت أصبح 
اليوم ساري المفعول، بعد رفض »المحكمة 
العليا« تجمي���ده، وبالتالي يمكن للجمعية 
االستيطانية تنفيذه بأي وقت، على الرغم 
من رفض الس���كان للق���رار، إال أن ش���رطة 

االحتالل قد تستخدم القوة ألجل ذلك.
ومنذ سنوات، يتهدد خطر التهجير نحو 80 
عائلة مقدسية بحي بطن الهوى تضم أكثر 

من 700 نسمة بأي لحظة، علًما أن معظمهم 
يمتلكون أراضي في الجزء الغربي من مدينة 

القدس، وال يستطيعون إرجاعها.
ويش���ير إلى أن بعض ه���ذه المنازل جرى 
االستيالء عليها لصالح المستوطنين، فيما 
ال يزال سكان الحي يخوضون منذ عام 2000 
صراًعا قانونًيا بمحاكم االحتالل ألجل وقف 

قرارات إخالء منازلهم.
ويريد االحتالل-بحس���ب أب���و دياب- فرض 
س���يطرته الكامل���ة عل���ى بل���دة س���لوان 
وتفريغها من س���كانها بش���تى الوسائل، 
باعتباره���ا الحامي���ة الجنوبي���ة للمس���جد 
األقصى المبارك، وخط الدفاع األول عنه في 
والجمعيات  االحت���الل  مخططات  مواجهة 

االستيطانية.
ويعتبر أن قرار االحتالل بإخالء تلك العائالت 
المقدسية هو جزء من حملة تطهير عرقي 
وممتلكاتهم،  المقدس���يين  تس���تهدف 
مستغاًل كافة قوانينه العنصرية، مبيًنا أن 

القضية سياسية بحتة.
وف���ي األي���ام األخي���رة، ب���دأت س���لطات 
الممنهجة  بتصعيد سياس���تها  االحتالل 
المقدس���يين  أراضي  في االس���تيالء على 
وتس���جيلها، في محاولة للس���يطرة عليها 

وسلب المزيد منها.
وبموجب قانون »أمالك الغائبين«، يوضح أبو 
دياب أن 32% من أراضي وممتلكات سلوان 
س���يتم مصادرتها، باإلضافة إلى مصادرة 
60% م���ن أراضي البل���دة القديمة بهدف 
تصفي���ة وجودن���ا الفلس���طيني بالمدينة 

المقدسة.
ويبين أن االحتالل يعمل على سن قوانين 
عنصري���ة ُتجيز للجمعيات االس���تيطانية 
الس���يطرة على أمالك المقدسيين بشكل 
مباش���ر ، لكن الس���كان أمام هذه القوانين 
واإلجراءات االحتاللية ال يملكون إال الصمود 
والثبات في مواجهتها، في ظل عدم وجود 
وقفة حقيقية ورد فعل فلس���طينية عربية 

لدعمهم ونصرة قضيتهم.

سلوان: 3 عائالت جديدة ُيطاردها كابوس اإلخالء من عقاراتها

رام الله / االستقالل:
أفرجت األجهزة األمنية الفلس����طينية عن الناش����ط ضد 
الفس����اد نزار بنات، بعد اعتقاله س����تة أيام في سجونها، 
عق����ب انتق����اده لع����ودة مس����ار العالقات بين الس����لطة 

الفلسطينية واالحتالل.
وأفاد بنات في تصريح له يوم أمس، بأن األجهزة األمنية 
داهم����ت منزل����ه يوم الخمي����س الماضي في بل����دة دروا، 

واقتادته إلى مقر جهاز المباحث في الخليل.
وأوض����ح أنه خضع لجلس����ة تحقيق، رف����ض فيها إعطاء 
إفادت����ه وطال����ب بتوكيل محام، مضيفا »أن����ه ُعرض على 
النيابة العامة وقال في الجلس����ة ما نش����ره عبر صفحته 
على فيس����بوك من انتقاد لعودة العالقات بين الس����لطة 
واالحتالل«، وتم تمديد توقيفه لمدة 48 ساعة ونقله إلى 

سجن أريحا.

وقال إن النيابة العامة أصدرت ق����رارًا باإلفراج عنه، ولكن 
األجهزة األمنية احتجزته وعرضته على محكمة استئناف 

في اليوم التالي لصدور القرار.
وتابع بنات »قاضي االس����تئناف رفض حضوري المحكمة 
داخل قف����ص، على اعتبار أنه من المفترض أن يتم إخالء 
سبيلي منذ صدور قرار اإلفراج«، في حين أن النائب العام 

أصر على توقيفه.
وأش����ار بنات إل����ى أنه لم يتع����رض إلى أي إس����اءة خالل 
االعتقال، مرجحًا ذلك إلى »معرفة األجهزة بأنه لن يخشى 
رواي����ة ما يمر به خالل فت����رة االعتقال باإلضافة إلى وجود 

رقابة كبيرة حول حيثيات اعتقاله«.
وقال: »العدالة انتصرت وموقف القضاء مشرف، وهناك 
تحس����ن وكسر أغالل داخل القضاء ولكنه بطيء، والفساد 

في النيابة العامة وليس لدى القضاة أنفسهم«.

الناشط بنات يروي تفاصيل اعتقاله 
الثامن على يد األجهزة األمنية

غزة/ االستقالل:
أكدت الجبهة الش����عبية لتحرير فلسطين، أن التلميح 
الصادر عن مسئولي السلطة بتصعيد اجراءات الحصار 
االقتص����ادي ضد قط����اع غزة أنه����ا محاولة س����لطوية 

تستهدف استنزاف غزة معيشًيا واقتصادًيا.
وقال����ت الش����عبية في بيان له����ا يوم أم����س: »التلميح 
بالضغط على غزة من الناحية االقتصادية هو استمرار 
لمسلس����ل القرارات غير المسؤولة التي كان آخرها قرار 
الس����لطة بعودة العالقات مع االحتالل وُمخالفة قرارات 
المجلسين الوطني والمركزي وخطاب الرئيس ومخرجات 

اجتماع األمناء العامين.
وأوضحت الشعبية، أن خطورة التصريحات الصادرة عن 
مس����ئولين في السلطة تكمن في أّن نتيجتها ستكون 
تعمي����ق معاناة أهل القطاع الذي����ن يواجهون الحصار 

والجائحة والعدوان ويعانون من نتائجها، عدا عن أنها 
تأتي في لحظة سياسية مطلوب فيها عدم حرف بوصلة 
الصراع مع العدو، وتتطلب التمسك بقرارات ومخرجات 
االجماع الوطني واجتماع األمناء العامين بداًل من التنكر 
وإدارة الظه����ر لها، وع����دم التحلل م����ن االلتزامات إزاء 
األسرى وأس����ر الشهداء استجابة للضغوط اإلسرائيلية 

األمريكية.
وختمت الجبه����ة، بأن هذه السياس����ات والتصريحات 
والممارسات لن تضعف من روح مقاومة شعبنا، وال في 
حرف بوصلة الغضب الش����عبي الشامل الرافض لهذه 
السياس����ات، وال في وحدة ش����عبنا وتمس����كه بالوحدة 
وبالمقاومة الش����عبية والشاملة لالحتالل بقيادة وطنية 
موحدة تحقق الوحدة الميدانية، وتتصدى لالستيطان 

ولكل تعبيرات االحتالل ووجوده على أرضنا.

»الشعبية«: السلطة تحاول 
استنزاف غزة معيشًيا واقتصادًيا
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تسعى الحكومة الصهيونية جاهدة في صراعها مع الفلسطينيين لتحويل المستحيل 
الى مس����لمات, وهى تريد ان تفرض هذا االمر بقوة الردع والحصار على الفلسطينيين, 
وتضغط بكل الوسائل الممكنة مستخدمة اسلوب الترغيب احيانا والترهيب في كثير 

من االحيان كي يتعامل الفلسطينيين مع المستحيل ويصبح من المسلمات. 
المس����ألة االولى: ه����ي اعتبار القدس بش����رقيها وغربيه����ا عاصمة لما تس����مى بدولة 
»اسرائيل« وهذا االمر كانت تعتبره السلطة الفلسطينية والدول العربية واالسالمية من 
المستحيالت, وفور ان بدء الحديث عن القدس الشرقية والقدس الغربية بدأت اسرائيل 
تطمع في تحويل المس����تحيل الى مسلم به, الى ان اعتبرت القدس الموحدة بشرقيها 
وغربيها عاصمة لها غير قابلة للتفاوض وساندتها في موقفها هذا امريكا ودول مطبعة.  
المس����ألة الثانية: صفقة التبادل للجنود الصهاينة المحتجزين لدى كتائب القس����ام 
الذراع العس����كري لحركة حم����اس, والتي تعتبرها فصائل المقاومة الفلس����طينية من 
المس����تحيالت التي ال يمكن التنازل عن أي من الش����روط البرامها واطالق س����راح اسرى 
فلسطينيين في سجون االحتالل تضغط اسرائيل بكل قوة باستخدام سياسة الترغيب 
والترهيب وتجنيد الوس����طاء وارسال الوفود للقبول بتغيير الش����روط من تبادل اسرى 
لتخفيف حصار او تقديم تسهيالت وادخال اموال مقابل اطالق سراح الجنود الصهاينة 
اال ان ه����ذا لم ينجح ولن ينجح ب����إذن الله رغم الضغوطات الهائل����ة التي تمارس على 
حماس من العدو والشقيق لكن االسرى خط احمر ال يمكن التساهل في قضيتهم التي 
تعتبر من الثوابت التي ال يمكن التنازل عنها, ومحاوالت االحتالل ورهاناته تبقى مركزة 
على احداث اختراق امني في هذا الملف, لكنها في النهاية ستبوء بالفشل وسيخضع 

االحتالل لشروط المقاومة. 
المسألة الثالثة: حق العودة الذي تقول »اسرائيل« انها لن تقبل به ألنه يعني هزيمتها 
ديمغرافيا امام الفلس����طينيين, والبديل الذي تطرحه اس����رائيل واالدارة االمريكية هو 
التوطين, واقناع الدول التي تحتضن عش����رات االف الفلسطينيين بتوطينهم وانهاء 
أي عالقة لهم بوطنهم االم فلس����طين, وهذا من المس����تحيالت التي ال يمكن ان يقبل 
بها اهلنا في الش����تات, الذين يرفضون سياسة التوطين ويصرون على حقهم بالعودة 
ألرضهم المغتصبة مهما طال الزمان او قصر, فالعودة حق مقدس ال يمكن التنازل عنه.      
المسألة الرابعة: ما يسمى بحل الدولتين وااللتزام  بقرارات الشرعية الدولية التي تطالب 
»اس����رائيل« باالنسحاب من االراضي الفلس����طينية المحتلة عام 1967م, والتي ترفض 
»اسرائيل« االستجابة لها وتحاول االس����تناد الى صفقة القرن كمرجعية لها وللسلطة 
والتي تلغي حل الدولتين وتمنح »اس����رائيل« حق التوسع في القدس والضفة الغربية 

المحتلة بالكيفية التي تشاء, واقامة المستوطنات داحل االراضي الفلسطينية.
المسألة الخامس����ة: وهى المسألة التي احدثت فيها »اس����رائيل« اختراق كبير بعد ان 
حولت المس����تحيل لممكن, وبات التطبيع واقامة العالقات والتحالفات التي كانت في 
السابق من المستحيالت باتت اليوم ممكنة, في ظل الحالة المهترئة التي وصل اليها 
بعض الزعماء العرب الذين ال يثقون في قدرتهم على ادارة ش����ؤون بالدهم, ويخشون 
من تحرك الشعوب العربية في وجوههم في اعقاب ثورات الربيع العربي التي اصابتهم 

بالفزع.   
سياسة تحويل المستحيالت الى مسلمات باتت ممكنة لدى نتنياهو وحكومته بسبب 
مس����اندة ادارة ترام����ب لنتنياهو ووقوفها الى جانبه ف����ي كل المواقف حتى تلك التي 
تس����تند لقرارات الش����رعية الدولية, فلم يكن يقدر نتنياهو على تحويل المستحيالت 
الى مس����لمات لوال انه يركن الى الموقف االمريكي المس����اند تمام����ا لمواقفه, لكن في 
نفس الوقت ليس من المسلمات ان يتحول المستحيل لممكن, طالما ان هناك مقاومة 
فلسطينية وعربية واسالمية تقف في وجه االحتالل وتقاوم كل سياساته التعسفية, 

انه صراع الحق والباطل الذي لن ينته اال بانتصار الحق.    

