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غزة / االستقالل:
قالت وزارة الزراعة الفلسطينية، امس 
األمطار  إن متوسط هطول  الخميس، 
في قط���اع غزة بلغ حتى اللحظة 70.4 

ملم.
وجاء في بيان ل� »الزراعة«، أن النس���بة 
المئوية لهطول األمطار لكافة مناطق 
وإجمال���ي  بلغ���ت 17.8%،  القط���اع 

الكمية بلغت 17.4 مليون متر مكعب.
وأش���ارت إلى أن عدد أي���ام الهطول 
بلغت 6 أيام، فيما س���جلت بلدة بيت 
الهيا أعلى نس���بة هطول حيث بلغت 

95 ملم.
وذك���رت ال���وزارة أن كمي���ات هطول 
األمطار في فلس���طين، تبشر بموسم 

جيد ينعش القطاع الزراعي.

70.4 ملم نسبة هطول األمطار في غزة

القدس المحتلة/ سلفيت/ االستقالل: 
اقتحم عش���رات المس���توطنين امس الخمي���س، باحات 
المس���جد األقصى المبارك، بمس���اندة ق���وات االحتالل، 
وذلك في الفترة الصباحية لالقتحامات اليومية.  وأفادت 

مصادر مقدس���ية أن 32 مس���توطًنا بينهم طلبة معاهد 
ديني���ة متطرف���ة، اقتحموا س���احات المس���جد األقصى 

المب���ارك، بحماي���ة م���ن جن���ود االحتالل.  
في  المس���توطنين  اقتحام���ات  وتترك���ز 

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى 
وآخرون يقتلعون أشجار زيتون بسلفيت

18 وفـاة و1906 إصابــات جديــدة 
بكورونا في فلسطين خــالل 24 ساعــة

غزة/ االستقالل: 
نعى عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين الش���يخ نافذ عزام، أم���س الخميس، زعيم 

حزب األمة الس���وداني الصادق المهدي، مستذكرًا سيرة 
الفقيد ومسيرته الحافلة. وقال الشيخ عزام 
في برقية تعزية ألس���رة الفقيد وللش���عب 

الشيخ عزام ينعى الصادق المهدي مستذكرًا 
مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية

فصائل المقاومة تدعو لوضع حد 
لمهزلة التطبيع والتنسيق األمني

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس الخميس 
تسجيل أعلى رقم قياس���ي بالوفيات واإلصابات بفيروس 
كورونا ف���ي كل من الضفة الغربية والق���دس وقطاع غزة. 

وذكرت الكيلة في التقرير الوبائ���ي الموجز حول فيروس 
كورونا في فلسطين خالل ال�24 ساعة األخيرة الذي تلقت  

»االستقالل« نس���خة عنه تسجيل 3 حاالت 
وفاة في الق���دس و9 في الضفة الغربية و6 

غزة/ االستقالل: 
دعت فصائ���ل المقاومة في قط���اع غزة إلى اصطفاف وطني وش���عبي وعربي 

واسالمي لوضع حد لمهزلة التطبيع والتنسيق األمني مع االحتالل 
والتي تش���كل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والمقدسات 

األخرس بعد انتزاع حريته:  انتصاري يحمل رسالة 
للعالم حول معاناة األسرى ويفضح جرائم االحتالل

االستقالل/ خالد اشتيوي:
بعد إضرابه البطولي عن الطعام  والذي  اس���تمر ألكثر من 103 يوم، استطاع 

األس���ير ماهر األخرس أن يس���جل انتصارًا جدي���دًا على إدارة 
مصلح���ة الس���جون الصهيوني���ة التي ل���م تتوق���ف يومًا عن 

الجهاد: المعركة التي خاضها دليل على أن شعبنا ال يرضى العيش مكّبال
بعد 103 يوم إضراب: األسير ماهر األخرس ينتزع انتصاره من بين أنياب السجان

رام الله-غزة/ االستقالل: 
اإلس���رائيلي أمس  االحت���الل  أفرج���ت س���لطات 
الخميس، عن األسير الفلس���طيني ماهر األخرس 

)49 عام���ًا(، وذلك بعد خوض���ه إضراًبا مفتوحًا عن 
الطعام داخل س���جون االحتالل استمر 103 أيام، 
احتجاجًا على اعتقال���ه اإلداري.  وفور اإلفراج عنه، 

قال األخرس: »على الش���عب الفلسطيني أن يدافع 
عن نفس���ه وأال ينتظر من العالم رفع 
الظلم عنه«. وأض���اف االخرس خالل 

»القدس الدولية«: مخطط »خطير« 
يعترف بسيادة االحتالل على األقصى

حكومة االحتالل تسعى لوضع 
خطة لشرعنة البؤر االستيطانية 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذرت مؤسسة »القدس الدولية«، من مخطط »خطير« ُيعد له من 
دول عربية، يعترف لالحتالل اإلسرائيلي بسيادة شرعية ووالية 

هيئة األسرى: فصل الشتاء معاناة 
تتجدد وتشتد على األسرى

 رام الله / االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، إن معاناة األسرى في سجون االحتالل 

اإلس���رائيلي تش���تد وتتجدد، مع دخول فصل الش���تاء بسبب 
نقص المالبس الش���توية واألغطية، وعدم توفر أجهزة التدفئة 

حما�س: قدمنا 
مبادرات لإجناز 

الوحدة وفتح تريد 
التفرد بال�سلطة

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق باسم حركة "حماس" 
حازم قاس���م أن الوحدة الوطنية 
ثابت واستراتيجية لدى الحركة 

التنازل  يمك���ن  ال 
عنها، مش���يًرا إلى 

احتاد املوظفني: املفو�س العام »للأونروا« 
02اأخربنا باأنه رمبا يتخذ قرارات �سعبة
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رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي 
الكيلة أمس الخميس تسجيل أعلى 
واإلصابات  بالوفي���ات  قياس���ي  رقم 
بفيروس كورونا ف���ي كل من الضفة 

الغربية والقدس وقطاع غزة.
الوبائي  وذكرت الكيلة ف���ي التقرير 
الموج���ز ح���ول في���روس كورونا في 
فلس���طين خالل ال�24 ساعة األخيرة 
الذي تلقت  "االس���تقالل" نسخة عنه 
تسجيل 3 حاالت وفاة في القدس و9 

في الضفة الغربية و6 في قطاع غزة.
وأوضحت أن حاالت الوفاة في الضفة 
الغربي���ة توزع���ت في طوب���اس )1(، 
بيت لح���م )1(، جنين )4(، نابلس )2(، 

قلقيلية )1(.
وأش���ارت الكيلة إلى أنه تم تسجيل 
140 إصاب���ة جدي���دة بكورون���ا في 
القدس المحتل���ة و1110 إصابة في 
الضفة الغربية و656 إصابة في قطاع 

غزة.
الجدي���دة في  وتوزع���ت اإلصاب���ات 

الضفة حسب التالي: الخليل )166(، 
نابل���س )202(، بي���ت لح���م )135(، 
قلقيلية )60(، رام الله والبيرة )168(، 
جني���ن )137(، أريح���ا واألغ���وار )7(، 
سلفيت )85(، طولكرم )64(، طوباس 

)56(، ضواحي القدس )30(.
ولفت���ت وزيرة الصح���ة إلى وجود 57 

مريض���ًا في غرف العناي���ة المكثفة، 
بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس 

االصطناعي.
وبينت أن نسبة التعافي من فيروس 
كورونا في فلس���طين بلغت %80.3، 
فيما بلغت نس���بة اإلصابات النشطة 
18.8%، ونس���بة الوفيات 0.9% من 

مجمل اإلصابات.
وس���جلت حاالت التعافي على النحو 
التال���ي: الخليل )92(، جني���ن )42(، 
نابلس )42(، طولك���رم )41(، رام الله 
والبيرة )73(، بيت لحم )139(، طوباس 
)11(، قلقيلية )27(، س���لفيت )65(، 
قطاع غزة )210(، مدينة القدس )70(.

أعلى حصيله منذ بداية الجائحة 
18 وفاة و1906 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين خالل 24 ساعة

غزة/ االستقالل: 
نعى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
الش���يخ نافذ عزام، أمس الخمي���س، زعيم حزب األمة الس���وداني 

الصادق المهدي، مستذكرًا سيرة الفقيد ومسيرته الحافلة.
وقال الشيخ عزام في برقية تعزية ألسرة الفقيد وللشعب السوداني: 
"بقلوٍب راضية بقضاء الله وقدره، نحتسب عند الله زعيم حزب األمة 
السوداني المفكر اإلسالمي الصادق المهدي، الذي انتقل إلى جوار 

ربه متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا".
وتابع "إننا نس���تذكر مواقف الفقيد ورؤاه المنح���ازة لقضايا األمة 

والشعوب، وفي طليعتها قضية الشعب الفلسطيني".
ومضى الش���يخ عزام يقول: "كما ال يفوتنا موقف الصادق المهدي 
الرافض بش���كٍل قاطع لتطبيع حكومة الجنراالت في الس���ودان مع 

العدو اإلسرائيلي المحتل".
ولفت إلى أن سيرة الرجل زاخرًة بالمواقف الشجاعة والحّرة، ناهيك 
عن مس���يرته التي لم تخ���ُل من الُظلم والفتن، وهي تس���تحق أن 

نستلهم منها الكثير من الدروس والِعبر.
وختم الش���يخ عزام بالقول: "رحم الله الصادق المهدي، والله نسأل 
م للدين واألمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون". ا قدَّ أن يجزيه خيَر جزاٍء عمَّ

الشيخ عزام ينعى الصادق 
المهدي مستذكرًا مواقفه 

الداعمة للقضية الفلسطينية

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم 
أن الوحدة الوطنية ثابت واستراتيجية لدى 
الحركة ال يمكن التنازل عنها، مش���يًرا إلى 
أن حركت���ه تحركت إلع���ادة ترتيب البيت 
الفلسطيني منذ البداية، وقدمنا المبادرات 

السياسية والتنازالت من أجل إتمامها.
وقال قاس���م في تصريح���ات إذاعية أمس 
الخميس: "نعمل مع الفصائل إلعادة حركة 
فتح والس���لطة إلى المربع الوطني من أجل 
مواجهة المخاطر التي تعصف بالقضية، 
ومنها التطبي���ع، ويجب إتمام الوحدة على 

مبدأ الشراكة السياسية".
وأوض���ح أن العقب���ة الرئيس���ة للوص���ول 
إل���ى اتف���اق مصالح���ة هي أن فت���ح ترى 
أن "المصالح���ة فرص���ة للتف���رد بالق���رار 

الفلسطيني، وإخراج اآلخر الفلسطيني من 
المشهد الوطني، فحركة فتح تريد استمرار 

تفردها بالسلطة والمنظمة والقرار".
وأضاف أن " فتح تريد فقط إجراء انتخابات 
تش���ريعية، ورفضت تزامن االنتخابات مع 

الرئاسية والمجلس الوطني".
 وأشار إلى أن حماس وكل الفصائل تدعو 
إلى تجديد الشرعيات الفلسطينية كافة، 
فمن حق الش���عب اختيار من يمثلهم في 
المؤسسات القيادية المختلفة، وهذا ما ال 

تريده قيادة حركة فتح.
وتابع؛ "يوجد انقس���ام سياس���ي بين كل 
الفصائل من جه���ة، وحركة فتح من جهة 
أخرى التي تتمس���ك بالتنس���يق األمني، 
وحماس تعمل لتصويب السلطة ومسارها 

السياسي".

وأش���ار إل���ى أن حركت���ه عقدت سلس���لة 
اجتماع���ات في غزة م���ع الفصائل، وأجرى 
رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية 
عدة اتصاالت مع ق���ادة الفصائل لترتيب 
رؤي���ة مش���تركة لمواجه���ة التحدي���ات 
الت���ي تواج���ه القضي���ة، وإع���ادة ترتيب 
البيت الفلس���طيني، واالتف���اق على رؤية 
لعق���د انتخابات عامة على مبدأ الش���راكة 

السياسية.
وأك���د أن تعزي���ز المواق���ف الموحدة بين 
فصائل المقاومة هي إحدى استراتيجيات 

حركة حماس لبلورة رؤية وطنية موحدة.
وش���دد قاس���م على أن حركته ستواصل 
مس���اعيها في العمل المشترك واالنفتاح 
على الكل الوطني إلجبار حركة فتح للعودة 

إلى الصف الوطني.

رام الله/ االستقالل: 
فال رئيس نادي األس���ير ق���دورة فارس، إن األس���ير ماهر األخرس ن���ال حريته بصموده، 
ومواجهته ألخطر سياس���ات االحتالل التي ُيمارسها بحق أبناء شعبنا المتمثلة بسياسة 
االعتقال اإلداري الممنهج، والتي طالت على مدار سنوات االحتالل اآلالف، وما يزال االحتالل 
يعتقل في س���جونه قرابة )350( معتقاًل إداريًا، بينهم )3( أس���يرات. واعتبر فارس خالل 
تصريحات اذعية أن تحرر األس���ير ماهر األخرس هو انتصار لإلرادة الفلسطينية، ويعطي 
دالل���ة جديدة على أن اإلرادة الوطنية الفلس���طينية هي طريق االنتصار، وأن االس���تعداد 

للتضحية هو بداية هزيمة المحتل.
كما اعتبر أن تلك النماذج هي مؤشر يمكن استخدامه في صراعنا مع االحتالل وكيف يمكن أن نتقدم 
في مواجهة االحتالل، منوهًا إلى ضرورة الوحدة الوطنية في تحش����يد اإلرادة لتحويلها إلى طاقة عمل 
جماعي لنصرة كافة قضايانا وعلى رأسها قضية األسرى. ولفت إلى، أن المحرر ماهر األخرس في حالة 
ضع����ف ش����ديد ويعاني من مضاعفات صحية، موضح����ًا أن األطباء إنه يحتاج إل����ى أكثر من 100 يوم 

الستعادة عافيته، لكونه يعاني من ضعف في العضالت، وال يستطيع الوقوف على قدميه.

حماس: قدمنا مبادرات إلنجاز الوحدة وفتح تريد التفرد بالسلطة نادي األسير: ماهر األخرس يعاني ضعفًا 
شديدًا ويحتاج 100 يوم ليتعافى

غزة/ االستقالل: 
دعت فصائ���ل المقاومة في قطاع 
غزة إلى اصطفاف وطني وش���عبي 
وعربي واسالمي لوضع حد لمهزلة 
التطبي���ع والتنس���يق األمن���ي مع 
االحت���الل والت���ي تش���كل طعنة 
الفلس���طيني  الش���عب  ظهر  في 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية.

جاء ذل����ك في ختام لقاء دعت إليه 
حماس  اإلسالمية  المقاومة  حركة 
المقاومة  قيادة فصائ����ل  بحضور 
الفلسطينية ممثلة بحركة الجهاد 

اإلسالمي الجبهة الشعبية القيادة 
العامة، ومنظم����ة الصاعقة، ولجان 
المقامة الشعبية وحركة المقاومة 
الش����عبية وحركة األح����رار وحركة 
النض����ال  وحرك����ة  المجاهدي����ن 

الوطني.
وتش���اور المجتمع���ون ح���ول آخر 
وخاصة  السياس���ية  المستجدات 
بعد حوارات القاهرة لتثبيت موقف 

وطني موحد للمرحلة القادمة.
وثمن���ت فصائل المقاوم���ة دعوة 
حركة حماس والش���فافية في طرح 

تفاصي���ل مجري���ات الح���وار الذي 
دار بي���ن حركة فت���ح وحماس في 

القاهرة.
وأدان���ت اعالن قيادة الس���لطة عن 
عودة التنسيق األمني مع االحتالل 
وإعادة الس���فراء إلى دول التطبيع 

العربي.
ودعت فصائل المقاومة إلى العودة 
الفورية ع���ن العالقات مع االحتالل 
ف���ي الوق���ت ال���ذي يم���ارس فيه 
االحت���الل التغ���ول والقتل والضم 
وتدني���س المقدس���ات، وض���رورة 

المضي في تحقيق الوحدة الوطنية 
والشراكة الكاملة لمواجهة صفقة 

القرن والضم والتطبيع.
وحذرت فصائل المقاومة الس���لطة 
الفلس���طينية من فرض العقوبات 
على قطاع غزة وتحذر االحتالل من 
اس���تمرار الحصار أو تعميقه على 

قطاع غزة.
كما ثمنت موق���ف حركة المقاومة 
اإلسالمية حماس الملتزم بالثوابت 
المقاوم���ة ضد  ونه���ج  الوطني���ة 
الوحدة  االحت���الل وحرصها عل���ى 

ورؤيته���ا  وموقفه���ا  الوطني���ة 
بالشراكة الوطنية واجراء انتخابات 
الوطن���ي  المجل���س  متزامن���ة، 
والمجلس التش���ريعي والرئاس���ة 
وتش���كيل قيادة موحدة للمقاومة 

الشعبية.
المقاومة  فصائ���ل  واس���تهجنت 
رفض حركة فتح إج���راء انتخابات 
المجل���س الوطن���ي أواًل أو إجرائها 
اتف���اق 2019  وف���ق  أو  متزامن���ة 
واصراره���ا عل���ى ف���رض رؤيته���ا 

الخاصة على الكل الوطني.

فصائل المقاومة تدعو لوضع حد لمهزلة التطبيع والتنسيق األمني
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وكانت س���لطات االحت���ال الصهيوني قد افرجت، في س���اعة 
مبكرة من صباح أمس الخميس، عن األسير ماهر األخرس، الذي 
وصل إلى مستش���فى النجاح الجامعي بمدينة نابلس ش���مالي 
الضفة، بعد س���اعات من اإلفراج عنه, حيث تم تحويل األخرس 
إلى مستش���فى النجاح الستكمال عاجه، بعدما تضررت صحته 
بش���كل بالغ نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة 103 يوم  

احتجاجا ورفضًا العتقاله اإلداري.
وأوضح مدير مركز األسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، أن 
األسير ماهر األخرس اس���تطاع أن ينتصر على السجان بإرادته 

الصلبة وصبره، مضحيًا بكل شيء ألجل نيل حريته.

ك�شف الوجه احلقيقي للمحتل
وأشار حمدونة في حديثه ل� "االستقال"، إلى أن األسير األخرس 
استطاع أن يبرز قضية األسرى ويضعها في الواجهة من جديد 
، ويكشف للعالم انتهاكات االحتال الذي يدعي الديمقراطية 
واإلنس���انية والحفاظ على حقوق االنس���ان وهي كلها ادعاءات 
باطلة، مشيرًا إلى أن هناك العشرات بل المئات من األسرى ممن 
يخضع���ون للتعذيب والتنكيل في س���جون االحتال ظلمًا في 

تجاوز صهيوني خطير الدني حقوق االنسان.
وبين  أن الحركة األس���يرة عودتنا دائمًا أال تقف مكتوفة األيدي 
أمام ظلم السجان وإجراءاته القمعية، وأن تكون دائما خط الدفاع 
وعنص���ر المواجهة مع هذا الس���جان حتى ني���ل كافة الحقوق، 
وبالتحديد عندما يتعلق األمر باعتقال أس���ير دون توجيه الئحة 

اتهام ضده، كسيف مسلط على ابناء شعبنا وأسرانا. 
وب���ارك حمدون���ة لألس���ير األخ���رس ه���ذا االنتص���ار الجديد 
الذي يس���جله أس���رانا من داخل الس���جون، وكذل���ك إلى جميع 
المتضامنين والمساندين لألسير ماهر األخرس ولكل الداعمين 

لهذه  القضية اإلنسانية واألخاقية والوطنية.
انت�شار لكافة الأ�شرى

وفي ذات الس���ياق أكد الناطق اإلعامي في مؤسسة مهجة 

القدس للش���هداء واألس���رى والجرحى محمد الش���قاقي، 
أن األس���ير ماهر األخرس بانتصاره الي���وم يعزز الثقة لدى 
أس���رانا داخل الس���جون بأن فجر الحرية بات قريبًا، وأن هذا 
المحت���ل ما هو إال أوهن من بيت العنكبوت، وأنهم اليوم أو 
غدًا س���ينتزعون حريتهم من هذا المحتل انتزاعا وينعموا 

بحريتهم قريبًا.
وأضاف الش���قاقي ل�"االستقال"، أن االس���ير األخرس نجح من 
خاله إضرابه عن الطعام ف���ي فضح هذا االحتال، ونقل صوته 
وصوت كافة إخوانه األس���رى إلى كل أح���رار العالم بقضيتهم 
العادلة وما يعانونه يوميًا من ممارس���ات ال إنسانية وال أخاقية 

من قبل قوات االحتال الظالمة. 
وأوضح  أن هذا االنتصار ليس هو انتصار لألسير ماهر األخرس 
فحس���ب بل ه���و انتصار لكافة األس���رى داخل الس���جون، وهو 
انتصار لقضية األس���رى جمعاء وللقضية الفلس���طينية ولكل 
أحرار العالم والش���رفاء والداعمين والمناصري���ن الواقفين إلى 

جانب القضية الفلسطينية.
ولفت الش���قاقي إلى أن المقاومة الفلس���طينية كانت وال زالت 
وس���تبقى دومًا ال���درع الحامي والداع���م األول لكافة األس���رى 
وس���تكون دائمًا معهم وفي صفهم، مس���تذكرًا الرسائل التي 
بعثنها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد االسامي 

ورس���ائل أمينها العام زياد النخالة محذرًا سلطات االحتال بأي 
خط���ر يمس حياة األس���ير األخرس وأن المقاومة س���تكون لها 

كلمتها حال ذلك.
الإرادة طريق النت�شار

وبدوره قال رئيس نادي األس���ير قدورة فارس تحرر األسير ماهر 
األخرس هو انتصار لإلرادة الفلس���طينية، ويعطي داللة جديدة 
على أن اإلرادة الوطنية الفلس���طينية ه���ي طريق االنتصار، وأن 

االستعداد للتضحية هو بداية هزيمة المحتل.
وأضاف فارس ، أّن تلك النماذج هي مؤش���ر يمكن اس���تخدامه 
ف���ي صراعنا مع االحتال وكيف يمك���ن أن نتقدم في مواجهة 
االحت���ال. الوحدة الوطنية تحش���يد اإلرادة لتحويلها إلى طاقة 
عمل جماعي لنصرة كافة قضايانا وعلى رأس���ها قضية األسرى. 
ولفت إل���ى أّن المحرر ماه���ر االخرس في حالة ضعف ش���ديد 
ويعاني من مضاعفات صحية، واألطباء قالوا أنه يحتاج إلى أكثر 

من 100 يوم الستعادة عافيته.
وفي ختام حديثه قال فارس: "نحيي روح الثبات واالنتصار في 

روح المحرر ماهر االخرس، ونهنئه في هذا االنتصار".
يش���ار بأن األس���ير األخرس علق إضرابه المفت���وح عن الطعام، 
في السادس من ش���هر نوفمبر الجاري، بعد اتفاق مع االحتال 

يقضي باإلفراج عنه في ال� 26 من هذا الشهر.
واألخرس من بلدة س���يلة الظهر في جني���ن، اعتقل بتاريخ 27 
تم���وز 2020، وجرى نقله بع���د اعتقاله إل���ى معتقل “حوارة” 
وفيه ش���رع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل الحًقا إلى سجن 
“عوف���ر”، ثم جرى تحويل���ه إلى االعتق���ال اإلداري لمدة أربعة 

أشهر، وثبتت المحكمة أمر االعتقال الحًقا.
وخ���ال هذه المدة رفضت محاكم االحت���ال اإلفراج عنه رغم ما 
وص���ل إليه من وضع صحي حرج، وكذلك رغم كل الدعوات التي 
وجهتها مؤسسات دولية وحقوقية لإلفراج الفوري عنه، ووقف 

سياسة االعتقال اإلداري.

