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قلقيلية/ االستقالل: 
اندلعت مساء السبت، مواجهات بين قوات االحتالل وشبان 
على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية 

المحتلة.
وأفاد ش���هود عيان بأن قوات االحت���الل أطلقت قنابل الغاز 

تجاه المواطنين في منطقة شارع الملعب قضاء قلقيلية.

 تشهد مدينة قلقيلية بشكل شبه يومي مواجهات مماثلة 
على حواجز االحتالل التي تحاصرها وجدار الفصل العنصري 
الذي يفصله���ا عن األراضي المحتلة عام 48. ويس���تهدف 
االحت���الل قلقيلية ألنه���ا أقرب مدينة ف���ي الضفة الغربية 
على الساحل الفلسطيني وانطلقت منها خالل االنتفاضات 

السابقة عشرات عمليات المقاومة التي أوجعت االحتالل. 

مواجهات مع االحتالل على 
الحاجز الشمالي لقلقيلية

مختصان: »إسرائيل« تسابق الزمن لشرعنة البؤر 
االستيطانية واستكمال مشروع الضم الكلي للضفة والقدس

غزة/ محمد أبو هويدي:
أكد مختص���ان في ش���ؤون االس���تيطان والقدس 
المحتلة، أن كيان االحتالل »اإلس���رائيلي« يس���ابق 
الزمن لش���رعنة االس���تيطان، خاصة مع ما تبقى من 

فترة رئاس���ية للرئي���س األمريكي دونال���د ترامب 
واستغاللها في خدمة االستيطان والمستوطنين.

 وأوض���ح المختص���ان ف���ي أحادي���ث 
منفصلة ل���� »االس���تقالل«، أن حكومة 

القدس المحتلة / االستقالل:
قال مكت���ب األم���م المتحدة لتنس���يق الش���ؤون 
اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة »أوتشا« 
إن س���لطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت أو صادرت 

129 مبًنى فلس���طينًيا منذ بداية تش���رين الثاني/
نوفمبر الجاري، بحجة االفتقار إلى رخص البناء.

المكت���ب في تقري���ر »حماية  وأوضح 
المدنيين« الذي ُيغط���ي الفترة 23-3 

»أوتشا«: االحتالل هدم وصادر 129 
مبنى فلسطينًيا منذ بداية نوفمبر

رام الله- غزة/ االستقالل:
أعلنت وزي���رة الصحة مي الكيلة، الس���بت، 
عن تس���جيل 15 وفاة و1461 إصابة جديدة 
بفي���روس »كورونا« الوبائ���ي، وتعافي 984 

مصاًبا في الضف���ة الغربية وقطاع غزة خالل 
ال�24 ساعة الماضية.

وبّينت الكيلة، في التقرير اليومي 
للحالة الوبائي���ة لفيروس كورونا 

15 وفاة و1461 إصابة جديدة
 بـ »كورونا« في الضفة وغزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت القناة 12 العبرية، الس���بت، أن »إس���رائيل« رفعت 
مس���توى التأهب األمني في س���فاراتها في العالم، على 

»إسرائيل« ترفع مستوى التأهب 
األمني في سفاراتها بالعالم

رام الله / االستقالل:
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان 
إن حكومة االحتالل اإلسرائيلي تخطط لتبييض )شرعنة( 
عش���رات البؤر االس���تيطانية في الضفة الغربية المحتلة، 

وطرد عائالت مقدس���ية من منازله���ا في القدس المحتلة 
لصالح المس���توطنين. وأوضح المكتب في تقرير أسبوعي 

يوم أمس، أن محكمة االحتالل المركزية في 
القدس رّدت األس���بوع الماضي اس���تئناف 

تقرير: االحتالل يخطط لشرعنة 
عشرات البؤر االستيطانية بالضفة

مركز: األسرى المرضى 
»شهداء مع وقف التنفيذ«

غزة/ دعاء الحطاب:
بمش���اعر ممزوجة بين األمل والقلق، يقطف الُمزارع أبو وائل أبو خوصة، 

حّبات التوت األرضي »الفراولة« من أرضه الزراعية الواقعة 
ببلدة بيت الهيا ش���مال قطاع غزة، وترتيبها بعناية بالغة 

»الذهب األحمر« من مزارع 
غزة إلى أسواق الضفة

الشعبية: »التضامن العالمي« يأتي في ظل هجمة وحشية على شعبنا

فروانة: 4 آالف و184 أسيرًا فلسطينيًا في سجون االحتالل

الخضري: »يوم التضامن« يجب أن ُيترجم 
لخطوات عملية تنهي االحتالل والحصار
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غزة/ االستقالل:
أكد رئي���س اللجنة الش���عبية لمواجه���ة الحصار 
النائب جمال الخضري، أن يوم التضامن مع الشعب 
الفلسطيني يجب أن ُيترجم لخطوات عملية يشعر 
بها المواطن الفلس���طيني، تتمثل برفع الظلم عن 
ش���عبنا وإنهاء معاناته التي تزداد بسبب استمرار 

االحتالل واالستيطان والحصار »اإلسرائيلي«.
وشدد الخضري في تصريح صحفي يوم أمس، على 
أن دعم المجتمع الدول���ي وأحرار العالم لهذا الحق، 
وترجمته إلى واقع عملي هو التحدي الحقيقي، وأنه 
مقي���اس حقيقي لعملية التضام���ن التي يجب أن 
تتجاوز أصداء البيان���ات والمواقف اإلعالمية، بينما 
االحتالل ُيمارس كل أش���كال الظلم والقهر لشعبنا 
الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا الخضري األمم المتحدة الذي أعلنت هذا اليوم 
في التاس���ع والعش���رين من نوفمبر م���ن كل عام، 
والمجتم���ع الدولي للعمل من أج���ل إحقاق الحقوق 
الفلسطينية المشروعة لشعبنا الفلسطيني بالحرية 
واالس���تقالل وإقامة دولته المس���تقلة وعاصمتها 

القدس.
كم���ا دعا إل���ى تحرك عاج���ل من األمتي���ن العربية 
واالس���المية وأح���رار العالم لدعم صمود الش���عب 

الفلس���طيني، في ظل تصاعد الهجمة اإلسرائيلي 
المدعومة أمريكيا بش���كل كامل، عبر صفقة القرن 
والمش���اريع االس���تيطانية والخط���وات العملي���ة، 

لتصفية القضية الفلسطينية.
وش���دد عل���ى أن الش���عب الفلس���طيني يتعرض 
ألخطر هجوم اس���تيطاني عبر مخططات ومشاريع 
تس���تهدف االس���تيالء على األرض الفلسطينية 
في الق���دس والضفة الغربية، مش���يرًا إلى تصاعد 

هدم المنازل الفلسطينية والسيطرة على األراضي 
تحت حجج مختلفة، والذي وثقته التقارير الدولية 

واألممية الدورية.
واس���تعرض الخضري واقع قطاع غزة مع اس���تمرار 
الحصار اإلس���رائيلي منذ الع���ام 2007، وتأثيراته 
الكارثية على مختلف القطاعات والمجاالت، وخاصة 
الصحية، مشيرًا إلى تقرير األمم المتحدة الذي جاء 
فيه ان الخسائر جراء الحصار وصلت 17 مليار دوالر 
في رقم خطي���ر، لكنه أكبر من ذل���ك بكثير بالنظر 

للخسائر غير المباشرة.
وج���دد التأكيد على أن كافة التصريحات والتقارير 
والدعوات في هذا اليوم التضامني أو غيرها مهمة 
وضرورية، لكن الفعل على األرض، والضغط الفعلي 
عل����ى االحتالل واتخ����اذا الخطوات، ه����و المطلوب 
ف����ي هذه المرحلة ف����ي ظل التعنت اإلس����رائيلي، 
وض����رب االحتالل بع����رض الحائط كاف����ة القرارات 
والتصريحات، والمضي في مشاريعها االستيطانية 

االحتاللية.
وق����ال الخضري » نحن أصحاب حق ثابت ال يتزحزح 
مهم����ا بلغ����ت التحدي����ات.. فال يضيع ح����ق وراءه 
مطال����ب.. فحقنا ثاب����ت في دولتنا الفلس����طينية 

وعاصمتها القدس ».

الخضري: »يوم التضامن« يجب أن ُيترجم لخطوات عملية تنهي االحتالل والحصار

رام الله- غزة/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، السبت، عن تسجيل 15 وفاة و1461 
إصابة جديدة بفي���روس »كورونا« الوبائي، وتعافي 984 مصاًبا في 

الضفة الغربية وقطاع غزة خالل ال�24 ساعة الماضية.
وبّين���ت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا 
في فلس���طين، وصل »االستقالل« نس���خة عنه، أّنه تم تسجل 11 
حالة وفاة في الضفة الغربية »بيت لحم )1(، الخليل )1(، جنين )4(، 
طولكرم )1(، نابلس )3(، قلقيلية )1(« و4 حاالت وفاة في قطاع غزة.

وذك���رت أّن اإلصابات الجديد توّزعت حس���ب التالي: الخليل )72(، 
نابلس )135(، بيت لح���م )70(، قلقيلية )23(، رام الله والبيرة )72(، 
جنين )97(، أريحا واألغوار )4(، سلفيت )39(، طولكرم )61(، طوباس 

)44(، ضواحي القدس )17(، قطاع غزة )827(.
وفيما يخص حاالت التعافي، قالت إّنها ُس���جلت على النحو التالي: 
الخلي���ل )108(، جني���ن )68(، نابلس )58(، طولك���رم )21(، رام الله 
والبي���رة )107(، طوباس )1(، س���لفيت )28(، بيت لحم )313(، قطاع 

غزة )280(.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 63 مريًضا في غرف العناية المكثفة، 

بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي.

15 وفاة و1461 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة

غزة / االستقالل: 
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمناسبة اليوم 
العالمي للتضامن مع الش����عب الفلسطيني الذي يوافق 
اليوم األحد، على ضرورة استمرار وزيادة الزخم في مساندة 
نضال الشعب الفلسطيني وممارساته الكفاحية؛ من أجل 

الحرية والعودة واالستقالل.
وقال����ت الجبهة، في بي����ان لها أمس، إن ي����وم التضامن 
العالمي مع الش����عب الفلسطيني يأتي في ظل تصعيد 
للهجمة الوحش����ية على شعب فلس����طين من االحتالل، 
واتس����اع المخطط����ات والسياس����ات العدائي����ة الرامية 
لتصفية الحقوق الفلس����طينية، والتي قادتها الواليات 
المتحدة مع بقية حلفاء االحتالل، »على نحو يناقض كل 
المبادئ التي أقرتها القوانين ومجموع القرارات الدولية، 

الداعمة لشعبنا ونضاله وحقوقه على وجه الخصوص«.
ودعت إلى تفعيل جميع أشكال مقاطعة االحتالل وأدوات 

التعبير عن رفض����ه، والعمل على عزل����ه دولًيا، ومالحقة 
مجرمي الحرب اإلس����رائيليين، بكل األدوات والوس����ائل 

الممكنة.
وأكدت إدانتها لكل المح����اوالت والمواقف التي تعادي 
كفاح شعبنا وتس����عى إلدانة أدواته، أو جهود وفعاليات 

المتضامنين معه، أو وصمها بأي صفات تنتقص منها.
كما أكدت الجبهة على أحقية ش����عبنا الفلس����طيني في 
مقاوم����ة االحتالل بكل الوس����ائل المش����روعة، وحقه في 

تحديد استراتيجياته النضالية وأدواتها.
وذك����رت أنه رغ����م م����رور 43 عاًما على إص����دار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة قرارها رق����م 40/32 الخاص بإقرار 
يوم دولي للتضامن مع الش����عب الفلس����طيني، في 29 
نوفمبر من كل عام، »ال زالت األمم المتحدة والمؤسس����ات 
الدولية الرئيسية تثبت فشلها في االلتزام بمعاني هذا 
التضامن، ناهيك عن إلزام داعمي العدو الصهيوني به«.

وأضاف����ت: »تواصل����ت عرب����دة المش����روع االس����تعماري 
الصهيوني، بالتحالف م����ع الكثير من الحكومات والدول 
الداعمة له ولمخططاته، واالنخراط مباش����رة في اإلجهاز 
على حقوق الفلس����طينيين ومناصبة العداء لمقاومتهم 
المش����روعة و نضالهم التحرري، واالنخراط المباش����ر في 
حصاره����م ومعاقبتهم سياس����ًيا واقتصادًيا، عوًضا عن 

معاقبة الُمعتدي الصهيوني وعزله دولًيا«.
وش����ددت الجبهة عل����ى أن »السياس����ات العدائية التي 
أكدت على الوجه القبيح للقوى اإلمبريالية، وفي مقدمتها 
الوالي����ات المتحدة األمريكية، لم تكس����ر إرادة الش����عب 
الفلس����طيني، وكل تلك الدول والش����عوب والقوى التي 
اخت����ارت مناصرة حقوق����ه، ورفضت اس����تمرار االحتالل 
والتطهير العرقي واالستيطان، وجرائم الحرب المستمرة 

والسياسات الفاشية والعنصرية«.
وقال����ت إنه����ا ُتق����ّدر وُتحّي����ي الش����عوب والحكومات 

والمؤسس����ات التي دعم����ت وال تزال الحق����وق الوطنية 
للشعب الفلسطيني، معبرة عن تضامنها معها.

وأضافت أنه����ا »تتطلع إلى تنظيم وتطوي����ر هذا الدعم 
وتوس����يع وتصعيد فعالياتها ضد الجرائم الصهيونية 
المس����تمرة، والرافضة كذلك لسياس����ات حلف����اء العدو 

الصهيوني المعادية للشعب الفلسطيني«.
كما قال����ت الجبهة إنها تنظر إلى هذه المرحلة باعتبارها 
مفصلَي����ة في التص����دي لمح����اوالت تصفي����ة الحقوق 
الفلسطينية، بما يعني اكتس����اب الجهد التضامني مع 
الش����عب الفلس����طيني ألهمية وقيمة خاصة، وارتباطه 
بمس����ؤولية قيمية إنس����انية تتعلق بالحفاظ على قيم 
اإلخاء والمس����اواة والحري����ة والعدالة والح����ق في تقرير 
المصير، والتضامن بين الشعوب في وجه الوحشية التي 
تحاول المنظومة اإلمبريالية والقوى االستعمارية فرضها 

في هيمنتها على هذا العالم«.

الشعبية: »التضامن العالمي« يأتي في ظل هجمة وحشية على شعبنا

سجون االحتالل/ االستقالل:
تواصل إدارة سجون االحتالل »اإلسرائيلي« 
عزل األس����ير المحكوم بالمؤبد أنس كمال 
المسالمة من دورا جنوب الخليل في الزنازين 
االنفرادية منذ أسبوع، وسط مناشدات من 

عائلته لالطمئنان على وضعه.
وأفاد مكتب إعالم األس����رى أن إدارة سجون 
االحت����الل عزل����ت األس����ير المس����المة منذ 
أسبوع، دون أي توضيح عن وضعه الصحي 

والنفسي داخل العزل.
وق����ال مكت����ب إعالم األس����رى إن األس����ير 
المس����المة )36عامًا( من بل����دة دورا جنوب 
الخلي����ل، اعتقل بتاري����خ 2002/3/9، وكان 
بعمر ال�17عامًا بع����د أن تعرض إلطالق نار 

على يد قوات االحتالل.

وقد أصيب األس����ير المس����المة في حينه 
بعشر رصاصات في جس����ده، ونشرت أنباء 
عل����ى إثر ذلك تفيد بأنه استش����هد، حتى 
تبين أنه في إحدى مستش����فيات االحتالل 

يتلقى العالج، ليتم نقله الحقًا للسجن.
وأضاف مكتب إعالم األس����رى بأن االحتالل 
يتهم األسير مس����المة بتنفيذ عملية في 
الداخل الفلسطيني المحتل أدت إلى مقتل 
مس����توطن، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن 

المؤبد مدى الحياة.
وبّي����ن مكتب إعالم األس����رى بأن األس����ير 
مسالمة تعرض خالل سنوات اعتقاله لعدة 
إجراءات قمعي����ة أبرزها الع����زل االنفرادي 
لمرات عدة ع����ام 2002 وع����ام 2006 وعام 

.2008

ويش����تكي األس����ير مس����المة م����ن ظروف 
صحية صعبة، ويعاني من التهابات حادة 
في األنف، وضعف ش����ديد في النظر، وهو 
مهدد بفقدان نظره بالكامل بعدما أصيبت 
الش����بكية لديه بضرر كبير نتيجة اإلهمال 
الطبي المتعمد، وع����دم عرضه على طبيب 

مختص.
تجدر اإلش����ارة إلى أن االحت����الل حرم عائلة 
األس����ير أنس مس����المة م����ن ح����ق الزيارة 
لس����نوات، فلم يتمكن م����ن رؤية والده منذ 
11 سنة بحجة المنع األمني، كما أن والدته 

ال تستطيع زيارته بسبب وضعها الصحي.
ويحرم االحتالل أش����قائه العش����رة من حق 
الزي����ارة، بحج����ة المنع األمن����ي، وقد توفي 

أحدهم خالل فترة اعتقاله.