تحويل المستحيالت إلى مسلمات 

رأي
كتب األمير تركي الفيصل، رئيس االس����تخبارات العامة 
السعودية سابقًا والسفير الس����عودي السابق في لندن 
وواش����نطن، رس����الة في 7 تموز/ يولي����و 2014، موّجهة 
إلى »مؤتمر إس����رائيل للس����الم« في تل أبيب، جاء فيها: 
»تخّيلوا أني أس����تطيع ركوب الطائ����رة من الرياض وأطير 
مباشرة إلى القدس.. يا لها من لذة أاّل أدعو الفلسطينيين 
فقط، بل اإلس����رائيليين الذين س����ألقاهم أيض����ًا، ليأتوا 
لزيارتي في الرياض، حيث يستطيعون التجّول في بيت 
آبائي في الدرعية التي تش����به معاناتها التي نالتها من 
قهر إبراهيم باش����ا معاناة القدس عل����ى يد نبوخذ نصر 

والرومان«.
ل����م تكن تلك من تنّبؤات نوس����تراداموس، ب����ل هو قرار 
مضم����ر منذ عق����ود، وضعه ب����ن غوريون، أحد مؤّسس����ي 
الكيان، نص����ب أهدافه قائ����اًل: »إن المصالحة التاريخية 
بي����ن اليهود والعرب لن تتّم إال على يد آل س����عود«. في 
المقابل، آمن الملوك السعوديون بأن شرط وجود كيانهم 
واس����تقراره ليس في تعزيز ثقة الش����عب، وإنما في بناء 

تحالف مع الدولة العبرية برعاية أميركية.
زي����ارة رئيس الوزراء »اإلس����رائيلي«، بنيامي����ن نتنياهو، 
لجّدة، ومدينة »نيوم« الس����ياحية على وجه التحديد، يوم 
األح����د الماضي، ولقاؤه ولي العهد الس����عودي، محمد بن 
سلمان، سوف تبقى ش����أنًا إعالميًا »إس����رائيليًا« لبعض 
الوقت، قبل أن تتلّقفه وسائل اإلعالم الغربية واألميركية، 
مع تمّنع س����عودي خجول قبل أن يصب����ح واقعًا، ويتوّلى 
اإلعالم السعودي نفسه الدفاع عنه والتطبيل له. وهكذا 
هي قص����ة التطبيع الس����عودي ���� »اإلس����رائيلي«، يبدأ 
بتس����ريب خبر في اإلعالم العبري، ثّم يكتس����ب صدقية 
بنسبة الخبر إلى مسؤول »إسرائيلي« يكشف عن هويته 

الحقًا، ثم ينتشر فيصبح واقعًا ال يقاَوم.
ما يلفت في خبر الزيارة ليس أصل حصولها، بل رّد الفعل 
عليها؛ إذ أنها كانت واردة على الدوام، في ظّل التسريبات 
المتالحقة منذ ش����هور حول قرب توقيع »اتفاقية سالم« 
بين الرياض وتل أبيب، والمصّممة لغرض تأهيل األجواء 
لبل����وغ التطبيع حّيز اإلعالن. الس����ؤال هن����ا: هل الهرولة 
الس����عودية نحو التطبيع تأتي وفق حسابات محلية، كما 
هي الحال بالنس����بة إلى نتنياه����و المأزوم داخليًا، أم هي 
سة على حس����ابات وطنية وقومية ودينية؟ الجواب  مؤسَّ
كال، ببس����اطة ألن ش����عب الجزيرة العربية ف����ي غالبيته 
الس����احقة ال يتمنى اليوم الذي تطأ فيه أقدام الصهاينة 

جزيرة العرب.
اضط����الع الرياض بدور الموّجه الخفّي لمس����يرة التطبيع 
ف����ي صيغتها األخيرة، كما ظهرت في تدش����ين عالقات 
طبيعية بي����ن الكيان »اإلس����رائيلي« وكّل م����ن اإلمارات 
والبحرين والس����ودان، لي����س منفصاًل عن أدوار س����ابقة 
طبعت مس����يرة تطبيع تعود إلى ع����ام 1981، حين َتقّدم 
ول����ّي العهد حينذاك، فهد بن عب����د العزيز، الملك الحقًا، 

بأّول »مبادرة س����الم« تتضّمن، من بي����ن بنودها الثمانية، 
اعترافًا جماعي����ًا بالكيان »اإلس����رائيلي«. أري����د للمبادرة 
حينذاك أن تكون »مش����روعًا عربيًا«، كم����ا أراده فهد في 
قّم����ة فاس، ولكن اعتراض عدد م����ن األنظمة العربية إلى 
جانب قيادة »منظمة التحرير الفلس����طينية«، أفضى إلى 
سحب المشروع من التداول، وأسبغ عليه صفة »المشروع 

السعودي«.
أثارت المبادرة الس����عودية أسئلة مش����روعة عن الدوافع 
والغاي����ات، بالنظر إلى قرب عهد الع����رب بصدمة توقيع 
الرئيس المصري األسبق، أنور السادات، اتفاقية سالم مع 
الكيان »اإلسرائيلي«. كانت اإلجابة َتتطّلب قراءة مختلفة 
لس����ياق الوقائع اإلقليمية والدولية. إذ أن المنطقة كانت 
تش����هد حينذاك تحّواًل كونيًا على وقع الثورة اإلسالمية 
اإليراني����ة وتداعياته����ا داخليًا )انتفاض����ة الحرم بقيادة 
جهيمان العتيبي في تش����رين الثان����ي/ نوفمبر 1979، 
وانتفاض����ة المحّرم ف����ي المنطقة الش����رقية في كانون 
األول/ ديس����مبر من العام نفس����ه(، وخليجي����ًا )انتفاضة 
ش����عبية في البحرين في كانون األول/ ديس����مبر 1979، 
وتالي����ًا محاولة قلب نظام الحكم ف����ي 1981(، إلى جانب 
التداعيات العربية والدولية. أدركت السعودية، في وقت 
مبكر، أن س����قوط أحد العمودين المتساندين، أي إيران، 
يتطّلب إجراًء عاجاًل للحيلولة دون س����قوط العمود اآلخر. 
كما أدركت الرياض، حينذاك، أن الوصول إلى قلب البيت 
األبي����ض يمّر عبر ت����ل أبيب، وهذا ما ظه����ر جلّيًا في كّل 
األزم����ات التي واجهت الرياض على مدى أربعة عقود. في 
آذار/ م����ارس 2002، تق����ّدم ولي العهد، عب����د الله بن عبد 
العزيز، الملك الحقًا، ب�«مبادرة سالم« أخرى معّدلة، تضمن 
حق الكيان »اإلس����رائيلي« في الوجود، وال تتمّس����ك بحق 

العودة كثابت غير قابل للنقاش.
كانت الس����عودية ف����ي أس����وأ حاالتها، وألول م����رة يتّم 
تصنيفه����ا ب�«بؤرة الش����ر« م����ن ِقَبل الحلي����ف األميركي، 
عل����ى خلفية اتهامات لها بالضل����وع في هجمات الحادي 
عش����ر من أيلول/ س����بتمبر. َمّثلت المبادرة الس����عودية، 
التي ُأعلن عنه����ا في »قمة بيروت« محاول����ة لفّك العزلة 
الدولية وتلميع صورة النظام الس����عودي، بصفته الراعي 
الرس����مي أليديولوجي����ة الكراهي����ة العابرة للق����ارات. لم 
تح����ظ المب����ادرة بتوافق رس����مي عربي، عل����ى الرغم من 
الجهود الكثيفة التي بذلتها الرياض لس����نوات طويلة، 
وتخّللتها نش����اطات تطبيعية، من بينه����ا لقاءات األمير 
تركي الفيصل، وعادل الجبير، الس����فير السعودي ووزير 
الخارجية س����ابقًا ووزير الدولة للش����ؤون الخارجية حاليًا، 
مع مسؤولين »إس����رائيليين« مثل تسيبي ليفني، وزيرة 
خارجية الكيان س����ابقًا، ورئيس الحكومة »اإلس����رائيلية« 
األس����بق إيهود باراك ف����ي تموز/ يولي����و 2013 وآخرين، 
إضافة إلى مشاركات مكّثفة في ندوات أمنية وسياسية 
برعاية »إسرائيلية«، ولقاءات مع مسؤولين »إسرائيليين« 

في الخليج وفي عواصم أوروبية وأميركية.
تلزيم »صفقة القرن« لولّي العهد، محمد بن سلمان، شرُط 
تتوي����ج. وقد أمضى الرجل عاَم����ي 2018 و2019 من أجل 
إقناع األردن والس����لطة الفلسطينية على نحو الخصوص 
بمتطّلب����ات الصفقة، وعلى رأس����ها التخّل����ي عن القدس 
الش����رقية وحق العودة. كان س����قف المطلب السعودي، 
وِمن خلفه األميركي و«اإلس����رائيلي«، عاليًا إلى القدر الذي 
مّس بصميم الس����يادة الفلس����طينية والشرعية الدينية 
والتاريخية للعائلة الهاشمية، ناهيك عن رفض كثير من 
الدول العربية مشروع سالم ال يقوم على حّل الدولتين وال 
تكون القدس الشرقية فيه عاصمة للدولة الفلسطينية.

ف����ي النتائ����ج، لم يك����ن الخروج عل����ى المب����ادرة العربية 
بنس����ختها الس����عودية قرارًا إماراتي����ًا أو بحرانيًا أو حتى 
س����ودانيًا، بل كان قرارًا س����عوديًا بالدرجة األولى. ِسجّل 
التطبيع منذ مطل����ع األلفية حتى اآلن كان يحمل البصمة 
الس����عودية، وقد تكّفل����ت اإلمبراطوري����ة اإلعالمية التي 
يديرها الملك س����لمان وأبناؤه والوليد بن طالل وخالد بن 
س����لطان بمهّمة التطبيع النفس����ي والثقافي واإلعالمي. 
لق����د عبث اإلعالم الس����عودي بس����يكولوجية الرأي العام 
الخليجي، وإلى حّد ما العرب����ي، حتى باتت فكرة التطبيع 
وحضور المسؤول »اإلسرائيلي« في المنتديات الخليجية 
ل ردود الفعل،  بدرجة أساس����ية أمرًا مألوفًا. وللق����ارئ تخيُّ
إن ُوج����دت، على زيارة نتنياهو لبالد الحرمين، ولقائه ولّي 
العهد الس����عودي في مكان ال يبعد س����وى أقّل من مئة 

كيلومتر عن مكة المكرمة.
ال فائ����دة مرج����ّوة من النفي الس����عودي أو م����ن الصمت 
الرس����مي »اإلسرائيلي«، طالما أن ركب التطبيع يسير كما 
َتقّرر سعوديًا وإس����رائيليا« وأميركيًا. فنحن أمام خريطة 
جيوسياس����ية جديدة تتش����ّكل وتعيد رس����م المشهد 
الشرق األوسطي، على وقع انقسامات في النظام الرسمي 

العربي، واختالل موازين قوى إقليمية ودولية.
خطورة زيارة نتنياهو ليست في األجندة المباشرة المعَلن 
عنها، ألن في ذلك تبسيطًا للمستور من أصل العالقة، بل 
وأصل الشراكة االستراتيجية التي سوف تفرض نفسها 
في العالقات البينية العربي����ة واإلقليمية والدولية. نحن 
أمام معادلة جدي����دة ربح فيها »اإلس����رائيلي« المعركة، 
وَأخرج الس����عودية، ش����ريكه االس����تراتيجي، من س����وق 
المزي����دات. إذ لم تعد فلس����طين بالنس����بة إلى الرياض 
قضية، فضاًل عن كونها القضي����ة، بل باتت العبء الذي 
تريد الخالص من����ه، وهذه المّرة تفعل ذلك بنحر »مبادرة 

السالم« التي تبّنتها سابقًا، على عاّلتها.
زيارة نتنياهو لجزيرة العرب هي تدش����ين لتاريخ جديد، 
يضع ش����عب الجزيرة العربية أمام خيارين: إما القبول بأن 
يكتب نتنياهو وابن سلمان هذا التاريخ بحبر الخيانة، أو 
أن يكتبه الش����عب بدم التحرير من عار يرتكبه آل سعود 

بحق شعب يأبى إال أن يكون مع فلسطين بال شروط.