األخرس بعد انتزاع حريته:  انتصاري يحمل رسالة للعالم حول معاناة األسرى ويفضح جرائم االحتالل
ال�شتقالل/ خالد ا�شتيوي:

بع��د اإ�شراب��ه البطويل ع��ن الطعام  وال��ذي  ا�شتمر 
لأكرث م��ن 103 يوم، ا�شتطاع الأ�شري ماهر الأخر�س 
م�شلح��ة  اإدارة  عل��ى  جدي��دًا  انت�ش��ارًا  ي�شج��ل  اأن 

ال�شج��ون ال�شهيوني��ة الت��ي مل تتوق��ف يوم��ًا ع��ن 
�شيا�شاته��ا القمعي��ة واإجراءاته��ا التع�شفي��ة بح��ق 
الأ�ش��رى الفل�شطيني��ن. ومتك��ن الأ�ش��ري بانت�ش��اره 
يف ه��ذا الإ�ش��راب اأن يو�ش��ل  ر�شال��ة الأ�ش��رى  اإىل 

الع��امل باأ�ش��ره، ويك�ش��ف عم��ا يتعر�س ل��ه الأ�شرى 
الفل�شطيني��ن داخ��ل ال�شجون ال�شهيوني��ة من ظلم 
وقه��ر ب�ش��كل يوم��ي، دون اأدن��ى مراع��اة للحق��وق 

الإن�شانية و القوانن الدولية .

رام الله-غزة/ االستقال: 
أفرجت س���لطات االحتال اإلس���رائيلي أم���س الخميس، عن 
األسير الفلسطيني ماهر األخرس )49 عاًما(، وذلك بعد خوضه 
إضراًبا مفتوًحا عن الطعام داخل س���جون االحتال استمر 103 

أيام، احتجاجًا على اعتقاله اإلداري. 
وفور اإلفراج عنه، قال األخرس: "على الش���عب الفلسطيني أن 

يدافع عن نفسه وأال ينتظر من العالم رفع الظلم عنه".
وأضاف االخ���رس خال تصريح���ات متلفزة: "أش���عر بالنصر 
الكبير على أقوى قوة موجودة في الش���رق األوسط، وبصمودنا 

وتضحياتنا سننتصر ونعيش بحرية وكرامة".
كان األس���ير األخ���رس عّل���ق إضرابه ع���ن الطع���ام، قبل نحو 
ثاثة أس���ابيع بع���د اتفاق يقض���ي باإلفراج عن���ه اليوم )26 
نوفمبر/ تش���رين الثاني(، وعدم تجديد أم���ر اعتقاله اإلداري، 

حيث أمضى المدة المتبقية في مستشفى "كابان" . 
وف���ي حينه، وبناء على توجه اللجنة الوطنية العليا في الداخل 
المحتل والحركة األس���يرة والجه���ات المختصة، أمام الجهات 
اإلس���رائيلية صاحبة االختص���اص، تم االتفاق عل���ى االلتزام 
القطعي من س���لطات االحتال بإطاق س���راح األس���ير ماهر 
األخرس ي���وم 2020/11/26، وااللتزام المؤك���د بعدم تجديد 
اعتقال���ه اإلداري، حيث قضى المدة المتبقية حتى اإلفراج عنه 

اليوم بتلقي العاج في المستشفى.
وحقق األس���ير ماه���ر األخرس انتص���ارًا كبيرًا على الّس���جان 
واالحت���ال، ويأتي انتصاره مكمًا النتصارات س���ابقة حققها 
مناضل���ون آخرون ف���ي مواجهة سياس���ة االعتق���ال اإلداري 

التعسفّية. وُيش���ار إلى أن األسير األخرس )49 عامًا(، من بلدة 
سيلة الظهر في جنين، ش���رع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 

السابع والعشرين من تموز 2020، رفضًا العتقاله اإلداري.
ل الحقًا إل���ى االعتقال اإلداري أربعة أش���هر، وخال هذه  وح���وِّ
الم���دة رفضت محاكم االحتال اإلفراج عن���ه رغم ما وصل إليه 
م���ن وضع صحي حرج، وكذلك رغم كل الدعوات التي وجهتها 
مؤسس���ات دولية وحقوقية طالبت باإلفراج الفوري عنه ووقف 

سياسة االعتقال اإلداري.
وت���رى مراك���ز حقوقية أن السياس���ة التي تتبعها س���لطات 
االحتال في االعتقال اإلداري تقّوض جوهر المحاكمة العادلة، 
حيث يس���تند االعتقال إل���ى أمر إداري، دون حس���م قضائي، 

وبدون الئحة اتهام، وبدون محاكمة طبقًا للقانون الدولي.
ويعد االعتقال اإلداري اعتقاال تعس���فيا غير قانوني، يتنافى 
وأبسط المبادئ الدولية لحقوق اإلنسان ومعايير العدالة، ألنه 
اعتقال ب���دون تهمة، ومحاكمة المعتق���ل تع�تمد على ملف 

سري وأدلة سرية ال يمكن للمعتقل أو محاميه االطاع عليها.
من جانبه، قال "نادي األس���ير" الفلس���طيني، ف���ي بيان له، إّن 
"األس���ير األخرس وخال معركته واج���ه تعنتًا ورفضًا من قبل 
االحت���ال ومحاكمه باإلفراج عنه، رغم م���ا وصل إليه من وضع 
صح���ي حرج، ورغ���م كل الدعوات التي وجهتها المؤسس���ات 
الحقوقي���ة الدولي���ة، والفلس���طينية لإلفراج عنه، واس���تمر 
االحتال في احتجازه في مستشفى )كابان( اإلسرائيلي، منذ 

مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حتى لحظة اإلفراج عنه".
تقدمت حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين، بالتهنئة الحارة 

لألسير المحرر ماهر األخرس، ابن قرية سيلة الظهر في جنين، 
لمناس���بة اإلفراج عنه من س���جون االحت���ال، وانتصاره على 
السجان بعد خوضه إضرابًا عن الطعام تجاوز المائة يوم، رفضًا 

لسياسة االعتقال اإلداري.
وقالت الحركة في تصريح صحافي وصل "االس���تقال" نسخة 
عنه، إن معرك���ة العز والكرامة التي خاضه���ا المحرر األخرس 
بأمعائه الخاوية، لهي خير دليل على أن ش���عبنا الفلسطيني 
ال يقبل بالذل، وال يرضى العي���ش مكّبا بالقيود تلفه قضبان 
الزنازي���ن أو الحصار، وخير دليل على أن هذا الش���عب الصابر 
يت���وق للحرية والتخلص من االحت���ال الجاثم على صدره منذ 

عشرات السنين.
وباركت الحركة للش���عب الفلسطيني وألهلنا في جنين، حرية 
المجاه���د األخ���رس، كما أبرق���ت بالتحية والتهنئة ألس���رته 
ولزوجت���ه وألبنائه، مجددًة الش���كر والتقدير لكل من س���انده 

ووقف معه خال فترة إضرابه عن الطعام.
بدوره���ا تقدّم���ت فصائ���ل وطنية وإس���امية فلس���طينية 
ب�"التهنئ���ة الح���ارة"، من األس���ير المحرر ماه���ر األخرس، ابن 
قرية س���يلة الظهر في جنين، لمناسبة اإلفراج عنه من سجون 
االحتال، وانتصاره على السّجان بعد خوضه إضرابًا عن الطعام 

تجاوز ال� 100 يوم، رفضًا لسياسة االعتقال اإلداري.
وقال الناطق باس���م حركة المقاومة اإلسامية "حماس"، حازم 
قاسم "نبارك لألس���ير المحرر ماهر األخرس اإلفراج عنه امس 
من سجون االحتال بعد أن قدم نموذجًا في قدرة الفلسطيني 
عل���ى الصمود حتى تحقيق األهداف، وعن تضحية مس���تمرة 

حتى الحري���ة". وأضاف قاس���م في تصريح له: "كما كش���ف 
األس���ير المحرر األخرس عن عجز االحتال الصهيوني بكل ما 
يملك من أدوات بطش عن كس���ر إرادة فلسطيني أعزل إال من 

إيمانه بعدالة قضيته".
وهن���أت الجبه���ة الش���عبية لتحري���ر فلس���طين الش���عب 
الفلسطيني والحركة األسيرة بتنس���م األسير البطل األخرس 
َعّبق الحرية بعد ملحمة بطولية خاض خالها معركة اإلضراب 
المفتوح عن الطع���ام ألكثر من مائة ي���وم. وعدت الجبهة أن 
األس���ير البطل المحرر األخ���رس بصموده وبأمعائ���ه الخاوية 
وبحالة التضامن الش���عبية والدولية الواس���عة سجل انتصارًا 
جديدًا باسم الحركة األس���يرة ضد السجان اإلسرائيلي، حيث 
استطاع ورغم ما تعرض له من ممارسات وانتهاكات خطيرة أن 
يكسر من جديد المعادلة التي لطالما كان ينتهجها االحتال 
بحق الحركة األس���يرة ويسعى لتكريسها وفي المقدمة منها 

سياسة االعتقال اإلداري.
كما ش���ددت على أن معركة إس���ناد األس���رى بكافة األشكال 
وص���واًل لتحريرهم يجب أن تبقى عل���ى رأس أولويات الحركة 
الوطني���ة وأذرع المقاوم���ة، باعتبار أن ما يخوضه األس���رى من 
ماحم بطولية مستمرة ضد الس���جان اإلسرائيلي هي معركة 
الش���عب الفلس���طيني كله، م���ع أولوية مواجهة سياس���ات 
االعتقال اإلداري واإلهمال الطبي والعزل االنفرادي كونها أكثر 
ممارسات االحتال إجرامًا بحق األسرى. وعانق األسير األخرس 
الحرية بعد إفراج سلطات االحتال اإلسرائيلي عنه فجر اليوم 

الخميس. 

الجهاد: المعركة التي خاضها دليل على أن شعبنا ال يرضى العيش مكّبال

بعد 103 يوم إضراب: األسير ماهر األخرس ينتزع انتصاره من بين أنياب السجان
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذرت مؤسسة "القدس الدولية"، من مخطط 
"خطي����ر" ُيعد له م����ن دول عربي����ة، يعترف 
لالحتالل اإلس����رائيلي بسيادة شرعية ووالية 
دينية على المس����جد األقصى، على أس����اس 
ما يس����مى ب� "اتفاق أبراه����ام" )بين تل أبيب 
وأبوظبي والمنامة( وذلك ضمن "صفقة القرن" 
المزعومة، بدءا بتس����هيل دخول المطبعين 

العرب لألقصى.
جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة، أمس 
الخميس، تعليًقا على ما تناقلته وسائل إعالم 
عبرية مقربة من رئيس وزراء االحتالل بنيامين 
نتنياهو، تتحدث فيه عن اتفاق رباعّي أبرَمه 
ممثلون عن األردن والس����لطة الفلس����طينّية 
واإلم����ارات والبحرين، يقضي بتوفير الحماية 
عين الذين يرغبون ب� "زيارة" المس����جد  للمطبِّ
األقصى، عبر الس����ماح ل����ه بالدخول من أبوب 
األقصى التي تش����رف عليها دائرة األوقاف 
اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف في األردن. 

وقالت "القدس الدولية": "لس����نا مّمن يساِرع 
إل����ى تصدي����ق كّل م����ا ُينَش����ر ف����ي اإلعالم 
اإلس����رائيلّي، لكّن تطوراٍت متزامنًة حصلت 
تجعل المتابعين والمعنيين بشأن األقصى 
يتوّجس����ون من وجود احتماٍل حقيقّي إلبرام 

االتفاق المذكور".
وأش����ارت إلى أن التوجسات تأتي في الوقت 
الذي أعلنت فيه الس����لطة الفلسطينّية عودة 
عالقاتها وتنسيقها مع االحتالل اإلسرائيلّي، 
وإع����ادة س����فيرْيها إلى اإلم����ارات والبحرين، 
باإلضافة إلى تسريب معلومات عن زيارة قام 

بها نتنياهو للسعودية قبل أيام.

إال أن الالفت والمهم منها -بحس����ب "القدس 
الدولية"- تعليق وزارة الخارجية األردنية، على 
تلك األنباء، والتي وصفته بأنه "عام وموارب، 
وال يتضم����ن نفًيا صريًح����ا أو رفضها لها، بل 

كان هناك رفض عام لتغيير الوضع القائم".
وأش����ارت إل����ى أن ذلك ينطب����ق كذلك على 
تصري����ح مدي����ر عام أوق����اف الق����دس عزام 
الخطيب، التي قالت إنه "مثير للشك"؛ بعدم 
رفضه لالتفاق، واكتفائه بالقول أنه "لم تصله 

أّي معلومات رسمية بشأن االتفاق".

وفي ه����ذا الصدد، أكدت مؤسس����ة القدس 
والس����لطة  األردن  "مش����اركة  أّن  الدولّي����ة، 
المعلومات- في  -إْن صّح����ت  الفلس����طينّية 
عين العرب، وتوفير  تسهيل اقتحامات المطبِّ
الحماية له����م، ال تقّل خطورًة ع����ن التطبيِع 

نفسه".
وبّينت أن رفض اقتحامات الُمطبعين ال ينبع 
من البوابة التي يدخلون منها، )..( بل هو عائد 
إلى أنهم يدخلون األقصى على أساس اتفاق 

"أبراهام".

وأش����ارت إلى أن خطورة االتف����اق )أبراهام(، 
اعتراف����ه لالحتالل بس����يادة ش����رعية ووالية 
ديني����ة على األقص����ى، كما يعي����د تعريف 
المس����جد األقصى باعتباره المس����جد القبلي 
)ذا القب����ة الرصاصية( فقط، ويعّد س����احاته 
مفتوح����ة لص����الة اليه����ود، كم����ا يضف����ي 
المشروعية على اعتقال المرابطين وإبعادهم، 

والسماح بدخولهم كأي "زوار" إلى األقصى.
وش����ددت عل����ى أن االتف����اق المذك����ور، يعد 
"ش����راكة وتواطؤ في قبول كل هذه الشروط، 

وتحاي����ل مرف����وض على وعي المقدس����يين 
والفلسطينيين وكل العرب والمسلمين".

ونبهت إلى أن تسهيل اقتحامات المطّبعين 
للمس����جد األقص����ى، "تنفيذ عملّي مباش����ر 
لصفقة القرن الت����ي نّصت على إعطاء األردن 
ا للمس����جد األقصى في  ج س����ياحّيً دوَر المروِّ

اإلقليم".
وتوّقعت في هذا الصدد، أن يستعين األردن 
والسلطة بأطراٍف فلسطينّية لتوفير الحماية 
للمطبعي����ن الذين يقتحمون األقصى، مبينة 
أن ذل����ك رجع "لعدم رغبة المطبعين ودولهم 
بالظه����ور ف����ي مش����هِد المحتمي بش����رطة 
االحتالل اإلس����رائيلي للدخول إلى األقصى؛ 
فه����ذا يحرجهم في ظّل اإلج����راءات والقيود 
الجائرة التي تفرضها سلطات االحتالل على 

رّواد األقصى من الفلسطينيين". 
وأكدت "القدس الدولي����ة" أن تطور األحداث 
يؤكد ضرورة التمس����ك بالمواق����ف الثابتة، 
مش����كوًكا  كان  اجته����ادات  ع����ن  والبع����د 
بصحتها من البداية، وال سيما الدعوات التي 
قادته����ا أنظمة عربية بالتعاون مع الس����لطة 
الفلس����طينية، إلى زيارة الق����دس واألقصى 
بوصفه����ا )زي����ارة للس����جين وليس����ت دعًما 

للسجان(".
وأش����ارت إلى أن تلك االجته����ادات "انقلبت 
إلى إهداء س����كيٍن للس����جان، ومّد اليد معه 
لذبح الس����جين وطمس هوية األقصى، وقد 
ُأطِلقت ه����ذه الدعوات في حينه زوًرا وإيهاًما 
بأنه����ا دعٌم للرب����اط، فها ه����ي تنقلب اليوم 
خنًقا للمقدسيين وش����راكة مع االحتالل في 

حبسهم واعتقالهم وتقويض إرادتهم". 

»القدس الدولية«: مخطط »خطير« يعترف بسيادة االحتالل على األقصى

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس الخميس، حملة 
اعتقاالت واسعة طالت 18 مواطنا من الضفة، غالبيتهم 
من قرية كوبر، فيما اندلع اشتباك مسلح مع االحتالل في 

بلدة قباطية بجنين.
فف����ي رام الل����ه، اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، 7 
مواطني����ن من كوبر ش����مال غرب رام الل����ه، وهم: باجس 
البرغوث����ي، وس����ليمان كنعان، وعلي كنع����ان، وابراهيم 
عفيف البرغوثي، ومحمود أحمد شنان، وعلي أحمد شنان، 

وجاد الله أحمد أبو الحاج.
كما اعتقلت قوات االحت����الل مواطنين من قرية المغير 
شمال شرق رام الله، وهما: أحمد حازم نعسان )38 عاما(، 
وعماد رضا أبو عليا )27 عاما(، والمواطن يوس����ف مرعي، 

بعد ان داهمت منزله في بلدة بيرزيت، شمال رام الله.
وفي قلقيلية، اعتقلت قوات االحتالل الشاب عالء ابتلي، 

بعد أن داهمت منزله في مدينة قلقيلية.
وفي جنين، اندلع اشتباك مسلح في أعقاب اقتحام قوات 

االحتالل بلدة قباطية قضاء جنين، ودهمت خاللها عددا 
من المنازل.

وأفادت مص����ادر محلية بإطالق نار كثي����ف تجاه قوات 
االحتالل التي اقتحمت البل����دة، وعلى الطريق االلتفافي 

المحاذي للبلدة.
وفي الس����ياق ذاته، اقتحمت ق����وات االحتالل عددا من 

المنازل ألسرى محررين، تم التحقيق معهم ميدانيا.
وقالت مص����ادر محلي����ة أن االحتالل اس����تهدف منازل 
نشطاء في حركة حماس وجّلهم أسرى محررون، ومنهم 
ثامر س����باعنة، والمهندس الداعية الشيخ علي أبو الرب، 

والشقيقان همام وعوني كميل.
واقتحمت قوة لالحتالل بلدة عرابة قضاء جنين، واعتقلت 
الش����اب قيس أبو صالح، والش����اب أيس����ر محمد نواف، 
محمد رسالن العارضة، وذلك بعد دهم وتفتيش منازل 

ذويهما.
واقتحمت قوات االحتالل بلدة جبع قضاء جنين منتصف 
الليلة قبل الماضية، وأجرت دورياتها في ش����وارع البلدة، 

وسط عمليات دهم وتخريب وإرهاب للمواطنين، دون أن 
يبلغ عن اعتقاالت.