االحتالل يواصل عزل األسير المحكوم بالمؤبد أنس المسالمة

غزة/ االستقالل:
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« إسماعيل هنية مساء السبت، 
وزي���ر الخارجية اإليراني د. جواد ظريف، حيث قدم باس���مه وباس���م الش���عب 
الفلس���طيني وقيادة الحرك���ة التعازي للجمهورية اإلس���المية اإليرانية قيادة 

وشعبا باغتيال العالم د. محسن فخري زاده.
وأدان رئيس الحركة جريمة االغتيال اآلثمة، معبًرا عن التضامن مع الجمهورية 

اإلسالمية أمام هذا الحدث الجلل.
وقال إن عملية االغتيال تعكس عقلية إجرامية تستبيح القتل في وضح النهار 
وبشكل سافر، مشدًدا على أن سياسة االغتياالت كما أنها لم تنجح مع المقاومة 
في فلسطين فإنها ستفش���ل مع الجمهورية اإلس���المية وعموم األمة ومحور 
المقاومة، وتعكس فقط طبيعة القائمي���ن عليها الخارجين على كل القوانين 

واألعراف الدولية واإلنسانية.

هنية يعزي ظريف باغتيال 
العالم محسن زاده
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وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض 
ومقاومة االستيطان إن حكومة االحتالل 
عش����رات  )ش����رعنة(  لتبييض  تخط����ط 
الغربية  الضفة  االس����تيطانية في  البؤر 
المحتل����ة، وط����رد عائالت مقدس����ية من 
منازله����ا في الق����دس المحتل����ة لصالح 

المستوطنين.
األس����بوعي  تقريره  المكتب في  وأوضح 
أم����س الس����بت أن محكم����ة االحت����الل 
المركزي����ة في الق����دس رّدت األس����بوع 
الماضي اس����تئناف عائالت فلسطينية 
تس����كن منذ الع����ام 1963 في مبنى في 
ح����ي بطن الهوى في س����لوان، في حكم 
لصال����ح جمعي����ات المس����توطنين التي 
القديمة  البل����دة  إلى تهوي����د  تس����عى 

ومحيطها في القدس.
�سباق مع الزمن

المختص في شؤون االستيطان والقدس 
فخري أبو دياب، أك����د أن كيان االحتالل 
يسابق الزمن لشرعنة االستيطان، خاصة 
مع ما تبق����ى من فترة رئاس����ية لترامب 
االس����تيطان  خدمة  ف����ي  واس����تغاللها 

والمستوطنين.
وق����ال أب����و دياب ل����� »االس����تقالل«: »إن 
ِقب����ل  م����ن  المس����توطنات كان  إقام����ة 
المؤسس����ات الرس����مية »اإلس����رائيلية« 
الجمعي����ات  أو  الرس����مية،  الس����لطة  أو 
ول����م  المس����توطنين  أو  االس����تيطانية، 
يكن هن����اك أي اعتراض من قبل  اإلدارة 
األمريكية، وتخّوف »إس����رائيل« من هذه 
المستوطنات العشوائية أنها لم تحصل 
أي شرعنة رسمية لتلك البؤر ولم تحصل 
على ترخيص رس����مي لذلك تسعى اآلن 

لشرعنة تلك المستوطنات«.

وأوض����ح، أن الكيان يحاول أن يضم تلك 
البؤر ويساويها مع المستوطنات الكبيرة 
وموافقة  بترخيص  المقامة  والتجمعات 
عليه����ا، حي����ث تس����تغل »إس����رائيل« 
اإلدارات األمريكي����ة المتعاقبة إن كانت 
م����ن الديموقراطيي����ن أو الجمهوريي����ن 
وتسابق الزمن لفرض وقائع جديدة قبل 
أن تتغي����ر السياس����ات األمريكية نحو 
االستيطان والمس����توطنين وخاصة في 
مناط����ق الضفة الغربية م����ن قبل اإلدارة 

األمريكية.
وأضاف أبو دياب، أن االحتالل يؤّمن تلك 
البؤر ويش����رعنها حت����ى إذا أتت اإلدارة 

األمريكي����ة الجديدة يك����ون قد تطابقت 
مع الواقع الجديد، بمعنى أن »إسرائيل« 
دائما كانت حتى ف����ي عهد أوباما تقيم 
المستوطنات سواء وافق على إقامتها أم 
ل����م يوافق عليها فدولة االحتالل تفرض 
زيادة حجمها  أو  االس����تيطان  توس����عة 
وزيادة البناء فيها وأيضا البنية المرافقة 

لها.
ولفت إلى أنه خ����الل الفترة الماضية تم 
التبرع ب� 10 ماليين دوالر من قبل الواليات 
المتحدة األمريكية لتوس����عة الش����وارع 
والتجمع����ات  للمس����توطنات  المؤدي����ة 
االس����تيطانية وربطها ببعضها البعض، 

ا من ش����رعنتها أمام الرأي  وهذا يعد جزًء
العام العالمي، وليس فقط »إس����رائيل« 
فهي ليس����ت بحاجة إلى شرعنة داخلية 

أمام العالم ولكن فقط لإلثبات فقط. 
ال�سيا�سة االأمريكية واال�ستيطان

من جانبه، قال مدير مركز القدس للحقوق 
القدس  القانونية والمختص في شؤون 
زياد الحموري: »إنه على مدار الس����نوات 
الماضي����ة وتتاب����ع اإلدارات األمريكي����ة 
المتالحق����ة س����واء م����ن الديمقراطيين 
أو الجمهوريي����ن، وخاص����ة مم����ن كانوا 
معنيي����ن بح����ل للقضية الفلس����طينية 
مث����ل الرئيس األمريكي الس����ابق باراك 

أوباما، لكنهم كانوا مساندين للمشاريع 
الصهيونية وخاصة مشاريع االستيطان، 
األمريكية  السياس����ة  ف����ي  اختالف  فال 
تجاه كيان االحتالل وخاصة فيما يتعلق 

باالستيطان وشرعنته«.
وأض����اف الحم����وري ل� »االس����تقالل«، أن 
حكومة االحتالل ال تكترث سواء تغيرت 
اإلدارة الحالي����ة أو أت����ت إدارة تع����ارض 
بناء المس����توطنات والبؤر االستيطانية، 
»اإلسرائيلية«  الحكومات  كل  فمش����روع 
لالس����تيطان  أهمية  تولي  المتعاقب����ة، 

سواء في الضفة والقدس.
وأوضح مدير مركز القدس، أن تصريحات 
»اإلسرائيلي«  االس����تيطان  وزير  وتعهد 
تساحي هنغبي األس����بوع الماضي بعد 
االتفاق مع رئيس وزراء االحتالل بنيامين 
نتنياهو على تس����وية أوض����اع 70 بؤرة 
اس����تيطانية في الضفة، وتحويلها إلى 
مس����توطنات قبل رحيل الرئيس ترامب 

ليست جديدة.
ولف����ت إلى أن����ه حتى لو ق����دم الرئيس 
األمريك����ي الجدي����د ج����و باي����دن، ل����ن 
يختل����ف كثيرًا عن ترام����ب في موضوع 
المس����توطنات وش����رعنتها، وخاصة إذا 
كان ج����زءًا م����ن إدارة أوبام����ا ونائبه ولم 

تختلف السياسات في هذا اإلطار.
وأش����ار الحم����وري، إلى أنه يج����ب علينا 
نح����ن الفلس����طينيون أن ال نعول كثيرًا 
على اإلدارة األمريكية الجديدة برئاس����ة 
بايدن، ألن اإلسرائيليين يأخذون كل ما 
يطلبونه وخاصة في موضوع االستيطان 
الوج����ود  عل����ى  والهج����وم  وش����رعنته 
الفلسطيني في المدينة المقدسة وهم 

يسيرون وفق سياسة واضحة ومبرمجة.

مختصان: »إسرائيل« تسابق الزمن لشرعنة البؤر االستيطانية واستكمال مشروع الضم الكلي للضفة والقدس

غزة/ حممد اأبو هويدي:
اال�س��تيطان  �س��وؤون  يف  خمت�س��ان  اأك��د 
االحت��ال  كي��ان  اأن  املحتل��ة،  والقد���س 
ل�س��رعنة  الزم��ن  ي�س��ابق  »االإ�س��رائيلي« 
اال�س��تيطان، خا�س��ة م��ع م��ا تبق��ى م��ن 

فرتة رئا�س��ية للرئي�س االأمريك��ي دونالد 
ترامب وا�س��تغالها يف خدمة اال�ستيطان 

وامل�ستوطنني.
 واأو�س��ح املخت�س��ان يف اأحادي��ث منف�سلة 
ل� »اال�ستق��ال«، اأن حكوم��ة االحتال ال 

تكرتث �س��واء تغ��رت االإدارة االأمريكية 
اأت��ت غره��ا تعار���س بن��اء  اأو  احلالي��ة 
امل�ستوطنات والبوؤر اال�ستيطانية فم�سروع 
حكوم��ة االحت��ال يف ه��ذه املرحل��ة، هو 

ال�سم الكلي لل�سفة الغربية والقد�س.

القدس المحتلة / االستقالل:
ق����ال مكت����ب األم����م المتحدة لتنس����يق 
الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية 
المحتلة »أوتش����ا« إن س����لطات االحتالل 
اإلس����رائيلي هدمت أو صادرت 129 مبًنى 
الثاني/ بداية تش����رين  منذ  فلس����طينًيا 

نوفمب����ر الجاري، بحجة االفتقار إلى رخص 
البناء.

وأوض����ح المكت����ب ف����ي تقري����ر »حماية 
المدنيي����ن« ال����ذي ُيغطي الفت����رة 23-3 
تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أن عمليات 
اله����دم أدت إلى تهجير 100 ش����خص، 
وإلحاق األضرار بما ال يقل عن 200 آخرين.

وأش����ار إلى أن أكبر هذه الحوادث وقعت 
في ي����وم 3 نوفمبر في حمص����ة البقيعة، 
حيث ُهدم 83 مبن����ًى، ما أّدى إلى تهجير 

73 شخًصا، من بينهم 41 طفاًل.

وأضاف، »وُه����دم 30 مبن����ًى آخر في 12 
تجمًعا سكانًيا آخر بالمنطقة )ج(. ووقعت 
الحوادث الستة عشر المتبقية في شرقي 
القدس المحتلة، حيث اسُتؤنفت عمليات 
الهدم بعد تعليقها لمدة ثالثة أس����ابيع 
عقب اإلع����الن الذي صدر عن الس����لطات 
اإلس����رائيلية ف����ي يوم 1 تش����رين األول 
الس����كنية  المباني  بوق����ف اس����تهداف 

المأهولة في المدينة بسبب الوباء«.
وذكر أن����ه ُهدم ع����دد أكبر م����ن المباني 
أو ص����وِدر حتى اآلن ف����ي العام 2020 من 
أي ع����ام بأكمله منذ أن ب����دأ مكتب األمم 
المتحدة لتنس����يق الشؤون اإلنسانية في 
توثيق هذه الممارس����ة بانتظام في العام 

2009، باستثناء العام 2016.
وأفاد التقرير ب����أن قوات االحتالل أصابت 
خ����الل الفت����رة المذكورة 55 فلس����طينًيا 

بجروح في مختل����ف أنحاء الضفة الغربية 
المحتلة.

ولف����ت إلى أن 18 من هؤالء أصيبوا بجروح 
في سياق ثالث عمليات بحث واعتقال في 
مخيم قلندي����ا لالجئين )القدس( ومدينة 

رام الله.
وبين أن قوات االحتالل نفذت 230 عملية 
بحث واعتقال واعتقلت 227 فلس����طينًيا 
في مختل����ف أنحاء الضفة، وُس����جل أكبر 
ع����دد من هذه العمليات في القدس )61( 

ومحافظة الخليل )50(.
وبحس����ب »أوتش����ا«، فإن التقارير أشارت 
إلى أن خمس حوادث نفذها مستوطنون 
إس����رائيليون، وأدت إل����ى إلح����اق أضرار 
بأش����جار الزيت����ون أو س����رقة محصولها، 
وش����ملت ثالث����ة منها إتالف 64 ش����جرة 
زيتون بالقرب م����ن قرى جالود في نابلس 

وكفر قدوم في قلقيلية( والخضر في بيت 
لحم.

فيما ش����ملت الحادثتان األخريان س����رقة 
محصول نحو 1,000 ش����جرة زيتون قرب 
س����عير بالخليل وعشر أش����جار في بورين 
بنابلس، حيث ُسرقت أدوات القطف أيًضا.

ومن����ذ بداي����ة موس����م قط����ف الزيتون، 
الذي اس����ُتهّل في يوم 7 تش����رين األول/
أكتوب����ر، أدى م����ا ال يقل ع����ن 35 هجمة 
شّنها مستوطنون إلى وقوع إصابات بين 
الفلسطينيين أو إتالف األشجار أو سرقة 

محصولها.
وأش����ار التقرير إل����ى أن ق����وات االحتالل 
أطلق����ت النار في 20 مناس����بة على األقل 
النار قرب الس����ياج الحدودي اإلسرائيلي 
مع قطاع غزة وقبالة س����احلها بحجة فرض 

القيود على الوصول.

»أوتشا«: االحتالل هدم وصادر 129 مبنى فلسطينًيا منذ بداية نوفمبر
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

1. تعل���ن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصف���ات الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء، فعل���ى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المش���تريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 
الحصول على كراس���ة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )200( شيكل غير 

مستردة لكل مناقصة.
2. أخ���ر موعد لقبول الع���روض بالظ���رف المختوم يوم األربع���اء الموافق 
2020/12/02 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فت���ح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك 
بنكي صادرين من )البنك الوطني اإلس���المي أو بنك االنتاج الفلس���طيني( أو كتاب 
من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الشركة أو 
سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
باسم )وزارة الصحة( بمبلغ 5% من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة له الشركة كتأمين 

دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. ارفاق ش���هادة خلو ضريبي أو صوره عنها أو ش���هادة خص���م ضريبي صادرة عن 

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

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 
الموقع االلكتروني لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

اسم العطاءم

القلبية  القسطرة  توفير مهمات 
 PIMA بتمويل من مؤسسة

ساعة فتح رقم العطاء
المظاريف

 11:00
صباحًا

2020/109 1

�إعالن �سادر عن بلدية بني �سهيال
 تعل���ن بلدية بني س���هيال لإلخ���وة المواطني���ن المتصرفين 
والمجاورين ألرض القس���يمة)79( من القطعة  رقم )2( أراضي 
س���ميري الس���بع – ش���ارع عمرو بن العاص ، والبالغ مس���احة 
القس���يمة اإلجمالي���ة )60000( مت���ر مربع بأنه ق���د تقدم لها 
المواطن /   سعيد محمود عطا ابو لبدة     من سكان بني سهيال 
، وسند الملكية  باسم/   أحمد و محمود إبراهيم عبد العزيز أبو 
لبدة      ، من أرض القس���يمة المذك���ورة بغرض الحصول على 
إذن بناء دور ارضي مقترح مع خدمات   على مس���احة المقسم 
المخص���ص له )171( متر مربع  و مس���احة البن���اء  على ) 90 ( 
مت���ر مربع وذلك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قس���م 

التخطيط و التنظيم بالبلدية .
         ف���كل من لديه اعتراض على الملكية أو الطلب ، عليه أن 
يقدم اعتراضه لدى قس���م التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل 
)خمسة عشر يوما( من تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض 

بعد التاريخ المذكور .

عـــــــالء ر�ســ�ان                    حمدان ر�س�ان
الق�سم القــــــــان�ين                 رئي�س البلدية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / ناديه عطيه حمد ابو ش���مه 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )900832528( فعلى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله / االستقالل:
ق���ال المكت���ب الوطن���ي للدف���اع ع���ن األرض ومقاومة 
االس���تيطان إن حكوم���ة االحتالل اإلس���رائيلي تخطط 
لتبييض )شرعنة( عشرات البؤر االستيطانية في الضفة 
الغربية المحتلة، وطرد عائالت مقدس���ية من منازلها في 

القدس المحتلة لصالح المستوطنين.
وأوضح المكتب في تقرير أسبوعي يوم أمس، أن محكمة 
االحتالل المركزي���ة في القدس رّدت األس���بوع الماضي 
استئناف عائالت فلسطينية تسكن منذ العام 1963 في 
مبن���ى في حي بطن الهوى في س���لوان، في حكم لصالح 
جمعيات المستوطنين التي تس���عى إلى تهويد البلدة 

القديمة ومحيطها في القدس.
وأض���اف أن محكمة االحتالل قررت بناًء على اس���تئناف 
تقدمت به جمعية »عطيرت كوهانيم« االستيطانية طرد 
س���كان المبنى البالغ عددهم 87 شخًصا، بينهم أطفال، 

في غضون أسبوعين.
وبي���ن أن االس���تئناف ج���اء رًدا عل���ى دع���اوى قدمه���ا 
المستوطنون، وطالبوا فيها بإخالء المبنى المذكور وطرد 
س���كانه الفلس���طينيين، بزعم أن الم���كان كان بملكية 

يهودية قبل النكبة في العام 1948.
وأشار إلى أن قسًما من العائالت الفلسطينية التي تسكن 
المبنى ف���ي بطن الهوى تملك عقارات في »إس���رائيل«، 
قب���ل العام 1948، لكن دولة االحتالل صادرتها بموجب » 
قانون أمالك الغائبين »، بادعاء أن أصحابها لم يتواجدوا 
في إس���رائيل في العام 1948، ويمنعون من اس���تعادة 

أمالكهم.
وتابع أن رفض محكمة االحتالل االس���تئناف يعني طرد 
س���كان المبنى الذي تسكنه 30 عائلة فلسطينية وفيها 
12 طفاًل دون سن 18 عاًما، فضاًل عن غرامة مالية يتوجب 

على عائلة دويك دفعها بقيمة 600 ألف شيكل.
وأك���د المكتب الوطني أن المس���توطنين يس���عون إلى 
االستيالء على عقارات في أماكن أخرى بالقدس المحتلة 

بالطريقة نفسها.
ولفت إلى أن قاضية محكمة »الصلح« في القدس دوريت 
فاينشطاين أصدرت قبل شهر ونصف قراًرا يقضي بطرد 
أربع عائالت فلسطينية تضم 25 شخًصا في حي الشيخ 