نتنياهو في جزيرة العرب
بقلم: فؤاد إبراهيم

ال أعتقد أن الس���باب والش���تائم، واللعن والذم، والط���رد واإلقصاء، والتخوين 
والتكفي���ر، والتهديد والوعي���د، والتوبي���خ والتقريع، والتش���ويه والتلطيخ، 
والتعريض والتصريح، والكش���ف والفضح، واإلهانة واإلس���اءة، وغير ذلك مما 
تحفظه قواميس���نا العربية، وتتقنه أقالمنا، وتعتاد عليه ألسنتنا، وتنضح به 
بيئاتنا، بات يجدي م���ع المطبعين والمفرطين، والمهرولين والمتس���اقطين، 
الواهمين المخدوعين، الضالين المضلين، الفاس���دين المفسدين، إذ أن هذه 
النعوت وغيرها، وتلك الشتائم وس���واها، لم تعد تنفع معهم، أو تفيد شيئًا 
في مس���ألتهم، أو تتمكن من لجمهم ومنعهم، أو صده���م ومنع انهيارهم، 
أو تس���طيع أن تنبههم وتوقظهم، وتوجههم وترش���دهم، فقد عموا وضلوا، 
وهرولوا وسقطوا، وعميت أبصارهم وطمست قلوبهم، فلم يعودوا يميزوا بين 
ضالٍل يهلكهم، أو تيٍه يضلهم، أو حراٍم يفسقهم، وبين حٍق يرفعهم، ورشاٍد 

يهديهم، ونوٍر يضيئ طريقهم وييسر دربهم.
بات المتمسكون بالحق والمحافظون على الثوابت، والمؤمنون بالحقوق والماضون 
نحو الوعد، والمصرون على النصر، والعاملون من أجل اس����تعادة أمجادهم وإحياء 
تاريخهم، في حيرٍة من أمرهم، وفي ش����ٍك من أس����لوبهم، فق����د باتوا ال يعرفون 
أي الس����بل أس����لم، وأي الطرق أرشد، وأي الوسائل أدعى الس����تعادة العرب ومنع 
انزالقهم نحو الهاوية، أو سقوطهم أكثر نحو القاع، إذ لم يعد يحد من اندفاعهم 
شيء، أو يقف في وجوههم أحد، وفي كل يوٍم يزداد عددهم، ويتجرأ ضعيفهم، 
ويجاه����ر قويهم، وترتف����ع أصواتهم، وتكش����ف عالقاتهم، وتعلن أس����رارهم، 

وتتضح حقيقتهم، دون خوٍف من غضِب الله منهم وس����خطه عليهم، أو خشيٍة 
من شعوٍب قد تنقلب عليهم، وحراٍك قد يبدأ ضدهم ويثور في وجوههم.

ال خير في األنظمة التي اعترفت وطبعت، وال رجاء في الحكومات التي سلمت 
واستس����لمت، وال أمل في توبتهم وأوبتهم، وال في عودتهم وإنابتهم، فقد 
مض����وا في طريٍق ال يع����ود منه من يطرقه، وال يرجع منه من يس����لكه، وقد ال 
يريد س����الكوه العودة، وال يعتقدون أنهم ضلوا الطري����ق وأخطأوا القرار، وال 
يعترفون أنه����م يرتكبون حرامًا ويقترفون إثمًا، أو يخونون أمتهم ويفرطون 
في حق الش����عب الفلس����طيني، وال يظن����ون أنهم غدروا أحدًا أو أس����اؤوا إلى 
القضي����ة الفلس����طينية، وأنهم تخلوا عنه����ا وانقلبوا عل����ى أهلها، بل إنهم 
يؤمنون بسياس����تهم، ويعتقدون أنهم على الح����ق، وأن من كان قبلهم قد 
أخطأ، وأن من س����بقهم قد خاف وجب����ن، إذ كان على آبائهم أن يعجلوا بهذه 
الق����رارات، وأن يمهدوا لهذه العالقات، التي يرونه����ا طبيعية ومنطقية، كونها 
تخدم مصالحهم وتحقق أهدافهم، وتعود بالنفع عليهم، وتنهض باقتصادهم، 

وتنشط تجارتهم، وتثري أسواقهم، وتنعش سياحتهم.
ال تغضب الحكومات واألنظمة من الخطاب الفلس����طيني وحس����ب، وال تتضايق 
وتنزعج، وتش����عر بالحزن واألس����ى وتس����كت، بل تفتح فوهات وس����ائل إعالمها 
الرس����مية والخاصة ضد الش����عب الفلس����طيني، وتذكره وتمن عليه، وتعيد على 
مس����امعه ما قدمت وأعط����ت، ثم تصب جام غضبها على الش����عب كله، وتتهمه 
بالكفران والنكران، والجحود والنس����يان، وأنه يخطئ ويسيء، ويتجاوز ويتطاول، 

وال يذك����ر ألصح����اب الفضل فضلهم، وال يش����كر أه����ل العطاء عل����ى عطائهم، 
بل يس����اويهم بم����ن ظلمهم وأس����اء إليهم، وقص����ر معهم ولم يق����م بالواجب 
تاريخيًا تجاههم، ويرون أن الفلس����طينيين يس����تحقون ما أصابهم ولحق بهم، 
ويس����تأهلون ما ترتكبه »إسرائيل« بحقهم، وأنه ال يجوز رحمتهم والرأفة بهم، أو 

مساعدتهم واإلحسان إليهم.
ف����ي مواجهة كل ما يج����ري أمام أعينن����ا جميعًا، كأم����ٍة عربيٍة وإس����الميٍة عامًة 
وكفلس����طينيين خاصًة، ماذا يمكننا أن نعمل، وكيف يمكننا مواجهة هذه 
الهرول���ة المخزية، والتصدي له���ذه المهزلة، ووضع حٍد لحالة الس���قوط 
والتردي، ومظاهر االنهيار واالنبطاح، وتس���ول الرضا والسؤال عن النصرة، 
بع���د أن لم يجد كل ما س���بق، ولم ينف���ع ما ذكرناه أعاله، وما س���قط من 
ذاكرتنا ولم ندونه، وما خجلنا من ذكره واستحينا من عرضه، فهل نستمر 
في ذات الطريق ونبقى لعانين ش���تامين، مهددين متوعدين، فال تخاف 
األنظم���ة وال ترتدع الحكومات، بل تمعن س���قوطًا، وتتجرأ وقاحًة، وتعاند 
كب���رًا، وتجاهر كفرًا، وتصر جهاًل، أم نبحث عن أس���لوٍب جديٍد ووس���يلٍة 
أخ���رى، طالما أن غايتنا هي وقف التطبيع والعودة إلى ثوابت األمة وليس 

التجريم والتخوين.
أمام ه����ذه النتائج المخيب����ة لآلمال، ينبغي البحث عن وس����ائل جديدة وس����بل 
مختلفة، من ش����أنها كبح الحكام وضبط األنظمة، ودفعها نحو التراجع واالعتذار، 
والندم والتوبة، وال أعتقد أننا س����نعدم وس����ائل ناجعة وأس����اليب أفضل، فقد ال 

تك����ون المواجهة المباش����رة مجدية، ب����ل ربما تقود إلى تحال����ف المطبعين معًا، 
واتفاقهم جميعًا ضدنا، وإصرارهم على المضي قدمًا في مس����يرتهم نكايًة بنا، 
ولعلهم اس����تفادوا كثيرًا من الخطاب الفلس����طيني الناقد لهم، والذي ربما َسفَّ 
أحيانا في مفرداته، وبالغ في انتقاداته، فطال بكلماته الشعوب، وأساء إلى الدول 
والبلدان، وكان سببًا في تحريض الشعوب أحيانًا ضدهم، وتأليبهم عليهم، وقد 
اس����تغلت حكوماتهم بعض المشاهد والصور التي ال تليق بشعبنا الفلسطيني، 

وال تعبر عن أخالقه وقيمه، وعاداته وشيمه.
لهذا فإنني أدعو النخب الفلس���طينية، ومعهم رواد القومية العربية والحركة 
اإلس���المية، إلى لق���اءاٍت جامعٍة مفتوحٍة، لتدارس ما يح���دث، والتفكير فيما 
يج���ب أن نفعل، ومحاول���ة البحث عن خطاب���اٍت عاقلٍة، وانتق���اداٍت حكيمٍة، 
ووس���ائل رزينٍة، تطال األنظمة وتس���تثني الش���عوب، وتس���لط الضوء على 
الجوانب اإليجابية من تاريخ األمة، وتذكر بأمجادها التليدة ومواقفها الخالدة، 
وتبتعد كليًا عن النعرات الجاهلية، وردود الفعل المس���تفزة، ولعل ش���عوبنا 
العربية أقدر على مواجهة حكامها، وأعلم بسبل كبح جماح أنظمتها، وإال فإننا 

سنمضي حتمًا نحو قطيعٍة أبديٍة، وعداوٍة محكمٍة، ومواجهٍة داميٍة.
كل����ي أمل أال يفهم من مقالي هذا أي ش����كٍل من أش����كال المهادن����ة والقبول، أو 
اليأس والقنوط، أو التسليم والخضوع، بل أنا مع المفاصلة التامة، والحسم القاطع، 
والط����الق البائن، إذ ال آمل فيهم أبدًا حتى يليَن لضرس����ي الماضِغ الحجُر، لكنني 

ت ال أرضًا قطَع وال ظهرًا أبقى. مع الحكمة والعقل، والحصافة والرأي، فإن الُمْنبَّ

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداويالخطاب القومي العاقل في مواجهة موجة التطبيع الباطل
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محافظات/ االستقالل:
أظهر مسح اقتصادي، أن الناتج المحلي اإلجمالي 
المتوقع خالل 2020، والبالغ بين 8-8.5% سيكون 

األسوأ منذ عام 2002، أوج االنتفاضة الثانية.
وتوقع البنك الدولي انكماش االقتصاد الفلسطيني 
بنحو 8% في 2020، بالتزامن مع محاوالت التأقلم 
والتعاي���ش مع في���روس كورونا، فيم���ا االقتصاد 
متعث���ر بالفعل، إلى جانب مواجهة سياس���ية مع 

إسرائيل.
في حين تظهر توقعات الحكومة الفلس���طينية، 
انكماش االقتصاد المحلي بنس���بة 8.5%، مقارنة 

مع توقعات سابقة بانكماش %13. 
وأظه���ر تقري���ر البن���ك الدولي كي���ف أدى الوباء 
إلى تس���ريع اتجاهات تباطؤ النم���و، وتحوله إلى 
االنكم���اش، وارتفاع معدالت البطال���ة التي عانى 
منها االقتصاد الفلسطيني في السنوات األخيرة.

وبعد الص���دام مع إدارة ترامب، التي قطعت مئات 
الماليي���ن من ال���دوالرات من المس���اعدات، يأمل 
الفلس���طينيون في أن تساعد العالقات المحسنة 

مع إدارة بايدن القادمة في دفع عجلة االقتصاد.
وقال البن���ك الدولي ف���ي تقري���ره، إن االقتصاد 
انكمش بنس���بة 3.4% في الرب���ع األول من العام، 

قبل وصول الوباء، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
وبحسب مسح لبيانات نمو االقتصاد الفلسطيني 
خالل الس���نوات الماضية، فإن االنكماش المتوقع 

هذا العام، يعتبر األسوأ منذ عام 2002 الذي سجل 
انكماشا حينها بنسبة %12.48.

يعود االنكماش الكبير في 2002، إلى االجتياحات 

اإلس���رائيلية للضفة الغربية على وجه الخصوص، 
وانتش���ار ق���وات االحت���الل والدبابات ف���ي كافة 

المحافظات ومراكز المدن.
االقتص���اد  س���جل   ،2019 حت���ى   2002 ومن���ذ 
الفلس���طيني انكماش���ا على مرتي���ن، األولى عام 
2006، بنس���بة انكماش بلغ���ت 3.9%، وفي عام 
2014، التي شهدت حربا على غزة، بنسبة انكماش 

.%1
وق���ال البنك الدولي، إنه يتوقع عجزا في الميزانية 
يبلغ 760 مليون دوالر لهذا العام بعد تسلم أموال 

المقاصة.
واقترح التقرير أن تعمل إسرائيل والدول المانحة 
الدولية مع الفلسطينيين للمساعدة في سد الفجوة. 
وبخالف ذلك، ستضطر السلطة الفلسطينية التي 

تعاني من ضائقة مالية إلى خفض اإلنفاق أكثر.
وتتسلم الحكومة الفلسطينية خالل وقت الحق من 
األسبوع الجاري، أموال المقاصة، بقيمة متوسطها 
3.2 مليارات ش���يكل، عن ش���هور مايو/ أيار حتى 

أكتوبر/ تشرين أول.
وفي حال قيام الحكومة اإلسرائيلية بتحويل أموال 
المقاصة عن شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، قد 

يرتفع الرقم لمتوسط 3.6 مليارات شيكل.