ودهمت قوات االحتالل منزل ذوي األسيرين الشقيقين 
س����اري وعبيدة مجيد فشافشة، وفتحي كنعان في بلدة 

جبع وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل الش����اب علي جواد 
عطاونة )23 عاما(، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتش����ته 

وعبثت بمحتوياته، في بلدة بيت كاحل شمال الخليل.
وفي بيت لح����م، اعتقلت قوات االحتالل، الش����اب احمد 
محم����د ج����الل )20 عاما(، بع����د أن داهمت من����زل والده 

وفتشته، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء امس الخميس، 
ش����ابين مقدسيين من باب المجلس أحد أبواب المسجد 

األقصى.
وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت الشابين 
المقدسيين محمود وإسماعيل القاضي في منطقة باب 

المجلس أحد أبواب المسجد األقصى بالقدس المحتلة.

كما وذكرت مصادر محلي����ة أن قوات االحتالل اقتحمت 
منزل الشهيد نور شقير في بلدة سلوان بالقدس، والذي 

استشهد -أول أمس- برصاص االحتالل.
واستشهد -أ األربعاء- الشاب المقدسي نور جمال شقير 
)37 عامًا( من س����كان حي وادي الربابة في بلدة س����لوان 
جنوب المسجد األقصى المبارك، متأثرًا بإصابته برصاص 

قوات االحتالل على حاجز الزعيم.
وكان جن����ود االحتالل أطلقوا الرصاص على المركبة التي 
يستقلها الش����اب ش����قير بزعم محاولة تنفيذه عملية 

دهس على الحاجز.
ويواصل االحتالل حم����الت االعتقال والدهم والتفتيش 
اليومي����ة، ويتخلله����ا إرهاب الس����كان وخاصة النس����اء 
واألطف����ال، ويندل����ع على إثره����ا مواجهات مع الش����بان 

الفلسطينيين.
وصع����دت قوات االحتالل من عملي����ات مداهمة المنازل 
وتفتيش����ها وتخريب محتوياتها، حي����ث طالت )159( 

منزال، مقابل )94( منزال ُدهمت الشهر السابق.

اشتباك مسلح في قباطية.. االحتالل يعتقل 18 مواطنًا بالضفة 

الداخل المحتل/ االستقالل: 
يته����دد خطر اإلغ����الق والهدم واإلخالء عش����رات 
المحال التجارية في طمرة إثر إخطارات أصدرتها 
الوح����دة الُقطرية إلنفاذ قواني����ن التنظيم والبناء 
التابعة لوزارة المالية االس����رائيلية ، حديثا، وذلك 
بحجة استخدام األرض بشكل غير قانوني والبناء 

دون ترخيص.
تقع غالبية المحال التجارية على الشوارع الرئيسة 
للمدينة، وأمهلت سلطات االحتالل أصحاب المحال 
التجارية لمدة س���بعة أش���هر لتنفيذ أوامر اإلخالء 

والهدم، وهددت بأنه من لم يلتزم باألوامر سيغرم 
إداريًا ب�300 ألف شيكل، وكذلك غرامة قدرها 1400 
شيكل مقابل كل يوم استعمال بعد المدة المحددة.

وقال صاحب محال تجارية تقع على الشارع الرئيس 
لطمرة، خير ياس���ين، ل�«عرب 48« إن »إغالق المحال 
أو هدمه���ا سيتس���بب بإغالق مص���ادر رزق لمئات 
العائ���الت في طمرة. هذه المح���ال قائمة منذ أكثر 
م���ن 20 عاما، أقيم���ت دون ترخيص لي���س بدافع 
مخالفة القانون إنما كنتيج���ة لعدم توفر إمكانية 
تخطيطية وقانونية الستصدار تراخيص بناء على 

هذه األراضي«.
أكد أنه »توجهنا لبلدية طمرة بالمس���اعدة إلدخال 
المنطقة إلى مس���طح البناء للمدينة، ولكن لم نتلق 

إجابات من البلدية«.
وأضاف أنه »من الظلم أن يعاقب المواطن كنتيجة 
لتقصي���ر وإهم���ال مؤسس���ات الدول���ة المتمثل 
بالمماطلة في التخطيط الهيكلي والمصادقة عليه 
في المجتمع العربي. أستغرب كيف تفكر السلطات 
بإغالق مصالح تجارية في ظ���ل األزمة االقتصادية 

التي يشهدها العالم منذ مطلع 2020«.

خطر اإلخالء والهدم يتهدد عشرات المحال التجارية في طمرة بالداخل المحتل 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت وسائل إعالم عبرية، امس الخميس، إن الحكومة اإلسرائيلية، تعمل على وضع خطة 

لشرعنة كافة البؤر االستيطانية العشوائية بالضفة الغربية، قبل انتهاء فترة ترمب.
ونقل موقع "واال" العبري، عن وزير االستيطان تساحي هنغبي قوله: "إن الحكومة تعمل على 
بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر االستيطانية العشوائية في الضفة، قبل انتهاء فترة ترمب". 
وبحسب الموقع، أشار الوزير هنغبي في خطاب له بالكنيست، بعد البدء بجمع تواقيع وزراء 
الحكومة، على عريضة تطالب بالعمل على شرعنة البؤر االستيطانية العشوائية في الضفة، 

إلى أنه سيقدم قريبا خطة بهذا الخصوص من أجل المصادقة عليها.

حكومة االحتالل تسعى لوضع 
خطة لشرعنة البؤر االستيطانية 
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية 

املو�صوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي �صادرة 
عن حمكمة ال�صيخ ر�صوان ال�صرعية 

إل����ى المدعى عليه/ صقر فرحان هاش����م أبو نحل من بربرة وس����كان البريج التل األخضر قرب 
مس����جد التقوى واألمن الوطني سابقًا ومجهول محل اإلقامة في جمهورية مصر العربية اآلن، 
ُنبلغ����ك بأنه تم الحكم من قب����ل المحكمة للمدعية روزان نصر الل����ه محمد أبو نحل من بربرة 
وسكان الش����يخ رضوان في القضية أس����اس 1216 / 2019م وموضوعها دعوى اثبات طالق 
بثب����وت طلقة واحدة رجعية بع����د الدخول آلت إلى طلقة بائنة بينون����ة صغرى بعد الدخول 
بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2020/6/22م وعليها العدة الش����رعية وال يحق لك ارجاعها إلى 
عصمتك الشرعية إال بمهر وعقد جديدين ولها الحق بالتزوج بمن تشاء من المسلمين األكفاء 
بعد انقضاء عدتها الشرعية، وقد عادت هذه القضية من مقام محكمة االستئناف الشرعية 
مصدقة الحكم بتاريخ 2020/11/24م حكمًا قاباًل للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية. لذلك 

جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 11 / ربيع آخر 1442 ه� وفق 2020/11/26م

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

 رام الله / االستقالل:
األس����رى  ش����ؤون  هيئ����ة  قال����ت 
والمحررين، إن معاناة األس����رى في 
تشتد  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون 
وتتج����دد، مع دخول فصل الش����تاء 
بس����بب نقص المالبس الش����توية 
واألغطي����ة، وع����دم توف����ر أجه����زة 
التدفئ����ة ف����ي كثير من الس����جون 

ومراكز التوقيف والتحقيق. 
وأوضح����ت الهيئ����ة في بي����ان لها، 
امس الخميس، أنه م����ع بدء دخول 
فصل الش����تاء، وانخف����اض درجات 
الحرارة، يعاني األس����رى من نقص 
في المالب����س واألغطية والبطانيات 
الشتوية، خاصة المعتقلين حديثا، 
إذ يق����وم األس����رى المتواجدون في 
األقس����ام األخرى على مساعدتهم، 
وتقديم ما يلزمهم، ما يتس����بب في 

نقص حاد بالمالبس واألغطية.
وأش����ارت إل����ى أن المعان����اة تزداد 
ف����ي مراك����ز التوقي����ف الحديدية 
"الكرفان����ات"، كما في مركز توقيف 
ح����وارة، وف����ي الس����جون التي تقع 
في المناط����ق الصحراوية "كالنقب، 

ونفحة، وبئر الس����بع، وريمون"، نظرا 
لألجواء الباردة التي تسود المناطق 

التي توجد بها هذه السجون.
ولفتت الى أن إدارة س���جون االحتالل 
ُتمعن في سياس���ة "االستهتار بحياة 
األس���رى وفرض ظروف حياتية صعبة 
عليهم، والتنكيل بهم في تفاصيلهم 

اليومي���ة كاف���ة، ضاربة  المعيش���ية 
بعرض الحائط مبادئ حقوق اإلنس���ان 

والقوانين والمواثيق الدولية".
وطالبت الهيئة، المؤسسات الدولية 
والحقوقي����ة وعلى رأس����ها الصليب 
األحمر الدولي، بضرورة الضغط على 
س����لطات االحتالل وإدارة سجونها، 

لتوفير مستلزمات األسرى الشتوية 
من مالب����س وأغطية في ظ����ل البرد 
الق����ارس، مع دخول فصل الش����تاء، 
وفي ظ����ل وق����ف زي����ارات األهالي 
لذويه����م، وع����دم قدرته����م عل����ى 
إدخال األموال الى حس����اباتهم في 

"الكانتينا" بحجة جائحة "كورونا".

هيئة األسرى: فصل الشتاء معاناة تتجدد وتشتد على األسرى

القاهرة / االستقالل: 
أدانت جامع���ة الدول العربية، ممارس���ات ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، وانتهاكاتها ضد المرأة الفلسطينية، وعنفها 
الممنه���ج وواس���ع النطاق بحقه���ا، خاصة م���ا تتعرض له 

األسيرات القابعات في سجون االحتالل.
ودعا األمين العام المس���اعد لش���ؤون فلس���طين واألراضي 
العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح 
له، أمس الخميس، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف 
ضد النس���اء، المؤسس���ات الدولية الحقوقية واإلنس���انية، 
خاصة التي تعنى بقضايا المرأة، للتدخل من أجل وقف هذه 
الممارس���ات، خاصة بحق األس���يرات ووضع حد لمعاناتهن 
المس���تمرة، والعمل على إطالق س���راحهن، وتوفير الحماية 

لشعبنا الفلسطيني.
وق���ال إن هذا الي���وم يمر على العالم، والمرأة الفلس���طينية 
م���ا تزال تعنف من قبل س���لطات االحتالل، وتتعرض لكافة 

أش���كال االضطه���اد والتنكي���ل والقتل العم���د واالعتقال 
والحرمان من أبسط حقوقها بالوصول إلى المرافق الصحية، 
لتلقي الخدمات الوقائي���ة والعالجية خالل جائحة »كورونا« 
بسبب الحواجز العسكرية المقامة على األرض الفلسطينية 
المحتلة، ناهيك عن جرائم المستوطنين بحقها، بما يخالف 

أحكام القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف ان مكافحة العنف ضد المرأة ال تنفصل عن مكافحة 
بالش���عب  والتنكيل  االس���تعماري  االحتالل واالس���تيطان 
وحرماته من حقوقه وحرياته التي نصت وكفلتها المواثيق 
والقوانين الدولية كما الش���رائع الس���ماوية والتش���ريعات 

الوطنية، وهذه الحقوق غير القابلة للتصرف.
وأش���اد أبو علي، بالدور الري���ادي والنضالي للم���رأة العربية 
والفلس���طينية بصفة خاصة، وصموده���ا وتضحياتها وما 
حققت���ه من إنج���از لحماية حقوقه���ا، بما يع���زز من دورها 

المحوري في بناء المجتمع.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
امس الخمي���س، »إننا نتحرك بس���رعة قصوى نحو عصر 

جديد يغير الشرق األوسط، ومستقبل شعوبنا«.
وأضاف نتنياهو، خالل مراس���م استقبال أول رحلة جوية 
قادمة لش���ركة »فالي دبي« التي حّطت في مطار اللد، أن 
»هذا ليس تغيرا بوضع إسرائيل فقط، وإنما بتغيير وضع 
اإلم���ارات والبحرين أيضا. واإلعفاء من تأش���يرات الدخول 

سيسمح بفتح هائل للتجارة واالقتصاد والسياحة«.
تاب���ع نتنياهو »بتنا نحلق فوق الس���عودية، وهذا تغيير 
مبارك. وأتوقع أن تس���تمر دائرة التطبيع باالتساع. وأقول 
هذا بثقة كبيرة، وال ش���يء مؤكدا لكني أقدر أننا س���نرى 
دوال أخ���رى تنضم إلى هذه الدائ���رة. وما نفعله اليوم هو 
أمر تاريخ���ي. رحلة جوية تجارية من دبي إلى إس���رائيل 
وليس���ت األخيرة. وسنفتح عش���رات الرحالت الجوية في 

كال االتجاهين، وهذا ال يغير مس���تقبل دولة »إسرائيل« 
والشرق األوسط فقط، وإنما حاضرها أيضا«.

وأعلنت شركة »فالي دبي« في وقت سابق من هذا الشهر 
أنها ستبدأ رحالتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب، اعتباًرا 
من 26 تش���رين الثاني/ نوفمبر الجاري، وستقوم الشركة 
اإلماراتية الناقلة بتش���غيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة 

في األسبوع بين مطاري دبي الدولي وبن غوريون.
وتط���رق نتنياه���و، إلى األزمة في حكومت���ه، وهدد حزب 
»كاح���ول الفان« برئاس���ة وزي���ر الحرب، بين���ي غانتس، 

بالتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وق���ال نتنياهو إنه »إذا رأينا توجها آخر من جانب كاحول 
الفان وتعاونا بدال حكومة داخل حكومة، فس���نتمكن من 
العمل س���وية. وإذا لم يحدث هذا، فإنه س���يقود ألسفي 
إل���ى انتخابات. وأفّضل أن نكون موحدين وننش���غل في 

جلب السالم«

رام الله/ االستقالل: 
فال رئيس نادي األس���ير قدورة فارس، إن األس���ير ماهر األخرس نال حريته 
بصم���وده، ومواجهته ألخطر سياس���ات االحتالل التي ُيمارس���ها بحق أبناء 
ش���عبنا المتمثلة بسياس���ة االعتقال اإلداري الممنهج، والتي طالت على مدار 
س���نوات االحتالل اآلالف، وما يزال االحتالل يعتقل في س���جونه قرابة )350( 

معتقاًل إداريًا، بينهم )3( أسيرات.
واعتب����ر فارس خالل تصريح����ات اذعية أن تحرر األس����ير ماهر األخرس هو 
انتصار لإلرادة الفلس����طينية، ويعطي دالل����ة جديدة على أن اإلرادة الوطنية 
الفلسطينية هي طريق االنتصار، وأن االستعداد للتضحية هو بداية هزيمة 

المحتل.
كما اعتبر أن تلك النماذج هي مؤشر يمكن استخدامه في صراعنا مع االحتالل 
وكيف يمك���ن أن نتقدم في مواجه���ة االحتالل، منوهًا إلى ض���رورة الوحدة 
الوطني���ة في تحش���يد اإلرادة لتحويلها إلى طاقة عم���ل جماعي لنصرة كافة 

قضايانا وعلى رأسها قضية األسرى.
ولف���ت إل���ى، أن المحرر ماهر األخرس ف���ي حالة ضعف ش���ديد ويعاني من 
مضاعف���ات صحي���ة، موضح���ًا أن األطباء إن���ه يحتاج إلى أكثر م���ن 100 يوم 
الس���تعادة عافيت���ه، لكونه يعاني م���ن ضعف في العضالت، وال يس���تطيع 

الوقوف على قدميه.

نادي األسير: ماهر األخرس 
يعاني ضعفًا شديدًا 

ويحتاج 100 يوم ليتعافى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكر موقع "واال" العبري، أن القيادة السياسية 
في إسرائيل أصدرت خالل األسابيع األخيرة 
تعليم���ات للجي���ش ب���أن يكون مس���تعًدا 
لس���يناريو القيام بأي نش���اط أمريكي ضد 
إيران قبل انتهاء والي���ة الرئيس األمريكي 
دونال���د ترام���ب، وذلك نقاًل عن مس���ؤولين 

سياسيين مطلعين على الموضوع.
وأضاف الموقع، أن هذه التعليمات للجيش 
لم تصل لهم بس���بب معلومات أو تقديرات 
ان ادارة ترامب س���تقوم بعملية ضد ايران، 
إنما بس���بب الفترة الحساسة خالل األسابيع 
حت���ى اس���تبدال اإلدارة األمريكي���ة في 20 

كانون أول/ يناير.
وأشار الموقع إلى أن وزير الجيش اإلسرائيلي 
بين���ي غانتس تح���دث خالل األس���بوعين 
األخيري���ن مرتين م���ع القائم بأعم���ال وزير 

الدف���اع األمريكي كريس���توفر ميل���ر، الذي 
اس���تبدل الوزي���ر مارك اس���بر ال���ذي اقاله 

الرئيس األمريكي بعد أيام من االنتخابات.
ومن جهتهم، قال مس���ؤولون إسرائيليون: 
إن هذه المحادثات تمحورت حول الموضوع 
اإليران���ي، الوض���ع ف���ي س���وريا، ومذك���رة 
التفاهمات األمنية بين "إسرائيل" والواليات 

المتحدة.
وأضاف المسؤولون أنه لو عملت إدارة ترامب 
ضد إيران فإن "إس���رائيل " س���تتلقى إنذاًرا 
مسبًقا. ومع ذلك، بس���بب حالة عدم اليقين 
الكبي���رة، صدرت أوامر للجي���ش بالتأكد من 
اآلن أن تكون سلسلة من األنظمة في كفاءة 

عالية.
وبحسب المسؤولين فإن "إسرائيل" تخشى 
في حال هجوم أمريكي، أن يقوم اإليرانيون 
برد عس���كري ضد "إسرائيل" بصورة مباشرة، 

عن طري���ق المجموعات المس���لحة الموالية 
إليران في سوريا أو حزب الله في لبنان.

ُيش���ار إلى أنه في األس���بوع الماضي أفادت 
صحيف���ة "نيوي���ورك تايم���ز" أن الرئي���س 
األمريكي دونالد ترامب عرض أمام مسؤولين 
ف���ي اإلدارة األمريكي���ة إمكاني���ة مهاجمة 
منشأة إيران المركزية لتخصيب اليورانيوم 

في نطنز.
وجاءت تصريحات ترامب خالل جلس���ة في 
الغرف���ة البيضاوية بع���د اطالعه على تقرير 
الوكال���ة الدولية للطاق���ة النووية ومفاده أن 
إيران زادت بش���كل كبير كمي���ة اليورانيوم 

المخصب المتوفر بين يديها.
ووفًق���ا للتقري���ر، فإن نائ���ب الرئيس مايك 
بين���س، وزي���ر الخارجي���ة ماي���ك بومبي���و 
ومسؤولين في اإلدارة قالوا للرئيس إن األمر 

سيؤدي إلى تصعيد إقليمي.

الجامعة العربية تدعو لوقف انتهاكات 
االحتالل بحق األسيرات في سجون االحتالل

نتنياهو: نتحرك بسرعة قصوى نحو 
عصر جديد يغير الشرق األوسط

»إسرائيل« تطلب من جيشها التأهب ألي نشاط أمريكي ضد إيران
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غزة/ االستقالل: 
نظم���ت جامع���ة اإلس���راء – غزة، 
األربع���اء، لقاًء عبر تقني���ة الزوم 
جمع الباحثين ورؤس���اء الجلسات 
والمعقبي���ن عل���ى البح���وث في 
المؤتم���ر الذي تنظم���ه الجامعة 
بعنوان "منظمة التعاون اإلسالمي 
والقضية الفلسطينية"، بالتعاون 
مع الجامع���ة الوطنية الماليزية - 
ماليزيا، ومركز المنارة للدراس���ات 
واألبحاث - المغرب، والمزمع عقده 
ف���ي األول والثاني من ديس���مبر 

القادم.
وافتت���ح اللقاء رئي���س المؤتمر 
د. عالء مطر عمي���د كلية العلوم 
اإلنس���انية، مرحًب���ا بالباحثي���ن 
ورؤس���اء الجلس���ات والمعقبين 
على البحوث من داخل فلسطين 
وخارجه���ا، مثمًن���ا جهوده���م 
الفاعلة في إنجاح المؤتمر.  وأكد 
على أهمية االلتزام بجدول أعمال 
المؤتمر وآليات إدارة الجلس���ات 
وعرض البحوث والتعقيب عليها 

بما يحقق األهداف المرجوة.
وأش���ار د. مطر إل���ى )39( باحًثا 
محلي���ًا ودولًي���ا يش���اركون في 
المؤتمر وسيعرضون )24( بحًثا 
خالل الجلسات العلمية الخمسة 
للمؤتمر، الفًتا إلى أنه س���تكون 
هناك جلس���ة ختامي���ة لعرض 

التوصيات التي من ش���أنها أن 
تضع تصور ش���امل حول آليات 
التعاون  منظم���ة  دع���م  تعزيز 

اإلسالمي للقضية الفلسطينية.
م���ن جانبه أثن���ى رئيس اللجنة 
العلمية د. رضوان العنبي رئيس 
مركز المنارة للدراسات واألبحاث 
– المغرب، على جهود الباحثين 
المشاركين في المؤتمر، متوجًها 
بالش���كر ألعضاء اللجنة العلمية 
الذي���ن حكموا البح���وث بعناية 
لضم���ان تميزه���ا العلم���ي بما 

يحقق األهداف المرجوة منها.
وأك���د د. العنب���ي أن اللقاء يأتي 
في سياق اس���تكمال الترتيبات 
الخاصة بالمؤتمر المزمع تنظيمه 
بمدينة غ���زة الحبيبة، مثنًيا على 
طبيعة النقاش المثمر للحاضرين 
والذي من ش���أنه المساهمة في 
إنجاح المؤتمر وتجويد مخرجاته.