جراح، في أعقاب دعوى قدمتها شركة »ناحالت شمعون« 
االستيطانية، بزعم أن العقارات كانت بملكية يهود قبل 
العام 1948، وقررت أن تعمل ش���رطة االحتالل على طرد 

تلك العائالت.
ويتخوف المواطنون من أن يحاول المس���توطنون تنفيذ 
أم���ر ط���رد العائالت، قبل ب���دء والية الرئي���س األميركي 

المنتخب جو بايدن، في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال المكتب الوطني إنه وفي خطوة إضافية من ش���أنها 
تعزيز س���يطرة »إس���رائيل« على الضفة الغربية، تعتزم 
حكومة االحتالل تش���ريع عش���رات البؤر االس���تيطانية 
المنتشرة في أرجاء الضفة، واستغالل الفترة المتبقية في 
إدارة ترمب لتنفيذ مخططاتها االستيطانية الرامية إلى 
ضم مس���احات واسعة منها بحكم سياسة فرض الوقائع 

على األرض.
وأش���ار إلى تعهد وزير االس���تيطان اإلسرائيلي تساحي 
هنغبي خالل كلمة له في الكنيست األسبوع الماضي بعد 
االتفاق مع رئي���س وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو على 
تسوية أوضاع 70 بؤرة استيطانية في الضفة، وتحويلها 

إلى مستوطنات قبل رحيل الرئيس ترمب.
وبين أن هذه الخطوة باركها مجلس مستوطنات الضفة، 
وطالب بتطبيقه���ا على األرض، وبالس���رعة الممكنة عبر 

تشكيل طاقم لتسوية أوضاع عشرات البؤر االستيطانية.
وهناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة تم الشروع 
بإقامتها في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، دون 
موافقة حكومة االحتالل، بمقابل 132 مس���توطنة كبيرة 

بالضفة أقيمت بموافقة الحكومة اإلسرائيلية.
وبحسب تقرير المكتب الوطني، فإن هذه السياسة التي 
تمارس���ها حكومة االحتالل بتبييض البؤر االستيطانية 
تبعث الطمأنينة والتش���جيع عند المس���توطنين، الذين 
ش���رعوا ف���ي إقامة بؤر اس���تيطانية في أكث���ر من مكان 
بالضف���ة، وآخرها اقامة بؤرة اس���تيطانية من خالل وضع 
بي���وت متنقلة تقع ش���مال قري���ة بوري���ن والقريبة من 

مستوطنة »براخا« جنوبي نابلس.
وعل���ى صعي���د مخطط���ات االس���تيطان، أودع مجل���س 
مس���توطنات الضفة مخطًطا اس���تيطانًيا جديًدا لصالح 
توسيع مستوطنة »كارني شمرون«، والذي يصادر مساحة 
تزي���د عن 70 دونًما من أراضي حجة وجينصافوط ش���رق 

قلقيلية.
وأوضح التقرير أن المخطط االستيطاني الجديد يهدف 
إلى تغيير تخصيص منطقة زراعية وطريق لمناطق، إلى 
تجارة وسياحة ومباني ومؤسسات عامة إلى طوارئ وإنقاذ، 

وشوارع جديدة ومواقف ومنطقة عامة مفتوحة.

تقرير: االحتالل يخطط لشرعنة عشرات البؤر االستيطانية بالضفة

غزة/ االستقالل:
حذر مركز فلسطين لدراسات األسرى السبت، من خطورة حقيقية على حياة األسرى المرضى 
في سجون االحتالل اإلس����رائيلي في ظل استمرار سياسة اإلهمال الطبي بحقهم، مؤكًدا أن 
»العش����رات منهم قد يكون مصيرهم الوفاة داخل الس����جون في حال لم تقدم لهم الرعاية 

الطبية المناسبة«.
ووصف مدير المركز رياض األش����قر في بيان صحفي، األس����رى أصحاب األمراض الصعبة في 
سجون االحتالل وعددهم ما يزيد عن 150 أسيرًا بأنهم »شهداء مع وقف التنفيذ«، إذ يعانون 
من ظروف صحية خطيرة للغاية مع اس����تمرار اس����تهتار االحتالل بحياتهم وعدم تقديم أي 

رعاية طبية أو عالج مناسب لهم مما قد يؤدى بهم إلى الموت في أي لحظة.
وأوضح أن أكثر من 700 أس����ير مريض في س����جون االحتالل منهم 150 أس����ير يعانون من 
أمراض خطيرة بما فيها الس����رطان، والفشل الكلى، وأمراض القلب وضمور العضالت وانسداد 

الشرايين، وغيرها من األمراض التي قد ال تمهل األسير كثيرًا على قيد الحياة.
وكش����ف أن العديد من األسرى تدهورت صحتهم في األشهر األخيرة بشكل ملحوظ، منهم 
األسير نضال أبو عاهور، وهو من أخطر الحاالت المرضية في سجون االحتالل ويعاني من مرض 
الس����رطان والفشل الكلوي ويقبع في مستش����فى الرملة واألسير عايد خليل )54 عاما( مدينة 

طولكرم وقد نقل إلى مستشفى »سوروكا« نتيجة تدهور وضعه الصحي.
وبين أن األسير المريض يحتاج الى سنوات ليتمكن من إجراء فحص مخبري أو صورة أشعة.

وذك����ر أن التأخير المتعمد في إج����راء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية أدى الس����تفحال 
المرض في أجساد بعض األسرى، كذلك أدى التأخر المتعمد في إجراء عمليات جراحية عاجلة 
لبعض األسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة وصعبة إلى انعدام األمل في الشفاء وتعرض 

األسرى إلى خطر حقيقي على حياتهم.
وذكر أن غالبية األس����رى الفلسطينيين يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظًرا لتردي 
ظروف احتجازهم في سجون االحتالل، سواء خالل فترة التحقيق حيث يحتجز المعتقلون في 
زنازين ضيقة ال تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، ويتعرضون لسوء المعاملة والضرب 

والتعذيب واإلرهاق النفسي والعصبي، مما يؤثر على أوضاعهم الصحية بشكل سلبي.
ولفت إلى عدم توفر طواقم طبية متخصصة، ووجود بعض السجون بدون طبيب، فضاًل عن أن 

غالبية األطباء في السجون عامين أو ممرضين.
وحسب المركز، فإن العشرات من األسرى الذين أكد األطباء خطورة حالتهم الصحية وحاجتهم 
الماسة للعالج وإجراء عمليات جراحية عاجلة بمن فيهم من مسنين وأطفال نساء، ترفض إدارة 
السجون نقلهم للمستش����فيات، وال زالت تعالجهم بالمسكنات التي يصفها األطباء لجميع 

األمراض على اختالفها.
واعتبر أن سياس����ة اإلهمال الطبي المتعمدة تكش����ف بش����كل واضح عن العقلية االجرامية 
والعنصرية التي تحكم الس����جون، وأن ما يجري مع األسرى هو عمليات قتل جماعي بتركهم 

فريسة سهلة لألمراض تنهش في أجسادهم.

مركز: األسرى المرضى 
»شهداء مع وقف التنفيذ«

رام الله/ االستقالل:
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن إحياء يوم التضامن العالمي مع حقوق 
شعبنا يؤكد تمسك دول العالم وكافة المناصرين للحرية بتقرير المصير 

واقامة الدولة الفلسطينية وفًقا لقرارات المؤسسات الدولية.
وقال الوطني في بيان صحفي له، يوم أمس: »إن األمن واالستقرار والسالم 
ل���ن يتحقق في المنطقة، دون أن تكون دولة فلس���طين وحقوق ش���عبها 
محوره وأساس���ه، وأن يزول االحتالل بكل إرهابه وعدوانه واس���تيطانه عن 

شعبنا وأرضنا«.
وأض���اف: »إن احي���اء يوم التضامن مع حقوق ش���عبنا يؤك���د على الواجب 
القانوني واألخالقي لدول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها األمم المتحدة 
واألطراف التي أيدت التقس���يم، تنفيذ الش���ق اآلخر من هذا القرار بإقامة 

دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد أن التضامن الدولي مع ش���عبنا يجب أن يؤدي إلقامة دولة فلسطين، 
تنفي���ذا لقرارات مجلس األمن الدولي خاصة القرارات: )1515( لعام 2003، 
و)1397( لع���ام 2002، و)2334( لعام 2016، وإنه���اء االحتالل عن أراضي 
الدولة الفلسطينية، التزاما بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 67/19 
الصادر في 29 تشرين الثاني عام 2012، االعتراف بفلسطين دولة مراقب 

على حدود 4 حزيران عام 1967.
وش���دد على أن قرارات األمم المتحدة المتعاقبة الت���ي أكدت على حقوق 
ش���عبنا غير القابلة للتصرف، ال يمكن أن تلغيه���ا أو تجهضها مجموعة 
مارقة، أفس���دت العالقات الدولية، وانتهكت القانون الدولي وميثاق األمم 

المتحدة وقراراتها.

»الوطني«: األمن واالستقرار 
والسالم لن يتحقق اال 
بإقامة دولة فلسطينية
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أعل���ن أنا المواط���ن / عالء كامل محم���ود ابو هالل عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803412766( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / ياس���مين عبد الباس���ط عوض 
الفقعاوي ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رق���م )402493050( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / وفاء حس���ني محم���د جبر  عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)912005709( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / ابراهيم محمد علي ابو ش���عر عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801202847( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / محمد منصور احم���د عدوان عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)402933154( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / أحمد حمدي أحم���د النويلة عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)901379529( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / محم���ود حاتم احم���د جوده عن 
فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)407764505( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / يوس���ف محمود خال���د حمادين 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400875506( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواط���ن / احمد ط���ه أحم���د النويلة عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم )  
900316530( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة / االستقالل:
حذر مركز حماية لحقوق اإلنس����ان من استمرار االحتالل 
»اإلس����رائيلي« باس����تخدام القوة المفرطة بحق األطفال 
السلمية في  بالمظاهرات  المش����اركين  الفلس����طينيين 

الضفة الغربية المحتلة.
ج����اء ذل����ك ف����ي رس����الة بعثه����ا المرك����ز إل����ى كل من 
رئيس مجل����س حقوق االنس����ان ومنظمة اليونيس����ف، 
والمقرر الخاص لحقوق االنس����ان، وع����دد من المنظمات 

والشخصيات الحقوقية واألممية. 
وأشار المركز إلى أن سلطات االحتالل واصلت اعتداءاتها 
عل����ى التظاه����رات األس����بوعية التي تخرج ف����ي الضفة 
الغربية بش����كل أس����بوعي، رغم أنها تظاهرات س����لمية 
ش����عبية تطالب بحقوق الش����عب المنتهك����ة وتعبر عن 

رفضها لجرائم االحتالل.
وأدان إق����دام قوات االحتالل عل����ى إطالق الرصاص الحي 
بشكل منظم وممنهج تجاه المتظاهرين السلميين شرق 
رام الله، مما أدى إلصابة فتى فلس����طيني، حيث أظهرت 

الكاميرات ابتهاج جنود االحتالل بإصابته.
وأوضح أن وس����ائل اإلعالم اإلس����رائيلية عل����ى مختلف 
أنواعه����ا تواص����ل سياس����تها التحريضي����ة العنصرية 
الموجهة ض����د الفلس����طينيين والقيادة الفلس����طينية 
على وج����ه الخصوص، والتي تهدف من خاللها لحش����د 
الرأي العام العالمي ضد الفلس����طينيين، ومحاولة كسب 

التعاطف والتأييد الدولي.
وحذر المرك����ز من خطورة الخطاب اإلعالمي اإلس����رائيلي 

العنصري المنظم والممنهج الموجه ضد الفلس����طينيين 
عموًم����ا، مش����يًرا إلى أنه ط����وال عقود مضت وس����لطات 
االحتالل وأجهزتها المختلفة تنتهج سياسة التحريض 
ضد الفلسطينيين، وهذا ما أظهرته الكاميرات على وجوه 

الجنود وفرحتهم بإراقة الدم الفلسطيني.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على س����لطات االحتالل 
وإجبارها على اإلذع����ان لرغبة المجتمع الدولي، والمتمثلة 
في أن يسود األمن والسالم سائر البلدان، وتشكيل لجنة 

تحقيق في الحادث.
وب����دوره ق����ال تجمع المؤسس����ات الحقوقي����ة )حرّية( إن 

س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي ُتمعن في االس����تخدام 
المفرط وغير المتناس����ب للقوة العس����كرية في مواجهة 

المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
واعتبر التجمع في بيان له، أن قنص جنود االحتالل، فتى 
فلس����طينًيا أثناء مشاركته في تظاهرات شعبية سلمّية 
من����ددة بإقامة بؤرة اس����تيطانية، »يعكس االس����تخدام 
المفرط للقوة العس����كرية دون أن يشكل الفتى أي خطًرا 
حقيقًيا على جنود االحتالل المدّججين بأعتى األس����لحة، 
حي����ث أظهر الفيديو ابتهاج جن����ود االحتالل بعد إصابة 

الفتى في ساقه بالرصاص المعدني الُمغّلف بالمّطاط«.

وأك����د أن »الجريم����ة ال يمك����ن فصلها ع����ن االنتهاكات 
المس����تمرة لق����وات االحتالل في األراضي الفلس����طينية 
المحتلة، وأنها ُتشّكل دلياًل دامًغا على استخدامها للقوة 

المفرطة ضد الفلسطينيين«.
وبين »حرية« أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن اتخاذ 
إج����راءات فّعالة في مواجهة انته����اكات قوات االحتالل 
الجس����مية لقواعد القان����ون الدولي اإلنس����اني والقانون 
الدولي لحق����وق اإلنس����ان، بما في ذل����ك تفعيل أدوات 
المساءلة عن تلك االنتهاكات، سيعّزز من شعورها بأنها 

دولة فوق القانون والمساءلة.
وأدان اس����تمرار جرائم س����لطات االحتالل واستخدامها 
المفرط للقوة العس����كرية ضد المدنيين، وعدم ش����رعية 
االس����تيطان اإلس����رائيلي ومخالفته القطعي����ة ألحكام 

وقواعد القانون الدولي.
وطال����ب المجتم����ع الدولي بالوق����وف أمام مس����ئولياته 
والتحرك الفوري من أجل وقف جرائم س����لطات االحتالل 
في األراضي الفلس����طينية المحتلة، وتجاوز حالة اإلدانة 
إل����ى التدّخ����ل الفعلي بما ُيل����زم ق����وات االحتالل وقف 

انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني.
ودعا األطراف الس����امية المتعاقدة على اتفاقية جنيف 
الرابع����ة للوفاء بالتزاماتها الواردة ف����ي المادة األولى من 
االتفاقية والتي تتعهد، بموجبها، باحترام االتفاقية وأن 

تكفل احترامها في جميع األحوال.
وج����دد مطالبته لالتح����اد األوروبي بوقف كافة أش����كال 

التعاون مع االحتالل، باعتباره كياًنا راعًيا لإلرهاب.

مراكز حقوقية تحذر من استمرار استخدام االحتالل القوة المفرطة ضد األطفال

القدس المحتلة / االستقالل:
حذرت صحيفة »معاري���ف« العبرية، 
يوم  أمس، من اس���تمرار رئيس وزراء 
االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
في التفرد في القرارات االستراتيجية 
الحساس���ة وتهميش طاقم حكومته 

وخاصة وزيري الجيش والخارجية.
وقال المحلل العسكري في الصحيفة 
»تال لي���ف رام« في مقالة نش���رتها 
األمنية  »االستراتيجية  إن  الصحيفة، 
والسياسة الخارجية يديرها نتنياهو 
مع رئيس الموس���اد يوس���ي كوهن، 
ورئيس مجلس األمن القومي مئير بن 
شابات، بينما يتم تهميش دور بقية 
الوزراء فيما بق���ي دور الكابينت رمزيًا 

وتآكلت مكانة الجيش.
وبي���ن الكاتب أن منظوم���ة العالقات 
في هرم القيادة السياس���ية واألمنية 
اإلس���رائيلي انح���درت في األش���هر 
األخيرة إلى القاع، واتس���مت بانعدام 
الثقة وغياب التعاون وتغييب الوزراء 

عن القرارات المصيرية الحساسة.
وضرب مثااًل حيًا على تهميش األمن 
»اإلس���رائيلي« بذه���اب نتنياهو إلى 
السعودية مؤخًرا دون وضع المنظومة 

األمنية في صورة األوضاع.
كما يض���اف إلى ذلك، وف���ق المحلل 
العس���كري، قرار وزي���ر الجيش بيني 
غانتس تشكيل لجنة فحص حكومية 
الغواصات  ف���ي قضي���ة  للتحقي���ق 

األلمانية، حيث تدور شبهات الفساد 
حول نتنياهو بهذا الخصوص.