اقتصاد فلسطين يتحضر ألسوأ انكماش منذ عام 2002

غزة/ االستقالل:
قال مف���وض عام األون���روا فيلي���ب الزاريني 
إن���ه ال تتوفر لدى الوكالة أم���وال كافية لدفع 
رواتب شهر تش���رين الثاني لموظفي األونروا 
الذين يعملون على الخطوط األمامية لجائحة 

كوفيد-19«.
وأضاف بأن »عمال الصحة والتعليم والعاملون 
والعديدون  النظاف���ة،  وعم���ال  االجتماعيون 
غيره���م ممن يعمل���ون بال كلل، ق���د أظهروا 
التزاما هائال وتضامنا مع الجئي فلسطين ، وإن 
معظم موظفينا قادم���ون من نفس المجتمع 
ويواجهون تحديات صحية وأخرى مشابهة ، 
ومن أجلهم، فإنني أحث المجتمع الدولي على 

رفع سوية دعمه لألونروا بشكل فوري«.
جاء ذل���ك خالل اجتماع اللجنة االستش���ارية 
لوكال���ة األم���م المتح���دة إلغاثة وتش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين في الش���رق األدنى 
)األونروا( افتراضيا عن طريق تقنية مؤتمرات 

الفيديو وذلك يومي الثالث والرابع والعشرين 
من تش���رين الثاني في خضم قلق بالغ حيال 

العجز المالي الذي تواجهه الوكالة.
وقام المف���وض العام لألون���روا بإعالم أعضاء 
اللجنة االستشارية بالمخاطر المرتبطة بعدم 
قدرة األون���روا على دفع رواتب م���ا يزيد على 
28,000 موظف وموظفة إذا لم يصل تمويل 

كاف للوكالة على الفور.
ودع���ا المفوض العام بش���كل عاج���ل اللجنة 
االستش���ارية إلى مس���اعدته ف���ي ضمان أن 
الخدمات األساس���ية لما مجموعه 5,7 مليون 
الجئ من فلس���طين مس���تمرة ف���ي الضفة 
الغربية، التي تش���مل القدس الشرقية، و غزة 
وس���ورية واألردن ولبنان، وتحديدا في الوقت 
الذي تتواصل فيه الجائحة الصحية العالمية 
بالتأثير على األشخاص األشد عرضة للمخاطر 

في العالم، بمن في ذلك الجئي فلسطين.
وأك���د المش���اركون دعمهم لألون���روا، وكانوا 

تواقي���ن لالنخراط م���ع الوكالة حول الس���بل 
الكفيل���ة بتجن���ب أزمات مالية متك���ررة. كما 
عرضوا على العمل بش���كل وثيق مع المفوض 
العام وفريقه ف���ي الترتيب لمؤتمر دولي في 
النص���ف األول م���ن 2021 لمناقش���ة وتبني 
اس���تراتيجية من أجل أونروا مستدامة قادرة 
بش���كل كامل عل���ى اإليفاء بمه���ام واليتها 
الفعالية والش���فافية  بأقص���ى مس���تويات 

والكفاءة والمساءلة.
وعملت األونروا عل���ى تأمين قرض بقيمة 20 
ملي���ون دوالر من الصن���دوق المركزي لإلغاثة 
الطارئة، األمر الذي من ش���أنه أن يس���اعد في 
التدفق النقدي وتغطية جزء من رواتب شهر 
تش���رين الثاني، إال أنه س���يضيف التزامات 
مالية إضافي���ة على الوكالة ف���ي عام 2021. 
وستس���اعد العديد من التبرع���ات اإلضافية 
األخيرة ف���ي التقليل من الفج���وة التمويلية 
الفورية البالغة 114 مليون دوالر، إال أن األموال 

المتوف���رة اليوم ال تقترب بأي حال من األموال 
المطلوب���ة لتغطي���ة كامل الرواتب لش���هري 

تشرين الثاني وكانون األول.
وأضاف المفوض العام لألونروا بان »هذه هي 
الم���رة األولى في الذاكرة الت���ي تصل األونروا 
فيها إلى حاف���ة الهاوية بع���دم توفر أموال 
لديه���ا أو تعه���دات مؤك���دة لتغطية راتب 
ش���هرين«، مضيفا بأن »األونروا قد تس���لمت 
هذا العام أقل مس���توى من التبرعات منذ عام 
2012، وذلك في وقت تتفاقم فيه احتياجات 
الالجئين بس���بب آثار الجائحة على مواردهم 

الشحيحة«.
وفي الوقت الذي ش���دد في���ه المفوض العام 
عل���ى الطبيع���ة المقلق���ة لألزم���ات المالية 
المتكررة على الجئي فلس���طين والموظفين 
والمس���تضيفين والدول األعضاء، كرر دعوته 
العاجلة لجمي���ع الش���ركاء لمواصلة دعمهم 
لألونروا، مثلما ناشد أعضاء اللجنة االستشارية 

مس���اعدته في ج���ذب التضامن م���ع الجئي 
فلسطين بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها 
وطويلة األجل. ومع التركيز على عدم ترك أحد 
متخلفا عن الركب وعلى تمكين الش���باب، دعا 
المفوض العام إلى تمويل متعدد الس���نوات 
بديال عن التمويل الس���نوي، وذلك للمساعدة 
في التخطيط على المدى الطويل، وشدد على 
الحاجة إلى أن تدخل الجهات المانحة لألونروا 
في اتف���اق مبني على الق���درة المتبادلة على 

التنبؤ لتجنب االنهيار المالي األونروا.
ويذكر أن اللجنة االستش���ارية مكلفة بمهام 
تقدي���م النصح ومس���اعدة المف���وض العام 
لألونروا في اإليف���اء بمهام والية الوكالة وفي 
تنفيذ برامج األونروا. وهي تجتمع مرتين في 
العام، عادة ما يكون ذلك في حزيران وتشرين 
الثان���ي، لمناقش���ة القضاي���ا ذات األهمية 
لألونروا، وتس���عى جاهدة للوصول إلى توافق 

في اآلراء بشأن دعمها للوكالة.

األونروا : ليس لدينا أموال كافية لدفع رواتب شهر تشرين الثاني للموظفين

رام الله/ االستقالل:
أفادت جال بيرجير، مراس���ل قناة )كان( اإلس���رائيلية، أن )كابينت( 
السياس���ي األمني، س���ينعقد يوم األحد المقبل؛ لمناقشة تحويل 

أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشار مراسل القناة اإلسرائيلية، إلى أن )كابينت( سيناقش تحويل 
3 مليارات ش���يكل، للسلطة الفلسطينية، وإمكانية خصم قيمة ما 

تقوم السلطة بدفعه لألسرى، وأسرى الشهداء.
وقال مصدر فلس���طيني مطلع، أن السلطة الفلس���طينية، ما زالت 
تفاوض حكومة االحتالل، على عدم إج���راء أي خصومات من أموال 
المقاصة، والتي س���يجري تحويلها لخزينة الحكومة الفلسطينية، 

مطلع الشهر المقبل.
وأضاف المصدر، أن الخالف قائم حول الخصومات، التي ستقررها 
حكومة االحتالل على أموال المقاصة، مثل مستحقات شركة كهرباء 

القدس.
ولف���ت إلى أن أم���وال المقاصة، تبلغ نحو 4 ملي���ارات و400 مليون 
ش���يكل، شاملة قيمة أموال المقاصة المستحقة عن شهر تشرين 

الثاني/ نوفمبر الحالي.
وأكد، أن الحكومة س���تعمل على صرف راتب شهر تشرين الثاني/

نوفمبر، بدون أي خصومات، ثم س���يليه بأيام صرف مس���تحقات 
الموظفي���ن دفعة واحدة، والت���ي تبلغ نحو 2 ملي���ار و600 مليون 
ش���يكل، في حال لم يتم إج���راء أي خصومات على أموال المقاصة، 

وهو ما أكده رئيس الوزراء محمد اش���تية، ف���ي كلمته في اجتماع 
الحكومة األسبوعي.

وأعل���ن رئيس الوزراء، محمد اش���تية، االثني���ن الماضي، عن توجه 
الحكوم���ة لصرف كامل المتأخرات ومس���تحقات الموظفين دفعة 
واحدة، فور اس���تالم أم���وال المقاصة كاملة من إس���رائيل، وإذا لم 

نستلمها جميعها، سنصرف ما سنستلمه.
وأضاف اشتية، أن أموال المقاصة، يجب أال تكون منقوصة، وليست 

موضع ابتزاز سياسي، وحقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة.
وتابع: »سنستلم جزءًا من األموال نهاية األسبوع الحالي، وسنسدد 
في���ه الروات���ب كأولوية، ث���م اس���تحقاقات القط���اع الصحي من 
مستش���فيات خاصة وأهلية وموردي األدوية والتجهيزات الطبية، 
ثم مس���اعدة الفقراء والعاطلين عن العم���ل، ثم المقاولين وصغار 
المزودي���ن وعطاءات اإلم���داد والتجهيز لألجهزة األمنية، وس���داد 

قروض الحكومة من البنوك«.

قناة إسرائيلية: )كابينت( سيناقش تحويل ثالثة مليارات شيكل للسلطة
رام الله/ االستقالل:

كش���ف تقرير حديث صدر مؤخرًا، أن ربع ش���باب فلس���طين فقراء وفقًا 
ألنماط االستهالك الشهري.

وأظهر تقرير حكومي حول واقع الش���باب الفلسطيني ) 2007 - 2017(، 
أن نسبة الفقر بين األفراد ) 15-29 سنة( بلغت %30.

 ويبلغ خط الفقر وخط الفقر المدقع ألس���رة تتكون من خمسة أفراد في 
فلسطين )2 بالغين و3 أطفال(، نحو 2470 شيكال و1974 على التوالي.

وأش���ار التقرير، أن نسبة الفقر في صفوف شباب غزة كانت اعلى بكثير 
من نظرائهم في الضفة، أذ سجلت في القطاع 56% و بينما في الضفة 

.%14
وبلغت نس���بة الفقر المدقع بين الش���باب ) 15 - 29 سنة( حوالي %17 
حتى نهاية الع���ام 2017. وفي 2019، بلغ مع���دل البطالة في صفوف 

الشباب الفلسطيني %38 .
ويوجد في فلس���طين، حوالي 1.14 مليون شاب، من عمر 18 سنة حتى 

عمر 29 سنة، يشكلون حوالي خمس المجتمع بنسبة %22.
وتش���ير اخر البيانات الحديثة ايضًا أن ثلث الشباب المستخدمين بأجر 
في القطاع الخاص، يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد األدنى لألجور » 
1450 ش���يكل«. ويوجود حوالي 124 ألف شاب يعملون في القطاع غير 

المنظم في فلسطين.

ربع شباب فلسطين فقراء
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واشنطن/ االستقالل:
أنهى الرئيس األمريك����ي المنتخب جو بايدن 
الجدل والتكهنات حول أنباء عن اجراء تحقيق 
م����ع الرئيس المنتهية واليت����ه دونالد ترامب 

ألسباب كثيرة أهمها الفساد في السلطة.
وقال بايدن في تصريح له: »لن أفعل ما يفعله 
هذا الرئي����س واس����تخدم وزارة العدل كعربة 

أملكها إلثبات أن شيء ما حدث«.
وأوض����ح أن جل تركيزه س����يكون عل����ى إعادة 
الجمه����ور األمريك����ي إلى م����كان يتمتع فيه 
ببعض اليقين، وبعض الثقة، وبعض المعرفة 

التي يمكنهم تحقيقها.
ُيش����ار إل����ى أن مص����دًرا ف����ي إدارة الرئاس����ة 
األمريكي����ة، أفاد بأن البيت األبيض قد س����مح 
بتقديم المعلومات المخصصة لرئيس الدولة، 
لجو بايدن الذي يعتبر رئيسًا منتخبًا للواليات 

المتحدة.
وبحس����ب ما نقلته وكالة »رويترز« عن المصدر، 
سيتمكن بايدن من الوصول إلى أخر معلومات 

استطالعية.
ويعني قرار البيت األبيض أن بايدن سيتمكن 
م����ن االط����الع على أح����دث معلوم����ات أجهزة 

المخاب����رات بش����أن تهديدات األم����ن القومي 
الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وي����وم الثالثاء الماض����ي أك����دت وزارة الدفاع 
األمريكية )البنتاغ����ون(، بدء إجراءات االنتقال 
الفوري إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان����ت إدارة الخدم����ات العام����ة األمريكية، 
أخط����رت الرئيس المنتخب ج����و بايدن، بفوزه 

باالنتخاب����ات وبدء العملية االنتقالية، مس����اء 
االثنين.