الحضور  ق���دم  م���ن جهته���م 
شكرهم العميق لجامعة اإلسراء 
وش���ركائها عل���ى تنظيمه���م 
الفرصة  وإتاحته���م  للمؤتم���ر 

لاللتق���اء بكوكب���ة م���ن العلماء 
والباحثين الذي���ن يمثلون عدد 
كبي���ر من ال���دول ح���ول العالم، 
معبرين عن س���عادتهم الغامرة 
إلتاحة الفرصة لهم للمش���اركة 
في ه���ذا المؤتم���ر المهم الذي 
الفلس���طينية  الحق���وق  يدعم 
وع���ن  العادل���ة،  وقضيته���م 
أمله���م أن تكون مش���اركتهم 
فاعلة ف���ي تعزي���ز دور منظمة 
التعاون اإلس���المي في القضية 

الفلسطينية.

جامعة اإلسراء تنظم لقاءًا تحضيرًا لمؤتمرها الثالث عشر 
بعنوان »منظمة التعاون اإلسالمي والقضية الفلسطينية«

دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء 
 لدى حمكمة بداية غزة

  يف الطلب رقم 2020/1265
 يف الق�سية احلقوقية رقم 2016/539

المس���تدعية / بديعة عبد الرحمن هاشم غزال , سكان غزة الدرج بجوار 
مدرسة التفاح .   وكيلها المحامي / محمد خميس القديري

المستدعى ضده / -1 عبد الرحمن رياض عبد الرحمن غزال , باألصالة عن 
نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده رياض غزال , سكان النصيرات 

شارع الدعوة بجوار مسجد الدعوة .
-2 محم����د زكريا غزال باألصالة عن نفس����ه وباإلضافة لباقي ورث����ة وتركة والده زكريا 
غزال ) وكيل رياض غزال بموجب وكالة عامة ( , سكان التفاح بجوار منتزه المحطة .

 الحكم : حكمت المحكمة بتنفيذ عقد اتفاق على بيع ارض المؤش���ر عليه 
بالمبرز م/1 تنفيذا عينيا وذلك بشطب ما مساحته )142متر مربع ( من ارض 
القس���يمة رقم )80( من القطعة رقم )719( اراضي غزة – التفاح عن اس���م 
مورث المدعى عليه االول / رياض عبد الرحمن هاشم غزال وتسجيلها باسم 
المدعية / بديعة عبد الرحمن هاش���م غزال واشعار دائرة تسجيل االراضي 
) الطاب���و( بذلك عل���ى ان تتحمل المدعية الرس���وم والمصاريف القانونية 

وأتعاب المحاماة . حكما صدر وأفهم علنا في : 2018/4/29م

قا�سي بداية 
خليل عا�سور البط�س

و�سل تبليغ 
ال���ى المدعى عليهم / -1 عبد الرحمن رياض عبد الرحمن غزال , باألصالة 

عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده رياض غزال 
-2 محم���د زكريا غزال باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباقي وتركة والده 
زكري���ا غزال ) وكيل رياض غ���زال بموجب وكالة عامة ( , نبلغكم بالحكم 

الصادر ضدكما لصالح المدعية / بديعة عبد الرحمن هاشم غزال .
وليكن بعلمك ان المدعية ستلجأ الى اتخاد االجراءات القانونية لتنفيذ 

الحكم بحقك بعد مضى المدة القانونية لالستئناف حسب األصول .

    رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
   عمار قنديل

غزة/ االستقالل: 
قال نائ����ب رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلس����طينيين "األونروا"، عبدالعزيز 
أبوس����ويرح، امس الخميس: "إن المف����وض العام، فيليب 
الزارين����ي، أكد لنا ب����أن األزمة المالية مازال����ت قائمة وربما 

سيتخذ قرارات صعبة.
وأوضح أبو س����ويرح، ف����ي حديث إلذاعة ص����وت القدس: 
"باألمس كان لن����ا لقاء مع المفوض الع����ام "لألونروا" بعد 

زيارته للقطاع, التي ستنتهي اليوم".
وأضاف: "قمنا بإرسال رسائل واضحة بأن رواتب الموظفين 

غير قابلة للتجزئة، وتأجيلها أو تأخيرها أمر مرفوض".
وتاب����ع: "حالًيا نتواصل مع المؤتمر الع����ام و الذي يضم 7 

اتحادات على مستوى الوطن والشتات".
وزاد قائاًل: "من المحتمل أن يكون تأخير أو تجزئة لرواتب 
الموظفين في حال لم تستلم األونروا دعم إضافي لتمويل 

العمليات في شهر نوفمبر وديسمبر".
واس����تكمل: "نحن نطالب بأن تكون موازنة األونروا موازنة 

ثابتة ومستديمة كباقي المؤسسات الدولية األخرى".
ولفت إلى أن المؤشرات الحالية هي تطبيق قرار التقليص, 
لك����ن نحن في النقابات واالتح����ادات لن نرضى بتطبيقه, 
وفي حال تم تنفيذه س����نتخذ إجراءات تصعيدية لرفض 

القرار.
ومخت����م حديثه بالق����ول: "ن����درك ما يقوم ب����ه االحتالل 
والواليات المتحدة من حم����الت التحريض على عدم دعم 
األونروا وإعادة النظر في هوية الالجئ الفلس����طيني, لكن 
األونروا وجدت إلغاثة وتش����غيل الالجئين حتى عودتهم 

وأخد حقوقهم".

اتحاد الموظفين: المفوض 
العام »لألونروا« أخبرنا بأنه 

ربما يتخذ قرارات صعبة

غزة/ االستقالل: 
أك����دت بلدية غزة  أمس الخميس أنها بحاجة 
لتوفي����ر كميات م����ن الوقود تكف����ي للعمل 
الس����يما خالل المنخفض����ات الجوية وحاالت 

الطوارئ التي تتعرض لها المدينة.
وأوضح����ت البلدي����ة ف����ي بي����ان له����ا تلقت 
"االس����تقالل" نس����خة عنه أن نق����ص الوقود 
الالزم لعمل البلدية س����يؤدي إلى تراجع كبير 
في مستوى الخدمات األساسية التي تقدمها 

البلدية للمواطنين في المدينة.
وقالت إن كمية الوقود المتوفرة حاليًا ال تزيد 
عن 3000 لتر وهي كمية قليلة ال تكفي للعمل 
الس����يما في أوقات الط����وارئ والمنخفضات 
الجوية التي تحتاج فيها البلدية لكمية أكبر 
نس����بيًا، بس����بب العمل المتواصل على مدار 

الس����اعة في تقديم الخدمات وتصريف مياه 
األمطار.

وأهاب����ت البلدي����ة بالمواطنين ف����ي المدينة 
الس����يما فئ����ة المقتدرين بضرورة تس����ديد 
فاتورة الخدمات أو جزء منها واالس����تفادة من 
التس����هيالت المالية الت����ي تقدمها البلدية 
للمواطني����ن لتمكنيه����ا من االس����تمرار في 
تقديم الخدمات األساس����ية ومساعدتها في 

تجاوز األزمة.
وشددت على أن عدم االستجابة لطلب البلدية 
وتوفير الوقود الالزم س����يؤدي إلى تداعيات 
كبيرة وتراجع في مستوى الخدمات األساسية 
كالنظافة وتوفير المياه ومعالجة طفح الصرف 

الصحي والخدمات األخرى.
وبينت البلدية أنها على تواصل دائم مع وزارة 

الحكم المحلي للعمل على مس����اعدة البلدية 
في توفير الوق����ود الالزم وبدعم حكومي على 
حس����اب المقاصة بين البلدية والمؤسس����ات 

الحكومية.
وأكدت أنها لن تدخر جهدًا في االس���تمرار 
بتقدي���م الخدم���ات وحثت الجه���ات ذات 
العالق���ة لم���ؤازرة البلدي���ة ف���ي مواجه���ة 
التحدي���ات الصعب���ة التي تواج���ه البلدية 

والقطاع بشكل عام.
يذك����ر أن بلدية غ����زة تعاني م����ن أزمة مالية 
حادة بس����بب تراجع عائداته����ا المالية وعدم 
التزام نسبة كبيرة من المواطنين بدفع فاتورة 
الخدمات الس����يما خالل جائح����ة كورونا التي 
أثرت بشكل كبير على كافة قطاعات االقتصاد 

المحلي.

بلدية غزة: نقص الوقود سيؤثر بشكل سلبي على مستوى الخدمات

بيت حانون/ االستقالل: 
تمكنت طواق����م لجنة الطوارئ في بلدية 
بي����ت حان����ون م����ن معالج����ة وتصريف 
تجمعات مي����اه األمطار التي هطلت على 
المدينة منذ مس����اء  االربعاء السيما في 
المناطق التي ش����هدت بعض شوارعها 

ارتفاعا نسبيًا في منسوب مياه األمطار.
وأف����اد د.عماد ع����دوان رئي����س البلدية 
أن طواق����م لجنة الط����وارئ تحركت فور 
بدء تس����اقط مياه األمط����ار إلى المناطق 

المنخفضة ف����ي المدين����ة والتي وردت 
إش����ارات بتجمع للمياه بها وعملت على 
تصريفها وتسهيل حركة مرور السيارات 

واألفراد بها.
وأوضح أن ابرز الش����وارع التي ش����هدت 
ح����دوث ارتفاع في منس����وب المياه بها 
هي؛ الش����ارع العام وشارع العجوز وشارع 
دمرة وش����ارع مستش����فى بي����ت حانون 

وشارع ضرغام أبو هربيد. 
وبين أنه تم تنظيف مصارف مياه األمطار 

الت����ي تعرضت النس����داد نتيجة دخول 
األوساخ إليها مع سيول مياه األمطار .

ودع����ا المواطنين ف����ي المدينة لضرورة 
إتباع إرشادات التساقط الكثيف لمياه 
األمطار وعدم إلقاء النفايات في س����يول 
مياه األمطار والش����وارع حتى ال تنجرف 
وتؤدي النسداد المصارف، وكذلك عدم 
فتح أغطي����ة المناهل حتى ال تؤدي إلى 
طفح الش����بكات الس����يما ف����ي المناطق 

المنخفضة .

لجنة الطوارئ في بلدية  بيت حانون تعالج آثار المنخفض الجوي 
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دون كيش���وت، رواية عالمية للكاتب اإلس���باني )ميجيل س���يرفانيتس(، 
تروي قصة رجل تخّيل نفس���ه فارس���ًا م���ن العصور الوس���طى، فارتدى 
مابس الفروس���ية المخزونة البالية، وحمل س���اح أجداده القديم الصدأ، 
وامتطى صهوة فرسه العجوز الهزيل، وانطلق هائمًا على وجهه في ربوع 
إسبانيا، باحثًا عن بطوالت وهمية، وانتصارات مزعومة، وإنجازات مختلقة، 
فخ���اض معارك ُمظّفرة عديدة من وحي خيال���ه، أولها مع طواحين الهواء، 
ًا أنها ش���ياطين عماقة ُتصارعه، وثانيها مع قطيع الغنم ُمتّوِهمًا  ُمتخيِّ
اًل بأوهامه  أنها جيش جّرار ُينازل���ه، وهكذا تتوالى معاركه الُمفتعلة، ُمحوِّ
رًا بأخيَلته  اًل بظنون���ه اإلخفاَق إلى إنج���از، وُمغيِّ الهزيمَة إل���ى نصر، وُمبدِّ
الفشَل إلى نجاح، وعندما اكتشف الحقيقة الُمّرة رفض االعتراف بالهزيمة 
رًا  واإلخفاق بالفش���ل، وأصرَّ على التش���بث بأوهامه وظنونه وأخيَلته، ُمفسِّ
ذلك بوجود مؤامرة عليه يقودها الس���حرُة حرموه فيها من النصر واإلنجاز 
والنجاح، فمسخوا الشياطين العماقة إلى طواحين هواء، وطمسوا الجيش 
الج���رار ليبدو قطيعًا م���ن األغنام... وهكذا آثر المس���كين اإليمان بالوهم 

الكاذب الُمريح على اليقين بالحقيقة الصادقة الُمتِعبة. 
رواية )دون كيشوت( ُكتبت مطلع القرن السابع عشر الميادي، وأصبحت مع 
الزمن جزءًا من التراث األدبي العالمي؛ ذلك بأنها ُتناقش ظاهرة إنس���انية 
ُعرفت ب� )الدونكيش���وتية(، أو تضخيم ال���ذات واإلنجازات، وُتطلق على كل 
ش���خص يصنع من هزائمه انتص���ارات، ويختلق من إخفاقات���ه إنجازات، 

ويبتدع من َأفشاله نجاحات، وقد فاق العرب غيرهم في جميع جوائز ظاهرة 
الدونكيش���وتية، ومن أكثر األمثلة غرابة وعجبًا، م���ا قاله بعض الناصريين 
 النصر قد 

َّ
عقب هزيمة يونيو الس���احقة الُمسماه )النكس���ة( تخفيفًا، »أن

تحقق، فرغم ُخسارة المعركة قد ربحنا الحرب، طالما لم يتحقق هدف العدو 
بإس���قاط النظام الثوري الناصري!«. ولم يكن البعثيون في العراق عن ذلك 
ببعيد، حين زعموا أنهم قد انتصروا في حرب الخليج األولى، أو حرب الثمان 
س���نوات، الُمسماه تضخيمًا )قادس���ية صدام(، رغم سقوط أكثر من مليون 
عراقي ما بين قتيل وجريح وأس���ير، وخسارة مئات المليارات من الدوالرات، 
واندح���ار الجيش العراقي من )األراضي العربية( التي زعم أنه خاض الحرب 
لتحريرها. وال زال نظام آل س���عود الحاكم في جزيرة العرب يواري هزيمته 
في اليمن بعد خمس س���نوات من العدوان الُمسّمى تزويرًا )عاصفة الحزم( 
التي بعثرته���ا عاصفة الصمود والمقاومة اليمنية.، باحثًا عن صورة النصر 

المفقود بين ُحطام المباني الُمّدمرة، وأشاء األطفال الُمبعثرة. 
وإذا كان النظام الس���عودي الحاكم ال زال يبحث بصعوبة عن صورة النصر 
 البحث عن الصورة الدونكيش���وتية 

َّ
المفق���ودة في اليمن التعي���س، فإن

للنصر المفقود في فلس���طين الس���عيدة لم يكن بهذه الصعوبة؛ بل كان 
في منتهى الس���هولة، ولم يكن بهذا الُعس���ر؛ بل كان في غاية الُيس���ر، 
فالنصر على الطريقة الفلس���طينية يأت���ي دائمًا بجهٍد أقل، ووقٍت أقصر، 
وإبداٍع أس���هل، فليس أكثر من أن نقول )انتصرنا( بعد كل حرب، فيتحّوُل 

الق���وَل من حروٍف إل���ى وقائع، وينقلُب الكاَم من كْن إل���ى كائن، ويتبّدُل 
الخط���اَب من خياٍل إلى واق���ع، وإن عجزنا عن تحقي���ق النصر في ميادين 
المع���ارك، فقد حققن���اه في ميادين المفاوض���ات، وإن ضعفنا عن انتزاع 
االنتص���ارات في س���احات الوغى، فقد انتزعناها في س���احات الس���ام، 
واالنتصار في ميادين المفاوضات وساحات السام، ليس باالنتصار العابر 
العادي، أو الطارئ العرضي؛ بل هو انتصاٌر تاريخٌي عظيم، وأبدي جوهري، 
ألن���ه انتصار لثبات وصم���ود وكبرياء الزعيم وش���عبِه العظيم، رضخ فيه 
العدو، وجاء صاغرًا ُمستس���ِلمًا، ومقهورًا ذلي���ًا، فأعلن -  ُمجبرًا غير راٍض، 
وُمرغم���ًا غير ُمخّير- عن عودة العاقات مع الفلس���طينيين، وفي مقدمتها 

التنسيق األمني الُمقّدس. 
التنسيق األمني الُمقّدس الذي ُاجِبر عليه الطرف اآلخر )االحتال(، مصلحة 
وطنية فلس���طينية ُعلي���ا، ال يدركها إاّل من أوتَي الحكمة في السياس���ة، 
وُأْعِطَي الفطنة في الكياس���ة، وامتلك الحنكة من الزعماء والساسة، وهذه 
الصفات يفتقدها الُدهماء والس���واد األعظم من العام���ة، ألنها من مزايا 
بدة 

ُ
األصفي���اء والنخبة القليلة من الخاصة، وقد ال تك���ون موجودة إاّل في ز

الصف���وة من خاصة الخاصة، ممن يعرف���ون بواطن األمور، ومداخل الثغور، 
 التنس���يق األمني اسم على 

َّ
فأدركوا بحكمتهم  وفطنتهم وحنكتهم أن

غير ُمسّمى، وصورة بدون مادة، نخدع به العدو لنوهمه أنه يتم بين طرفين 
متكافئين، ودولتين متجاورتين، ويس���ير ف���ي اتجاهين متبادلين، ولكن 

 التنس���يق األمني تع���اون باتجاه واحد، 
َّ

الحقيق���ة بخاف ذلك تمامًا، ألن
م���ن الطرف اآلخر )االحتال( إلى الطرف األول )الس���لطة(، يس���تفيد منه 
الشعب الفلسطيني، من خال الكشف عن اإلرهابيين اليهود واعتقالهم، 
والكش���ف عن العمليات اإلرهابي���ة الصهيونية وإحباطها، وبالتنس���يق 
األمني نس���تولي على أم���وال المقاصة اإلس���رائيلية، المحج���وزة عندنا، 
ونس���ترجع أموالنا المجمدة في البنوك األمريكية، وفيه ضمان الس���تمرار 

حياة الثراء والرخاء ألولي األمر من الفقراء والبؤساء. 
خاصة الق���ول، لمن ال يزال يعيش في عصر القيم واألوهام، ويتمس���ك 
بزمن المبادئ واألحام، وُيمارس الثورة والوطنية رغم اآلالم، ممن ينتقدون 
عودة التنس���يق األمني ليل نه���ار، ويتهم أبطاله بالش���نار والعار، ويّوزع 
االتهامات عليهم س���داح م���داح، ... لقد آن لكم أن تفيق���وا من أوهامكم 
وأحامكم، وجاء الوقت لتستيقظوا من ثوريتكم ووطنيتكم، لتتعلموا فن 
الثورة، ومعنى الوطنية، وأصول السياس���ة، بناء عل���ى المنطق االنهزامي 
االنبطاحي )حط راس���ك بين الروس وقول يا قّطاع الروس(، ووفق الفلسفة 
االنتهازي���ة النفعي���ة )اللي يجّوز ُأم���ي أقوله يا عمي(، وحس���ب النظرية 
السياسية العبقرية )البندقية تزرع والسياسة تحصد(، التي زرع  بموجبها 
المناضلون من الثوار والش���هداء والجرحى واألس���رى بذور الحرية فأكلوا 
على رؤوس���هم، وحصد فيها السياس���يون من الزعماء والقادة وأوالدهم 

وأحفادهم ثمار تضحيات المناضلين فأكلوا في بطونهم. 

االنتصار على الطريقة الفلسطينية
بقلم د. وليد القططي

عندما ُأعلن اتفاق أوسلو )1993( شعر كثير من الفلسطينيين وخصوًصا الاجئين منهم بخيبة 
األمل ألن قضيتهم قد ُأهِملت وربما ضاعت مع أنها جوهر القضية الفلس���طينية. وبمرور الوقت 
واتضاح نتائج أوس���لو الكارثية على القضية الفلس���طينية في ُمجَملها، عمَّ الش���عور باإلحباط، 

وتبعثرت المواقف والرؤى.
 ارتفاع صوت المقاومة وظهور الس���اح بأيدي فصائلها أحيا األمل لدى جماهير ش���عبنا 

َّ
غير أن

واجتذبها. وأصبح أوسلو نقطة فصل بين المقاومة ومشروع التحرير مقابل المفاوضات ومشروع 
التسوية.