وأضاف »الذي يحصل اليوم هو عبارة 
ع���ن بث تجريبي فقط لما س���يحصل 
ساعة الطوارئ والحرب، مثل مواجهة 
عس���كرية في قط���اع غزة؛ ف���اإلدارة 
الخاطئ���ة لمعرك���ة الج���رف الصامد 
ع���ام 2014 واالتهام���ات المتبادل���ة 
والتس���ريبات المنهجي���ة والصعوبة 
في اتخاذ القرار من ش���أنها أن تبدو 
كلعبة أطفال أمام ما يمكن أن يحدث 

في المرة المقبلة«.
وبحسب المحلل العسكري اإلسرائيلي 
»يتواج���د نتنياه���و والموالين له من 
رئيس الموس���اد واألم���ن القومي في 

كفة، أما في الكف���ة الثانية فيتواجد 
وزي���ر الجي���ش بيني غانت���س ووزير 
بينما  أش���كنازي،  غاب���ي  الخارجي���ة 
يتواج���د رئي���س هيئ���ة األركان في 
الوسط بمعية رئيس الشاباك نداف 

أرغمان.
وأش���ار إل���ى أن االثني���ن األخيري���ن 
يحاوالن الحفاظ على العمل الرس���مي 
إال أن���ه من الصعب تجاه���ل األضرار 
المتراكم���ة على المكانة العس���كرية 
اتخاذ  العسكرية في  المنظومة  ودور 

القرار«.
ولف���ت »لي���ف رام« إل���ى أن نتنياهو 
يدير اس���تراتيجية األمن والسياسة 
الخارجية اليوم عبر »الموساد« واألمن 

القومي من خالل نزع صالحية وزارتي 
الجيش والخارجية، في ظل غياب عمل 
مؤسسي في المسائل االستراتيجية.

ق���ال إن ه���ذا األم���ر ب���دا جلي���ًا في 
اتفاقي���ات الس���الم م���ع دول الخليج 
وصفقة السالح بين الواليات المتحدة 

واإلمارات.
بزيارت���ه  نتنياه���و  أن  إل���ى  ونّب���ه 
الس���عودية، الت���ي تصن���ف كدولة 
معادية، دون إعالم المؤسسة األمنية، 
السائدة  األمنية  البروتوكوالت  خالف 
منذ قيام الكي���ان ويهدد بتآكل دور 
المؤسسة األمنية بشكل غير مسبوق، 
مح���ذرًا م���ن انكش���اف ع���ورة هكذا 

عالقات في أي مواجهة قادمة.

»دور الكابينت رمزي ومكانة الجيش تآكلت«

»معاريف«: تفّرد نتنياهو بالقرارات الحساسة يهدد بفشل المعركة المقبلة
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ومنذ أي���ام بدأ مزارع���و الفراول���ة بالقطاع في ط���رح ثمار 
محصولهم الذهبي في أس���واق الضف���ة الغربية، معّبرين 
عن آمالهم باس���تمرار عملية التصدي���ر ألكبر وقت ممكن 
دون أي معوق���ات، وأن يعود عليهم هذا الموس���م بأرباح 
وفيرة بعد أن زادوا من حجم مساحتها، لعلها ُتمكنهم من 
سداد ديونهم وتوفير احتياجات ُأسرهم في ظل األوضاع 
االقتصادية والمعيشية المأساوية التي أثقلت كاهلهم، 

خاصة مع جائحة »كورونا«. 
ويبدأ موس���م قطف التوت األرضي من ديس���مبر/ كانون 

األول، ويستمر حتى نهاية شباط/ فبراير القادم.

بداية مب�ّشرة ولكن؟
ومستبش���رًا بموسم وفير، زرع أبو خوصة ثمانية 8 دونمات 
بالفراول���ة، ُجّلها مزروع���ة بالطريقة األرضي���ة التقليدية، 
باس���تثناء دونم واحد فقط زرعه بالطريقة الُمعلقة داخل 

دفيئات.
ويتجه مزارعون إل���ى الزراعة المعّلقة التي تمنحهم زيادة 
في مع���دل اإلنت���اج بثالثة أضع���اف، مقارن���ة بالطريقة 

التقليدية، وفق أبو خوصة. 
ويقول خالل حديثه ل�«االستقالل«:« منذ أيام بدأنا بعملية 
قط���ف ثمار الفراولة لهذا الموس���م، والحم���د الله البداية 
مبش���رة بالنسبة لكمية اإلنتاج وجودة الثمار، وكلنا أمل بأن 
نتمكن من تصدير المحصول بالكامل ألسواق الضفة التي 

تعد المتنفس الوحيد لنا كمزارعين«. 
وأضاف: »في بداية الموس���م تكون كمي���ة الفراولة قليلة 
وثمنها ُمرتفع جدًا بالنسبة للُمس���تهلك بغزة، إذ يتراوح 
ثم���ن الكيل���و الواحد ما بي���ن »15-20« ش���يكل، لذا نقوم 
بتصدير كامل اإلنتاج إلى أس���واق الضفة«، ُمشيرًا إلى أن 
الفراولة تتواجد في أس���واق القطاع بعد شهر ونصف من 

التصدير بسعر«2-3 شواكل« للكيلو.
واعتب���ر أن طرح الفراولة في الس���وق بداي���ة خير لتحقيق 
مكاس���ب مالية خاصة من وراء بيعها لألس���واق الخارجية، 
مشيرًا إلى أن منع تصدير المحصول يشّكل ضرر كبير على 

المزارعين، ويكبدهم خسائر فادحة.

ورغم سعادة أبو خوصه في نجاح أول عملية تصدير ألسواق 
الضفة الغربية، إال أن المخاوف من عدم تحقيق أرباح وفيرة 
ال زالت تسيطر عليه، مضيفًا:« الفراولة تصدر للضفة حاليا 
بأس���عار ممتازة جدا مقارنة بكمية اإلنتاج الضعيفة، لكن 
نخشى أاّل تستوعب أسواق الضفة وحدها كميات اإلنتاج 

الكبيرة الفترة القادمة«. 
ولفت إلى أن المساحات المزروعة بالفراولة هذا العام بلغت 
2500 دونم، في حين بلغت مساحتها العام السابق 1750 
دونم، األمر الذي سيحقق كميات إنتاج أكبر مقارنة بالعام 
الماضي، لذا نحن بحاجة لتوفير أس���واق خارجية لتصدير 

الفراولة إليها، فأسواق الضفة وحدها ال تكفي. 
ون���ّوه إلى أن العرض والطلب هو من يحدد س���عر الفراولة، 
وذكر أن سعر صندوق الفراولة الذي يحتوى على 6.5 كيلو 
يباع حالًيا في أس���واق الضفة ب�«200شيكل« ، أي ما يقارب 
20 شيكل س���عر الكيلو الواحد، الفتًا إلى أنه في حال عدم 

إيجاد أسواق خارجية بديلة لتصدير وزيادة كميات اإلنتاج 
س���ينخفض س���عر كيلو الفراولة إلى 5 ش���واكل بأسواق 

الضفة. 
وأشار إلى أن األس���واق الخارجية تطلب جودة في المنتج، 
وم���ن المعروف أن الفراول���ة الغزّية من أج���ود األنواع في 
العالم، مضيفا: »كل دونم من الفراولة ُينتج ما يقارب )ثالثة 
أطنان( على مدار الموسم وبجودة عالية، كما أن الفراولة ُتعد 
س���فير المزارع الفلسطيني في دول العالم، كونها تقتحم 

األسواق الخارجية باسم ُمنتج فلسطيني«.
ويتطلع أبو خوصة وغيره من مزراعي الفراولة، الى أن تتمكن 
وزارة الزراعة من ايجاد اس���واق خاريجية و أوروبية لتصدير 
اليها باالضافة الس���واق الضفة، كي يس���تطيع المزارعين 
من بيع محصولهم بأس���عار ممي���زة تمكنهم من تغطية 
التكاليف الزراعية، و تلبية احتياجاتهم في ظل الحصار و 

األزمات االقتصادية و جائحة كورونا. 

خماوف وحتديات 
أكد رئيس جمعية التوت والفراولة في بيت الهيا محمود خليل، 
أن المزارعين الفلس���طينيين بدأوا فعليًا ، بتس���ويق وتصدير 
محصول التوت األرض���ي »الفراولة« من قطاع غزة إلى أس���واق 
الضفة الغربية، متمنيًا بأن يكون هذا العام موس���م خير و ربح 
على المزارعين خاصة في ظل المخاوف الكبيرة التى يعيشونها 

نتيجة جائحة كورونا. 
وأوضح خليل خالل حديثه ل«االس���تقالل«، بأن موس���م التوت 
األرضي »الفراولة« شهد هذا العام زيادة ملحوظة في المساحات 
المزروع���ة بمس���احات تف���وق ال 800 دونم عن موس���م العام 
الماضي، حيث وصلت المساحات المزروعة بالفراولة هذا العام 
ل2500دونم، بعد أن كانت المساحة فى 2019م )1700 (دونم.
وأشار بأن هناك توقعات بزيادة كمية اإلنتاج لهذا العام والتي 
قد تزيد عن 7300 طن من الفراولة خالل هذا الموسم، مبينًا أن 

الدونم الواحد ينتج ما يتراوح )2.5 - 3( طن من الفراولة. 
ويرى خليل« أن الش����هر الحالي والمقبل يعدان فرصة ثمينة 
لتجار غزة في تصدير الفراولة، ألن منتجات الفراولة في الضفة 
تبدأ في الن����زول إلى األس����واق«، الفتًا الى أن أس����واق الضفة 
الغربية باتت المنفس الوحي����د المتوفر أمام مزارعين الفراولة 
بغ����زة، خاصة في ظ����ل عدم توفر أس����واق خارجي����ة وأوروبية 

لتصدير اليها. 
وبي����ن ان العديد من مزارعي����ن الفراولة بالقط����اع لجأوا مؤخرا 
الى زراعة الفراول����ة المعلقه، معتبرًا تل����ك الخطوه على الرغم 
من إنتاجها الكبير فإنها غي����ر مجدية نظرًا الرتفاع تكاليفها 

التشغيلية.
ون���وه الى ان تكلفة زراعة دونم واحد من الفراولة المعلقة تقدر 
20 أل���ف دوالر، ف���ي حين أن تكلف���ة زراعة دونم م���ن الفراولة 
العادية نح���و 4 آالف دوالر، ولفت إلى أن إنت���اج دونم الفراولة 

المعلقة 7-8 أطنان، والفراولة العادية من 2-3 أطنان.
وفيما يتعلق بالتحدي���ات التي تواجه المزارعي���ن هذا العام، 
أكد خليل أن تراجع القدرة الش���رائية بسبب جائحة كورونا 
وتحكم االحتالل في عمل المعابر، تعد أكبر التحديات أمام 

المزارعين بغزة.

وسط آمال بموسم وفير 
»الذهب األحمر« من مزارع غزة إلى أسواق الضفة

غزة/ دعاء احلطاب:
مب�شاع��ر ممزوج��ة ب��ن الأم��ل والقل��ق، يقط��ف 
املُ��زارع اأبو وائل اأبو خو�شة، حّبات التوت الأر�شي 
»الفراولة« من اأر�شه الزراعية الواقعة ببلدة بيت 
لهي��ا �شمال قط��اع غزة، وترتيبه��ا بعناية بالغة 

داخل �شناديق خ�شبية �شغرية، متهيدًا لت�شديرها 
اىل اأ�ش��واق ال�شف��ة الغربية. ويتمنى امل��زارع اأبو 
خو�شة، اأن تهبه اأر�شه هذا العام، كميات وفرية من 
حم�شول الفراولة احلمراء الذي يلقبه املزارعون 
ب�«الذه��ب الأحم��ر«، ك��ي يتمك��ن م��ن ت�شديره��ا 

ويحق��ق مكا�ش��ب مالي��ة كب��رية، يف ح��ن ترتق��ب 
عيني��ة املع��ر التج��اري الوحي��د خ�شي��ة وق��وع 
»انتكا�شة« نتيج��ة اإغالق طارئ كاإجراء احرتازي 
للوقاية من جائحة كورونا، اأو اإجراء »اإ�شرائيلي« 

يوؤدي اإىل ف�شل عمليات الت�شدير. 

غزة/ االستقالل:
ق���ال المختص ف���ي ش���ؤون األس���رى والمحررين 
عب���د الناصر فروان���ة، إن العدد  اإلجمالي لألس���رى 
الفلسطينيين في سجون االحتالل يبلغ نحو 4 آالف 
و184 أسيرا، بحس���ب آخر تقرير لمصلحة السجون 

اإلسرائيلية.
وبي���ن فروانة ف���ي تصريح له ، يوم أم���س، أن عدد 
األس���رى يقترب من 4 آالف و300 أسير، إذا »أضفنا 

المعتقلين الجدد«.
وبين أن ألفين و676 أسيًرا في سجون االحتالل قد 
صدر بحقهم أحكاما مختلفة، وهؤالء يشكلون قرابة 
ثلثي أجمالي األس���رى القابعين اليوم في س���جون 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأوضح فروان���ة أن هذه األرقام، هي اس���تنادا إلى 
أحدث تقرير وصل من مصلحة السجون اإلسرائيلية، 
وال���ذي يتن���اول تفاصيل المعطي���ات االحصائية 

الخاصة باألسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأكد أن من بين هؤالء األس���رى المحكومين، يوجد 
نح���و 58 طفال، بينهم 54 تت���راوح أعمارهم ما بين 
16-18 عام���ا، و4 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 14-

16 عاما.
وبين فروان���ة أن ألفا و496 أس���يرا يقضون أحكاما 
بالس���جن الفعلي لسنوات تزيد عن 10 سنوات، من 
بينهم 174 أس���يرا يقضون أحكاما تتراوح ما بين 
10-15سنة، وأن 285 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن 
لفترات تتراوح ما بين 15-20 س���نة، وأن 494 أسيرا 
يقضون أحكامًا بالسجن لسنوات تزيد عن 20 سنة، 
وتقل عن المؤبد، فيما الباقي وعددهم 543 أس���يرا 
يقضون أحكاما بالس���جن المؤبد )مدى الحياة( لمرة 

واحدة، أو لعدة مرات.
وأوضح أن ألفا و180 أس���يرا ص���در بحقهم أحكاما 
بالس���جن لفترات تقل عن 10سنوات، بينهم 829 

أسيرا، صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 3 شهور، 
وأقل من 5 س���نوات، و351 أس���يرا ص���در بحقهم 
أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 5-10سنوات.

 وأكد فروانة على أن محاكم االحتالل اإلس���رائيلي 
تفتق���ر لمعايير المحاكمة العادل���ة ولم تكن يوما 
نزيهة، وهي جزء من قضاء إس���رائيلي قوامه الظلم 
والقهر وش���رعنة هدم حياة ومس���تقبل الش���عب 
الفلسطيني،  وأن جميع أحكامها تعسفية وقاسية 

وغير شرعية.
وش���دد على أنه ال يجوز لمحاكم االحتالل أن ُتحاكم 
المواطنين الفلس���طينيين؛ بسبب رفضهم للظلم 
ومقاومته���م  للمحت���ل وأذرعه المختلفة، س���عيا 
النت���زاع حقوقه���م المش���روعة ووص���وال لتحقيق 
أهدافه���م الوطني���ة والعيش بحري���ة وكرامة في 
ظل دولة فلس���طينية مستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.

فروانة: 4 آالف و184 أسيرًا فلسطينيًا في سجون االحتالل

أنقرة / االستقالل:
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس، أنه »يجب على األتراك الدفاع 

عن حقوق القدس ولو بأرواحهم«، مشدًدا على أنها »شرف األمة اإلسالمية«.
وقال أردوغان في تصريح له: »فلنضع جميًعا خالفاتنا جانًبا، ونلتقي عند قاسم 

اإلسالم المشترك في مواجهة االعتداءات على مقدساتنا«.
ووصف أردوغان »معاداة اإلس���الم« بالفيروس سريع االنتشار قائال: »إلى جانب 

كورونا، واجهنا هذا العام فيروس معاداة اإلسالم األسرع انتشاًرا«.
وأشار إلى أن »الجميع تابع اإلساءات إلى النبي محمد مؤخًرا بحجة حرية التعبير 
في فرنس���ا«، منبًها إلى أن »اإلس���اءة إلى مقدسات اآلخرين، ال تمت بصلة لهذه 

الحرية«.
وأكد أردوغان أنه »يسعى لسياسة متوازنة وعادلة حول الحريات الدينية، تقدم 

نموذجا للبشرية جمعاء«.
ولفت إلى أن »هناك من ال يتحمل أدنى نقد بعد الهجوم على قيم المس���لمين 

المقدسة، وأنهم يبررون هذا التهجم بحرية الفكر واإلعالم«.