وقال الرئي����س األمريكي، دونال����د ترامب، إنه 
»أعط����ى إميلي ميرفي رئيس����ة إدارة الخدمات 
العامة الضوء األخضر للمضي قدما في تسليم 
الس����لطة إلدارة الرئي����س المنتخب جو بايدن، 

رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

حقيقة التحقيق مع ترامب بعد تولي بايدن السلطة

بغداد/ االستقالل:
أعل���ن الع���راق، يوم أمس، ع���ن إبرام���ه اتفاقا مع 
الواليات المتح���دة، لتقليل عدد القوات األمريكية 

الموجودة على أراضيه.
ق���ال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حس���ين، عقب 
مباحثات���ه مع وزير الخارجية الروس���ية، س���يرغي 
الف���روف، يوم أمس، في موس���كو، إنه تم االتفاق 
على س���حب 500 جندي من القوات األمريكية من 

العراق.
وتاب���ع وزير الخارجية العراق���ي قوله »عدد القوات 
األمريكية في العراق انخف���ض إلى 2500 عنصر، 
بعد التنس���يق مع واشنطن بش���أن جدولة سحب 

القوات األمريكية«.
وكان���ت الخارجي���ة العراقية قد أعلن���ت في وقت 
س���ابق عن اتفاقها م���ع الوالي���ات المتحدة على 
التخفيض التدريجي للقوات األمريكية في البالد 

وفق جدول زمني.
قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مؤتمر 

صحفي ببغ���داد: »كانت لنا في الفت���رة الماضية 
اجتماع���ات م���ع الجان���ب األمريكي لبح���ث آليات 
ومخرجات الحوار االس���تراتيجي بي���ن الطرفين«، 
مضيفا: »باألمس، بعد االتصال بين رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية األمريك���ي، تم االتفاق على إعالن 
انس���حاب 500 جندي إضافي، وبذلك سنصل إلى 

2500 جندي في العراق«.
وتاب���ع الوزير »أكدنا على أن يكون هناك توقيتات 
زمنية لجدولة االنس���حاب«، مؤكدًا أنه: »بالنس���بة 
للعمل المس���تقبلي مع ق���وات التحالف والجانب 
األميركي، فس���وف يس���تمر العمل المشترك في 
مجال تب���ادل المعلومات االس���تخباراتية والغطاء 
الجوي واالستشارات العسكرية والدعم والتدريب 
للقوات العراقية«، مضيفا أن العمل مستمر كذلك 

مع قوات حلف شمال األطلسي )ناتو(«.
كما أوضح حس���ين أن: »الق���وات األمريكية التي 
ستبقى بالعراق غير قتالية«، مؤكدا أن »الهدف هو 

الوصول إلى النصر المستدام للقوات العراقية«.

اتفاق على انسحاب جديد للقوات 
األمريكية من العراق

كابول/ االستقالل:
قالت أفغانس���تان، يوم ام���س، إن العنف تصاعد 
بالب���الد منذ توقيع الواليات المتحدة وحركة طالبان 
اتفاقا للس���الم في ش���باط/فبراير الماضي، داعية 
لوقف فوري ألعم���ال العنف، ومؤكدة حرصها على 
تذليل العقبات أمام انخ���راط طالبان في محادثات 

السالم الجارية.
وقال متحدث الرئاسة األفغانية، صديق صديقي، 
في مؤتمر صحفي نقلته وس���ائل اإلعالم المحلية، 
إن »العن���ف في أفغانس���تان اش���تد من���ذ توقيع 
الواليات المتحدة وطالبان اتفاقا للسالم في الدوحة 
في ش���باط/ فبراير«، مطالبا ب� »وق���ف فوري ألعمال 

العنف«.
وأض���اف أن الحكومة األفغانية »تتمتع بدعم دولي 
كحكومة شرعية«، مؤكدا أنها »ال تأبه إذا ما رفضت 
جماع���ة ما »في إش���ارة إلى طالب���ان« التفاوض مع 
الحكومة الش���رعية«، الفتا إلى أن »طالبان ال تتمتع 

بشرعية دولية، وهي بالنسبة إلينا مجرد جماعة«.

وأك���د أن الفري���ق التفاوضي للحكوم���ة األفغانية 
»يحاول تذليل أي عقب���ات واإلبقاء على طالبان في 
طاول���ة المفاوض���ات«. وجاء ذلك بعد س���اعات من 
تفجير استهدف منطقة قرب سوق بوالية باميان، 

وأسفر عن مقتل 14 شخصا.
يذك���ر أن أعمال العن���ف ال تزال قائم���ة في هذه 
البالد التي مزقتها الح���رب، حتى بالتزامن مع عقد 
محادثات س���الم بين وفد م���ن الحكومة األفغانية 
وممثلي���ن لطالبان في العاصم���ة القطرية الدوحة. 
ويحاول مس���لحو طالب���ان )الحرك���ة المحظورة في 
روس���يا( اجتياح مدن صغيرة أو أحياء بجميع أنحاء 
أفغانس���تان، وتعزيز مواقعهم، والقيام بعمليات 

كّر وفّر ضد قوات األمن.
وتقول األمم المتح���دة إن ما يناهز 6 آالف أفغاني 
قتلوا وجرحوا خالل األشهر التسعة األولى من العام 
الج���اري رغم انطالق مفاوضات الس���الم، وبينت أن 
هذا الرقم على الرغم من ذلك يظل أقل بنس���بة 30 

بالمئة من ذات الفترة الزمنية من العام الماضي.

أفغانستان: تصاعد العنف في البالد منذ 
توقيع اتفاق بين واشنطن و »طالبان«

االستقالل/ وكاالت:
قالت صحيفة  »وول س���تريت جورنال« إن ش���ركة »غوغل« تخطط لمد كابل من األلياف البصرية يربط 
بين كيان االحتالل »اإلس���رائيلي« والسعودية، مضيفًة أن مد هذا الخط الذي سيكلف نحو نصف مليار 

دوالر كبديٍل عن المرور بمصر.
وأوضحت الصحيفة أن »غوغل« ترى في المس���ار الجديد لخط الكابل بدياًل عن مصر، التي تفرض رسومًا 
مرتفعة على ش���ركات االتصاالت، إضافًة إلى المخاطر المحتمل���ة لمرور الكابل في البحر األحمر، وخاصة 

فيما يتعلق باألعطال المحتملة بسبب حركة المالحة المزدحمة في المنطقة.
كما ذكرت الصحيفة أن الكابل »بلو رامان« سيربط في النهاية بين الهند وأوروبا، مشيرًة إلى أن الشبكة 
الجديدة س���تفتح ممرًا جديدًا أمام حركة اإلنترنت العالمية. وقالت »وول س���تريت جورنال« إن »غوغل« 
ستتجه إلى شركاء االتصاالت للمس���اعدة في تمويل المشروع، بما في ذلك شركة االتصاالت العمانية 

وشركة »تيلكوم ايطاليا. 
كذلك، حذر أش���خاص مطلعون على المش���روع من أنه من الس���ابق ألوانه اإلعالن عن المضي قدمًا في 
المش���روع، نظرًا ألن الكابل يتجاوز ع���دة حدود، ويتطلب موافقة العديد م���ن وكاالت المعايير، وهناك 

إمكانية إلعادة مسار الكابل مرة أخرى إذ حدث أي عائق جديد، .
وأكدت الصحيفة أن »الكابل س���يجتاز إس���رائيل واألردن فوق األرض، ربما عبر البنية التحتية لأللياف 
الضوئي���ة هناك، وستس���اعد غوغل ف���ي مد كابل تحت البحر األبيض المتوس���ط إل���ى أوروبا«.  وقالت 
الصحيفة إن خلفية مش���روع »بلو رامان« كانت اتفاقيات التطبيع الدبلوماسية والتجارية الموقعة مؤخرًا 

بين كيان االحتالل اإلسرائيلي وبعض دول الخليج العربي. 
يأتي ذلك في وقت، كش���فت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن لقاٍء عقد في السعودية يوم األحد الماضي، 
ض���م رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو وولي عهد الس���عودية بحض���ور وزير الخارجية 
األميركي مايك بومبيو. وأعلن موقع »القناة 12« اإلسرائيلية أنه و«أثناء لقاء ولي عهد السعودية وبومبيو 

توجهت رحلتان إسرائيليتان سريتان من إسرائيل إلى السعودية«.

»وول ستريت جورنال«: »غوغل« تخطط لمد 
كابل لإلنترنت يربط »إسرائيل« بالسعودية

نيودلهي/ االستقالل:
أعلن���ت الهند يوم أمس، ع���ن حظرها 43 تطبيقا آخر 
للهواتف المحمولة، منها تطبي���ق مجموعة علي بابا 
القابضة للتج���ارة اإللكترونية )علي إكس���برس(، في 
إطار موجة جديدة من عقوبات تستهدف الصين بعد 
مواجهة مس���تمرة منذ شهور على الحدود المشتركة 

بين البلدين في الهيمااليا.
وقالت وزارة االتصاالت الهندي���ة في بيان لها، بانها 
قامت بحظر هذه التطبيق���ات وأغلبها صينية، النها 

تهدد »سيادة الهند ووحدة أراضيها«.
يش���ار إلى أن الهند قد حظرت في الس���ابق أكثر من 

170 تطبيقًا بدعوى أنها »تجمع بيانات المستخدمين 
وتتشاركها، وقد تشكل تهديدا للدولة«.

وبدأت هذه الخطوات، التي وصفها وزير التكنولوجيا 
ف���ي الهند بأنها »ضربة رقمية«، بعد مقتل 20 جنديًا 
هنديًا باش���تباكات م���ع القوات الصيني���ة في موقع 
ح���دودي متن���ازع عليه ف���ي الهيمااليا ف���ي يونيو/ 

حزيران.
م���ن جانبها علقت الس���فارة الصينية في الهند، يوم 
أم���س األربعاء، على ه���ذه القرارات بأنه���ا »تعارض 
تمام���ا الحظر، ولم ترد مجموعة »عل���ي بابا« على طلب 

التعليق«.

الهند تشن حملة على التطبيقات الصينية 
وتحظر 43 تطبيقًا للهواتف المحمولة

طهران/ االستقالل:
قال القائد العام للح���رس الثوري اإليراني، 
اللواء حسين س���المي، إن الخيار العسكري 
خرج من ج���دول أعمال الوالي���ات المتحدة 

وكافة األعداء.
وتابع سالمي، في بيان نشرته وكالة »مهر« 
اإليرانية يوم أم���س، بقوله »نحن صامدون 
حتى النهاي���ة، التي س���تترافق مع الزوال 
الت���ام للعدو، الذي نش���هد حالي���ا مرحلة 

غروبه«.
وأكمل قائد الحرس الثوري »العدو األمريكي 
يش���عر حاليا بالي���أس واإلحب���اط، والحرب 

العسكرية خرجت من خياراته تماما«.
وأكد القائد العام للحرس الثوري أن الحرب 
العسكرية خرجت من خيارات العدو وهذه 
حقيقة واقعية، لذا فهو يس���تهدف الروح 
اإليرانية  اإلس���المية  للجمهورية  القيم���ة 
والش���عب ودين���ه وثقافت���ه ومعيش���ته 

وصحته.
وأضاف س���المي قائال »نق���ف جميعا في 
الس���احة للدفاع عن القيم السامية للشعب 
اإليراني«. وأت���م بقوله »لن نتخلى عن نهج 
الجهاد، نحن صامدون حتى الغروب المطلق 

لألعداء، ونؤمن بانتصارنا وسنتابع ذلك«.

قائد الحرس الثوري اإليراني: الخيار 
العسكري خرج من جدول أعمال أمريكا
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غزة/االستقالل:
اس���تلمت أندي���ة الدرجتي���ن الممتازة 
واألولى لكرة الق���دم، الحقيبة الرياضية 
المقدمة من المجلس األعلى للش���باب  
والرياضة ، في اس���تاد فلس���طين بغزة، 
بحضور عبد الس���الم هنية األمين العام 
للش���باب  األعلى  للمجل���س  المس���اعد 
والرياض���ة، ووجدي ج���ودة عضو اتحاد 
كرة القدم، وعماد التتري أمين سر لجنة 
المسابقات باالتحاد، ومحمد الدلو مدير 
عام الوح���دة الرياضية بالمجلس األعلى، 
ومحمد حل���س مدير األندية واالتحادات 

بالمجلس.
و هنية في كلمته خالل استالم الحقيبة  

الرياضي���ة  على أهمية الت���زام األندية 
المالعب،  بدخ���ول  الخاصة  بالتعليمات 
والحفاظ عل���ى إج���راء الفحوصات على 

الالعبين لتأمين نجاح الموسم.
وتمنى أن يتكلل جهد اتحاد كرة القدم 
والش���رطة،  الطبية،  والطواقم  ولجان���ه، 
واإلعالميي���ن، بالنجاح وتحقيق انطالقة 
مميزة للدوري المقرر غدا الجمعة ، ووعد 
بوض���ع كافة إمكان���ات المجلس األعلى 
ومنش���آته لصالح االتح���ادات واألندية 
والخروج بالصورة المش���رقة لكل األسرة 

الرياضية.
يذكر أن )24( ناديًا استفادت من توزيع 

الحقيبة  الرياضية ، بواقع )720( العب.