ول���م تخطئ عي���ن المراقب لياحظ ما تتميز به حركة الجهاد اإلس���امي من صدق والتزام بهذا 
المعيار قواًل وعمًا؛ فهي لم تلجأ الى المراوغة اللغوية والتاعب باأللفاظ وتأويلها التي يجيدها 
ِبعها الذين  ة التي يتَّ ���كون بأوس���لو مع إقرارهم بفشله، ولم تمارس المراوغة الس���لوكيَّ المتمسِّ

ا في سلطته وتحت قيادة رئيسها. ُيظهرون رفض أوسلو وينخرطون عملّيً
ين للفصائل الفلسطينية )رام الله – بيروت،   مشاركة الحركة في اجتماع األمناء العامِّ

َّ
 ولذلك فإن

ي الحركة وأنصار المقاومة. فاالجتماع  ًة لدى كثيرين من محبِّ 3 أيلول/ سبتمبر 2020( أحدثت خضَّ
ُعقد بالتزامن في بيروت ورام الله )عاصمة أوسلو( وبدعوة من رئيس سلطة أوسلو، محمود عباس، 
ها األدنى رفع المقاطعة عن أوسلو،  اب أوس���لو. وكانت المشاركة تعني في حدِّ الذي يوصف بعرَّ
وفي الحدِّ األقصى الدخول في نفق أوسلو الذي ال مخرج منه. وفي الحالتين كانت المشاركة مبعَث 
ر  فات من أْن يكون لألمر صلٌة بمحور المقاومة وتغيُّ إرب���اك وقلق، بل إنها أثارت في النفوس تخوُّ

في موقفه من تحرير فلسطين.
ين مع إشارات صدرت من  ف من غير أس����اس؛ فقد تصادف اجتماع األمناء العامِّ ولم يكن ذلك التخوُّ
سورية ولبنان تبعث على الحيرة. من سورية صدر ما يشبه التبشير بقرب خروجها من محور المقاومة، 
 فضائية »الميادين« التي توصف بفضائية المقاومة، 

َّ
والصلح مع »إس����رائيل«، وفي لبنان لوح����ظ أن

وعلى غير العادة، تزيد من استضافة شخصيات فلسطينية من »عرب 48« المعروفين بتوجهاتهم 
ة في »إسرائيل« وتستخدم هذا االسم  »االندماجية« في الدولة/ الكيان، وُتكثر من نقل األخبار المحليَّ
وليس الكيان الصهيوني أو فلسطين المحتلة الذي درجت عليه. هكذا، وفجأًة بدا وكأن التضحيات 

 الدولتين.
ِّ

مها محور المقاومة تنتهي عند ُأطروحات أوسلو وحل الهائلة التي قدَّ
 الذكرى )33( النطاقة حركة الجهاد 

َّ
 هذه الحالة لم تدم طويًا؛ ومن محاسن الُصدف أن

َّ
 غير أن

ث األمين  ين. وفي هذه المناسبة تحدَّ ت بعد ش���هر واحد على اجتماع األمناء العامِّ اإلسامي حلَّ
ْده. ومن أجل هذا وجب  ئ من القلق، وإن لم يبدِّ العام للحركة، زياد النخالة، وفي حديثه جاَء ما يهدِّ
توجيه التحية للحركة في ذكرى انطاقتها، وألمينها العام لما أكده من التزام بالمبادئ والثوابت 
الوطنية. فقد أكد النخالة القطيعة الكاملة مع أوس���لو، وااللت���زام الثابت بالمقاومة خياًرا نهائًيا 
ين  لتحرير فلسطين كل فلسطين. ومما قاله عن أوسلو قال: نحن شاركنا في اجتماع األمناء العامِّ
إيماًنا بضرورة وحدة ش���عبنا وبش���رط س���حب االعتراف بالكيان الصهيوني وإعادة بناء منظمة 
التحرير لتصبح اإلطار الوطني لقوى الش���عب كافة. نحن مس���تعدون للمش���اركة في انتخابات 
ا  المجلس الوطني وبشرط أن تكون منفصلة عن انتخابات المجلس التشريعي ألننا لن نكون جزًء

من مجلس تشريعي يعترف بالعدو وفًقا التفاقيات أوسلو. ونعلن أمامكم ال التفاقيات أوسلو.
وعن المقاومة قال: »هي طريقنا وخيارنا النتزاع حقنا في فلسطين كل فلسطين. ونحن 
ة غيره. نحن مع  َة صياغة برنامج وطني مقاوم وواضح، وال أولويَّ نضع في حواراتنا أولويَّ
الذين يقفون معنا في جبهة واحدة ضد المشروع الصهيوني، وضد كل الذين يقفون 

مع المشروع الصهيوني ضدنا«.
 ه���ذه العبارات على ِقَصرها تختزن جوه���َر القضية وهوية المقاومة؛ فالعدوُّ هو المش���روع 

َّ
إن

الصهيون���ي، والمقاوم���ة مقاومُة لهذا المش���روع. وهذه إصب���ٌع في عين كل الذي���ن ال تتعّدى 
ُأطروحاته���م مقاومة »االحت���ال« أي احتال »إس���رائيل« للضفة الغربية، وُتعي���د البوصلة الى 
د في الكيان الذي يسمونه »إسرائيل«. وفي  اتجاهها الصحيح وهو المشروع الصهيوني المتجسِّ
 قَدَره أْن يكون عجينَة المقاومة وخبَزها، فإذا ما 

َّ
العبارات رسالة تستنهُض إرادَة شعبنا ووعَيه بأن

اكفهرَّ الجوُّ من حولنا ال ننكفُئ عن المقاومة ولو بقينا وحدنا.
ين إيماًنا بضرورة وحدة ش���عبنا، ومن  وعن الوحدة الوطنية قال: ش���اركنا في اجتماع األمناء العامِّ
أس���وأ ما نواجهه اليوم قناعة البعض بأننا يمكن أن نصنع س���اًما مع العدّو وال يمكن أن نصنع 

السام بيننا.
وبالنظر ألهمية هذه المسألة وحساسيتها، سنتناول التعليق عليها في موضع الحق.

وعن التسوية أشار النخالة الى مسألة مهمة إالَّ أنها لم تحَظ باالهتمام الازم في التعليقات التي 
 الوقائع كافة تشير الى استحالة التسوية مع الكيان الصهيوني، 

َّ
لت على الكلمة. فقد قال »إن ُسجِّ

 أحًدا لم يعرض على الش���عب الفلسطيني أي مشاريع تسوية، والمشروع الوحيد الذي ُعِرض 
َّ

وإن
َي   ما ُس���مِّ

َّ
ه���و صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الفلس���طينية«. وحقيقة األمر أن

مش���اريع أو مبادرات سام كانت عروًضا فلسطينية أو عربية للتنازالت التي يمكن تقديمها في 
مت حركة فتح قيادة منظمة التحرير )1969( ومسلسل  حال التسوية مع »إسرائيل«. ومنذ أن تسلَّ
التنازالت يتوالى الى أن انتهى باالعتراف بإسرائيل)1988(، ثم باتفاق أوسلو. )راجع على سبيل 

المثال: محاضرة هاني الحسن، لندن،1989؛ ومذكرات أريك رولو ).
ة«. تبدأ  وحكاي���ة االعتراف بإس���رائيل جديرة بأن ُتروى لما انطوت عليه م���ن »تراجيديا كوميديَّ
الحكاية بما يرويه محمد حس���نين هيكل عن زيارة س���رية قام بها الى تونس في ش���هر أيلول/ 
س���بتمبر 1988 بدعوة من حركة فت���ح. وفي االجتماع مع قادة الحركة ُطل���ب رأيه فيه االعتراف 
 من األجدى االعتراف بقرار التقس���يم )1947( الذي هو قرار دولي 

َّ
بالق���رار )242(، ورأى هيكل أن

خاص بفلسطين، ولكن القرار كان قد اُتِخذ. وُطلب إليه المساعدة على تليين موقف جورج حبش 
من القرار قبل االجتماع العام الذي س���يعقد لقادة منظمة التحرير)هيكل، المفاوضات الس���رية 
لها  بين العرب وإس���رائيل، ج 3). أّما حكاية إعان االعتراف )تشرين الثاني/ نوفمبر 1988( فيكمِّ
محم���ود عباس في كتابه »طريق أوس���لو« ويقول: كان المطلوب م���ن المجلس الوطني االعتراف 
بالقرار )242( وهذا ال يمكن أن يمرَّ بدون تطعيم وطني فقلنا ليكن قرار االستقال؛ وهكذا صفق 

أعضاُء المجلس الوطني لاعتراف وهم يظنون أنهم يصفقون لاستقال.
ة، انطوى إخراجها على مسرحيتين: الُسخرية من المجلس  د فعًا تراجيديا كوميديَّ تلك روايٌة تجسِّ

د القيادة خداع الشعب لتمرير قرار ال يوافق عليه.  الشعب الفلسطيني، وتعمُّ
ِّ

الوطني ممثل
ولقد أصبحت التسوية بدورها مأساة كوميدية؛ فمع التهليل بالسام تنزل المصائب وخصوًصا 
بأهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وما يتعرضون له من معاناة بس���بب الحصار، واالس���تيطان 
والتهويد، وانتهاكات القوات الصهيونية، وتعديات المس���توطنين. ومع ذلك س���وف يستمر 
أصحاب التس���وية في أوهامهم وخطاياهم ألنهم ال يملكون عنها بديًا. وباألمس خرجت حركة 
فتح بدون مقدم���ات أو اعتبار للفصائل التي كانت تتحاور معها على الوحدة ومقاومة االحتال، 

لتعلن عودة العاقات كاملة مع إسرائيل، وضمًنا العودة الى خيار المفاوضات.
ها وأوانها؛ فا  ولذلك كانت إش���ارة النخالة الى استحالة التسوية مع الكيان الصهيوني في محلِّ

 باب األمل ال 
َّ

خيار غير المقاومة وال حليف غير المقاومين. وهذا التصميم يؤكد لجماهير شعبنا أن
 التجربة مع 

َّ
ُيغلق ما دام فينا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. غير أن ذلك ال يعفي من الحذر، ألن

المراوغة والتاعب باأللفاظ تؤكد ضرورة إحكام اللفظ والمعنى في المبادئ والقضايا األساسية، 
ومنها:

أوس���لو : لقد أصبح الموقف من االتفاق معياًرا حاكًما للوطنية الفلس���طينية؛ فهو ليس اتفاًقا 
دولًيا وال تس���وية تاريخية وال قراًرا شعبًيا؛ وهو بالنص مطابق للملحق في اتفاقية كامب ديفيد 
بين مصر وإسرائيل الذي وصفه السادات بافتخار بأنه حكم ذاتي كامل للفلسطينيين. هو إذن 
صفقة أقرَّ فيها الطرف الفلسطيني بيهودية فلسطين في مقابل سلطة له على الفلسطينيين 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 أصحابه أصبحوا يتحاشون 

َّ
وقد تأكدت حقيقة أوسلو بالتجربة على مدى أكثر من ربع قرن حتى إن

ِكهم به، مثل قولهم إن أوسلو قد مات أو انتهى  الدفاع عنه، ويلجأون الى لغٍة مراوغة إلخفاء تمسُّ
أو إن »إسرائيل« ال تلتزم به، الخ. وتأكد في الوقت نفسه نقيض أوسلو الذي يتجسد بإدانة االتفاق 
بْت عليه بما في ذلك االعتراف بإس���رائيل،  رس���مًيا، وإعان بطان أحكام���ه وااللتزامات التي ترتَّ

وبالسلطة التي تشكلت بموجبه.
ا درج   الوحدة ضرورة وطنية ونضالية، وقد أصبح���ت مطلًبا عاّمً

َّ
 الوحدة الوطنية: ال ش���ك ف���ي أن

على ألس���نة األفراد والجماعات والمسؤولين، فلسطينيين وعرًبأ، أنصار المقاومة ودعاة التسوية، 
مّما جعل المفهوم ملتبًس���ا والغاية غامضة؛ فهناك من يرى في الوحدة وس���يلة لتقوية عملية 
التفاوض، وهناك من يراها س���بيًا لتعزيز جبهة المقاومة. وللخروج من هذه الضبابية ال بدَّ من 
تحديد المقصود بالوحدة وبأطرافها الحقيقيي���ن، وذلك بتحديد ركائزها الثاث، وهي: الوحدة 
الة أوجه  على ماذا، والوحدة من أجل ماذا، والوحدة مع من. وبدون ذلك تكون وحدة عش���وائية حمَّ
ض الجسم للخطر.  َضة لانفراط، كالجرح الذي »يلتحم على غش«، أي يلتحم قبل أن يبرأ ويعرَّ ومعرَّ
 طريق الوحدة في اتجاه واحد نحو أوسلو وأصحابه الذين ال 

َّ
ومن الضروري، على أي حال، أن ال يظل

يخفون غرضهم من الوحدة وهو تعزيز سلطتهم وتقوية موقفهم في التفاوض مع »إسرائيل«.
ز النخالة ف���ي االنتخابات بين المجلس التش���ريعي والمجل���س الوطني، وأكد  االنتخاب���ات: ميَّ
اس���تعداد الحركة للمش���اركة في انتخابات المجلس الوطني وعدم مش���اركتها في انتخابات 
المجلس التش���ريعي لكونه من منتجات أوس���لو ويعترف بإس���رائيل. ويش���ارك في هذا الرأي 
ز الدعوة ال���ى انتخابات المجلس الوطني طريًقا للخروج من الوضع  فصائل وش���خصيات عدة تركِّ

الفلسطيني الحالي.
وما ينبغي ماحظته هنا أن المجلس الوطني ال يختلف عن المجلس التش���ريعي بمعيار أوسلو. 
ر الميثاق القومي لمنظمة  فالمجلس الوطني هو الذي اعترف »بإس���رائيل« )1988(، وهو الذي غيَّ
���ى مع اتفاق أوس���لو، وهو الميثاق المعمول به حالًيا. ولذا، فالصواب  التحرير )1996( كي يتمشَّ
برأينا يذهب الى عقد مؤتمر تأسيس���ي يعيد تأسيس المنظمة بميثاقها األصلي، وينبثق عنه 
د الوحدة الش���عبية، وهي أقوى وأبقى من وحدة الفصائل، ويلتزم بالميثاق  مجلس وطني يجسِّ
 موقف حركة فتح األخي���ر بإعادة العاقات مع 

َّ
���ن بأحكام اقتضتها التجرب���ة. وبعد، فإن المَحصَّ

 أوسلو هو خيارهم 
َّ

ًها لانفكاك من أوس���لو، قد جاء ليقطع بأن ا بدا توجُّ »إس���رائيل«، والعودة عمَّ
ونه دولة.  التعويل على أميركا والغرب هو السبيل للحصول على ما يسمُّ

َّ
النهائي، وأن

وعسى أن تكون هذه الماحظات مساهمة في تجذير الحسم بين أوسلو ونقيضه، وتعزيز الخيار 
رت عنه حركة الجهاد في ذكرى انطاقتها. الذي عبَّ

أوسلو في أطروحات »حركة الجهاد اإلسالمي«.. الغروب ال يحول دون شروق جديد
بقلم: شحادة موسى
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رام الله / االستقالل:
قال وزير التنمي���ة االجتماعية أحمد 
مجدالني إن دولة فلس���طين تعاني 
م���ن جائح���ة االحتالل اإلس���رائيلي 
وانتهاكاته،  وإجراءات���ه  ومخططاته 
وجائحة كورونا التي تزامنت مع سياق 

سياسي واقتصادي صعب ومعقد. 
وأضاف مجدالني ف���ي مداخلته أمام 
األورومتوس���طية  االفتراضية  القمة 
للمجال���س االقتصادية واالجتماعية 
في بروكس���ل عب���ر نظ���ام "الفيديو 
اللجنة  تنظمها  والت���ي  كونفرانس" 
االقتصادي���ة واالجتماعية األوروبية، 
ان هاتين الجائحتي���ن تقفان عقبة 
ف���ي وج���ه جه���ود دولة فلس���طين 
لتطبيق أجندة التنمية المس���تدامة 
2030، خصوصا أن ش���عار الخطة هو 
)أال يتخل���ف أحد ع���ن الركب(، والذي 
ال يمكن تجس���يده في دولة يتركها 
العالم خلف الرك���ب، وتعيش تحت 
وطأة احت���الل طال أم���ده، وهو واقع 
يفرض أعب���اء هائلة عل���ى الحكومة 
الفلسطينية ويعيق من قدرتها في 

تقديم الخدمات ألبناء شعبنا.
وتاب���ع ال يمكن لدول���ة تعيش تحت 
منقوص���ة،  س���يادتها  االحت���الل، 
ومواردها مسلوبة، أن تحقق أهداف 
التنمية المس���تدامة، فغ���زة ما زالت 
تحت الحصار اإلس���رائيلي منذ أكثر 
من 13 عام���ا، وهي الي���وم على حافة 
االنهي���ار، والمناط���ق المصنفة )ج(، 
والتي تش���كل ثلثي مساحة الضفة 

الغربي���ة، يمنع االحتالل الحكومة من 
الوصول إليها والعمل فيها، ويمعن 

في إحكام سيطرته عليها.
الفلس���طينية  الحكوم���ة  إن  وق���ال 
ملتزمة بتوفير الخدمات األساس���ية 
العدال���ة  وبتعزي���ز  للمواطني���ن 
أن  االجتماعية والمساواة، في سبيل 
الجميع بحي���اة كريمة وصحة  ينعم 
ورف���اه، وباس���تكمال بن���اء منظومة 

الحماية االجتماعي���ة ومعالجة الفقر 
والمس���اواة  بين  األبع���اد،  متع���دد 
الجنس���ين ومكافح���ة التميي���ز ضد 
الم���رأة، وتحس���ين ج���ودة الخدمات 

الصحية وجودة التعليم.
وأش���ار في إطار س���عي الحكومة إلى 
المستدامة،  التنمية  أهداف  تطبيق 
وانطالقا من التزامات دولة فلسطين 
المتحدة  بموج���ب اتفاقي���ة األم���م 
اإلطاري���ة بش���أن تغّير المن���اخ التي 
صادقن���ا عليه���ا ع���ام 2016، فإننا 
عازم���ون على تنفي���ذ التزاماتنا على 
الرغم من القيود التي يفرضها علينا 

االحتالل.
ونوه إل���ى أن جائح���ة كورونا عمقت 
منسوب الهشاشة للفئات الضعيفة 
يس���تدعي  ما  والش���باب،  والنس���اء 
التركيز واالهتمام بموضوع التمكين 
االقتصادي، وخلق فرص عمل، وإعادة 
تقييم احتياجات سوق العمل، وربط 
مخرجات التعليم باحتياجات السوق، 
المهني  التعلي���م  في  واالس���تثمار 

والتقني والتكنولوجي.

مجدالني: االحتالل وكورونا يقفان عقبة في تطبيق أجندة التنمية المستدامة

رام الله/ االستقالل: 
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس برام الله، أمس الخميس، 
اتفاقي���ة مع رئيس مجلس إدارة صن���دوق "وقفة عز" طالل ناص���ر الدين، لتمويل 

صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ب� 300 ألف دينار.
وتن���ص االتفاقية التي وقعت برعاية رئيس الوزراء محمد اش���تية، على تخصيص 
هذا المبلغ لدعم قطاع التعليم العالي في فلسطين، من خالل تقديم قروض حسنة 
وميسرة للطلبة المحتاجين، وفق آليات عمل صندوق اإلقراض، لتغطية أقساطهم 
الجامعي���ة، على أن يتم اس���تردادها لصالح صندوق إق���راض الطلبة وفق األنظمة 

المعمول بها.
وقال أب���و مويس عقب توقي���ع االتفاقية، إنها تأتي في إط���ار تحقيق توجيهات 
رئيس الوزراء لتركيز الجهود الوطنية، للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة انتشار 

فيروس "كورونا" في فلسطين، وأبعادها االقتصادية واالجتماعية والصحية.
وأض���اف ان االتفاقي���ة تأتي تماش���يا مع أهداف ال���وزارة، لتوفير ق���روض للطلبة 
المنتظمين في مؤسس���ات التعليم العالي في فلسطين، لتمكينهم من استكمال 
تعليمهم، وتنفيذا لسياس���ات الحكومة بش���أن توجيه الطلب���ة إلى التخصصات 
التعليمية، التي تساهم في بناء مؤسسات الدولة، وخدمة المجتمع الفلسطيني في 

ضوء السياسة التعليمية العامة المعتمدة.
من جانبه، أكد ناصر الدين أن االتفاقية تس���عى للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" 
على الطلبة وعائالتهم المتضررة، مش���يرا إلى ان توجيه الدعم س���يكون من خالل 

المسوحات االجتماعية التي تنفذها جهات االختصاص.

»التعليم العالي« توقع اتفاقية لتمويل 
صندوق إقراض الطلبة بـ 300 ألف دينار

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت الحكومة األلمانية، ام���س الخميس، تعهدها منح 
الحكوم���ة الفلس���طينية مبلغ 55.56 ملي���ون يورو )66.2 
ملي���ون دوالر(، لتمويل مش���اريع في قطاع غ���زة والضفة 

الغربية بما فيها القدس، خالل العام المقبل.
وقال مستش���ار رئيس الوزراء س���تيفان س���المة إن المنحة 
األلماني���ة الجديدة ستس���تخدم في تمويل مش���اريع في 
قطاعات: المياه والص���رف الصحي، والبنى التحتية لهيئات 
الحكم المحلي، ودعم القطاع الخاص والش���ركات الصغيرة، 
وقطاع الزراعة، وتشغيل الشباب، والتدريب المهني والتقني.