أردوغان: على األتراك الدفاع 
عن حقوق القدس ولو بأرواحهم
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لحظة االنتصار تجس���دت في عودة االس���ير البطل ماهر االخرس - ابو اسالم الى منزله في 
محافظة جنين بعد اضراب اس���طوري مفت���وح عن الطعام لمدة 103 ايام رفضا لسياس���ة 
االعتق���ال االداري .. هكذا هم الرجال قول وفعل, فعندم���ا قرر ماهر االخرس خوض اضرابه 
المفتوح عن الطعام, كان يعلم صعوبة المعركة التي يخوضها, وعنجهية االحتالل وصلفه 
في تعامله مع مطالب االس���رى العادلة, لكنه اتخذ قراره بمس���ؤولية كبيرة, وخاض اضرابه 
المفت���وح عن الطعام منفردا, فجس���د القول الى فعل, ومضى بمعركته الصعبة والش���اقة 
والمحفوف���ه بالمخاطر والتي كانت تتهدد حياته, حت���ى حقق االنتصار, وهذه هي صفات 
الرج���ال االبطال الذي���ن يخوضون معاركهم عن قناعة واصرار, فمعركة اس���قاط سياس���ة 
االعتقال االداري خاضها االسرى الفلسطينيين على مدار سنوات طويلة وتميز اسرى الجهاد 
االس���المي المعروفين بمواقفهم الصلبة في مواجهة سياس���ة االحتالل الخاصة باالعتقال 
االداري, فعنوان هذه المعركة دش���نها ويحمل لواءه األس���ير المحرر الش���يخ خضر عدنان, 
ووقودها ثلة من االسرى االبطال منهم االسير المحرر جعفر عز الدين, وطارق قعدان, ومحمد 
عالن, ومحمود السرسك, واالسير ايمن اطبيش وعشرات االسرى االخرين الذين انتصروا في 

معاركهم ضد االحتالل. 
األسير ماهر االخرس اعتبر أن إصراره على مواصلة إضرابه عن الطعام كان رسالة إلى العالم 
بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني, وأضاف:« الحمد لله أنني اآلن بين أهلي وشعبي في 
نابلس، وأن شاء الله نتخلص من االحتالل بعزائم شعبنا الجبارة ونعيش من النصر إلى نصر 
حتى نتوصل إلى نصر أكبر وتحرير فلس���طين من بحره���ا لنهرها ونكون أحرار بدون حدود 
دولة واحدة م دولنا العربية الحبيبة واإلس���المية« فهل يس���توعب العالم فحوى رس���الة ابو 
اسالم, ويضع حدا لسياسة االعتقال االداري الظالمة ضد الفلسطينيين, ام سيبقى التجاهل 
لمعارك االس���رى حاضرا, وانكار حقوقهم التي اقرته���ا القوانين واالعراف الدولة, فمعركة 
ماهر االخرس ليس���ت االخيرة وهى حلقة في سلسلة طويلة من المعارك التي سيخوضها 
االس���رى الفلسطينيين في س���جون االحتالل الصهيوني, حتى اس���قاط سياسة االعتقال 
االداري, وال يجب ان ننتظر حتى يس���قط االس���رى ضحايا سياس���ات االحتالل كي يتحرك 
العالم, ويدافع عن حقوق االسرى التي اقرتها القوانين واالعراف الدولية, لذلك جاءت رسالة 
ابو اسالم  من خالل اضرابه ومعاناته لعلها تحرك ضمير العالم, وتزيل كل هذا الظلم الواقع 
على االس���رى االداريين الذين يعانون اش���د المعاناة من هذه السياسة التي تستند لرغبة 

الجالد وليس ألية قوانين وتشريعات.
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، باركت انتصار األسير ماهر األخرس، على السجان بعد 
خوضه إضرابًا عن الطعام تجاوز المائة يوم، رفضًا لسياس���ة االعتقال اإلداري, وقالت الحركة 
) إن معركة العز والكرامة التي خاضها المحرر األخرس بأمعائه الخاوية، لهي خير دليل على 
أن شعبنا الفلسطيني ال يقبل بالذل، وال يرضى العيش مكّبال بالقيود تلفه قضبان الزنازين 
أو الحص���ار، وخير دليل على أن هذا الش���عب الصابر يتوق للحري���ة والتخلص من االحتالل 
الجاثم على صدره منذ عشرات السنين( , ان طريق الحرية يحتاج الى تضحيات, واالسرى في 
سجون االحتالل دائما ما يقدمون عظيم التضحيات في مواجهة سياسات االحتالل القمعية 
بحقهم, سواء باالنتقاص من حقوقهم, او محاولة سلب كرامتهم, او انتزاع انجازات حققوها 
بالتضحيات الجس���ام على مدار سنوات االسر الطويلة, وهذا معناه ان المعركة بين االسرى 
الفلس���طينيين ومصلحة السجون الصهيونية متجددة ومس���تمرة, وعلينا ان نكون دائما 
كش���عب فلسطيني وشعوب عربية واسالمية وشعوب حره على اهبة االستعداد لالستمرار 
في مناصرة االسرى والتضامن معهم والوقوف الى جانبهم حتى يتم اطالق سراحهم جميعا 

يعودوا الهلهم سالمين غانمين باذن الله رب العالمين. 

هكذا هم الرجال .. قوَل وفعل

رأي
ل���م تغب الّدراما التش���ويقّية عن زيارة 
رئي���س ال���وزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
الّسعودية  نتنياهو إلى مدينة األحالم 
»ني���وم« عل���ى س���احل البح���ر األحمر، 
ولقائه ول���ي العهد الس���عودي محمد 
بن س���لمان، بحض���ور وزي���ر الخارجية 
األميركي���ة مايك بومبي���و، ولم يقتصر 
التش���ويق عل���ى اإلجراءات المش���ددة 
الت���ي قام به���ا نتنياه���و للحفاظ على 
س���رية الزيارة، حتى إنه تخّطى الكثير 
من البروتوكوالت األمنية والعس���كرية 
المتبعة في »إس���رائيل«، بدليل أنه تم 
إخفاء الزي���ارة عن رئيس أركان الجيش 
أفيف كوخافي، الذي لم يعلم عنها إال 
 اإلثارة ازدادت 

َّ
من خالل اإلعالم، ب���ل إن

أكثر ما بعد الزيارة، فرغم كّل الس���رية 
التي واكبتها، تم تسريبها إلى وسائل 
اإلعالم، األمر الذي اعتب���ره وزير الحرب 
ورئي���س الوزراء البدي���ل بيني غانتس 
تلميح  المسؤولية«، في  »خطوة عديمة 
 نتنياهو يقف وراء 

َّ
غير مباش���ر إلى أن

التسريب.
تدفعنا الدراما التشويقية التي واكبت 
زيارة نتنياهو للسعودية إلى البحث عن 
أهداف���ه الحقيقية من وراء تلك الدراما. 
الزيارة بحد ذاتها ليست مثيرة، لكونها 
ليس���ت األولى م���ن نوعها الت���ي يزور 
نتنياهو خاللها الس���عودية، ولم يكن 
اللقاء األول ال���ذي يجمع نتنياهو بولي 
العهد الس���عودي، كما كش���ف اإلعالم 
اإلس���رائيلي، ناهيك ب���أن الحديث عن 
تطبيع العالقات السعودية اإلسرائيلية 
بات صفقة منتهية بعد سنوات طويلة 
من التنس���يق السري بينهما، وما تبقى 
فقط هو مس���ألة توقي���ت إعالن اتفاق 
 

َّ
التطبيع بين البلدي���ن. ومن الواضح أن
عملي���ة اإلعالن لم تنضج بعد بش���كل 
المناس���ب  التوقي���ت  بانتظ���ار  كاٍف، 

لإلعالن الرسمي.
أما م���ا تداوله اإلعالم اإلس���رائيلي من 
 الزي���ارة ناقش���ت تنس���يق الجهود 

َّ
أن

على  للضغط  الس���عودية  اإلسرائيلية 
إدارة الرئيس األميرك���ي المنتخب جو 
باي���دن في موض���وع عدم الع���ودة إلى 
االتفاق الن���ووي اإليرانّي وأخذ مخاوف 
حلفاء أمي���ركا في المنطق���ة باالعتبار، 
فه���و، في اعتقادنا، ج���زء من الحقيقة، 
فالتحالف  كامل���ة،  الحقيق���ة  ولي���س 
الس���عودي اإلسرائيلي ليس خفيًا على 
الوالي���ات المتحدة األميركي���ة؛ الّدولة 

الراعية له.
يعان���ي نتنياه���و أزمة داخلي���ة كبيرة 
داخ���ل االئتالف الحكومي مع ش���ريكه 
ل لجنة تحقيق  بيني غانتس، الذي شكَّ
في صفقة ش���راء الغواصات من شركة 
ألمانية. وتدّل اإلش���ارات على إمكانية 
تورط نتنياهو في قضايا فس���اد فيها. 
لذلك، اعتبر هذه الخطوة بمثابة تخّطي 
الخط���وط الحم���راء من بين���ي غانتس، 
ولذل���ك أيضًا يحتاج إلى ح���رف انتباه 
الرأي العام اإلسرائيلي باتجاهات أكثر 

تشويقًا.
إبع���اد الجي���ش والحكومة ع���ن الزيارة 
يش���ير إلى أن هناك خطة مدروسة من 
قبل نتنياهو تهدف إلى حصر استثمار 
تل���ك الزي���ارة سياس���يًا في ش���خص 
نتنياهو وحده، وإظهاره أنه السياس���ي 
األوحد ف���ي »إس���رائيل« الق���ادر على 
الحفاظ على األمن القومي اإلس���رائيلي 
المش���روع  في كّل الظروف، مس���تغاًل 
أنه  الذي يصن���ف  اإليران���ي  الن���ووي 
التهديد الوجودي الوحيد ل�«إسرائيل«.

الهداي���ا  زم���ن   
َّ

أن نتنياه���و  ي���درك 
االنتخابي���ة وّلى مع خروج دونالد ترامب 
من البيت األبيض. لذلك، يس���عى إلى 
استثمار مخاوف ولي العهد السعودي 
القادمة  األميركية  اإلدارة  مواق���ف  من 
منه، في الوقت الذي يس���عى إلى وراثة 
الصادرة  المملكة، فكّل اإلشارات  عرش 
ع���ن إدارة بايدن تش���ير إل���ى أن عهد 
العالق���ات الحميمي���ة بي���ن محمد بن 
سلمان وساكن البيت األبيض ستنتهي 

في العش���رين من كانون الثاني/يناير 
المقب���ل، ألن اإلدارة الجدي���دة للبي���ت 
األبيض لديها الكثي���ر من المالحظات 
على ش���خصية ولي العهد السعودي، 
انته���اك حقوق  ف���ي ملف  وخصوصًا 
اإلنس���ان أثناء حرب اليمن، إضافة إلى 
فضيح���ة مقتل الصحافي الس���عودي 

جمال خاشقجي.
يس���عى نتنياهو إلى عق���د صفقة مع 
ول���ي العه���د الس���عودي الباحث عن 
الحماية م���ن قبل اللوب���ي الصهيوني 
ف���ي الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة، 
والس���اعي إلى تحس���ين صورت���ه أمام 
إدارة ج���و باي���دن، مقاب���ل من���ح ولي 
العهد الس���عودي موافقته التامة على 
وحدة حال مع الموقف اإلس���رائيلي من 
الموض���وع اإليراني، األم���ر الذي يخدم 
نتنياه���و إلعادة تموضعه السياس���ي 
أمام إدارة بايدن، لي���س كرئيس وزراء 
»إس���رائيل« فق���ط، بل كقائ���د لمحور 
حلفاء أميركا ف���ي المنطقة، األمر اّلذي 
يعّزز مكانته السياس���ية ف���ي الداخل 
اإلس���رائيلي، وخصوصًا في حال تبّني 
الرئيس المنتخب المطالب اإلسرائيلية 
ف���ي حال العودة إلى االتفاق النووي مع 
إيران، وأهمها أن يتضمن االتفاق وضع 
ح���ّد لتعاظم قدرات محور المقاومة في 
المنطقة، وخصوصًا مش���روع الصواريخ 
الدقيق���ة لدى ح���زب الل���ه، إضافة إلى 

قضية التمركز اإليراني في سوريا.
بمعنى آخ���ر، يطال���ب نتنياهو بفرض 
معادلة أميركّية على إيران في االتفاق 
الجديد، مفادها رف���ع العقوبات مقابل 
سالح محور المقاومة وانكفائه جغرافيًا، 
إضافة إلى إيقاف المشروع النووي الذي 
ينّص عليه االتفاق الس���ابق، األمر الذي 
سيش���ّكل نجاحًا مضمونًا لنتنياهو في 
التي  المقبلة  اإلس���رائيلية  االنتخابات 
ب  باتت تل���وح في األفق، وه���و ما تطلَّ
تس���ريب أخبار الزيارة، ول���و كان الثمن 

إحراج ولي العهد السعودي.

زيارة نتنياهو للسعودية.. الحقيقة من وراء الدراما
 بقلم... حسن الفي

اخرس���هم بمهارة األمعاء الخاوية .. وس���يعودون 
ادراجه���م بما أعددتم من ق���وة ترفع “القدس 2” 
تربيعًا وتكعيبًا – اقداسًا مقدسًة النهائية تنهي 

ُقوى االحتالل، َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم !
هل هي الشيطان الرجيم مجّنحًا، واسمها الحركي 
“B – 52″ مغ���ادرًا داكوتا ليغدر بنا في عقر دارنا 
وهل ثمة مقبرة مس���تجدة بانتظارن���ا؟! هل نحن 
ام���ام الرئي���س – 45، ام الرئي���س – قاطع الطرق، 
ام الرئي���س المغام���ر االنتحاري المته���ور، ام تراه 
الرئيس – المهرج؟ وهل ُكت���ب علينا االصطفاف 
تارة على خط الزلزال )ربما النووي( وطورًا عند أبواب 
الجحيم سيما اذا قارب هذا الشيطان، او احد ابنائه، 
 ”B – 52”خطوط اآليات الحمر/الجمر؟ هل جاءت ال
القاذفة لترفد آالف الطائرات وحامالتها التي تعج 
بها ترس���انات دول المحور الصهيواعروبيكي في 

المنطقة على طريق الحش���د العسكري؟ هل تعود 
القاذفة ادراجها ام هل يش���يط الشيطان فيحترق 
وُيرجم ويهلك فتتح���ول القاذفة الى خواتم زواج 
واس���اور )عل���ى الطريق���ة الفيتنامي���ة( يهديها 
اإليرانيون لبوتين،  وش���ي جي���ن بينغ، وكيم جونغ 
أون، وبش���ار األسد، وحس���ن نصر الله وعلى ضريح 
الجن���رال جياب خاص���ة وان البنتاغون رفض طلب 
البي���ت األبيض تزويدها بالقنابل النووية حس���ب 

المعلومات المتواترة!؟
ث���ّم ماذا عن زيارة بومبيو للمنطق���ة، وماذا عن لقاء 
“ني���وم” الرباع���ي )بومبي���و، ومحمد بن س���لمان، 
وبنيامي���ن نتنياه���و، ويوس���ي كوهي���ن، رئيس 
الموساد( في الوقت بدل الضائع!؟ وهل مّهد لذلك 
لوزير  )بش���روط(  بامتياز  التصريح “التطبيع���ي” 
الخارجية الس���عودي، فيصل فرحان آل س���عود!؟ 

وه���ل لكل ذلك عالق���ة بهبوط الش���يطان الرجيم 
مجّنحًا او مجيء بعض ابنائه ُمبحرين في منطقتنا 
خاصة وان ُس���عاة الحرب ضّد إي���ران ومموليها – 
دوالرا، وفتنة/حروب���ا أهلية، وتطبيعًا معّجاًل  – هم 
أه���ل اللق���اء الرباعي في “نيوم”!؟  ه���ل ُيهّولون 
باس���تهداف ايران بضربة موجعة وقوى المقاومة 
بضربات متالحقة تخلق أمرا واقعا يسدُّ السبل على 
التسويات ويدفع المنطقة نحو استقطاب عسكري 
جديد ُيقّيد اإلدارة الجديدة ويحشرها ضمنه؟ هل 
هو األسلوب االس���تعراضي للدخول في مفاوضات 
وهل نس���تبعد ارت���كاب حماقة تنته���ي بالبحث 
او ق���ل التنقيب في الخوارط ع���ن ديمونا وناتانيا 
وني���وم َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم ! ام هل ُيفش���ل مجيء 
بايدن الرهان الذي يخوض���ه اصحاب هذا الرباعي 
بإس���قاط التفاهم الن���ووي مع إي���ران والتصعيد 

مع روس���يا والصي���ن  ظّنًا منه���م – وبعض الظن 
إث���م – أن العقوبات القصوى ان هي اال جس���ر في 
عبوره تهديد ألوروبا وتحس���ين للمناخ التفاوضي 
لمصلح���ة أمريكا فتس���تفيد كل من الس���عودية 

ودولة االحتالل!؟  
وتبقى فلسطين هي البوصلة  من النهر الى البحر 
وم���ن الناقورة الى ام الرش���راش، و”طائر الصدى” 
م���ازال يصرخ في صح���راء العرب ويس���تصرخ ان 
اسقوني يا قوم، بربكم اس���قوني خاصة وان ماهر 
قد اخرسهم بمهارة األمعاء الخاوية .. وسيعودون 
ادراجه���م بما أعددتم من ق���وة ترفع “القدس ٢” 
تربيعًا وتكعيبًا – اقداسًا مقدسًة النهائية تنهي 

ُقوى االحتالل، َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم !
الدائم هو الله، ودائمة هي فلسطين! نصركم دائم 

.. اال أنكم أنتم المفلحون الغالبون ..