»المجلس األعلى للرياضة« يسلم الحقيبة  الرياضية ألندية الدرجتين الممتازة واألولى

غزة/االستقالل:
كشفت مصادر رسمية باتحاد كرة القدم النقاب, عن موعد إطالق دوري الدرجة 

الثانية في قطاع غزة.
وأك���دت المصادر أن االتحاد ناقش خالل إجتماعه الموضوع بإس���تفاضة, وقرر 
اطالق البطولة في األس���بوع األخير من الشهر القادم, على أن يتم إجراء القرعة 

يوم الثامن من ديسمبر المقبل.
وسُيش���رف اإلتحاد المركزي على البطولة, بسبب عدم وضوح الرؤية التحادات 
الفروع, التي لم ُتش���كل في الدورة الجديدة , علمًا أن البطولة س���ُتلعب كما هو 
ُمتبع بطولة لفرع الوسطى والجنوب, وبطولة لفرع غزة والشمال, على أن يتأهل 

فريق عن كل فرع ويهبط فريق.

تحديد موعد انطالق دوري 
الدرجة الثانية بغزة

القاهرة/االستقالل:
بعدما سبق له زيارة مرمى األهلي، في آخر مواجهة جمعت 
الفريقين بال����دوري المصري الممت����از، يتطلع مصطفى 
محمد مهاجم الزمالك لمواصلة هز شباك الفريق األحمر، 

في نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدا الجمعة .
وأصبح مصطفى، الذي س����يكمل عامه الثالث والعشرين 
الس����بت القادم، المهاجم األبرز ف����ي كرة القدم المصرية 
خ����الل الوقت الحالي، في ظل تراجع مس����توى الهدافين 
المصريي����ن، واس����تعانة العديد م����ن الف����رق المحلية 

بمهاجمين من الخارج.
وتضع جماهير الزمال����ك آماال عريضة على مصطفى، من 
أجل التتوي����ج بلقب دوري األبطال، للمرة السادس����ة في 

تاريخ الفريق.
ويتصدر مهاج����م الفراعنة قائمة هداف����ي الزمالك، في 
النسخة الحالية للبطولة القارية، برصيد ثمانية أهداف، 
بف����ارق هدف أمام أق����رب مالحقيه المغربي أش����رف بن 

شرقي.
ولع����ب مصطفى محم����د دورا مهما في تأه����ل الزمالك 
للنهائي، خاصة بعد تس����جيله هدفين في مرمى الرجاء 
البيضاوي، خالل الفوز )1/3( في إياب الدور قبل النهائي 

للمسابقة.
ويأمل المهاجم الش����اب في الحصول عل����ى لقبه الرابع، 

م����ع الفري����ق األبيض، الذي ت����وج برفقته ب����كأس مصر 
)2019/2018(، باإلضاف����ة لبطولت����ي الس����وبر اإلفريقي 

والمصري هذا العام.
وبدأ مصطفى مس����يرته في صفوف الناشئين بالزمالك، 
قبل أن يعار لف����رق الداخلية وطنطا وطالئع الجيش، في 

الفترة م����ن 2016 حتى 2019، وكان أحد عناصر منتخب 
مصر للشباب، الذي خاض كأس األمم اإلفريقية.

منعطف التوهج
ودخلت مسيرة مصطفى الرياضية منعطفا آخر، بعودته 
من جديد للزمالك في موسم )2020/2019(، حيث ساهم 

تألقه مع الفريق في انضمام����ه لمنتخب مصر األولمبي، 
ال����ذي تأهل ألولمبياد طوكيو، عقب تتويجه بكأس األمم 

اإلفريقية )تحت 23 عاما(.
وت����وج مصطفى هدافا للبطولة، برصيد أربعة أهداف من 

خمس مباريات.
كما انض����م لمنتخب مصر األول، خ����الل التوقف الدولي 
األخير، حيث لعب ف����ي مباراتي توجو، ضمن التصفيات 

المؤهلة لكأس األمم اإلفريقية.
واختارت مجلة )فرانس فوتبول( الفرنس����ية الش����هيرة، 
مصطفى محمد عل����ى رأس أفضل 3 مواهب صاعدة، في 

القارة السمراء، في حزيران/يونيو الماضي.
ويش����هد نهائ����ي دوري األبط����ال، المواجه����ة الرابع����ة 
لمصطفى مع األهلي، بعدما س����بق ل����ه اللعب أمامه في 
الس����وبر المصري، الذي جرى بين الفريقي����ن في أيلول/

سبتمبر 2019.
وكذلك في مباراة الناديين بنفس البطولة، خالل ش����باط/

فبراي����ر الماضي، ث����م في لقاء الدوري الذي ش����هد هدفا 
مذهال لمصطفى، عبر قذيفة صاروخية بيسراه من داخل 

منطقة الجزاء.
وي����درك مصطف����ى أن التتويج بدوري األبط����ال، ومن ثم 
التأهل ل����كأس العالم لألندية، قد يفت����ح المجال أمامه 

لالنتقال ألحد الفرق األوروبية، في الموسم المقبل.

» القناص« مصطفى محمد يحمل آمال الزمالك اإلفريقية

روما/االستقالل:
طم���أن زالت���ان إبراهيموفيتش مهاجم مي���الن الجماهير بخصوص 

إصابته في أوتار الركبة وأوضح أنها ليست بالخطيرة.
وكان الروسونيري يخشى في البداية من غياب النجم السويدي 
لمدة تتجاوز الش���هر، ولكن إبرا أكد أنه سيكون جاهز قريبًا بعد 

اإلصابة التي تعرض لها في مباراة الفوز 1/3 على نابولي.
وقال زالتان في تصريحات���ه ل� Aftonbladet : “في كل مرة 
ارتدى فيها أحذية كرة القدم أش���عر ب���أن هذا رائع وهذا ما 

أريد أن أفعله”.
استطرد : “هذا هو طموحي فكرة القدم هي أعز أصدقائي..

بدون كرة القدم لن أكون على ما أنا عليه فأنا بدونها أشعر 
بالضياع”.

وعن اإلصابة األخيرة أكد زالتان أنه لن يحتاج سوى أسبوعين 
للعودة: “ال شيء خطير في إصابتي..سأغيب لمدة أسبوع أو 

أسبوعين على األكثر”.
هذا و سجل إبرا 10 أهداف في 6 مباريات في الدوري اإليطالي 
مع الفريق األحمر واألس���ود هذا الموس���م كما سجل هدفًا في 

مباراة تمهيدية من بطولة الدوري األوروبي.

إبراهيموفيتش ُيعلن 
موعد عودته إلى ميالن

مدريد/االستقالل:
واصل برشلونة سلسلة انتصاراته األوروبية، بفوزه على 
دينام���و كييف األوكراني، بأربعة أه���داف دون مقابل، 
خالل اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دوري أبطال 

أوروبا.
وبه���ذا االنتصار، رفع برش���لونة رصي���ده إلى 12 نقطة 
بالعالمة الكاملة في المرك���ز األول، ليحجز بذلك بطاقة 
التأهل لثمن النهائي، بينما تجمد رصيد دينامو كييف 

عند نقطة وحيدة في مؤخرة الترتيب.
وبحس���ب ش���بكة “أوبتا” لألرق���ام واإلحصائيات، فإن 
برش���لونة عادل رقم ريال مدريد كأكث���ر فريق يتأهل 

إلى ثمن نهائي دوري األبطال في مواس���م متتالية )17 
موسمًا على التوالي(.

وحجز برش���لونة بطاق���ة التأهل لدور ال����16 في جميع 
المواسم ال�17 الماضية، وبدأت هذه السلسلة في موسم 
2004/2003، فمن���ذ ذلك الوقت، كان الفريق الكتالوني 

دائم الحضور والتواجد في مراحل خروج المغلوب.
 اآلن س���وى تحديد م���ا إذا كان برش���لونة 

ّ
ول���م يتب���ق

سيتصدر المجموعة أم أن الريادة ستذهب إلى منافسه 
في المجموع���ة يوفنتوس، وفي حال نجح البارس���ا في 
الحصول على المركز األول فإنه سُيكرر ذلك للمرة الرابعة 

عشر على التوالي.

برشلونة يكرر إنجاز ريال مدريد
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خانيونس/ االستقالل:
ق���ال س���كان المرحلة الثالث���ة بحزم���ة )Q( بمدينة حمد 
بخانيونس جنوب قطاع غزة إن وزارة األش���غال واإلسكان 
بغزة تتجاهل معاناتهم اإلنسانية المتفاقمة، ومطلبهم 
بتأجيل دفع األقساط الشهرية والبالغة 150-180 دوالًرا 
في ظل الحصار وأزمة فيروس كورونا أس���وة بالمرحلتين 

األولى والثانية.
وناش���د السكان في بيان صحفي تلقت االستقالل نسخة 
عنه أمس، أعضاء المجلس التش���ريعي باإلنابة عنهم في 

قضيتهم.
وحذروا من أن اس���تمرار إدارة الظهر له���م قد يدفعهم 
للش���روع بخطوات تصعيدي���ة باالعتصام أم���ام مقرات 

الوزارة.
وأضاف الس���كان »في وقت يطال فيروس كورونا )كوفيد 
19( كاف���ة مناحي الحي���اة في قطاع غ���زة، معها يعيش 
القط���اع المحاص���ر أوقات���ا عصيبة يصعب فيه���ا تلبية 
االحتياجات األساس���ية، وفي وقت وصل فيروس كورونا 
إلى مدينة حمد وبلغ عدد اإلصابات فيها 46 حالة، ال زالت 

وزارة األشغال واإلس���كان العامة تدير الظهر لمعاناة 66 
 )Q( عائلة يس���كنون في ثالث عمارات سكنية في حزمة

يحاصرهم الفيروس واألوضاع الصعبة من كل جانب«.
وكش���ف البي���ان أن وزارة األش���غال تس���تمر في خصم 
150-180 دوالًرا كأقس���اط ش���هرية فيما أرجأت الخصم 

للمرحلتين األولى والثانية حتى مارس/ آذار القادم.
وورد في البي���ان أنه »وفي هذا الواقع المفروض، تقطعت 
الس���بل ببعض أرباب العائالت في الحزم���ة وتعطلوا عن 
أعمالهم وانضموا لجيش البطالة، وأصبحوا ال يستطيعون 
دفع المبلغ المستحق بسبب الظروف الحالية، وقد أصاب 
الفي���روس بع���ض الموظفي���ن الذين عملوا في الس���لك 
الصح���ي ولم يتركوا ميدان المعرك���ة، وبعض الموظفين 
مم���ن يعملون في باق���ي الوزارات ي���ؤدون أعمالهم على 

أكمل وجه«.
وتابع���وا »ف���ي نهاية الش���هر ال يع���ودون ألطفالهم إال 
بالفتات الفتات المتبقي من الراتب بعد خصم األقس���اط، 
في وقت حس���اس وظروف صعبة نحن أحوج ما نكون إلى 

التكاتف ومراعاة ظروفنا وتأجيل خصم األقساط«.