وأضاف خالل مؤتمر صحفي في ختام جولة المش���اورات 
السنوية بين الحكومتين الفلس���طينية واأللمانية بشأن 
المساعدات األلمانية لفلسطين، أن "جميع المشاريع التي 
س���تمولها المنحة تقع ضمن أولوي���ات الحكومة، وتغطي 

كافة المناطق في الضفة والقدس وقطاع غزة".
وأشاد سالمة بدعم ألمانيا "التي تعتبر أكبر مانح للشعب 

الفلسطيني". وإضافة للدعم االسنوي الذي تقدمه ألمانيا 
للحكومة، قال س���المة إنها تساهم في موازنة وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين )أون���روا( بمبلغ 161 
ملي���ون يورو س���نويا، "رفعتها في الع���ام 2020 إلى 170 

مليون يورو".
وقال ممثل ألمانيا لدى فلس���طين الس���فير كريس���تيان 
كالجس إن دعم بالده للحكومة الفلسطينية للعام 2021 
"سيركز على االقتصاد المتضرر من وباء كوفيد-19، وخلق 

فرص عمل مؤقتة والحفاظ على ديمومة الخدمات".
وأضاف أن جزءا من المساعدات الجديدة سيذهب لتمويل 
إنشاء شبكة توزيع لمحطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة، 

والتي تخدم نحو مليون مواطن في القطاع.
وأكد كالجس الت���زام حكومت���ه باس���تمرار تقديم الدعم 
للحكوم���ة ال فلس���طينية "والذي يأتي ف���ي إطار تحقيق 
هدف إقامة دولة فلس���طينية مس���تقلة ضمن رؤية حل 

الدولتين".

رام الله/ االستقالل: 
تراج���ع صافي أرب���اح البنوك الفلس���طينية المدرج���ة ببورصة 
فلسطين، بحدة، خالل الشهور التسعة الماضية المنتهية في 
س���بتمبر/ أيلول 2020، بسبب مخصصات عالية جنبتها البنوك 

نتيجة تبعات فيروس كورونا.
وفي بورصة فلس���طين، تدرج س���تة بنوك أسهمها؛ وهي: بنك 
فلس���طين، البنك الوطني، البنك اإلس���المي الفلسطيني، البنك 

اإلسالمي العربي، بنك القدس، وبنك االستثمار الفلسطيني.
وأظهر مس���ح استنادا على إفصاحات البنوك لبورصة فلسطين، 
أن صافي أرباح البنوك الس���تة، بلغ حتى نهاية س���بتمبر/ أيلول 

الماضي 37.4 مليون دوالر.
وعلى أس���اس سنوي، تراجع صافي أرباح البنوك المدرجة بنسبة 

50% نزوال من 75.3 مليون دوالر في الفترة المقابلة من 2019.
يأتي هبوط األرباح الحاد، مع قيام البنوك بوضع مخصصات مالية 
نتيجة تدني تسهيالت ائتمانية، ومخصصات أخرى ناجمة عن 

أحداث تشغيلية، بقيمة إجمالية تجاوزت 45 مليون دوالر.

ويتوقع أن تعود نس���بة كبيرة من المخصصات إلى بند األرباح، 
خالل وقت الحق من العام الجاري أو الربع األول من العام المقبل، 

سيالحظ على إثرها قفزة في األرباح لدى البنوك المدرجة.
يعمل في السوق الفلس���طينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 
7 بنوك محلية و6 بنوك واف���دة، منها 5 بنوك أردنية، ومصرف 

مصري واحد.
لم تحقق أي من البنوك الستة أي نمو في أرباحها خالل الشهور 
التسعة الماضية من العام الجاري، وتراوحت نسبة التراجع بين 

4% و99% وفق مسح موقع االقتصادي.
على الرغم من تراجع أرباحه بنس���بة 57.3% إال أن بنك فلسطين 
حافظ على موقعه كأكثر البنوك المحلية تسجيال لألرباح، بقيمة 
14.4 مليون دوالر، نزوال من 33.9 مليون دوالر على أساس سنوي.
بينما كان البنك الوطني، األكثر تراجعا خالل الشهور التسعة 
المنتهية في س����بتمبر/ أيلول الماضي، بنس����بة 98.8% إلى 
165.4 ألف دوالر، مقارنة مع ربح بقيمة 13.5 مليون دوالر على 

أساس سنوي.

غزة/ االستقالل: 
كشف مفوض عام وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين "أونروا" فيلي���ب الزاريني، النقاب 
ع���ن أن المنظمة األممية على حافة الهاوية، مطالبا 

المجتمع الدولي سرعة التدخل لتجنب االنهيار.
وقال الزارين���ي خالل مؤتمر صحف���ي عقده أمس 
الخميس، في غزة: "الالجئون الفلسطينيون بحاجة 
ألكثر وقت مما مضى بحاجة للمساعدة ويعتمدون 

علينا في إعالتهم".
وأضاف: "ألول مرة في تاريخ األونروا ال يوجد لديها 

تمويل لتغطية مصروفاتها لنهاية العام".
وأشار إلى أنه سيتم الدعوة لعقد مؤتمر دولي بداية 

العام المقبل بشأن ال� "أونروا".
وش���دد على أن المنظمة األممية ستواصل تقديم 

دعمها لنصف مليون طالب وطالبة حتى حل هذه 
األزمة.

وق���ال: "التقليصات واألزمة تأت���ي في وقت يوجد 
في���ه 28 ألف موظف لدينا ف���ي الخطوط األمامية 

بمواجهة كورونا".
وأضاف: "يجب أن يتم تحويل التأييد السياس���ي 

لألونروا إلى تأييد مادي على أرض الواقع".
وتابع المس���ؤل االممي:"كورونا أزمة مؤقتة لذا من 
المهم دعم القطاع الصحي في غزة لمواجهة هذه 

األزمة وليس األونروا فحسب".
وكانت "أونروا"، أطلقت في 9 تشرين ثاني/نوفمبر 
الجاري، نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دوالر، لدفع 
رواتب موظفيها لش���هري تش���رين ثاني/نوفمبر 

الجاري، وكانون أول/ديسمبر القادم.

وتقول ال� "أون���روا" إنها تواجه طلب���ا متزايدا على 
خدماته���ا بس���بب زي���ادة عدد الجئي فلس���طين 
المس���جلين ودرج���ة هشاش���ة األوض���اع الت���ي 

يعيشونها وفقرهم المتفاقم. 
ويتم تموي���ل ال� "اونروا" بش���كل كامل تقريبا من 
خالل التبرعات الطوعي���ة، وتؤكد الوكالة أن الدعم 
المالي لم يواكب مس���توى النمو في االحتياجات؛ 
م���ا أدى إل���ى تأثر الموازن���ة البرامجي���ة للمنظمة، 
والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيس���ة، 

ومعاناتها من عجز كبير.
وتأسس���ت "األونروا" كوكالة تابعة لألمم المتحدة 
بقرار م���ن الجمعي���ة العامة في ع���ام 1949، وتم 
تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5,6 

مليون الجئ من فلسطين مسجلين لديها. 

مفوض »أونروا«: الوكالة على
 حافة الهاوية وندعو لسرعة التدخل 

رام الله/ االستقالل: 
وقعت أمس الخميس اتفاقية استكمال مرحلة برنامج "البرمجة للشباب" إلطالقها في قطاع غزة، 
إل���ى جانب الضفة الغربية خاصة في القدس، والذي يأتي ضمن برامج التعافي االقتصادي بعد 

جائحة "كورونا" ومشاريع عام 2020 عام الشباب الفلسطيني.
ووق���ع االتفاقية الممولة من الصن���دوق العربي لإلنماء االقتص���ادي واالجتماعي بالكويت، رئيس 
 Gaza المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار ) بكدار( محمد ابو عوض، ومدير مؤسسة

Sky gaeks رايان ستورجيل، اليوم الخميس في مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية برام الله.
وق���ال اش���تية: إن "هذه االتفاقية لتدريب الش���باب في قط���اع غزة على الترمي���ز وتكنولوجيا 
المعلومات، ونحن اآلن نحاول اللحاق بالثورة الرابعة وهي ثورة تكنولوجيا المعلومات في الذكاء 

االصطناعي والتطبيقات الذكية، والتي يسعى العالم من أجل الوصول لها وليكون جزءا منها".
وأوضح أن االتفاقية جزء من مش���روع لتدريب أكثر من 6 آالف شاب وشابة على البرمجة والترميز 

وتوفير فرص عمل لهم في قطاع غزة والقدس وباقي مناطق الضفة العربية.
وأضاف اش���تية أن "الحكومة عملت على إعادة صياغة العالقة مع س���وق العمل، وعدم االكتفاء 

باحتياجات السوق ولكن نضخ الخبرات وكفاءات جديدة به".

توقيع اتفاقية إطالق برنامج 
»البرمجة للشباب« في قطاع غزة

ألمانيا تتعهد بـ56 مليون يورو 
لتمويل مشاريع فلسطينية في 2021

المخصصات وكورونا تهويان بأرباح 
البنوك الفلسطينية في 9 شهور
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أديس أبابا / االستقالل: 
أمر رئيس ال���وزراء اإلثيوبي آبي أحمد ام���س الخميس الجيش 
بش���ن هجوم نهائي ضد س���لطات تيغ���راي "المتم���ردة" في 

ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية من إثيوبيا.
وقال آبي أحمد في حسابه على فيسبوك إن الجيش تلقى أوامر 
بتنفيذ "المرحلة األخي���رة" من العملية التي بدأت في الرابع من 
نوفمبر/تش���رين الثاني الجاري ضد قادة جبهة تحرير تيغراي، 
واعدا ب�"بذل كل الجهود حت���ى ال تتعرض مدينة ميكيلي )…( 

ألضرار جسيمة"، وب�"حماية المدنيين".
وأوضح رئيس الوزراء اإلثيوبي أن "باب الخروج الس���لمي األخير 
للمجلس العس���كري لجبهة تحرير ش���عب تيغراي اغلق بسبب 
غطرس���ة المجلس" بعد انتهاء مهلة مدتها 72 س���اعة أعطيت 

لسلطات تيغراي وأفراد قواتها لالستسالم.
وقال "لو اختارت العصاب���ة اإلجرامية في جبهة تحرير تيغراي 
االستس���الم لكان���ت الحملة )العس���كرية( انته���ت بأقل قدر 
م���ن األضرار"، مش���يرا إلى أنه منح قادة تيغ���راي "فرصا عديدة 

لالستسالم بسالم في األسابيع األخيرة".
ودع���ا آبي أحمد س���كان ميكيلي ومحيطها إلى "إلقاء الس���الح، 
واالبتعاد عن األهداف العس���كرية، واتخ���اذ كافة االحتياطات 

الالزمة".
وقال "س���يتم فعل كل شيء لتجنب استهداف المواقع األثرية 
وأماك���ن العبادة والمؤسس���ات العام���ة واإلنمائي���ة والمنازل 

الخاصة".
وُيعتقد أن آالف األشخاص لقوا حتفهم، وحدث دمار واسع جراء 

القصف الجوي والقتال البري، وفر حوالي 42 ألف ش���خص عبر 
الحدود إلى السودان.

وتوج���ه مبعوثون أفارقة إلى إثيوبي���ا أمس األربعاء، في محاولة 
لحل األزمة قبل س���اعات من انتهاء المهلة، وتخش���ى جماعات 
حقوقية أن يؤدي أي هجوم إلى س���قوط عدد كبير من الضحايا 

المدنيين.
وكانت "الجبهة الش���عبية لتحرير شعب تيغراي" لنحو 15 عاما 
رأس حربة الكفاح المس���لح ضد النظام العس���كري الماركس���ي 
الذي أطيح به في 1991، وقد سيطرت على الجهازين السياسي 

واألمني إلثيوبيا لنحو 30 عاما.
والى ذلك حذرت األمم المتح���دة، امس الخميس، من احتمالية 
ن���زوح أكثر من مليون ش���خص من إقليم تيج���راي، في أعقاب 
الص���راع الدائر منذ مطلع نوفمبر/ تش���رين الثان���ي الجاري في 

اإلقليم الذي يسكنه نحو 6 ماليين نسمة.
وقالت المنظمة، في بيان، إن عملية النزوح س���تكون ناتجة عن 
"النقص الحاد" في احتياجات الحياة اليومية من طعام، ونقود، 

ووقود وغيرها، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وأضاف���ت : "الوضع في تيج���راي أصبح حرج ج���دا، نفد الوقود 
واختف���ت النقود الورقية، وتش���ير التقديرات إل���ى أن أكثر من 

مليون شخص سينزحون من أماكنهم".
كما أش���ارت إلى أن المواد الغذائية التي كانت مخصصة إلغاثة 
100 ألف الجئ في إريتريا "ستنفذ في غضون أسبوع"، باإلضافة 
إلى عدم حصول أكثر من 600 الف شخص على حصص غذائية 

كانوا يعتمدون عليها شهريا.

االستقالل/ وكاالت: 
س���جلت دول عدة من بينه���ا الواليات المتح���دة وإيران 
أرقاما قياسية جديدة في اإلصابات والوفيات الناتجة عن 
فيروس كورنا، في حين تتزايد التحذيرات من موجة ثالثة 

يخشى أن تضرب أوروبا.
ووصل عدد اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا عالميا إلى 
أكث���ر من 60.7 مليونا، تعافى منه���م كثر من 42 مليونا، 
فيما توفي أكثر من 1.42 مليون ش���خصا نتيجة اإلصابة 

بالفيروس التاجي .
وتجاوزت األربعاء الوفيات اليومية جراء اإلصابة بفيروس 
كورونا في الواليات المتح���دة، األلفين ألول مرة منذ مايو 

الماضي، وهو مما ينذر بزيادة مرتقبة في الوفيات.
أف���ادت جامعة "جون���ز هوبكنز" األمريكي���ة بأن حصيلة 
ضحايا فيروس كورونا المس���تجد ف���ي الواليات المتحدة 
شهدت خالل اليوم األخير قفزة حادة بنحو 2.3 ألف وفاة 
وأكثر م���ن 180 ألف إصابة. وأكدت الجامعة التي تعتمد 
في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر 
المفتوحة، امس الخميس، أن الواليات المتحدة س���جلت 
خالل يوم االربعاء 2297 وفاة و181490 إصابة بالفيروس 

التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد19-".
وأصب���ح إجمالي عدد اإلصابات بكورونا التي س���جلت في 

الب���الد منذ بداية الجائحة، حس���ب بيان���ات الجامعة، 12 
مليون و780047 إصابة مؤكدة منها 262283 حالة وفاة، 

أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.
وأعلن���ت وزارة الصحة في إيران األربعاء تس���جيل زيادة 
قياس���ية في ح���االت اإلصابة الجديدة بفي���روس كورونا 

بلغ���ت 13 ألفا و843 حالة، مما يرفع إجمالي اإلصابات في 
إيران، البلد األكثر تضررا من الجائحة في الشرق األوسط، 

إلى 894 ألفا و385 حالة.
وأضاف���ت الوزارة أن المرض أودى بحياة 469 آخرين خالل 
الس���اعات 24 الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 46 

ألفا و207 حالة.
وسجلت ألمانيا وفيات قياسية بفيروس كورونا المستجد 

بلغت 410 حاالت خالل 24 ساعة الماضية.
وف���ي جنوب إفريقي���ا تم تس���جيل3250 إصابة جديدة 
خالل ال� 24 س���اعة المنقضية، رفعت اإلجمالي ألكثر من 
775 ألف حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 716 ألًفا، 
و444 متعاٍف، فيما تم تسجيل 118 وفاة جديدة رفعت 

اإلجمالي إلى 21 ألًفا و201 حالة.
وبهذه األرقام تتصدر جنوب إفريقيا دول القارة السمراء 

من حيث عدد اإلصابات والوفيات.
وس���جلت تركيا، األربع���اء، 168 وفاة بفي���روس كورونا، 
ليرتفع اإلجمالي إلى 12 ألفا و840، فيما تم رصد 6 آالف 
و814 إصاب���ة بالفيروس، ليرتف���ع اإلجمالي إلى 467 ألفا 
و730. وأفادت وزارة الصحة التونسية، بتسجيل 48 وفاة، 
و1094 إصابة جديدة، خالل ال� 24 ساعة الماضية، حيث 
ارتفع إجمال���ي اإلصابات بالفيروس إل���ى 91.307؛ منها 

2983 وفاة.
وتوفي زعيم حزب األمة القومي السوداني، رئيس الوزراء 
األسبق، الصادق الصديق المهدي)85 عاًما(، في اإلمارات 
بعد تدهور حالته الصحية ف���ي أعقاب إصابته بفيروس 

كورونا المستجد.

كورونا.. أكثر من 60 مليون مصاب عالميًا ودول تسجل أرقامًا قياسية

االستقالل/ وكاالت: 
قال المبع���وث األميركي الخاص بإيران، إلي���وت أبرامز، إن إدارة 
الرئيس دونالد ترامب تخطط لتش���ديد العقوبات على طهران 
خالل أسابيعها األخيرة في السلطة، وحث الرئيس المنتخب جو 
بايدن على استخدام العقوبات للضغط من أجل اتفاق يقلل من 

التهديدات اإلقليمية والنووية، التي تشكلها إيران.
وحذر أبرامز -الذي أشاد بمستشار بايدن لألمن القومي والمرشح 
لمنص���ب وزير الخارجية ووصفهما بأنهما "ش���خصان رائعان"- 
أول أم���س، األربعاء، من تكرار ما اعتبره أخطاء الرئيس الس���ابق 
ب���اراك أوباما في التف���اوض على االتفاق الن���ووي للعام 2015، 

والذي انسحب منه ترامب من جانب واحد قبل عامين.
وق���ال باي���دن، المقرر أن يتول���ى منصبه ف���ي 20 يناير/كانون 
الثاني، إنه س���يعيد الواليات المتحدة إلى اتفاق عهد أوباما إذا 

استأنفت إيران التزاماتها.
وقال أبرامز، في فعالية افتراضية لمعهد بيروت، إن إدارة ترامب 
تخطط لمزيد من الضغط عل���ى طهران، بفرض عقوبات تتعلق 

باألسلحة وأسلحة الدمار الشامل وحقوق اإلنسان.
وأضاف "س���يكون لدينا األسبوع المقبل واألس���بوع الذي يليه 
واألسبوع الذي يليه، طوال شهري ديسمبر/كانون األول ويناير/

كانون الثاني، ستكون هناك عقوبات تتعلق باألسلحة وأسلحة 
الدمار الشامل وحقوق اإلنسان.. سيستمر ذلك لشهرين آخرين 

حتى النهاية".
وقالت الس���فيرة األميركية في لبنان دوروثي ش���يا إن الواليات 
المتح���دة ق���د تف���رض مزيدا م���ن العقوبات على ش���خصيات 

لبنانية؛ بسبب الفساد، ومس���اعدة حزب الله المدعوم من إيران 
بعد أن أدرجت واش���نطن في األش���هر األخيرة 3 وزراء سابقين 
في الحكومة اللبنانية عل���ى قائمة العقوبات، من بينهم جبران 

باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون.
وأضافت ش���يا خالل الفعالية "هناك ملف���ات قيد اإلعداد لدى 

سلطات لها عالقة بمكافحة اإلرهاب ومكافحة الفساد".
وذكر أبرامز أنه يتوقع إج���راء مفاوضات مع إيران العام المقبل، 

وأنه يعتقد أنه سيتم إبرام اتفاق في ظل إدارة بايدن.
وق���ال "نعتق���د أن إدارة بايدن لديها فرص���ة كبيرة؛ ألن هناك 
الكثير من الضغط على إي���ران من خالل العقوبات"، مضيفا أنه 
يرى فرصة للعمل مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وكذلك 
الحلفاء في المنطقة؛ إلبرام اتفاق يتناول الخطر، الذي تش���كله 

إيران وصواريخها الباليستية على المنطقة.
واستبعدت إيران إجراء مفاوضات بخصوص البرنامج الصاروخي 
أو تغيير السياسة اإلقليمية، ويريدون بدال من ذلك تغييرا في 

السياسة األميركية يشمل رفع العقوبات.
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب ترامب 
من االتف���اق النووي لع���ام 2015، ومعاودته ف���رض العقوبات 
االقتصادية للضغط على طهران؛ للتفاوض بش���أن قيود أش���د 
على برنامجها الن���ووي، وتطوير الصواريخ الباليس���تية، ودعم 

القوى اإلقليمية بالوكالة.
وأعلن أبرامز ، األربعاء، عن عقوبات مرتبطة بإيران على 4 كيانات 
في الصين وروسيا، متهما إياها بأنشطة تروج لبرنامج الصواريخ 

اإليراني.

الخرطوم/ االستقالل: 
دعا رئيس مجلس الس���يادة السوداني عبد الفتاح 
البرهان، أمس الخميس، إلى حش���د الدعم الوطني 

لموقف بالده بشأن سد النهضة.
ج���اء ذلك خ���الل لقاء عق���ده البرهان ف���ي القصر 
الرئاسي بالعاصمة الخرطوم مع وزير الري والموارد 
المائية السوداني، ياسر عباس، وفق بيان لمجلس 

السيادة االنتقالي.
ونقل البيان ع���ن البرهان تش���ديده على "ضرورة 
حش���د وتعبئة الدعم الوطني للموقف السوداني 
تج���اه ملف س���د النهض���ة، والتحرك عل���ى كافة 
األصعدة السياسية والدبلوماسية واألمنية لدعمه 

باعتبار أن الملف يتعلق باألمن القومي للبالد".