صاروخ “القدس 2”.. واجتماع “نيوم” الرباعي.. وانتصار 
بقلم: ديانا فاخورياألمعاء الخاوية.. الخريطة تتغير
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رام الله/ االستقالل:
طالب ش���اهر س���عد، أمين ع���ام اتحاد نقاب���ات عمال 
فلسطين، المجتمع الدولي بنقل فعاليات تضامنه مع 

شعبنا، من طور األقوال لطور األفعال المنتجة.
جاء ذلك، في رس���ائل متطابقة، وجهها لقادة ورؤساء 
االتحادات العمالي���ة والنقابية على مس���توى العالم، 
ردًا منه على رس���ائل التضامن الدولية الواردة لرئاسة 
االتحاد العام لنقابات عمال فلس���طين، بمناسبة اليوم 
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تحيه 
البشرية في التاسع والعشرون من شهر تشرين ثاني 

من كل عام، بدءًا من العام 1977م.
وطالب س���عيد، داعم���ي الحق الفلس���طيني، بضرورة 
مس���اعدتنا في تمكين الطبقة الفلس���طينية العاملة 
وتعزي���ز صموده���ا وبقاءه���ا من خالل دعم س���عينا 
إلقرار تش���ريعات عمالية عادلة، تس���هم في تمكين 
الطبقة الفلسطينية العاملة، التي تشكل ربع الشعب 
الفلس���طيني، كج���زء ال يتج���زأ من منظوم���ة الحماية 
االجتماعية التي تطالب بها، كبديل لهبات المساعدات 
اإلنسانية الطارئة، التي ال تنجح في التصدي المستدام 
للك���وارث والويالت التي تدهم ش���عبنا ما بين الفينة 

واألخرى«.
أن شعبنا بأمس الحاجة للتضامن العالمي، ألن مسيرة 
الكفاح الفلس���طيني م���ا زالت مس���تمرة وتقترب من 
تحقيق النصر على آخر احتالل ف���ي التاريخ الحديث، 
فإننا نتطلع إل���ى تعميق حركة التضامن مع ش���عبنا 

وتوس���يع نطاقه���ا لتأخذ دوره���ا المثمر ف���ي الجهد 
المكرس لمناهض���ة االحتالل والعنصرية والخروج على 

الشرعية الدولية.
وقال: »لكن شعبنا يجدد في كل عام مطالبته للمجتمع 
الدولي بترجمة تضامنه العاطفي المقدر والمشكور معه، 
إلى خطوات عملية ملموس���ة، من شأنها إنهاء االحتالل 
العسكري اإلسرائيلي لوطننا، ووقف بناء المستعمرات، 

وهدم المنازل واالعتقاالت، ووقف خطة الضم التي يتم 
تنفيذها على األرض )سرًا وجهرًا( من خالل بناء المزيد 
من الوحدات االستيطانية وبناء المستعمرات، وتشييد 
البنى التحتية للمس���تعمرات الجديدة، بشق الشوارع 
وحفر األنفاق وبناء الجس���ور وإغ���الق األراضي الزراعية، 
ومنع مالكها من دخولها بحجج وذرائع مختلفة، لكنها 
موح���دة في خدمة خط���ة الضم اإلس���رائيلية ألراضي 

الضفة الغربية المحتلة عام 1967م«.
وأضاف: »ألن كل ذلك يحدث بتوطؤ العالم وممارس���ته 
لسياسة غض النظر عن تمادي إسرائيل في انتهاكاتها 
وجرائمها المنظمة ضد ش���عبنا األع���زل، وهذا ما يلزم 
العالم نفسه باالنتقال في تضامنه مع شعبنا، من طور 
التضامن النظري إلى طور التضامن العملي والتطبيقي 
لما يؤمن وينادي به، ومباشرة عملية محاسبة ومساءلة 
جادة لدولة االحتالل على هدى قرارات الشرعية الدولية 

ذات الصلة بالصراع العربي اإلسرائيلي«.
وتابع: »وهو ما يجعل من التضامن مناسبة ذات مغزى، 
وليس مجرد مناسبة سنوية لالحتفال ينتهي أثرها في 
الح���ال؛ ألنه آن اآلوان لرفع الظلم عن أبناء ش���عبنا الذي 
يتطلع للعيش كباقي ش���عوب العال���م بحرية وكرامة 
وعدالة طال انتظارها، عبر إلزام إسرائيل فعليًا وبشكل 

جاد بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية«.
واكد عل���ى ضرورة  العمل وفق مب���ادئ القانون الدولي 
والقانون الدولي اإلنس���اني، وف���ي مقدمتها القرار رقم 
)2334( الداعي لوقف بناء المس���تعمرات اإلسرائيلية 
ف���ي األراضي العربية الفلس���طينية المحتلة بما فيها 
القدس الشرقية، واعتبارها عقبة كأداء في وجه مسيرة 

السالم«.
واختتم س���عد حديثه بهذه المناس���بة، بشكر الدول 
الصديقة والمؤيدة لحقوق شعبنا المشروعة غير القابلة 
للتص���رف، وإنهاء االحتالل وتحقيق اس���تقالل الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس.

نقابات العمال تطالب بتمكين الطبقة العاملة كبديل للمساعدات اإلنسانية الطارئة

رام الله/ االستقالل:
حذر خبير اقتصادي من 3 سيناريوهات تتعلق 
بص���رف أم���وال المقاصة س���تضر باالقتصاد 
الفلسطيني وتدخله في أزمة قد تمتد ألشهر، 
مشدًدا أن تأخر تحويل تلك األموال جاء نتيجة 
إبالغ إس���رائيل الس���لطة الفلس���طينية أنها 

ا منها. ستقتطع جزًء
وق���ال الخبي���ر االقتصادي جعف���ر صدقة، إن 
»التحوي���ل س���يتم باقتطاع أو ب���دون اقتطاع 
وس���يتم القبول بهذه األموال دون الرجوع عن 
الموقف السياسي إن تم هذا األمر، مشيرًا إلى 
أن »إجمالي المبلغ الذي س���تحوله إسرائيل 3 

مليارات شيكل فقط«.
وأضاف صدقة في تصريح له »السلطة أبلغت 
إسرائيل أنها تريد أموال المقاصة كاملة، ولهذا 
تأخر تحوي���ل أموال المقاص���ة، ولكن تحويل 
األموال وقبولها تحصي���ل حاصل، المهم في 

حال التحوي���ل كيف س���يتم التصرف بهذه 
األموال وما هي الجهات التي س���تحدد وجهة 

إنفاقها«.
وتابع: »نحن الموظف���ون لنا الحق في الحصول 
على رواتبنا كاملة ولكن الحكومة الفلسطينية 
تعاني من التزامات أخرى مثل البنوك والقطاع 

الخاص والنفقات التشغيلية.
وأردف: »ف���ي ح���ال تم ضخ ودف���ع مبلغ مليار 
دوالر )مس���تحقات األش���هر الماضي���ة وراتب 
جديد للموظفين( في س���وق صغير ال يتعدى 
حجم���ه 14 ملي���ون دوالر، س���يقود إلى طلب 
كبير في الس���وق، فهناك حاجات امتنع عنها 
الناس لم يكونوا قادري���ن على تلبيتها من 6 
أشهر، سيكون حجم االستهالك والطلب كبير، 
وسنعاني من مشكل تضخم وأسعار كما عانينا 

في 2008«.
وتابع: »تراك���م للقطاع الخاص مثل ش���ركات 

االدوية والمش���افي والخدم���ات الطلبية مبالغ 
كبي���رة، وال يوجد هن���اك ما تنتظر الس���لطة 
سوى االرادات الش���هرية لسداد ما عليها، كما 
أن هن���اك معدالت بطالة ارتفعت بين موظفي 
هذه الشركات وال سيما في ظل تفشي كورونا ، 
ولذل���ك ال بد من تحويل جزء م���ن هذه االموال 
للش���ركات إلنعاش���ها، وه���ذا على حس���اب 

الموظفين«.
وقال: »أما البنوك فليس أولويتها الحصول على 
القروض التي منحته���ا للحكومة، بينما األهم 
بنظرها هو البدء في اقتطاع قروض الموظفين.

وشدد على إنه »إذا لم يتم برمجة تسديد هذه 
االلتزامات س���يدخل الموظفين ف���ي أزمة قد 
تصل ألربعة أش���هر، موضًحا أن »الحكمة اآلن 
في أوجه إنفاق مبل���غ المقاصة بطريقة تمكن 
السوق من استيعابه تجنًبا أزمات مالية بعيًدا 

عن السياسة«.

خبير اقتصادي يحذر من 3 سيناريوهات محتملة حال صرف أموال المقاصة

رام الله/ االستقالل:
نف���ى مصدر ف���ي وزارة المالية، صحة األخبار المنتش���رة عب���ر مواقع التواصل 
االجتماعي، بش���أن رواتب ونس���ب الصرف لموظفي السلطة الفلسطينية في 

قطاع غزة.
وقال المصدر في تصريح له: إن كل ما نُش���ر على لس���ان المتحدث باسم وزارة 
المالي���ة، عبد الرحمن بياتنة، غير صحيح، وأن بياتنة لم يصرح بهذا الخصوص، 
وفقط هناك جهات محددة للنش���ر، هي الموقع اإللكتروني للوزارة، وصفحتها 

بموقع )فيسبوك(.
وكانت أخبار تناقلت بأن بياتنة، قد قال: إن رواتب موظفي المحافظات الجنوبية، 
لن تشهد أي تحسن، ونسبة الصرف ستكون كما األشهر الماضية 70%، كما 
ال يوجد حلول عملية لموظفي 2005، وهناك لجنة ُش���كلت ولم تنتِه من عملها 
حتى اللحظة، كما أنه ال قرار من رئيس الوزراء، ووزير المالية، بوقف ملف التقاعد 

المالي واإلداري لموظفي قطاع غزة.

»مالية رام الله« توضح حقيقة 
األخبار المتعلقة بموعد ونسب 

رواتب موظفي السلطة

غزة/ االستقالل:
قال المتحدث باس���م وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين »األونروا« بغزة عدنان أبو حس���نة، إن 
األونروا تنظم لعقد مؤتمٍر دولي ضخم يس���عى لبناء 
استراتيجية مشتركة، تهدف إلى إيجاد عملية تمويل 
متعددة السنوات، تتمكن »األونروا« من خاللها التنبؤ 

بميزانيتها.
وأكد أبو حس���نة في تصريح له، أن األونروا ستس���عى 

في هذا المؤتمر العتماد هذه االس���تراتيجية من قبل 
الالجئين الفلس���طينيين والدول المانحة والمضيفة، 
الفًتا إلى أنه وبناًء على هذه االس���تراتيجية ستتمكن 

»األونروا« من توسيع وتطوير دائرة خدماتها.
وتابع أبو حسنة: »سنقدم من خالل هذه االستراتيجية 
رؤية »األونروا« لس���نوات على المدى المتوس���ط، وبناًء 
عليه يلتزم المانحون بتمويل »األونروا« بخطة متعددة 

السنوات«.

وح���ول إمكاني���ة وج���ود جه���ة ضامنة لس���ير هذه 
االس���تراتيجية على طريقها الصحيح، قال أبو حسنة: 
إن األونروا« تعتبر عامل استقرار إقليمي ومهم جًدا في 
المنطقة، ووجوده���ا يصب في مصلحة كل األطراف«. 
وأضاف: »اس���تمرار وضع »األونروا« به���ذا التراجع لن 
يكون ف���ي مصلحة أي ط���رف، والجميع ي���درك هذه 
جئين  المصلحة المش���تركة في تزويد الخدم���ات لالاّ

الفلسطينيين إلى أن تحل أزمتهم حاًل سياسًيا«.

»أونروا« تسعى لعقد مؤتمر دولي يساهم في حل أزمتها المالية

رام الله/ االستقالل:
قال عضو المجلس الث���وري لحركة فتح، عبد 
الله عبد الله، إنهم ينتظرون الرد اليوم األحد 
حول قيمة وموعد وصول أموال المقاصة من 
الجانب اإلس���رائيلي بعد اجتم���اع الكابينت 

األسبوعي.
وأوض���ح عبد الله ف���ي تصريح ل���ه، أنه وفق 
االتفاقات والتدخالت األوروبية ستصل أموال 
المقاص���ة كاملًة دون أي خصومات، الفًتا إلى 
أن القيادة الفلسطينية ال تعلم حتى اللحظة 

قيمة األموال.
وبين عبد الل���ه أن الحكومة س���ُتحدد خالل 
اجتماعها يوم غٍد االثنين موعد ونسبة صرف 
روات���ب الموظفين بعد معرفته���ا وإبالغها 

بقيمة أموال المقاصة التي ستستلمها.

قيادي بفتح: اليوم سيصلنا الرد حول قيمة وموعد وصول أموال المقاصة

رام الله/ االستقالل:
قال وكي���ل وزارة التنمية االجتماعية في رام الله، داوود الديك، إن المؤش���رات 
إيجابي���ة ح���ول تحديد موعد صرف مخصصات الش���ؤون االجتماعية، لألس���ر 
المس���تفيدة منها في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكًدا أنه ال جديد بخصوص 

موعد صرفها.
وأوضح الديك في تصريح له، أن اإلنفراجة الماالية المتوقعة بعد استالم أموال 

المقاصة سُتساهم في تحديد موعد الصرف خالل االيام القادمة.
وبي���ن الديك أن يتابع���ون مع وزارة المالية ويبذلون جهوًدا ويس���عون لصرف 
الدفع���ة قبل نهاية العام ، لتكون هي الدفعة الثالثة التي تصرف للمواطنين 

من مخصصات الشؤون خالل العام الحالي 2020.

التنمية برام الله: مؤشرات 
إيجابية بشأن تحديد موعد 

صرف مخصصات الشؤون
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طهران/ االستقالل:
اتهم قائد فلي���ق القدس التابع للحرس 
قاآن���ي،  اس���ماعيل  اإليران���ي  الث���وري 
إس���رائيل بأنها تقف وراء عملية اغتيال 
العال���م الن���ووي اإليراني البارز محس���ن 
فخ���ري زاده، متوع���دا »اقترب���ت نهاية 

إسرائيل«.
ونقلت وكالة »إرنا« الرس���مية يوم امس، 
عن قاآن���ي قول���ه تعليقا عل���ى اغتيال 
العال���م النووي فخ���ري زاده »إن العدو ال 
يتجرأ على خوض حرب كالرجال مع إيران 

ولكن نهاية إسرائيل قد اقتربت«.
وأضاف »هذا االغتيال هو آخر المحاوالت 
واللص���وص  للمتغطرس���ين  اليائس���ة 

الدوليين«.
واتهم الرئيس اإليراني حس���ن روحاني 

إسرائيل باغتيال العالم النووي اإليراني 
فخري زاده.

وقالت وزارة الدف���اع اإليرانية، إن فخري 
»بج���روح خطي���رة« عندما  زادة أصي���ب 
اس���تهدف مهاجمون س���يارته قبل أن 
يش���تبكوا مع حراسه الش���خصيين في 

هجوم خارج طهران يوم الجمعة.
إيرانية ق���د  إع���الم  وس���ائل  وكان���ت 
الن���ووي  أعلنت اغتيال العال���م 
اإليراني المتخصص في مجال الصواريخ 
النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل 
رئيس���ا لهيئة البحث واإلبداع في وزارة 

الدفاع اإليرانية.
م���ن  زاده  فخ���ري  العال���م  أن  ويذك���ر   
النوويي���ن اإليرانيين الذين  أبرز العلماء 
اإلس���رائيلية  االس���تخبارات  تس���عى 
الغتياله، وق���د أعلن قبل عامين نتنياهو 
عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.

عقب جريمة اغتيال فخري زاه
 قائد »فيلق القدس«: نهاية »إسرائيل« اقتربت

أديس أبابا/ االستقالل:
اعل���ن زعيم قوات إقليم تيغراي، يوم أمس، إن قوات الحكومة اإلثيوبية بدأت 

هجوما للسيطرة عاصمة اإلقليم، ميكيلي.
وقال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، دبرصيون جبرمكئيل، لرويترز إن 

ميكيلي تحت »قصف عنيف«.
وذك���رت المتحدثة باس���م مكتب رئيس ال���وزراء، بيليني س���يوم، أن القوات 
اإلثيوبية ل���ن »تقصف« مناطق مدنية، وأضافت، أن »س���المة اإلثيوبيين في 

ميكيلي وإقليم تيغراي ما زالت أولوية للحكومة الفيدرالية«.
واتهم زعيم الجبهة جيش إريتريا المج���اورة باإلغارة على مخيمات الالجئين 

في تيغراي للقبض على الالجئين الذين فروا من إريتريا.
وأم���ر آبي أحمد، قواته العس���كرية بالتوجه نحو عاصم���ة إقليم تيغراي، يوم 

الخميس الماضي، طالبا من المواطنين البقاء في منازلهم.
في س���ياق متصل، دع���ت المتحدثة الرسمية باس���م المفوضي���ة األوروبية 
للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، يوم الجمعة الماضي ، جميع أطراف الصراع 
في إثيوبيا الستئناف الحوار السياسي برعاية االتحاد األفريقي بشكل فوري، 

مؤكدة أن الحل الوحيد لألزمة في منطقة تيغراي، من خالل المفاوضات.
وق���د تصاعد الخالف بين الحكومة المركزية وس���كان إقلي���م تيغراي بعد أن 
أجرى ق���ادة اإلقليم انتخابات ف���ازت جبهة تيغراي بجمي���ع المقاعد، وهو ما 

اعتبره البرلمان عملية غير دستورية.

زعيم قوات تيغراي يعلن هجوم إثيوبيا 
على العاصمة اإلقليمية ميكيلي

صنعاء/ االستقالل:
دعت جماعة »أنصار الله » )الحوثيين(، السعودية 
إلى إيقاف العمليات العسكرية للتحالف العربي 
الذي تقوده ف���ي اليمن، والتصالح م���ع جاراتها، 
مؤك���دا أن ذلك هو الس���بيل إليق���اف الهجمات 
عليه���ا، ملمح���ًا إلى ع���زم الجماعة ش���ن عمليات 

جديدة.
وقال الناطق باسم الجماعة، محمد عبد السالم، عبر 
حسابه على »تويتر«، »ال سالح أمريكي وال بريطاني 
وال أي قوة قادرة عل���ى توفير مظلة حماية للنظام 
العدواني الس���عودي«، في إشارة لتقارير عن نشر 
الحكومة البريطانية قوات في األراضي السعودية 
للدفاع ع���ن حقول النفط من هجم���ات الطائرات 

المسيرة التي تطلقها جماعته.

ال سالح أمريكي وال بريطاني وال أي قوة قادرة على 
توفير مظلة حماية للنظام العدواني الس���عودي، 
وإنم���ا بوقف الع���دوان على اليم���ن ورفع الحصار 

تستعيد المملكة أمنها المفقود.
واضاف »بوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار 
تس���تعيد المملكة أمنها المفقود«. وتابع مخاطبا 
الس���عودية: »وحده���ا مصالحة الجي���ران تقيكم 

عواقب العدوان«.
وكانت تقارير إعالمي���ة تحدثت عن دور بريطاني 
في حماية منش���آت نفطية س���عودية والتصدي 
للهجمات الجوية لجماعة »أنصار الله« وذلك عقب 
هجمات 14 أيلول/س���بتمبر 2019 على منش���آت 
نفطية، تشمل نش���ر نظام رادار عسكري متقدم 

للكشف عن الطائرات الُمسيرة.