وأضافوا »حاولنا نحن الس���كان بكل الطرق والمراس���الت 
وتوجهنا لمعظم المس���ؤولين ف���ي األمر، لتأجيل الخصم 
ومساندة قضيتنا إال أن معاناة الناس باتت خارج حسابات 

البعض، وتركنا وحدنا«.
وحسب ما جاء أن الظروف الصعبة دفعت السكان للتقدم 
لمشروع شراء شقة بمدينة حمد ودفع دفعة مالية تتراوح 
ما بي���ن 3-6 آالف دوالر، والموافقة على خصم األقس���اط 
الش���هرية التي تتراوح ما بي���ن -150 180 دوالًرا، وكذلك 
على سعر الش���قق المرتفع جدا والبالغ 30-32 ألف دوالر 
بمساحة 100 متر في منطقة بعيدة عن مراكز المواصالت 

والمدن.
وقال���وا: »ألجل هذا الخي���ار المر هربا من ظروف قاس���ية 
فمعظمنا عاش في اإليجار قرابة 15 عاما، ووجد هذا الخيار 
يحق���ق حلم أطفاله بوجود مأوى يظلل حياتهم، ولم نكن 
ندرك أن األمور س���تتغير وتجتاح العال���م جائحة كورونا 
وتصل إلى غ���زة، وتضرب أوتاد ومفاص���ل الحياة، وتزيد 

مأساتنا«.
واس���تدركوا »ال يعقل أن يذهب أطفالنا إلى المدارس بال 

كس���وة وال مصروف، وال يعقل أن نعيش في غزة ونشعر 
بكل هذا الظلم وال نجد من يقف معنا أو يساندنا، ونأسف 
للظروف الت���ي جعلتنا نطالب في الحص���ول على حقوق 
إنس���انية مفترض أن تراعى بديهيا من قبل المسؤولين 
دون الحاجة إلى طرحها على الرأي العام، والذي لجأنا لهذا 

المنبر ونحن مضطرون.
وأكد السكان أن مطالبهم إنس���انية عادلة، و«أننا ال ننكر 
وجود مس���تحقات لكن الظ���روف الحالية االس���تثنائية 

والخارجة عن إرادتنا ال تسمح لنا بااللتزام بالسداد«.
ودعوا وس���ائل اإلعالم المحلية والمؤسس���ات الحقوقية 
إلى مس���اندة قضيتهم والوقوف بجانب 66 عائلة تعاني 

ويالت الظروف االقتصادية الصعبة.
وطالبوا وزارة األشغال واللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع 
غزة، باالس���تجابة لمطلبهم والوقوف وقفة مسؤولة تجاه 
معاناتهم المس���تمرة ووقف خصم األقساط المستحقة 
من رواتبه���م وتأجيلها مدة عام، أو حت���ى انتهاء األزمة، 
وإنه���م يق���درون »جهدهم الس���ابق ف���ي تأجيل خصم 

األقساط«.

سكان المرحلة »3« بحمد: األشغال بغزة تدير الظهر لمعاناة 66 عائلة

قرب مدينة القدس المحتلة.
وأفاد مراس���لنا بأن الش���هيد هو الشاب نور 
جمال شقي����ر )33عاما( من ح����ي واد الربابة 

ببلدة سلوان في القدس المحتلة.
وذكر أحد أقرباء الش����هيد ش����قير، أن قوات 
االحت����الل اعتقلت والده جم����ال ونقلته إلى 

مركز الشرطة، بعد االعالن عن استشهاده.
واّدع����ت القن����اة العبرية الس����ابعة أّن جنود 
القيام  االحتالل استهدفوا شقير لمحاولته 
بعملي����ة ده����س، دون اإلش����ارة لوق����وع أي 

إصابات بصفوف قوات االحتالل.
وأف����اد ش����هود عيان ب����أّن جن����ود االحتالل 
أطلقوا النار صوب الشاب الذي كان يستقّل 
س����يارته أثناء مروره عبر حاجز »الزعيم«، ثّم 
أغلقوا الحاجز، ولم يس����محوا ألحد باالقتراب 

منه.
في س����ياق آخر، هدمت س����لطات االحتالل 
اإلس����رائيلي، مس����اء أمس، منزال يتكون من 

طابقين في منطقة خلة النتش بالخليل.
وأف���اد مراس���لنا، ب���أن قوة كبي���رة من جيش 
االحت���الل ترافقه���ا آليات ثقيل���ة، اقتحمت 
منطق���ة خلة النتش بالمنطق���ة الجنوبية من 
الخليل، وهدمت منزال يتكون من طابقين قيد 

التشطيب للمواطن أسامة إدريس.  
وأوض���ح إدريس أن منزله مك���ون من طابقين 
بمس���احة 260 مت���را مربعا، ف���ي منطقة خلة 
النتش بجبل جوهر، مبينا أن االحتالل كان قد 
أخطر بوقف بناء المن���زل، رغم امتالكه لكافة 
األوراق الثبوتية، وتم االستئناف أمام محكمة 
إس���رائيلية، إال أن قوات االحتالل أقدمت على 

هدم منزله، دون قرار محكمة االحتالل.
كما هدم���ت آلي���ات االحتالل، أربع���ة منازل 
ووح���دة صحية في بلدة يط���ا جنوبي الخليل 

جنوبي الضفة.
وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب 
الخليل ومس���افر يطا فؤاد العمور في تصريح 
ل���ه، ب���أن آليات االحت���الل اقتحم���ت منطقة 
مس���افر يطا يوم أمس، وهدم���ت منزاًل يعود 
للمواطن رس���مي أبو عرام ف���ي تجمع الركيز، 
وآخر للمواط���ن حاتم مخامرة في قرية تواني، 
ومنزلين للش���قيقين جابر وعامر دبابسة في 
تجمع خلة الضبع بمس���افر يط���ا، بحجة البناء 

دون ترخيص.
وأض���اف أن ق���وات االحتالل هدم���ت وحدة 
صحي���ة تع���ود للمواطن جمي���ل العمور في 
منطق���ة صارورة، وغرفة زراعية تعود للمواطن 

فايز مخامرة في تجمع مغاير العبيد بمس���افر 
يطا.

وأوض���ح العمور أن ق���وات االحت���الل دمرت 
شبكة مياه تجمع صفي، الفتًا إلى أن سلطات 
االحتالل أخطرت بهدم المنازل المذكورة قبل 

أسبوع.
وبين أن ق���وات االحتالل تس���عى للتضييق 
على الس���كان من خالل هدم منازلهم، ضمن 
مخطط اس���تيطاني يسعى لطرد السكان من 
أرضهم والسيطرة عليها لصالح المستوطنات 

المجاورة.
وفي رام الله، هدم���ت جرافات االحتالل منزال 
قيد اإلنش���اء ومنش���أة صناعية بقري���ة اّللبن 

الغربي غرب مدينة رام الله وسط الضفة.
واقتحمت قوات االحتالل القرية خالل ساعات 
الصب���اح  وهدم���ت منزال قيد اإلنش���اء يعود 
للمواطن فواز س���المة بحجة عدم البناء بدون 

ترخيص.
كما هدم االحتالل منش���أة صناعي���ة )كراجا 
ومغسلة للسيارات( تعود للمواطن حسن عمر، 
حيث قام االحتالل بهدمها وتجريف المكان.

ويجثم على أراضي القرية مس���توطنة »بيت 
اريه«، حيث يش���رع االحت���الل بإقامة وحدات 

استيطانية جديدة، فيما يشق القرية طريق 
اس���تيطاني يربط بي���ن المس���توطنات في 
المنطقة الغربية من رام الله والداخل المحتل.

أما في منطقة فصايل باألغوار ش���مال مدينة 
أريح���ا، فقد  هدمت جراف���ات االحتالل أمس، 

منزلين وبركسات.
وأف���ادت مصادر محلية، بأن ق���وات االحتالل 
هدمت منزلين، وبركس���ات، تع���ود لعائلتي 

السواركة والنواروة.
واعتب���ر محاف���ظ أريح���ا واألغوار جه���اد ابو 
العسل ما تقوم به سلطات االحتالل »محاولة 
لتغيي���ر الواق���ع وف���رض حقائ���ق جدي���دة 
على األرض«، م���ن خالل التهجير القس���ري، 
والتجريف، والهدم الممنهج، مطالبا الجهات 
الدولية والمنظمات الحقوقية بإلزام اسرائيل 

بالتوقف عن ذلك واحترام القوانين الدولية.
إلى ذلك،  أخطرت قوات االحتالل أمس، بهدم 

دفيئة زراعية شرق مدينة قلقيلية.
وأفاد مس���ؤول مل���ف االس���تيطان بمحافظة 
قلقيلية محمد ابو الش���يخ، بأن االحتالل سلم 
المواط���ن معاذ وجيه خالد، إخطارا بهدم بيت 
بالس���تيكي مزروع بالخضراوات على مساحة 

دونم في قرية جيوس شرق قلقيلية.

وأض���اف أن االحتالل يحاول الس���يطرة على 
مزيد من االراضي وتنفيذ مشاريع استيطانية 

جديدة .

اقتحام الأق�صى
من ناحية ثانية، اقتحم عشرات المستوطنين 
المتطرفي���ن ي���وم أمس، المس���جد األقصى 
المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من 

شرطة االحتالل »اإلسرائيلي«.
وبحس���ب دائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس 
المحتلة فإن 112 مس���توطًنا بينهم 65 طالًبا 
المس���جد األقصى، ونظموا  اقتحموا  يهودَيا 

جوالت استفزازية في باحاته.
ووفرت ش���رطة االحت���الل الحماي���ة الكاملة 
للمس���توطنين أثن���اء االقتح���ام، وأدائه���م 
الطق���وس التلمودي���ة داخل المس���جد وفي 

الجهة الشرقية منه تحديًدا.
وال تزال ش���رطة االحتالل تف���رض قيوًدا على 
دخول المصلي���ن الفلس���طينيين لألقصى ، 

وتدقق في هوياتهم عند بواباته.
ويتعرض المسجد األقصى يومًيا القتحامات 
وش���رطة  المس���توطنين  م���ن  وانته���اكات 
االحتالل، فيما ت���زداد وتيرتها ف���ي األعياد 

اليهودية.

غزة/ االستقالل:
قال رئي����س دي����وان الموظفين الع����ام بغزة 
يوس����ف الكيالي إن مبدأ النزاهة والش����فافية 
وتكاف����ؤ الف����رص والتناف����س الع����ام أهم ما 
يعتمده الدي����وان في آلي����ات التوظيف على 

الوظيفة التي يتم اإلعالن عنها.
وأعل����ن الكيالي يوم امس ف����ي تصريح له، عن 
إنهاء ملف البطالة الدائمة وعقود المالية خالل 
السنة الحالية والس���نوات القادمة، مشيًرا إلى 
أن 146 عقًدا من العام 2018 جاري تثبيتهم.

ولفت إلى أن األس���بوع القادم س���يتم اإلعالن 
الديني���ة، وبع���ده  الش���ؤون  ع���ن وظائ���ف 
بأسبوعين سيتم اإلعالن عن وظائف الخدمات 

المسجدية.
وأشار إلى أن ديوان الموظفين سيبدأ بتنفيذ 
إعالن����ات الوظائف الجديدة بما يتناس����ب مع 
الواقع الوبائي في قطاع غزة، مطالبا الخريجين 
بتأهيل أنفسهم حتى يأخذوا مراكز متقدمة 

في هذه الوظائف.
وقال:« تم اعتماد 250 وظيفة لألوقاف موزعة 
كالتال����ي، 115 وظيف����ة ش����ؤون دينية، و96 
خدمات مس����جديه، و20 وظيفة إدارية لس����د 

االحتياجات الوظيفية لوزارة األوقاف.
وذَك����ر الكيال����ي أن ديوان الموظفين يش����رع 
بجدولة الوظائ����ف ويعلنها للجمهور بعد في 
الموازنة العامة، الفتا أن����ه »ال معيار للتفاضل 

إال الكفاءة فقط«.
وح����ول آلية اش����غال هذه الوظائ����ف تتم عبر 
عقد الديوان المتحان نظري محوس����ب، حيث 
يتع����رف الطال����ب عل����ى عالمته بع����د انتهاء 

تقديمه لالمتحان مباشرة.
وأضاف »منذ أكثر من سنة ونصف عقدنا عدة 
ورش عمل وأطلعنا مؤسسات المجتمع المدني 
والفصائ����ل والُكّتاب واالعالميي����ن على آليات 
التوظي����ف التي يقوم بها الدي����وان، والجميع 

أشاد باآللية.
وتابع« مع بداي����ة العام تم إقرار 1320 وظيفة 
منه����ا 500 وظيف����ة للتعلي����م و400 وظيفة 
للصحة والباق����ي للوزارات، وت����م إضافة 200 
وظيفة للصحة، ومؤخرًا تم إضافة 400 وظيفة 
س����يتم توظيفه����ا بعقود في إط����ار مواجهة 

جائحة كورونا«.
وأش����ار إلى أن اختالف نماذج االمتحانات هو 
لنفي أي شبهة للغش والتعاون في القاعات، 

حيث يتم وض����ع االمتحان����ات بمهنية عالية 
وبنفس المستوى.

وح����ول موظفي العقود بّي����ن الكيالي أنه وفي 
الع����ام 2020 تم وضع آلي����ة لمعالجة موظفي 
العق����ود وعددهم 1027 وظيفة، مش����يرا إلى 
اص����دار ق����راٍر بمعالجة ملفهم عب����ر تقدمهم 
المتحانات الديوان، حيث يمنحوا ميزة إيجابية 

لسنوات خبرتهم.
وأكم����ل »ندير قطاع الخدم����ة المدنية وعملية 
االس����تقطاب لتلبية حاجة الوزارات المختلفة 
بما يمكنها من تقديم خدمة أفضل للمواطن، 
والوظائف تس����اهم بش����كل جزئ����ي في حل 

مشكلة البطالة«.
وأض����اف »الوظيفة الحكومية ليس����ت البوابة 
الرئيسية الوحيدة للتوظيف، ويفترض تظافر 
جهود القط����اع الخاص واألهل����ي والمبادرات 

الفردية للمساهمة في التوظيف«.
وتابع »ال يوجد فيتو على أي جيل وكل األجيال 
هم من مس����ؤوليتنا وال يوج����د مفاضلة لجيل 
على جيل مطلق����ًا، والخرجين الجدد هم األكثر 
اجتي����ازًا للوظائف وهم أكثر قدرة على اجتياز 

االمتحانات«.