وأك���د "دعم���ه للموق���ف ال���ذي اتخ���ذه الفريق 
المف���اوض"، داعيا ألن "تك���ون المصلحة الوطنية 

السودانية المرجعية الوحيدة للتفاوض".
وطالب البرهان، "بأن يكون هذا الملف حاضرا بقوة 
في االجتماعات داخلي���ا وخارجيا، بما يحفظ األمن 
واالستقرار اإلقليمي، ويؤمن التعاون بين السودان 

ومصر وإثيوبيا".
والس���بت، رفض السودان المش���اركة في اجتماع 
وزاري لل���دول الث���الث ح���ول الس���د عب���ر دائ���رة 
تلفزيونية، داعي���ا إلى منح دور أكبر لخبراء االتحاد 

اإلفريقي لتسهيل التفاوض.
وأعلنت الخرط���وم في 4 نوفمبر/ تش���رين الثاني 
الجاري، اتف���اق وزراء الري في ال���دول الثالث على 

إنهاء جول���ة مفاوض���ات انطلقت مطلع الش���هر، 
وإعادة الملف إلى االتحاد اإلفريقي.

وقالت وزارة الري الس���ودانية ف���ي بيان آنذاك، إن 
"ه���ذه الجولة عجزت عن إح���راز أي تقدم ملموس، 
واالتف���اق حول ال���دور ال���ذي يلعبه الخب���راء في 
التفاوض ومنهجيته ومس���اراته والجدول الزمني 
له". وتصر إثيوبيا على ملء س���د "النهضة" لتوليد 
الكهرباء حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، بينما 
تتمس���ك الخرطوم والقاهرة بتوقيع اتفاق ثالثي 

أوال، لضمان عدم اإلضرار بمصالحهما.
وتتخ���وف مصر من تأثير س���لبي محتمل للس���د 
على تدفق حصتها الس���نوية من مياه نهر النيل، 

البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

رئيس الوزراء اإلثيوبي يأمر بشن 
الهجوم النهائي على تيغراي

مبعوث أميركا إليران يعلن مزيدًا من 
العقوبات ويحث بايدن على مواصلة الضغط

البرهان يدعو لحشد الدعم الوطني لموقف السودان من سد النهضة

الخرطوم/ االستقالل: 
أعلنت الحكومة السودانية، امس الخميس، الحداد لمدة 3 أيام في البالد على 
وفاة رئيس الوزراء األس���بق، الصادق المهدي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا 

المستجد "كوفيد19-".
وقال رئيس الوزراء الس���وداني، عبد الله حمدوك، في بيان نش���ر عبر حس���ابه 
في "تويتر": "أعلن مجلس الوزراء االنتقالي حالة الحداد العام لمدة ثالثة أيام 

ابتداء من اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020".
كما وجه بتنكيس األعالم في جميع مرافق الدولة ومؤسس���اتها داخل 
البالد، والسفارات السودانية في الخارج، حدادا على وفاة اإلمام الصادق 

المهدي.

السودان تعلن الحداد 3 
أيام على رحيل المهدي
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غزة/ االستقالل:
تعود األنظار لتتجه من جديد صوب دوري الدرجة الممتازة 
لك���رة الق���دم "المحافظات الجنوبية" في نس���ختها التي 
تحمل الرقم )15( والتي تنطلق اليوم الجمعة في جولتها 
األولى من خالل ثالث مواجهات نارية، تجمع بين الصداقة 
مع ش���باب رفح، وتجم���ع الثانية بين اتح���اد بيت حانون 
الرياضي وخدمات الشاطئ وصيف بطل النسخة الماضية، 

والجالء يستقبل اتحاد خانيونس.
ويستقبل الصداقة نظيرة شباب رفح على ملعب فلسطين 
في لقاء ناري، يدخ���ل الصداقة تحت قيادة المدير الفني 
س���امي س���الم والذي حقق مع خدمات البريج في الدرجة 
األولى الموس���م الماضي نتائج قوي���ة ونافس على بطاقة 
الصعود في س���نه أولى كمدير فني وم���ع نادي الصداقة 
في مباريات الكأس، ويمتلك المدفعجية المقومات التي 

ستساعده على تحقيق نتيجة طيبة.
 بينما "الزعيم" يتطلع إلى ضبط ادائه منذ المواجهات 
األولى م���ن أجل حصد النق���اط التي تأخ���ر بقطافها 
الموسم المنصرم واثرت عليه سلبا وكان قاب قوسين 
أو أدنى من الهبوط واس���تعاد "الزعيم" الرفحي توازنه 
ف���ي الجواالت األخيرة وانقاذ موس���مه عندما توج بطال 
لكأس القطاع وافتتح موسمه ببطولة كاس السوبر على 
حس���اب جاره خدمات رفح بركالت الترجيح بعد انتهاء 
الوقت األصلي بالتعادل الس���لبي، في افتتاح الموسم 

الرياضي الجديد.

 والتقى الفريقان ثالث مرات الموس���م الماضي في الدوري 
مرتين وفاز الصداقة في مرحلة الذهاب بهدفين نظيفين 
وفاز ش���باب رفح بهدفين مقابل هدف في مرحلة االياب، 
وفي بطولة الكأس فاز الزعيم بركالت الترجيح )5 _ 4( بعد 

انتهاء الوقت األصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.
الندية وإلثارة

وفي مب���اراة أخرى، يلتق���ي اتحاد بيت حان���ون وخدمات 
الش���اطئ، على ملعب بيت حانون شمال القطاع في مباراة 
تحم���ل طابع االثارة والندية، بين نس���ور الش���مال الطامح 
للمنافسة وتثبيت أقدامه في دوري األضواء للموسم الثاني 
على التوالي، في المقابل البحرية يراهن على خبرة وحيوية 
العبيه واالستقرار اإلداري ويراهن على االنسجام والتناعم 

بين صفوفه، والتقى الفريقان في الموسم المنصرم مرتين 
في مرحلة الذهاب فاز خدمات الشاطئ، وفي مرحلة االياب 

تعادل الفريقين بهدف لكل فريق. 
الطموح والخبرة

يحتضن ملعب اليرموك مباراة الطموح والخبرة بين الوافد 
الجديد ألول مرة في تاريخه فريق الجالء والطواحين الطامح 
للمنافس���ة على المراك���ز المتقدمة والفوز مطلب ش���رعي 

للفريقين.
يسعى فريق الجالء إلى اثبات حضوره على ساحة المنافسة 
م���ن خالل تقديم اداء يعكس رغب���ة النادي وجمهوره في 
تحقيق األهداف المرجوة وتطلعاته المستقبلية وتقديم 
اوراق اعتماده رس���ميا في أول ظهور له في الدوري الممتاز 

وكسر قاعدة الصاعد هابط.
 ف���ي المقابل اتحاد خانيونس ي���درك صعوبة اللقاء وهو 
مطال���ب بالتركيز وأن يتفادى أي مفاجآت وحس���م نتيجة 
المباراة مبكرا، ويراهن الطواحين في هذا اللقاء على خبرته 

في الدوري الممتاز للخروج بنقاط اللقاء.
وتس���تأنف المباريات يوم السبت بإقامة ثالث مواجهات، 
االول���ى تجمع خدمات رفح حامل لقب النس���خة األخيرة مع 
نظيرة الهالل، واتحاد الش���جاعية وشباب جباليا، واألخيرة 
تجمع فريق التف���اح العائد من جديد إل���ى دوري األضواء 
وشباب خانيونس، وستقام جميع المباريات بدون جمهور 
بسبب تفش���ي فيروس كورونا وتقام جميع المباريات في 

تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

3 لقــاءات ناريــة فــي افتتــاح الــدوري الممتــاز فــي قطــاع غــزة

القاهرة/ االستقالل: 
تتجه األنظار اليوم الجمعة، إلى اس���تاد القاهرة الدولي لمتابعة 
الكالسيكو األهم واألشهر في الشرق واألوسط بين عمالقي الكرة 

المصرية األهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
النهائي الذي يترقبه الماليين من مش���جعي األهلي والزمالك، 
في كل أرجاء العالم وصفه المتابعون بأنه نهائي القرن في قارة 
أفريقي���ا، وخصوصا أنه يحدث ألول م���رة بين العمالقين رغم أن 

مشاركات الناديين القارية بدأت قبل 34 عاما تقريبا.
ويحسم نهائي القرن مالمح اللقب اإلفريقي الغائب عن خزائن 
الناديين فاألهلي هو األكثر تتويجا بلقب دوري األبطال برصيد 
8 مرات ولكنه لم ي���ذق طعم الفوز بالبطولة منذ عام 2013 قبل 

7 أعوام كاملة.
ويبق���ى الزمالك ثاني أكثر األندية تتويجا بالبطولة بالتس���اوي 
مع مازيمب���ي الكونغولي برصيد 5 ألقاب، ولم يفز األبيض أيضا 

باللقب منذ عام 2002 قبل 18 عاما كاملة.

ح�صار كورونا
حس���م االتحاد اإلفريق���ي الج���دل الدائر حول حض���ور بعض 

الجماهير في لقاء األهلي والزمالك، بعدما أصدر بيانا مش���تركا مع 
االتحاد المص���ري لكرة القدم، مؤكدا إقامة اللقاء بدون حضور جماهيري بس���بب ظروف 

انتشار جائحة كورونا.
تأثي���ر كورونا لم يتوقف بعد عند غياب الجماهير في النهائي، بل امتد لعدة أمور على 
رأس���ها تأجيل موعد النهائي نفس���ه من يوم 6 نوفمبر/تش���رين ثان الجاري إلى اليوم 

الجمعة.
كما أنه أبعد 6 نجوم عن المباراة على رأس���هم ثالثي األهلي وليد س���ليمان والمالي أليو 
ديان���ج وصالح جمع���ة، بجانب ثالثي الزمال���ك عبد الله جمعة ومحم���ود حمدي الونش 

ويوسف إبراهيم "أوباما".

بات�صيكو ومهمة خا�صة
يخوض البرتغالي جايمي باتشيكو مهمة خاصة في الزمالك من أجل تحقيق الفوز باللقب 

الغائب وخصوصا أنه لم يفز من قبل بالبطولة القارية.
الزمالك دخل معس���كرا مبكرا بعد الفوز على نادي مص���ر في ربع نهائي كأس مصر، ولم 
يعرف الفريق األبيض طعم الهزيمة مع باتش���يكو خالل 7 مباريات واس���تطاع تحقيق 
أهدافه مع الفريق بتحقيق وصافة الدوري المصري على حساب بيراميدز والتأهل لنصف 

نهائي الكأس والصعود لنهائي دوري األبطال.
الزمالك س���جل مع باتش���يكو 13 هدفا خالل 7 مباريات ولكنه اس���تقبل 5 أهداف ورغم 
طريقته التي يراها البعض دفاعية ومتحفظة إال أن األبيض لم يحافظ على نظافة شباكه 

سوى في لقائين فقط.
وس���يكون غياب محمود الونش وعبد الله جمعة ضربة دفاعية 
قوية للزمالك، خصوصا مع غياب الظهير األيسر اآلخر محمد عبد 
الشافي بس���بب اإلصابة ولكن األبيض يراهن على تألق حارسه 
محم���د أبو جبل الذي قدم مس���تويات رائعة بجانب دويتو خط 

الوسط المتناغم طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي.
مصطفى محمد وأش���رف بن شرقي سجال 15 هدفا للزمالك من 
27 هدف���ا أحرزها الفريق األبيض ف���ي البطولة وهو ما يعكس 

أهمية دور ثنائي الهجوم الموهوب.

مو�صيماين يقود اأحالم الأهلي
يقود أحالم األهلي مدربه الجنوب إفريقي بيتس���و موسيماني 
الذي سبق له التتويج باللقب مع صن داونز ويبحث عن تحقيق 

نفس اإلنجاز مع الفريق المصري.
األهلي استعد للمباراة بكل قوة، بعد أن تخطى عقبة أبوقير 
لألس���مدة في ربع نهائي كأس مصر ودخل معسكرا مبكرا، 
اكتملت خالله القوة الضاربة للفريق بعودة التونس���ي علي 
معلول الظهير األيس���ر وجاهزية النيجيري جونيور أجاي، 
بينما تحيط الش���كوك بمحمد هاني الظهي���ر األيمن حول 

قدرته على اللعب أساسيا.
موسيماني يتسلح بالضغط المكثف على دفاعات منافسيه وخصوصا أنه حقق الفوز في 
6 مباريات من 7 لقاءات خاضها مع األهلي ولكن قوة دفاع األحمر تحت قيادة موسيماني 
كان ظاهرة الفتة، رغم غيابات بعض عناصره، فاألهلي استقبل هدفين فقط وهو ما يرجع 

أيضا لتألق الحارس الدولي محمد الشناوي.
حسين الش���حات هداف األهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، سيكون أحد 
أبرز أس���لحة موسيماني الهجومية، كما أن أجاي يعد أحد أهم أوراق األهلي بخالف عودة 

محمود عبد المنعم "كهربا" إثر تعافيه من فيروس كورونا.

مدريد/ االستقالل:
تحدث تقرير صحفي إس����باني ام����س األربعاء، 
عن صراع مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة في 
الميركاتو الصيفي المقبل، بشأن التعاقد مع أحد 

مواهب إنتر ميالن اإليطالي.
وأوضح التقرير أن بيريز رئيس ريال مدريد، يرغب 
في الحص����ول على خدم����ات األرجنتيني الوتارو 
مارتيني����ز، مهاج����م إنتر ميالن، ف����ي الميركاتو 

الصيفي المقبل.
وكان الوت����ارو مارتيني����ز مهاج����م إنت����ر ميالن 
اإليطالي، قريًبا من االنتقال إلى برشلونة، الصيف 
الماضي، إال أن ناديه رفض التفاوض على قيمة 

الشرط الجزائي )111 مليون يورو(.
من جانبه ذكرت صحيفة »سبورت« الكتالونية، أن 
مسؤولي إنتر ميالن اإليطالي، سيعقدون جلسة 
مع وكالء الوتارو مارتينيز، في منتصف ديسمبر 

المقبل من أجل حسم مستقبله.
ويرغب مسؤولو إنتر ميالن اإليطالي في تعديل 
عقد النجم األرجنتيني الوتارو مارتينيز، باإلضافة 

إلى إلغاء الشرط الجزائي لي عقده.
وأتم����ت الصحيف����ة أن وكالء الوت����ارو مارتينيز، 
يريدون زي����ادة راتبه إلى 7.5 ملي����ون يورو، في 
الموسم، بينما ترغب إدارة إنتر ميالن في حصول 

النجم األرجنتيني على 6.5 مليون.

ريال مدريد يصارع برشلونة للفوز بخدمات مارتينيز

الزمالك واألهلي يتصارعان على المجد اإلفريقي في نهائي القرن
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
توقع خبراء إس����رائيليون بفتح )تل أبيب( مكتب تمثيل 
دبلوماسي لها في السعودية قريبا، في ظل عدم التوصل 

إلى اتفاق تطبيع رسمي للعالقات بين الجهتين.
وقال مستش����رق إسرائيلي إن اللقاء المزعوم بين رئيس 
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو برفقة رئيس الموساد 
يوسي كوهين مع وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو 
وولي العهد الس����عودي محمد بن س����لمان، يعتبر فصال 
جدي����دا في تش����كيل التحال����ف ضد طهران، ورس����الة 
للرئيس الجديد جو بايدن بعدم العودة لالتفاق النووي.

وأض����اف يون����ي ب����ن مناحيم الباح����ث بمرك����ز القدس 
للشؤون العامة والدولة، ومحرر الشؤون العربية بالمواقع 
اإلسرائيلية، في حوار مع موقع ميدا، أن "االجتماع السري 

في الس����عودية يجب فحصه عل����ى خلفية عدة عمليات 
واس����عة النط����اق، فهو يأت����ي في وقت غروب ش����مس 
إدارة الرئيس دونالد ترام����ب، وقبل دخول بايدن للبيت 

األبيض".
وأشار بن مناحيم، المسؤول السابق بجهاز االستخبارات 
العس����كرية- أم����ان، ووثيق الصلة بدوائ����ر القرار األمني 
والعس����كري، إلى أن "هذا االجتماع الس����ري سلط الضوء 
عل����ى جزء صغير من عالقاتهما التي تم الكش����ف عنها 
هذه األيام، رغم أن الس����عودية لم توقع اتفاقية رسمية 
مع إس����رائيل، إال أن االتجاه الحالي هو إيجاد تحالف بين 
دول الخليج وإس����رائيل في رس����الة موجهة لإليرانيين 
وبايدن معًا، فاإلس����رائيليون والس����عوديون ينس����قون 

جيًدا".

خان يونس / االستقالل: 
ناقش���ت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مع 
وفد م���ن "أصحاب الهمم" تعزي���ز الخدمات المقدمة 
ل���ذوي اإلعاق���ة وتذلي���ل المعيقات للمس���اعدة في 
دمجه���م بالمجتم���ع وذلك من خ���الل موائمة بعض 
الطرق والمرافق الخدماتية لتسهيل وصولهم إليها  
وتلبية احتياجاتهم والتخفيف من المعاناة الواقعة 

عليهم.
وكان رئيس البلدية عالء الدين البطة، ورئيس قس���م 
العالقات الدولية هيا األغا، قد استقبلوا الوفد المذكور  

ممثاًل عن جمعية الثقافة والفكر الحر.

ورحب رئيس البلدية البطة، بكافة الحضور،  مؤكدًا على 
أن البلدية تس���عى دومًا لخدمة شريحة ذوي اإلعاقة 
والتواصل مع كافة المؤسس���ات من أجل تبني برامج 
تس���اعدهم على االنخراط أكثر في المجتمع وتحقيق 
حياة أفضل للجميع، إلى جانب إيالء المعاقين اهتمامًا 
خاصًا لمساعدتهم على تخطي مصاعب الحياة، مؤكًدا 
أن البلدي���ة قامت بموائمة حوالي )20( ش���ارًعا خالل 

العاميين الماضيين لخدمة ذوي اإلعاقة.
وأكد البطة على أن البلدية تسعى لتطوير مشاريعها 
التنموية من أجل خدمة تلك الش���ريحة المهمة في 
النسيج المجتمعي الفلس���طيني، مشيًرا إلى ضرورة 

تضاف���ر الجهود من أج���ل خدمة المعاقي���ن وتلبية 
إحتياجاتهم لمساعدتهم على العيش بحرية وكرامة 

دون معيقات.
واس���تمع رئيس البلدية إلى مالحظ���ات الوفد الزائر 
ومطالبهم حول ض���رورة توفر مداخل خاصة بهم في 
المباني الخدماتية والمؤسس���اتية وممرات مرور آمن 
في الشوارع العامة، ومناقشة امكانية إقامة ممر بحري 
خاص بأصحاب الهمم، ووعد رئيس البلدية بدارس���ة 
كافة المالحظات وتلبيتها حسب االمكانيات المتاحة، 
إلى جانب التواصل مع الجه���ات األخرى لتلبية باقي 

مطالبهم وتذليل العقبات من أمامهم.

منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية 
من المس���جد األقصى، وأدوا خاللها طقوس���ا 

دينية وتلمودية استفزازية. 
وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جوالت 
دوري���ة يق���وم بها قطع���ان المس���توطنين 
تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة 

والمسجد األقصى المبارك. 
وكانت قوات االحتالل قد مددت للمستوطنين 
نصف ساعة إضافية ضمن اقتحامات الفترة 
المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى 
الساعة 2:00 بداًل من الساعة 1:30. بالتوقيت 

المحلي. 
وكان���ت جماع���ات الهيكل ق���د طالبت قوات 

والتص���دي  قبضته���ا  تش���ديد  االحت���الل 
للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، 
الفتة إلى ضرورة اس���تغالل الدعم األمريكي 
للمواقف اإلس���رائيلية والدفع باتجاه العديد 

من المشاريع التهويدية. 
وقبل يومين، أطلق الحاخام المتطرف "يهودا 
غليك" خ���الل اقتحام جدي���د لألقصى، وفي 
بث مباش���ر من الساحة الش���مالية الشرقية، 
حملة لجم���ع التبرع���ات م���ن االنجليكانيين 
األمريكيي���ن، بمناس���بة عي���د "الحان���وكاه" 
اليهودي، وذلك ضمن محاوالت المستوطنين 
تكري���س المس���جد األقص���ى ك�"مركز ديني 

يهودي".