»أنصار الله«: ال سالح أمريكي وال بريطاني 
وال أي قوة قادرة على حماية السعودية

بلغراد/ االستقالل:
شكرت صربيا روسيا على نقل دبابات »تي72-بي1إم إس« 

)النسر األبيض( إلى الجيش الصربي.
وأثبتت دبابات »النسر األبيض« نفسها جيًدا في القوات 
البرية لنيكاراغ���وا. كما حظت بتقدير كبير من قبل جيش 
الو، حيث ش���اركت في تدريبات Laros-2019 باالشتراك 
مع الوحدات الروس���ية. تم اإلبالغ مؤخًرا عن تس���ليم مثل 

هذه المركبات القتالية إلى صربيا.
تعتبر ه���ذه النس���خة الحديثة واحدة م���ن األفضل في 
سلسلة كبيرة من »تي72-«. تتمتع الدبابات بأحدث أنظمة 

إطالق النار وقوة نيران عالية وحركة وحماية جيدة.
وعّبر رئيس البالد ألكسندر فوسيتش عن امتنانه لروسيا 
قائال: إن المعدات العسكرية ستساعد بلغراد على تعزيز 

قوتها القتالية.
وص���ل ألكس���ندر فوس���يتش، إل���ى جانب وزي���ر الدفاع 

نيبويش���ا س���تيفانوفيتش والسفير الروس���ي ألكسندر 
بوتان خارتشينكو، يوم أمس، إلى ساحة تدريب عسكرية 
بالق���رب من مدينة ني���ش، حيث فحص���وا الدفعة األولى 
من دبابات »تي72-ب���ي1إم إس« والبالغ عددها 11، والتي 

نقلتها وزارة الدفاع الروسية إلى صربيا.
ووفقا لفوس���يتش، أضافت الدبابات الروسية تقدًما مهًما 
للمشاة، مثل عربات »بي آر دي إم«، قائال: أنا ممتن لروسيا 

والرئيس بوتين لمساعدة صربيا بهذا التبرع.
وأضاف، اليوم يمكن أن ترى 11 دبابة »تي72-بي1إم إس« 
جدي���دة، وهذا يؤمن حماية أفضل وتحكم ومالحة أفضل، 
وأعتق���د أن هذا س���يزيد من االس���تعداد القتالي لقواتنا 
المسلحة«. و تتبرع روسيا لصربيا ب� 30 دبابة )نسر أبيض( 

تبعا التفاقية التعاون العسكري التقني بين البلدين.
وقد تم تس���ليم أول دبابتين في 28 أكتوبر/تشرين األول 

.»Il-76TD« المنصرم، بواسطة طائرات النقل

صربيا تشكر روسيا لنقل دبابات 
»النسر األبيض« لجيشها

القاهرة/ االستقالل:
أك���د الرئيس المصري، عبد الفتاح السيس���ي، 
مع نظيره في جنوب السودان، سيلفا كير، يوم 
أمس، أهمي���ة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم 

حول ملء وتشغيل سد النهضة.
كما توافق الرئيس���ان على تعزيز التعاون بين 
دول ح���وض النيل على نحو ُيحق���ق المصالح 
المشتركة لشعوب كافة الدول وتجنب اإلضرار 

بأي طرف.
جاء ذلك خالل جلسة مباحثات موسعة عقدت 
يوم أمس السبت، في القصر الجمهوري بجوبا، 
بين الرئيس المصري ورئيس جنوب السودان، 

بحضور وفدى البلدين.
ورح���ب رئيس جنوب الس���ودان، س���يلفا كير، 
بزيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيس���ي 
إلى جوب���ا، واصف���ا إياه���ا ب�«التاريخي���ة«، إذ 
تعد األول���ى من نوعها لجنوب الس���ودان منذ 

استقالله.
وقال وزي���ر المياه وال���ري والطاق���ة اإلثيوبي، 

سيليش���ي بيكيلي، الخميس، إن سد النهضة 
اإلثيوب���ي الكبير س���يبدأ المرحل���ة األولى من 

توليد الطاقة في يونيو/ حزيران من عام 2021.
ج���اء ذلك خ���الل تصريح للوزير ف���ي محاضرة 

ألقاها، في كلية لندن الجامعية حول تس���ريع 
تطوي���ر الطاق���ة المتج���ددة لتلبي���ة الوصول 
العالمي للطاقة، والت���ي حضرها ممثل األمين 
العام لألمم المتحدة لش���ؤون الطاقة، حس���بما 

أفادت شبكة »فانا« اإلثيوبية.
وأعلنت القاهرة، في الرابع من نوفمبر/ تشرين 
الثان���ي، الفش���ل ف���ي التوصل التف���اق حول 
منهجية اس���تكمال المفاوض���ات في المرحلة 
المقبلة، وذلك خالل اجتم���اع لوزراء مياه مصر 
والس���ودان وإثيوبيا لمناقش���ة اإلط���ار األمثل 
إلدارة المفاوض���ات الجاري���ة برعاي���ة االتحاد 

األفريقي.
فيم���ا ش���دد الرئيس المص���ري عب���د الفتاح 
السيس���ي، خالل اس���تقباله الزعيم األفريقي 
ورئيس جمهورية ناميبيا األس���بق سام نيوما، 
على ثوابت مصر لحف���ظ حقوقها المائية في 
أي اتفاق حول س���د النهضة، مشيرا إلى سعي 
ب���الده للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للجميع 

ويلبي طموحات الدول األخرى في التنمية.

السيسي من جنوب السودان: البد من التوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل سد النهضة
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غزة/االستقالل:
اس����تهل حامل لقب الدوري مشواره بالفوز 
على ضيف����ه الهالل، فيما ف����رض التعادل 
اإليجابي بين اتحاد الشجاعية وجاره شباب 
جباليا، بينما خطف التفاح نقطة ثمينة من 
أنياب شباب خان يونس، وذلك ضمن ختام 
منافس����ات الجولة األولى من دوري الدرجة 

الممتازة.
وحق����ق فريق خدمات رف����ح على ملعبه رفح 
البل����دي الفوز عل����ى ضيفه اله����الل بأربعة 
أهداف مقابل هدفين، في مستهل مشواره 

للحفاظ على لقبه.

وتن����اوب عل����ى رباعية الخدم����ات محمد أبو 
ع����ودة ف����ي الدقيقة 7، ويس����ار الصباحين 
ف����ي الدقيقة13، ومعتز النحال هدفين في 
الدقيقة 34 ومن ركلة جزاء في الدقيقة 94، 
بينما س����جل للهالل عبد الرحمن عوض في 
الدقيقة 9، ومحمد الملفوح في الدقيقة 63.

فيما فرض التعادل االيجابي المرضي على 
لقاء الجارين اتحاد الشجاعية وشباب جباليا، 
بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم على 

ملعب اليرموك بغزة.
وسجل في البداية محمد عبيد من ركلة جزاء 
لشباب جباليا في الدقيقة 10، ورد الشجاعية 

س����ريعا وتعادل أيضا من ركلة جزاء نفذها 
بنجاح عالء عطية في الدقيقة 16.

وعلى ملعب فلس����طين بغزة ، خطف الوافد 
الجدي����د على الدوري الممت����از فريق التفاح 
نقط����ة التع����ادل الثمينة من أم����ام ضيفه 
ش����باب خان يونس بالتع����ادل معه بهدف 

لهدف.
وج����اءت أهداف اللقاء في الش����وط الثاني، 
بعدم����ا تق����دم خال����د القوقا للش����باب في 
الدقيق����ة 53، ورد علي����ه التفاح بتس����جيل 
هدف التعادل ف����ي الدقيقة 70 عن طريق 

صادق لولو .

في مستهل الحفاظ على لقبه
األخضر الرفحي يدك شباك الهالل برباعية

المنامة/ االستقالل:
أك���دت تقارير صحافي���ة بحرينية, انتق���ال الالعب 
الفلس���طيني ياس���ر حمد لصفوف فريق البسيتين 

البحريني للدفاع عن ألوانه في الموسم المقبل.
وذك���رت التقاري���ر, أن حم���د وّقع عق���ود انضمامه 
للبس���يتين رس���ميا, والذي تعاقد مع���ه عبر إحدى 
الش���ركات البحرينية، التي تعمل على اس���تقطاب 

المحترفين.
وكان خال���د تاج مدرب البس���يتين، ق���د أوصى إدارة 
النادي بالتعاقد مع الالعب الفلسطيني، بعد متابعة 

العديد من الفيديوهات الخاصة به مؤخرا.
يش���ار إلى أن حمد لعب الموس���م الماضي مع فريق 
بورتغاليتي اإلس���باني, وس���اهم في صعوده لدوري 

الدرجة الثانية.

الفلسطيني »ياسر حمد« يرحل 
للدوري البحريني

مدريد/االستقالل:
أدلى البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميالن، باعتراف 
مثير لمواطنه تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، عقب مباراة 

الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
وكان ريال مدريد، قد أس���قط إنتر بهدفي���ن دون رد، في 

الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وذكرت ش���بكة »ديفنسا سنترال« اإلس���بانية، أن لوكاكو 
تحدث م���ع كورتوا عقب المب���اراة، وأخبره أن أداء ناتش���و 

فرنانديز، مدافع ريال مدريد، أذهله في الملعب.
وأش���ارت إلى أن ناتش���و فرض رقابة صارمة ونظيفة على 
لوكاكو طوال المباراة، وحرمه من تش���كيل أي خطورة على 

مرمى ريال مدريد.

وأوضحت أن ناتش���و ألغى لوكاكو تماًما من اللقاء، رغم أن 
طول األول 180 سم، بينما يبلغ النجم البلجيكي 191 سم، 

كما أن روميلو يتفوق أيًضا على مستوى الكتلة العضلية.

لوكاكو يدلي باعتراف مثير عن 
مدافع ريال مدريد

لندن/ االستقالل:
فرض برايتون التعادل على ضيفه ليفربول 
)1-1(، في المب����اراة التي احتضنها ملعب 
فالم����ر ، ضمن لقاءات الجولة العاش����رة من 

الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 21 
نقطة، ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب، 
بينما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط في 

المركز ال�16.
شكل ليفربول الخطورة األولى في الدقيقة 
الثالثة، بعدما أرس����ل فابيني����و كرة بينية 
متقن����ة وصلت لصالح الخال����ي من الرقابة، 
ليس����تلم الكرة على ح����دود منطقة الجزاء 

ويسدد كرة مرت إلى جوار القائم.
وتحص����ل برايت����ون عل����ى ركلة ج����زاء في 

الدقيقة 19، بعدما تعرض كونولي لإلعاقة 
م����ن قبل ويليامز، ونفذ موب����اي ركلة الجزاء 
مس����دًدا كرة أرضية مرت إلى جوار القائم، 
ول����م يكن القدر رحيًما بموباي بعدها حيث 

خرج مصاًبا في الدقيقة 23.
وافتتح ليفربول التس����جيل ف����ي الدقيقة 
34، بعدما أرسل فيرمينو كرة بينية رائعة 
لصالح انفرد على إثرها برايان وس����دد كرة 
في الش����باك، قبل أن يلغي حك����م المباراة 
الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفار بداعي 
التسلل ، لينتهي الش����وط األول بالتعادل 

السلبي ببين الفريقين.
وف����ي الش����وط التان����ي افتت����ح ليفربول 
التسجيل في الدقيقة 60، بعدما مرر صالح 
الكرة إلى جوتا، الذي سدد كرة أرضية متقنة 

من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.
وأض����اف ليفرب����ول اله����دف الثان����ي في 
الدقيقة 84، بعدما أرسل روبرتسون عرضية 
متقنة من مخالفة، ارتقى لها ماني مسدًدا 
رأسية قوية س����كنت الشباك، قبل أن يتم 
إلغاء بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية 

الفار.
وتحصل برايتون على ركلة جزاء في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع بعد الرجوع 
إلى تقنية الفار، بعدما سدد روبرتسون قدم 

ويلبيك بداًل من الكرة.
ونفذ ج����روس الركلة بنجاح ف����ي الدقيقة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع في منتصف 
بالتعادل اإليجابي  اللقاء  لينتهي  المرمى، 

.1-1

برايتون والفار يعاقبان ليفربول بتعادل قاتل
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رام الله/ االستقالل:
لمنظمة  التنفيذي���ة  اللجن���ة  أكد عض���و 
التحري���ر الفلس���طينية، رئي���س دائ���رة 
ش���ؤون الالجئين أحمد أب���و هولي، ضرورة 
تحمل المجتمع الدولي لمس���ؤولياته تجاه 
التاريخ  الظلم  الفلسطينية، ورفع  القضية 

عن شعبنا.
وطال���ب أبو هولي في بي���ان له، يوم أمس، 
لمناس���بة يوم التضامن الدولي مع شعبنا، 
المجتم���ع الدولي بالضغ���ط على حكومة 
االحت���الل اإلس���رائيلي لالنصي���اع لإلرادة 
الدولية وتنفي���ذ قراراته���ا، خاصة القرار 
)194( ال���ذي يؤك���د على ح���ق الالجئين 
بالع���ودة الى ديارهم الت���ي هجروا منها، 
إقامة  الفلس���طيني من  وتمكين ش���عبنا 
دولة المس���تقلة كاملة السيادة على كافة 

االراض���ي الفلس���طينية الت���ي احتلت عام 
1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وج���دد التأكي���د عل���ى ض���رورة ان يترجم 

المجتم���ع الدولي دعمه السياس���ي لوكالة 
غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
»األون���روا« ال���ذي تحق���ق الع���ام الماضي، 

بتجدي���د تفويضها بأغلبية س���احقة، الى 
دع���م مالي لتحقيق دعم دائم ومس���تدام، 
يمكنه���ا من الخ���روج من أزماته���ا المالية 
المتعاقبة، واالس���تمرار في خدماتها لحين 
ع���ودة الالجئين إلى دياره���م التي هجروا 

منها.
وأش���ار الى ان العدالة التي ينشدها شعبنا 
ال تزال غائبة، في ظل اس���تمرار إس���رائيل 
الدول���ة القائم���ة عل���ى االحت���الل التنكر 
األمم  ق���رارات  ورفضها تطبيق  لحقوقن���ا، 

المتحدة، واستهتارها بالمنظومة األممية.
وح���ث أبو هولي أحرار العال���م والمناصرين 
للقضية الفلسطينية، على الخروج للتعبير 
والتضامن مع ش���عبنا الفلسطيني وحقوقه 
العادل���ة وإس���ناد نضاله، وإع���الء صوتهم 
للمطالبة بإنهاء االحتالل اإلس���رائيلي الذي 
هو آخر احتالل يش���هده العالم في عصرنا 
الحديث، ورفض جرائم االحتالل اإلسرائيلي 

المتواصلة على شعبنا.

أبو هولي يدعو المجتمع الدولي لرفع الظلم التاريخي عن شعبنا

غزة/ االستقالل:
أعلن الس���فير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، مس���اء 
السبت، أن اللجنة باشرت ترتيبات عملية توريد كميات من األكسجين السائل 

الالزم لمصابي »كورونا« في المستشفى األوروبي بغزة.
وأوض���ح العمادي في تصريح صحفي له، أن اللجنة س���تبدأ خالل أيام عملية 
توري���د وتجهيز خزان األكس���جين الس���ائل في مستش���فى غ���زة األوروبي، 
والمصنف بأنه مستش���فى الوبائيات منذ بدء انتشار جائحة كورونا في قطاع 

غزة.
وأش���ار إل���ى أن الكميات المقرر توريده���ا تكفي احتياج المستش���فى لمدة 

أسبوعين، بتكلفة 55 ألف دوالر أمريكي.
وبي���ن أن هذه المنحة تأتي اس���تجابة لمناش���دات وزارة الصح���ة بغزة حول 
خطورة نقص األكس���جين في مشافي القطاع، بس���بب تزايد حاالت اإلصابات 
الخطيرة والحرجة بفيروس »كورونا«، والتي يتواجد معظمها في مستش���فى 

غزة األوروبي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك����رت القن����اة 12 العبرية، الس����بت، أن »إس����رائيل« رفعت 
مستوى التأهب األمني في سفاراتها في العالم، على خلفية 
اغتيال العالم النووي اإليراني محسن فخري زاده، قرب طهران 

الجمعة.
وأضافت القناة، أن المؤسس����ات التابعة للجاليات اليهودية 
في دول مختلفة اتخذت إجراءات أمنية مشددة للسبب ذاته.

وق����ال الوزير »اإلس����رائيلي« اوفي����ر اكونيس: إن »إس����رائيل 
مستعدة للتعامل مع التهديدات اإليرانية على خلفية اغتيال 
العالم النووي وحماية اإلسرائيليين والدفاع عن مقارها خارج 

البالد«.
ُيش����ار إلى أن المرش����د اإليراني األعلى آي����ة الله على خامنئي 

توعد باالنتقام لعملية االغتيال.
وقال خامنئي في تغريدة له على حس����ابه بموقع »تويتر«: إن 
األعمال العلمية والتقنية التي قام بها العالم زاده ستستمر.

واتهم الرئيس اإليراني حس����ن روحاني، »إسرائيل« باغتيال 
العالم النووي محس����ن زاده، متوعًدا بالرد على ذلك في الوقت 

المناسب.