الكيالي: اإلعالن عن وظائف جديدة األسبوع القادم

رام الله/ االستقالل:
 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، األربعاء، بتس���جيل حالة وفاة، و63 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، يرفع عدد الوفيات إلى 

307، واإلصابات إلى 7397 إصابة.
وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، أن سفارتنا لدى الجمهورية اإليطالية، 
س���جلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن قاسم 

المالك )70 عاما(، ما يرفع عدد حاالت الوفاة إلى 3 حاالت في ايطاليا.
وأش���ارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوض���اع الجالية في الواليات 
المتح���دة األميركية، س���جل 63 اصابة جديدة بفي���روس كورونا في صفوف 
الجالية في كل من ميتشيغن، وش���يكاغو، ويسكانسن، والفييت، وفرجينيا، 
يرف���ع عدد اإلصابات ال���ى 4520 إصابة، فيما لم يتم تس���جيل أية حالة وفاة 
جدي���دة في صفوف الجالية لليوم التاس���ع على التوال���ي، ليبقى عدد حاالت 

الوفاة 88 حالة.
وأفادت س���فارة دولة فلس���طين لدى المملك���ة األردنية الهاش���مية، بعودة 
العمل واستقبال المراجعين اعتبارًا من صباح يوم األحد المقبل، داعية جميع 
المراجعين االلتزام بإجراءات الس���المة العامة عند مراجعة الس���فارة والتقيد 
التام فيما يتعلق بس���بل الوقاية مثل التباع���د، وارتداء الكمامات، والقفازات، 

حرصا على صحة الجميع.

الخارجية: وفاة و63 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في صفوف جالياتنا

الحتالل يعدم..
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برلين/ االستقالل:
 قام مطع���م “بينوس” بوضع ألعاب دب الباندا بداًل من الزبائن 
في صالته، لنش���ر الوعي ح���ول تأثير اإلغالق الع���ام للمطاعم 

والمقاهي.
وس���تعقد المستش���ارة األلمانية أنغيال ميركل اجتماعا خاصا 

»بعيد الميالد« مع رؤساء وزراء الواليات الفيدرالية.
 خالل القمة، يعتزم السياس���يون االتفاق على تدابير لمكافحة 
انتش���ار فيروس كورونا، والتي ستعمل في ألمانيا حتى نهاية 

العام، واألهم من ذلك – في عيد الميالد.
ومن المتوقع أن تحظر برلين التجمعات ألكثر من عشرة أشخاص 

بين 23 ديسمبر و 1 يناير.
 وس���يتم تمديد القيود مثل إغالق الحانات والمطاعم، وكذلك 

المؤسسات الثقافية.

بسبب كورونا.. مطعم 
يضع ألعاب »باندا« بدال 

من الزبائن في صالته

)apaimages(          ت�شاقط �لأمطار على �شو�رع مدينة غزة �أم�س

بكين/ االستقالل:
 نجا طفل عمره عام���ان من الموت بمعجزة 
بعد أن س���قط م���ن الطابق الثالث عش���ر، 
حيث كان محظوظا الس���تقراره فوق قفص 
حديدي يعود لجاره، حيث تم اإلمساك به 

حتى وصول رجال الدفاع المدني.
وكان الطف���ل وحي���دا في منزل���ه بمدينة 
إقلي���م أنهوي ش���رقي  هيف���اي عاصمة 
الصي���ن، وبينم���ا كان يلعب في الش���رفة 
س���قط من ارتفاع يقترب من 40 مترا، وفقا 

لسلطات اإلطفاء.

إال أن الطفل س���قط ف���وق قفص حديدي 
انشأه جار يسكن في الطابق السفلي خارج 

شرفته، بغرض حماية بيته من السرقة.
وف���ي أعق���اب الس���قوط، نجح الج���ار في 
اإلمس���اك بذراعي الطفل لك���ي ال يواصل 

السقوط، فيما اتصلت زوجته بالشرطة.
وف���ي خالل دقائ���ق وصلت ق���وات الدفاع 
المدني التي نجحت في تخليص الصغير 
بعد قطع ألواح الحديد، في عملية مثيرة تم 

توثيقها بالفيديو.
وطبقا لوس���ائل إعالم محلية صينية، فقد 

ُت���رك الطفل نائم���ا في البي���ت »لدقائق 
معدودة«، لكنه سرعان ما استيقظ وتوّجه 
إلى الش���رفة حيث تسلق س���ورها وسقط 

منها.
ونش���رت س���لطات اإلطف���اء عل���ى مواقع 
التواصل االجتماعي، لقطات فيديو لعملية 

اإلنقاذ التي تحبس األنفاس.
ولدى وصول القوات، عمدت إلى ربط الطفل 
بأحزم���ة أمان ك���ي ال يس���قط، ثم قطعت 
بعض أل���واح القفص الحدي���دي وأخرجت 

الطفل سالما.

طفل يسقط من الطابق الـ13.. وينجو!

االستقالل/ وكاالت:
اكتش���فت عائلة واقعة بش���عة نفذها أحد أفرادها، إذ أخفى جثة 
والدت���ه لعدة اعوام وادعى أنها ال تزال على قيد الحياة، لالس���تمرار 

في تقاضي معاشها.
وألقت السلطات في سلوفينيا القبض على المتهم، وعمره 67 عاما، 

حسبما أفادت الشرطة ووسائل اإلعالم.
ويقف أقارب لهذه المرأة التي كانت س���تبلغ 97 عاما لو كانت حية، 
وراء تنبي���ه المحققين إلى األمر، مؤكدين أن رؤيتها أو زيارتها كانتا 

متعذرتين عليهم رغم طلباتهم المتكررة.
ويش���تبه في أن ابن الضحية كذب على أقاربها، زاعما أنها ال ترغب 
في رؤيتهم، حسبما أوردت تقارير صحفية، وواظب خالل هذه الفترة 

على تقليد توقيعها لكي يواصل تحصيل معاشها.
وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة توماز تومازيفيتش في تصريح 
للتلفزيون الرس���مي، إن »الشرطة عثرت على جثة المرأة داخل شقة 
في ليوبليانا«، موضحة أن »وفاتها حصلت على ما يبدو قبل سنوات 

عدة«.
ولم يتسن حتى اآلن تحديد سبب وفاتها وال تاريخها الدقيق، لكن 
يعتقد أنها تعود إلى 6 سنوات وفقا لموقع »24 أور« الخاص، بينما 
أفادت إحدى المحطات التلفزيونية بأن أحدا لم يشاهدها حية منذ 

.2011

أخفى جثة والدته لسنوات 
ليحصل على معاشها

وكاالت/ االستقالل:
تم افتتاح أول فن���دق مطلي بالذهب بالكامل 
في العالم، في مدين���ة هانوي بفيتنام مؤخرًا، 
بع���د أن اس���تغرق بن���اؤه زه���اء 11 عامًا من 
العم���ل المتواصل. ويتمي���ز الفندق بمقابض 
األبواب والجدران المطلي���ة بالذهب، وأحواض 
االستحمام والمراحيض الذهبية الثمينة. كما 
يق���دم الطهاة في الفندق، أطباقًا ش���هية من 
شرائح اللحم المغطاة بورق الذهب، من عيار 24 

قيراط، وحلويات رائعة.
والمثير للدهش���ة، أن اإلقام���ة في الفندق في 
غرف���ة عادية ليس���ت باهظة الثم���ن، حيث ال 
تتج���اوز 150 دوالرًا أمريكيًا في الليلة الواحدة. 
في حين تص���ل تكلفة اإلقامة ف���ي األجنحة 
الكبرى إل���ى 900 دوالر أمريكي، وتصل تكلفة 
استئجار شقة فندقية ليوم واحد إلى أكثر من 

5000 دوالر أمريكي.
وقد أبدى العديد من الزبائن إعجابهم بالفندق 

على موق���ع “تريب أدفايزر”، حي���ث امتدحوا 
موج���ودات الفن���دق الذهبية الكثي���رة ابتداء 
من الحمام وانتهاء بفناجي���ن القهوة وأطباق 

الطعام الذهبية.
يذكر بأن الفندق الذي يتألف من 25 طابقًا، قد 
يتم تصنيفه على أنه الفندق األكثر فخامة في 
العالم، ومن المتوقع أن يشهد إقبااًل كبيرًا من 
الس���ياح بعد انتهاء جائحة كورونا، بحسب ما 

ورد في صحيفة ستار البريطانية. 

أول فندق مطلي بالذهب في العالم

طوكيو/ االستقالل:
وسط تفشي فيروس كورونا في طوكيو، 
 ”Cox Co“ قام���ت موظفة ف���ي ش���ركة
المشغلة لمتجر متخصص في بيع أقنعة 
الوجه، بعرض قناع وجه فاخر مصنوع من 
حوالي 330 لؤل���ؤة، معروض للبيع مقابل 

مليون ين )9640 دوالر(.
بدأت سلسلة متاجر Mask.com التابعة 
لش���ركة ».Cox Co«، األس���بوع الماضي، 
بيع الكمامات المصنوع���ة يدوًيا بهدف 
تش���جيع الناس وتحفي���ز المبيعات في 
صناعة األزي���اء التي تعان���ي من تراجع 

بسبب وباء كورونا.

ويع���رض المتج���ر للبي���ع نوعي���ن من 
الكمام���ات: كمامة الماس: مزينة بالماس 
من عيار 0.7 قيراط وأكثر من 300 قطعة 
من كريستال سواروفسك، وكمامة اللؤلؤ 
وتحتوي عل���ى ما يقرب م���ن 330 لؤلؤة 

»أكويا« اليابانية.
قالت أزوس���ا كاجيتاكا، موظفة في متجر 
الشركة بالقرب من محطة طوكيو، لوكالة 
»رويترز«: »يشعر الجميع باإلحباط بسبب 
فيروس كورونا، وس���يكون م���ن الرائع أن 
يشعروا بالتحس���ن بالنظر إلى أحد هذه 

الكمامات المتأللئة”.
كم���ا أضافت أن “صناع���ات المجوهرات 

والنسيج كانت أيًضا في حالة ركود بسبب 
فيروس كورونا، ولذا قمنا بذلك كجزء من 

مشروع المساهمة في إنعاش اليابان«.
وأع���رب بع���ض زوار المتجر، ي���وم أمس 
االربعاء، عن قلقهم من أن تكون »كمامة 

المليون ين« خارج نطاق إمكانياتهم.
يذك���ر أن ش���ركة »Cox«، وه���ي جزء من 
مجموع���ة »Aeon Co« للبي���ع بالتجزئة، 
قام���ت بافتتاح موق���ع Mask.com على 
اإلنترن���ت في س���تة مواق���ع فعلية منذ 
سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث تقدم أكثر 
ا من س���عر  من 200 نوع من الكمامات بدًء

500 ين.

كمامات من الماس واللؤلؤ في اليابان

االستقالل/ وكاالت:
أعلن موقع »Reviews.org« عن مكافأة مالية تبلغ قيمتها 2500 دوالر لشخٍص 

باستطاعته إمضاء عطلة األعياد ومشاهدة 25 فيلمًا كالسيكّيًا في 25 يومًا.
وكش����ف الموق����ع، الذي يض����م فريقًا م����ن الخب����راء اّلذين يقّدم����ون آراءهم 
وتوصياتهم بشأن المنتجات االس����تهالكية المتنوعة للمنازل، أّن الشخص 
المحظوظ س����يحصل أيضًا على اشتراكات مجانية لمّدة عام في »نيتفلكس« 

و«ديزني« وغيرها من المنصات.
وس����ُيطلب من الشخص المختار مشاهدة 25 فيلمًا في فترة 25 يومًا، لُيكمل 

بعد ذلك استبيانًا حول كل فيلم ويختار في النهاية األفضل بينها.
ويتم قبول الطلبات على الموقع اإللكتروني حتى الرابع من ش����هر كانون األّول 

وسيتم اإلعالن عن الفائز في السابع منه.

موقع يقدم 2500 دوالر مقابل 
مشاهدة 25 فيلمًا بـ25 يومًا