 وبدوره حذر مدير المس���جد األقصى المبارك 
الشيخ عمر الكسواني من مخاطر ما يخطط له 
الحاخام المتطرف "يهودا غليك" والجماعات 
المتطرفة في المس���جد المب���ارك، ومحاوالته 
لتكريس���ه ك�"مركز ديني يهودي"، عبر جمع 
اليومية  انتهاكاته���م  ومواصلة  التبرع���ات، 

لحرمته. 
وتتواصل الدع���وات لعموم المس���لمين في 
الداخل الفلس���طيني المحتل وأهالي القدس 
ومن يس���تطيع الوصول لألقصى من س���كان 
الضفة الغربية، إلى تكثيف ش���د الرحال نحو 
المس���جد األقصى المبارك وإعماره بالمصلين 
والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين. 

وفي ذات الس���ياق، اقتلع مستوطنون، عدًدا 
من أش���جار الزيتون في منطقة "الوادات" في 

بلدة بروقين غرب سلفيت.
مس���توطني  أن  محلي���ة  مص���ادر  وأف���ادت 
"بروخين" المقامة على أراضي مواطني بلدتي 
بروقين وكفر الديك غرب سلفيت، شرعوا منذ 
أول أمس باقتالع عدد من أشجار الزيتون، إلى 
جانب تكسير نحو 45 شجرة زيتون للمواطن 

يوسف صبرة.
وأش���ارت المص���ادر إل���ى أن ه���ذه المنطقة 
تعرضت في الفترة األخيرة العتداءات متكررة 
م���ن المس���توطنين وقوات االحت���الل، بحكم 
قربها من مس���توطنة "بروخين" المقامة على 

أراض���ي المواطنين. ولفت���ت المصادر إلى أن 
أراض���ي المنطقة تقع بمحاذاة المس���توطنة 
ومصنفة "ب" و "ج" حسب اتفاق أوسلو، وتبلغ 

مساحتها 8 دونمات.
وأضافت أنه تم مؤخًرا استصالح ثالثة دونمات 

منها رغم استهدافها من  المستوطنين.
المنطقة العتداءات متكررة تتنوع  وتتعرض 
بين س���رقة ثم���ار الزيتون واقتالع األش���جار 

واالعتداء على المزارعين.
وتصاع���دت وتيرة اعتداءات المس���توطنين 
ف���ي الضفة الغربية، باضط���راد خالل األعوام 
األخيرة، من حيث الكم وحج���م الضرر الواقع 

على المواطنين الفلسطينيين.

جنين / االستقالل:
قال األس���ير المحرر ماهر األخرس خالل حفل اس���تقباله 
في بلدته »سيلة الضهر«، في جنين، إّن »التحرير ال يأتي 
بالتفاوض ألن التفاوض خذالن«. وتوجه األس���ير المحرر 
األخرس للسلطة الفلس���طينية بالقول »أرجو من السلطة 
التراج���ع عن خ���ط أوس���لو«. وأضاف األخ���رس أّن هدف 
االحتالل هو ضرب الفلس���طينيين بعضهم ببعض »ولن 
نس���مح له بتحقيق ذلك«. وتابع األس���ير المحرر: »ثابتون 
حت���ى نصل إل���ى النصر وإضرابي كان باس���م الش���عب 

الفلسطيني وأهدي النصر إليه«.
من جهته، قال األس���ير المحرر صدق���ي المقت إّن ما 
حققه األخرس هو انتصار لكل مقاوم ش���ريف ولكل 
الرافضي���ن للتطبيع مع العدو. ورأى المقت أّن انتصار 

ماهر األخرس هو »انتص���ار لمحور المقاومة«، مضيفًا 
»األخرس منتمي للنضال الوطني الفلسطيني ولمحور 

المقاومة«.
منسق ش����بكة »باب المغاربة للدراسات االستراتيجية« 
صالح الداودي، تحدث للميادين مشيرًا إلى أّن »األخرس 
يض����ع انتصاره في معادلة المقاومة«. وأكد أّن األس����ير 
المح����رر »يتح����دث باس����م الحركة األس����يرة ال باس����مه 
الشخصي«، مشيرًا إلى أنه »يجب نقل المعركة إلى كل 

مكان في العالم وال سيما لدى المنظمات«.
وكان األس���ير المحّرر ماهر األخرس وصل الضفة الغربية 
عبر حاجز جبارة العس���كري ق���رب طولكرم في طريقه إلى 
مستش���فى النجاح في نابلس، وواكبت مراسلة الميادين 

هناء محاميد هذا الخروج منذ لحظاته األولى.

األسير المحرر األخرس: أرجو من السلطة 
الفلسطينية التراجع عن »خط أوسلو«

توقعات »إسرائيلية« بفتح مكتب 
دبلوماسي في السعودية قريبًا

غزة / االستقالل:
أتلف���ت وزارة الزراعة، أمس الخميس 41 مخال من الثوم )12 طن( غير صالحة 

لالستخدام اآلدمي على معبر كرم أبو سالم التجاري.
وقالت اإلدارة العامة للتس����ويق والمعابر، إنه ت����م إتالف الكمية المذكورة 
بعدما تبين عدم صالحيتها لالس����تخدام اآلدمي. وأشارت إلى أن هذا األمر 
ُيعتب����ر مخالفًا لألنظمة والقوانين الناظمة بوزارة الزراعة. وأكدت الوزارة، أن 
هذا اإلجراء يأتي ضمن المتابع����ة اليومية لتفتيش كافة البضائع الواردة 

عبر المعبر.

بلدية خان يونس تناقش مع »أصحاب الهمم« تعزيز خدمات ذوي اإلعاقة  إتالف 12 طن ثوم 
بمعبر كرم أبو سالم

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت وسائل إعالم عبرية مساء أمس الخميس، عن أن 
األمن الفلسطيني سلم مس���توطًنا دخل بلدة بديا قرب 
مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت 
القناة السابعة العبرية بأن الشرطة الفلسطينية أوقفت 
المس���توطن واقتادته إلى مركز قريب لها، قبل تسليمه 

إلى جيش االحتالل بعد وقت قصير.
وكان مسؤول عسكري إسرائيلي سابق أكد أّن التنسيق 
األمني بين االحتالل الصهيوني والسلطة الفلسطينية 

ل���م ينقطع يوًم���ا ولم يت���ّم إيقافه منذ ب���دء العمل به 
ع���ام 1995م. وأوض���ح أّن إعالن وقفه من قبل الس���لطة 
الفلسطينية هو أمر سياسي ال وجود له على أرض الواقع.

جاء ذلك خ���الل مقابلة أجرتها هيئة البث اإلس���رائيلي 
الرس���مية "م���كان" م���ع الجن���رال الصهيوني موش���يه 
إلعاد، الحاكم العسكري اإلس���رائيلي األسبق لمدينتي 
جنين وبي���ت لحم، ورئيس أول منظومة تنس���يق أمني 
فلس���طيني إسرائيلي فور إبرام اتفاق "أوسلو"، للتعليق 
على قرار حس���ين الشيخ وزير الشؤون المدنية بالسلطة 

استئناف التنسيق األمني بين السلطة واالحتالل.
وقال إلعاد إّن "التنس���يق مس���تمر منذ عام 1995، ولم 
ينقط���ع وال ي���وم، ولم يت���ّم إيقافه. وحينم���ا ُيعلن عن 
توقيف التنسيق من قبل السلطة الفلسطينية يجب أن 

نسأل أنفسنا ما معنى ذلك؟".
وأضاف "التنس���يق موج���ود على مدار 24 س���اعة بين 
الضباط م���ن الجانبين، فحينما نس���مع إع���الن من قبل 
الس���لطة يكون إعالًنا سياس���ًيا وليس له أي جذور على 

األرض".

غزة/ االستقالل:
طالبت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، جميع مؤذني المساجد 
في قطاع غزة بضرورة االلتزام التام بموعد رفع أذان الفجر األول 
قبل 30 دقيق���ة من موعد األذان الرس���مي الثاني الذي ُيعلن 

دخول الوقت.
وقالت "األوقاف"، إن ه���ذا التعميم يأتي حتى ال يلتبس على 
الن���اس دينهم، وُيؤدوا العبادة على وجهها األكمل، مش���يرًة 
إلى أن ع���دم توحي���د األذان األول غالًبا ما ُيس���بب إرباًكا لدى 

المواطنين.
وجاء في البي���ان، أن "حال تعذر رف���ع األذان األول في الموعد 
المح���دد، ُيمنع رفعه في غير الوقت المحدد حتى ال يتم إرباك 

الناس".
وأكدت أنه س���يتم متابع���ة تنفيذه ه���ذا التعميم من خالل 
أقس���ام المس���اجد والمفتش���ين بالمديري���ات، داعي���ًة إلى 
اإلب���الغ عن المس���اجد المخالفة عبر االتصال عل���ى جوال رقم 

.)0599345155(

»األوقاف« تنشر تعميمًا حول 
أذان الفجر بمساجد غزة

بعد أيام من اإلعالن الرسمي عن عودة »التنسيق األمني«
األمن الفلسطيني يسلم مستوطنًا دخل بديا في سلفيت

 رام الله/االستقالل:
قررت هيئة شؤون األسرى والمحررين إغالق مقرها 
الرئيس���ي في محافظة رام الله والبيرة، يوم األحد 

المقبل، عقب إصاب���ة عدد من الموظفين بفيروس 
كورونا.

وجاء اإلغالق التخاذ كل إجراءات التعقيم والوقاية 

ف���ي مق���ر “الهيئ���ة”. وأش���ارت إلى أنه س���يتم 
اس���تئناف دوام الموظفي���ن والمراجعي���ن صباح 

االثنين  المقبل.

“هيئة األسرى” تغلق مقرها في رام الله بسبب “كورونا”

ع�سرات امل�ستوطنني ..
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واشنطن/ االستقالل: 
داول���ت مواقع التواصل االجتماعي امس الخمي���س فيديو طريف ألب يرقص في أرجاء 

المنزل بينما تعمل طفلته على متابعة تعليمها عن بعد عبر اإلنترنت.
وكانت الطفلة ديالني جونز البالغة من العمر 6 س���نوات م���ن بيفرتون بوالية أوريغون 

األمريكية تصور نفسها خالل برنامج تعليمي للحرف اليدوية. و
لم يدرك والدها، أنها كانت تصور نفسها للمدرسة وليس فقط للمرح، وراح يرقص بفرح.

وقال���ت جينيفر جونز والدة الطفلة ديالني لبرنامج »صب���اح الخير يا أمريكا«: “ فوجئت 
عندما صادف���ت مقطع فيديو يظهر زوجي يرقص في خلفية ه���ذا البرنامج التعليمي 
الخاص بالحرف اليدوية.. بينما كنت أتابع المش���اهدة، كن���ت أضحك لدرجة أن الدموع 

كانت تتدفق من عيناي«.
وتم تحميل الفيديو على  فيسبوك، حيث تمت مشاهدته أكثر من 11 مليون مرة.

وقالت جونز: »كنت أعرف أن زوجي لم يعلم أن ديالني أرس���لت الفيديو إلى معلمتها«. 
»عندما اتصلت به في العمل ألخبره أنني وجدت مقطع فيديو له وهو يرقص في الخلفية 
أثناء قيامها بمش���روع حرفي وأنه قد تم إرس���اله إلى معلمتها، سألني إذا كنت متأكدة 
مما أقوله عدة مرات.« وقد ش���عر األب بالحرج الكبير عندما أدرك أن الفيديو قد وصل إلى 
المدرسة وتم تحميله على فيس���بوك، أما المشاهدون فقد استمتعوا بمشاهدته وهو 

يضفي جوا من المرح والسعادة في المنزل.

11 مليون مشاهد ألب يحرج 
طفلته خالل تعلمها عن بعد

) APA images( عمال فل�سطينيون يعملون يف م�سنع لتعبئة زيت الزيتون يف دير البلح و�سط قطاع غزة

لندن/ االستقالل: 
تحدى ش���اب الصعاب عق���ب نجاته من حادث 
بتر على إثره النصف الس���فلى من جسده، بعد 
سقوط الونش الذى كان يقوده عليه حيث يزن 4 
أطنان ليتمكن من البقاء على قيد الحياة، ليحاول 

العيش بصورة طبيعية مرة أخرى.
وذكرت جريدة ديل���ى ميل البريطانية أن لورين 
ش���اورز، البال���غ من العم���ر 19 عاًم���ا، كان يقود 
رافعة عبر أحد الجسور، حيث انحرف عن مساره 

وانخفض بمقدار 50 قدًما.
وأوضح التقرير أن الشاب ظل واعًيا طوال الوقت 
ونظر ألسفله ليرى ذراعه اليمنى تهشمت تماما 

وسحقت أرجله وكل شىء أسفل وركيه.

وأشار النقرير إلى أن الش���اب اتخذ قراًرا شجاًعا 
بالس���ماح لألطباء بإج���راء جراحة الس���تئصال 
النصف الس���فلى من جس���ده، حيث تم بتر كل 

شيء تحت خصره إلنقاذ حياته.
وأخبر األطباء صديقته سابيا رايش، البالغة من 
العمر 21 عاًما، أنه لن ينجو، حيث ودعته 6 مرات، 
خوًف���ا من أنه لن يعيش يوًما آخر، كانا مًعا لمدة 
18 ش���هًرا فقط عندما وقع الحادث، لكنها قالت 

إن الحادث قربهما من بعضهما البعض.
وكان لورين يقود رافعة فوق جسر طريق سريع، 
عندما بدأت الس���يارات في المرور بش���كل غير 
قانوني وتم تضييق الممر الفردي بشكل كبير، 
ومع مرور إحدى الس���يارات، حيث انحرف لورين 

بالقرب من حافة الجسر وانهارت الرافعة وحاول 
القفز لكن ساقه علقت بحزام األمان، ما أدى إلى 
تأرجحه، حيث انهار 50 قدًما أس���فل تل شديد 
االنحدار وتدحرجت الرافعة ثالث مرات أس���فل 
التل قبل أن يصطدم لورين باألرض في أس���فل 
الت���ل وهبط الون���ش فوقه، ما أدى إلى س���حق 

جسده.
واس���تطرد قائاًل  "انتهى األمر بلف حزام األمان 
حول س���اقي عندما قفزت للخارج ، لذا تأرجحت 
بداًل من ذلك وكس���رت أحد أضلعى وكنت واعيا 
ط���وال الوقت كان���ت عيناي مفتوحت���ان تماًما 
ورأيت الرافعة تنزل وتهبط على وركي وساعدي 

األيمن".

شاب يفقد نصف جسده بعد سحقه تحت رافعة ويواصل حياته

براغا/ االستقالل: 
أعلنت الشرطة التش���يكية أنها تبحث عن بندقية "غير محشوة لحسن الحظ"، 
انتزعها أيل من صياد األس���بوع الماضي، قرب مدينة هورني بالنا جنوب غربي 

البالد.
وكان الحي���وان قد انتزع البندقية من كتف الصياد وهرب بها في الغابة، خالل 

رحلة صيد. وفقا لسكاي نيوز.
وأوضحت الش���رطة المحلية عب���ر موقعها اإللكترون���ي أن "األيل فوجئ بكلب، 

فاندفع نحو الصياد ثم تجاوزه ومزق الكم األيسر من سترته".
وأضافت الش���رطة: "انزلقت البندقية المعلقة على كتف الصياد اليسرى وغير 

المحشوة لحسن الحظ، على قرون األيل واختفت مع الحيوان".

حيوان »يسرق« بندقية من 
صياد ويهرب بها إلى الغابة

القاهرة/ االستقالل: 
أطلق���ت إح���دى الجمعيات الخيري���ة بقرية 
س���مال في محافظة الغربية المصرية، مبادرة 
لتش���جيع إطالق اس���م النب���ي "محمد" على 
األطفال حديثي ال���والدة، وذلك بتخصيص 
مكافأة وراتب ش���هري لم���دة عام لكل مولود 

يحمل اسمه.
وتفصياًل، ق���ررت الجمعي���ة الخيرية صرف 
مكافأة فور تس���مية الطفل "محمد"، على أن 
يصرف له باستمرار كل شهر راتب لمدة عام 
واحد، حسبما أفات صحيفة "الوطن" المصرية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية شباب سمال 
الخيرية، علي لبن، إن الجمعية استهدفت من 
هذه المبادرة التي تنظ���م ألول مرة في قرى 
محافظة الغربية إلى تقديم الدعم لألسر التي 

تستقبل مولوًدا جديًدا.
ولفت إلى أن المبادرة تأتي في ظل الظروف 
المادي���ة واالقتصادي���ة الصعب���ة الت���ي 
تعصف بالجميع نتيجة انتش���ار فيروس 
كورونا المستجد، وأيًضا "كنوع من التكريم 
السم نبينا الكريم بعد حملة اإلساءة التي 

تعرض لها".

فيما قال مسؤول األزمات في الجمعية، حاتم 
زكري���ا، إن المبادرة قاصرة عل���ى أهالي قرية 
سمال فقط، مشيًرا إلى أن الجمعية استقبلت، 
يوم الثالثاء، أول مولود اس���مه "محمد" وتم 
منح وال���ده اإلعانة الش���هرية وقدرها 300 
جني���ه، والتي س���تصرف له طيل���ة عام من 

تاريخه.
وأردف زكري���ا: "المبادرة ليس���ت قاصرة على 
اسم محمد فقط، حيث يمكن منحها السمي 
أحم���د ومحم���ود وذل���ك بعد اتف���اق أعضاء 

الجمعية على ذلك".

نيودلهي/ االستقالل: 
لجأ أطباء ف����ي جونتور بوالية أن����درا براديش 
الهندي����ة، إلى حيلة مختلف����ة، لجعل مريض 
مس����تيقظا أثناء جراحة في الدم����اغ، وهى أن 
يجعلوه يشاهد برنامج تليفزيون الواقع وفيلم 
"أفاتار"، حيث شاهد المريض البالغ من العمر 
33 عاًم����ا، برنامج Bigg Boss وه����و تلفزيون 
الواقع، وفيلم من أفالم هوليوود من أجل البقاء 
مستيقًظا أثناء إجراء عملية جراحية في الدماغ، 
وقد أج����رى األطباء في المستش����فى العملية 
الجراحية النادرة والحرج����ة للدماغ على الرجل 

ولكن كان البد أن يبقى المريض مستيقظا.
وبحس����ب ما ذكر موقع indiatoday تم إجراء 
الجراح����ة إلزال����ة ال����ورم الدبق����ى المتكرر فى 
المنطقة األمامية اليس����رى، وت����م إجراؤه على 
المريض البالغة من العم����ر 33 عاًما في مركز 
جونتور، وقام األطباء بإزالة الورم، فيما استمتع 
 Big المريضة بع����رض فيلم أفات����ار  وبرنامج
Boss، وقد خرج المريض من المستشفى يوم 

السبت بعد شفائه.
كانت عدة ش����هور كش����فت صحيف����ة" ديلى 
ميل"البريطاني����ة، أن هن����اك تقني����ة حديثة 

تعتمد عل����ى رفع الجفون من خ����الل الجراحة 
التجميلي����ة للتخلص من انتف����اخ، وترهالت 
العي����ون العني����دة أثناء االس����تيقاظ، ولكن ال 
يمك����ن إجراءها ألصحاب القل����وب الضعيفة، 
تتضمن الطريقة 3 إجراءات بس����يطة للتوغل 

داخل الجفون.
وقالت الصحيفة، إن إبقاء المرضى مستيقظين 
يمن����ح الجراحي����ن فك����رة أفضل على ش����كل 
المريض عند االنتهاء من الجراحة، وقد وصفت 
كيمبرل����ي جيم����س، من إس����يكس بالواليات 

المتحدة، نتائج العالج بأنها تغير الحياة.

االستقالل/ وكاالت: 
ذكرت مجل���ة علمية متخصص���ة أن علم���اء أمريكيين 
اكتش���فوا قطعة أثرية غير عادية داخل مومياء مصرية 

عمرها 2000 عام.
وتفاجأ الخبراء عند فحصهم مومياء باس���تخدام مسرع 
جس���يمات الس���نكروترون باكتشاف عش���رات التحف 
الصغي���رة، بما ف���ي ذلك قطع���ة أثرية طولها س���بعة 

ملليمترات مصنوعة من معدن يسمى الكالسيت.
القطع���ة األثرية الغريبة ُوجدت بج���وار البطن في موقع 
الش���ق الذي تم من خالله إزالة األحش���اء الداخلية أثناء 

التحنيط.
ويقول الخب���راء إن القطعة عبارة عن تميمة تم وضعها 
في هذا المكان خصيصا لتوفير "حماية روحية" للمومياء.

 وافت���رض العلماء أن القطعة األثري���ة التي عثر عليها 
داخل المومياء، على شكل خنفساء الجعران، والتي كانت 

شكال شائعا للتمائم في مصر القديمة.
وأفاد الخبراء ايضا بأن الجثة المحنطة تعود لطفل يبلغ 
من العمر حوالي خمس س���نوات، فيما تعكس الصورة 

المرسومة فوق المومياء هيئة امرأة بالغة.
ت���م اكتش���اف الجث���ة المحنط���ة، والمعروفة باس���م 
مومياء هوارا بورتريه رقم 4، بي���ن عامي 1910 - 1911 

وهي تعود إلى القرن األول الميالدي.

اكتشاف مثير داخل 
مومياء مصرية

مصر.. مكافأة وراتب شهري لكل مولود يحمل اسم النبي »محمد«

مريض هندى يخضع لجراحة دقيقة في الدماغ أثناء مشاهدته فيلم 