على خلفية اغتيال زاده

»إسرائيل« ترفع مستوى التأهب 
األمني في سفاراتها بالعالم

غزة/ االستقالل:
نفت وزارة االقتصاد في قطاع غزة، مساء السبت، 
ما يتم تداوله عبر وس����ائل التواصل االجتماعي 
وبعض المواقع حول وجود قرار بعدم اس����تيراد 

األلبان ومنع دخولها إلى القطاع.
وأكدت الوزارة في بي����ان لها، أنه لم يصدر منًعا 
به����ذا الخصوص، وأن أي من����ع يصدر عبر وكيل 

الوزارة.
وبينت أن اجتماع عقد مع بعض أصحاب مصانع 
وم����وردي األلبان في قطاع غزة طالبوا خالله بالحد 
من إغراق القطاع بمنتجات األلبان الواردة، مشيرًة 
إلى أنها وعدت بدراس����ة األمر ولم تتخذ أي قرار 

بمنع االستيراد.
وكانت بعض وس����ائل اإلعالم المحلية وشبكات 

التواصل تداولت نس����خة قرار ل����وزارة االقتصاد 
بغ����زة يمنع إدخال األلبان من الضفة الغربية إلى 

القطاع.
ورًدا على القرار المت����داول والذي تم نفه، كانت 
وزارة االقتص����اد في المحافظات الش����مالية، قد 
دع����ت »حماس« بالتراجع عن الق����رار خاصًة وأنه 

يمس منتجات وطنية.

اقتصاد غزة تنفي وجود قرار يمنع استيراد األلبان ودخولها للقطاع

رام الله/ االستقالل:
توفي عضو اللجنة المركزية االسبق لحركة 
»فتح« المناضل الوطني حكم بلعاوي، الذي 
انتقل إلى جوار ربه اليوم الس���بت، عن عمر 
ناه���ز 82 عاما، بعد حياة حافلة في النضال 

والعطاء.
ونع���ت حركة »فت���ح« المناض���ل البلعاوي 
واش���ادت بمناقبه، وقالت: إن فلسطين قد 
خسرت مناضال أمضى حياته في الدفاع عن 

قضية شعبه ووطنه، منذ البدايات األولى.
وأعرب���ت »فتح« عن تعازيه���ا الحارة لعائلة 
الفقيد وأبناء ش���عبنا واحرار العالم، سائلة، 
المولى عز وجل، أن يتغمده بواس���ع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.

ولد بلعاوي في قرية بلعا بمحافظة طولكرم 
ش���مال غرب الضفة، وانض���م الى صفوف 
حركة »فتح« والحركة الوطنية منذ البدايات.

أنه���ى خدمته ف���ي ليبيا كنائ���ب لممثل 
منظمة التحرير الفلس���طينية لينتقل إلى 
تون���س ممث���ال للمنظمة فيه���ا في نفس 
الوقت الذي انتقلت فيه قيادة المنظمة إلى 
العاصمة التونسية بعد خروجها من لبنان.

وفي عام 1989 انتخ���ب بلعاوي عضوا في 
اللجنة المركزية لحركة »فتح« بعد عضويته 

في المجلس الثوري لعدة سنوات.
وبع���د عودته إلى أرض الوط���ن عام 1994، 
انضم إل���ى عضوي���ة أمانة مجل���س األمن 
الراحل ياس���ر  الرئيس  القوم���ي برئاس���ة 

عرفات.

وكان الراحل سكرتيًرا لمجلس األمن القومي 
الفلس���طيني بي���ن عام���ي 1994 و1996، 
وانتخب عضوا في المجلس التشريعي عن 
محافظة طولكرم عام 1996، وشغل منصب 
األمي���ن العام لمجلس الوزراء برتبة وزير في 
الفترة م���ا بي���ن 4/30-2003/10/7، ووزيرا 
للداخلية في الفترة م���ا بين 2003/11/12 
وحت���ى 2005/2/24، وتقل���د العدي���د من 

المناصب القيادية.
وقل���د الرئيس محم���ود عب���اس، المناضل 
بلع���اوي، وس���ام النجم���ة الكبرى لوس���ام 
الق���دس، تقديرًا لدوره النضال���ي المتميز، 
وتثمينًا لمس���يرته الوطني���ة المخلصة من 
أج���ل الدفاع ع���ن حقوق ش���عبه وقضيته 

العادلة.

وفاة عضو اللجنة المركزية األسبق لـ »فتح« حكم بلعاوي

العمادي يعلن عن تغطية 
العجز في كميات األكسجين 
السائل لمصابي ›كورونا‹ بغزة

رام الله/ االستقالل:
ق���رر الرئيس محمود عباس، ف���ي اتصال هاتفي 
مساء السبت مع والدي الناشطة األمريكية راشيل 
ك���وري، لمناس���بة الي���وم العالم���ي للتضامن مع 
شعبنا، منح اسم البطلة والناشطة الراحلة راشيل 

كوري »نجمة الحرية« من وسام دولة فلسطين.
ومنح عباس اس���م راش���يل كوري الوسام؛ تقديرا 
لش���جاعتها وإيمانه���ا القوي بحق اإلنس���ان في 
الحرية والعدال���ة والكرامة، واعتراف���ا بالتضحية 
الكبي���رة الت���ي قدمته���ا دفاع���ا ع���ن العائالت 
الفلس���طينية الت���ي هدم���ت ق���وات االحت���الل 
اإلس���رائيلي منازلها، وهو عم���ل بطولي قامت به، 
وفقدت حياتها بسببه، دفاعا عن مبادئها وقيمها 

النبيلة التي تؤمن بها.
وحسب وكالة األنباء الرسمية »وفا« قال عباس في 
االتصال الهاتفي مع والدتها س���يندي، ووالدها 
كريغ كوري، الل���ذان يقيمان ف���ي أولمبيا بوالية 
واش���نطن غرب الواليات المتحدة، »عش���ية يوم 
التضامن مع الش���عب الفلسطيني، نتذكر ونكرم 
ذكرى وقيم ومبادئ ابنتكم وابنتنا راشيل، وهي 
الت���ي ناضلت من أج���ل حق الفلس���طينيين في 
العي���ش بكرامة في وطنهم دون احتالل، وفقدت 
حياتها من أجل حرية الشعب الفلسطيني، الذي 
س���يذكرها دائًما كبطلة ومناضلة كبيرة من أجل 
الس���الم والكرامة والعدالة، ستبقى ذكرى راشيل 
دائما ف���ي أذهان وقلوب ش���عبنا الفلس���طيني 

وجميع دعاة الحرية والعدالة في العالم«.
وأع���رب عن تقدي���ره للعمل الذي ق���ام به والدي 
الناش���طة كوري بإنشاء )مؤسس���ة راشيل كوري 
للس���الم والعدالة(، والت���ي تعد بمثاب���ة تذكير 
للتضحي���ات الت���ي قام���ت بها راش���يل وفقدت 
بسببها حياتها، وهي مؤسسة تساعد في توعية 
األطفال واألجيال المقبلة بأهمية السالم والعدالة 
والقيم النبيل���ة التي ناضلت م���ن أجلها ابنتكم 

الغالية على الشعب الفلسطيني.
وقدم دعوة لوالدي كوري )س���ندي وكريغ( لزيارة 

فلسطين.
بدوره، أعرب كريغ والد راشيل عن شكره للرئيس 
عباس عل���ى هذا االتصال وهذا التكريم بوس���ام 

»نجمة الحرية«.
من جانبها، قالت س���ندي والدة راش���يل »قلوبنا 
يومي���ا م���ع الش���عب الفلس���طيني ف���ي الضفة 
والقدس الش���رقية وغزة، ونأمل أن تنالوا حريتكم 
وحقوقكم، ونحن من جانبنا س���نواصل العمل في 
مؤسس���تنا هذه لنش���ر قيم ومبادئ راشيل التي 

آمنت بها نحو تحقيق السالم والعدالة للجميع«.
وكانت جرافة إس���رائيلية دهس���ت راشيل كوري 
ف���ي آذار/ مارس 2003 بينم���ا كانت مع مجموعة 
من النشطاء الدوليين المناهضين لهدم المنازل 
في مخيم رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، 
ما أدى إلى وفاتها واندالع حمالت تنديد واس���عة 

تتصاعد بين يوم وآخر وتتخذ أشكااًل مختلفة.

عباس يمنح اسم الراحلة راشيل كوري وسامًا فلسطينًيا رفيعًا
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لندن/ االستقالل:
نقلت صحيفة “بريكون ورادنور إكسبرس المحلية”. إن واحدة من أقدم األشجار 
في ويل���ز، والتي تنمو في قرية صغيرة بالقرب من بريكون في بريطانيا، غيرت 

جنسها إلى أنثى.
وأصبح هذا واضحا عندما ظهر التوت على »شجرة الطقسوس« التي يبلغ عمرها 
حوالي ثالثة آالف عام. في وقت سابق كانت هذه الشجرة من فصيلة الذكور لها 

مخاريط صغيرة. واآلن »األنثوية« لها توت أحمر ساطع.
كما قالت روبي هاريسون، المتحدثة باس���م جمعية »وودالند ترست الخيرية« 
لحماية الغابات، لصحيفة The Sun إن: هذا التحول يمكن أن يكون اس���تجابة 

للتوتر أو التغيير البيئي.
وفي وقت س���ابق، حدث شيء مماثل في بريطانيا عندما أعلن العالم البريطاني 
ماك���س كولمان، وه���و أخصائي في علم النبات، أن ش���جرة »زرنب فورتينغال« 
في منطقة بيرتش���اير في وسط اس���كتلندا. والتي صنفت طويال على أنها من 
األش���جار المذكرة. نمت عليها ثمار توت مؤخرا، ما يدف���ع لالعتقاد أنها تقوم 

بتغيير جنسها.

شجرة »متحولة جنسيًا« 
تثير الحيرة في األوساط 

العلمية البريطانية

)apaimages(           بدء مو�شم قطف "التوت االحمر" من �شمال قطاع غزة

واشنطن/ االستقالل:
صنع مطعم “س���كينة حالل” في العاصمة 
األميركية واش���نطن اسمه من خالل تقديم 

وجبات مجانية للمشردين.
ولكن ظروف جائحة كورونا كادت أن توقفه 
عن العم���ل، لكن ما حدث بعدها لم يتوقعه 

أحد حتى صاحب المطعم نفسه.
ونق���ل موقع “س���كاي ني���وز عربي���ة”، عن 
المهاجر الباكس���تاني كازي منان. أنه افتتح 
مطعم “س���كينة ح���الل” في ع���ام 2013. 
واعت���اد تقديم مئ���ات الوجب���ات المجانية 
للمحتاجي���ن، حتى حدثت جائح���ة كورونا. 
وتأثر مطعمه بشدة من الجائحة. ألنه يقع في 
منطقة تجاري���ة محاطة بالمكاتب والفنادق. 

ومعظمها كانت فارغة منذ مارس”.

وأض���اف منان أن فقدان الزبائن أثناء ظروف 
اإلغالق بسبب جائحة كورونا. جعل المطعم 

يقترب من حافة اإلفالس.
وفي يوم 12 من الش���هر الحالي، قام فريق 
منان بإنش���اء حملة تمويل جماعي للمطعم 
على صفح���ة ) GoFundMe(. يقول منان: 
»حاولنا أن نعتمد على أنفس���نا، لكننا وصلنا 
إلى مرحل���ة أصبحنا نتس���اءل خاللها: ماذا 

يمكننا أن نفعل؟ هل انتهى كل شيء؟”.
ويؤك���د من���ان، أنه لم يطلب م���ن أحد طيلة 
حياته أي مس���اعدة مالية. فهذه هي المرة 
األولى التي يطلب فيه���ا التبرعات. ويقول: 
»قررن���ا أن نس���أل الجمه���ور عم���ا إذا كان 
بإمكانهم إنقاذ المطع���م حتى نتمكن من 
مواصلة مهمتنا. واالستمرار في دفع رواتب 

موظفي المطع���م وتوفير الوظائف. وبالطبع 
إطعام المحتاجين«.

وعندما أنش���أ فري���ق منان الصفح���ة، كان 
هدفهم جمع 250 أل���ف دوالر. لكنهم وفي 
غضون أس���بوع فقط، تجاوزوا هذا الهدف. 
وجمع���وا أكث���ر م���ن 300 أل���ف دوالر من 

التبرعات، إنه أمر لم يتوقعه أحد.
واآلن وبعد جمع ما يكفي من المال لس���داد 
أي فواتير مس���تحقة. وإبقاء المطعم ناجحًا 
لفت���رة طويلة من الزمن. قال منان إنه »يأمل 

في إنشاء مؤسسة مجتمعية أكبر«.
ويؤك���د من���ان أن والدت���ه علمت���ه العطاء. 
وكان���ت تقول ل���ه »إذا أردت أن تكون قريبًا 
من الل���ه، فعليك محبة اآلخرين ومس���اعدة 

المحتاجين«.

تبرعات تنقذ مطعم من اإلفالس ..إعرف السبب

تونس/ االستقالل:
نقلت قناة »نس����مة« التونس����ية عن وس����ائل »إعالم كينية«، أن شاب يدعى 
»بيت����ر كيغن«، كانت قد ُأعلنت وفاته يوم الثالث����اء الماضي، بعدما تم نقله 
إلى مستشفى »كابكاتيت« الواقع في مدينة كيريشو، إثر فقدانه للوعي في 

المنزل.
وبعد إعالن وفاة الش����اب ونقله إلى المشرحة لحفظ الجثمان، وقعت المفاجأة 

بصراخ الميت من شدة األلم أثناء شق ساقه اليمنى.
وقال ش����قيق كيغن إن����ه كان يعاني من مش����اكل في المع����دة، ونقل إلى 
المستش����فى بعدما أغمي عليه، حيث أبلغه الفريق الطبي بوفاته حتى قبل 

وصوله للمكان.
يذكر أنه بعد أن اكتشف العاملون في المشرحة أن كيغن لم يمت، نقل إلى 

قسم العناية المركزة لتلقي اإلسعافات األولية الضرورية.

في واقعة غريبة من نوعها.. شاب 
»ميت« يصرخ أثناء تشريحه

القاهرة/ االستقالل:
ألقت الش���رطة المصرية القبض على جزار بتهمة قتل مس���ن 68 سنة، 
يعمل في مجال بيع اللحوم لعجزه عن سداد مبلغ 70 ألف جنية للمجني 

عليه.
 وفي التفاصيل، اعترف المتهم أنه بعد مطالبة القتيل له بدفع النقود، 
قرر التخلص منه واستدرجه إلى شقته بحجة تسليمه المبلغ المالي، ثم 
انهال عليه بس���الح أبيض، وقطع جثت���ه ووضعها في جوالين تمهيدا 

للتخلص منها.
وأوض���ح عمرو أنه بحث عن أحد العقارات بب���اب مفتوح، ووضع الجوالين 
بمدخله وفر هاربا، وأرش���د عن الس���الح المس���تخدم في الجريمة، وحرر 

محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
توصلت تحريات رجال المباحث أن مرتكب الجريمة »جزار« يبلغ من العمر 
41 سنة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني 
علي���ه، نظرًا لكونه مدين للمجنى عليه بمبل���غ مالي ومداومة األخير على 

مطالبته بسداد ذلك الدين عقد العزم على التخلص منه بقتله.

مصر.. جزار ينهي حياة 
مسن بتقطيع جثته 

ووضعها داخل جوالين
واشنطن/ االستقالل:

نفذ »جوش نيومان« العب قفز مظالت بوالية 
»نورث كارولينا« االمريكية قفزة من بالون على 
ارتفاع 4 أالف قدم. وتأرجح في الهواء، ليتبين 
فيما بعد بأنه فتح المظلة قبل س����قوطه على 

األرض.
وذك����رت جريدة ديل����ى مي����ل البريطانية، أن 
الش����اب البالغ من العمر 21 عاًما أثار بقفزته 
على وس����ائل التواصل االجتماعي. حيث كان 

متابعوه قلقون وتس����ألوا ما إذا كان على قيد 
الحياة.

وأوضح التقرير، أن الشاب قام بتجنيد صديقه 
وزميل����ه المخرج سبنس����ر ش����يبمان. اللتقاط 
اللحظ����ة الت����ي تأرجح فيها م����ن البالون قبل 

السقوط الحر نحو األرض أدناه.
وكان أصدق����اؤه يراقبونه م����ن منطاد الهواء، 
بينما توقف مقطع وهو يسحب مظلته. لكن 
ش����يبمان أخبر أنه هبط بأمان ولم يصب أحد 

ب����أذى. بينما ق����ام جوش بنش����ر الفيديو عبر 
حس����اباته على مواقع التواص����ل االجتماعي 

وحصل على أكثر من نصف مليون مشاهدة.
وأش����ار التقرير، أن متابعيه كانوا يرغبون في 
معرفة م����ا إذا كان قد نجا م����ن القفزة. حيث 
طمأن ج����وش جمهوره من خالل تعليقه على 
موقع التواصل االجتماعي “انستجرام”. أكد 
من خالله أنه س����حب المظلة وشعر بأنه حي 

أكثر من أي وقت مضى بعد القفزة.

شاب يقفز من منطاد على ارتفاع 4 آالف قدم

القاهرة/ االستقالل:
نش���رت جريدة ” dailystar” البريطانية، 
تقريرًا عن روبوت بوجه بشري ابتكره مخترع 
مصري يمكنه إجراء اختبار فيروس كورونا.

ويمكن للروب���وت الميكانيكي، الذي يطلق 
عليه اس���م Cira-03 ، قي���اس درجة حرارة 
المصابين. وإج���راء اختبارات الدم، مع وجه 
يشبه اإلنس���ان وأذرع روبوتية ، حيث يتم 

اختبار الروبوت في مستش���فى خاص في 
القاهرة بمصر.

كما يستطيع الروبوت إجراء تخطيط صدى 
القلب واألشعة الس���ينية وعرض النتائج 
على المرضى على شاشة مثبتة في صدره، 
وتم تصمي���م الروبوت ليب���دو واقعًيا قدر 

اإلمكان ، وفًقا للمخترع محمود الكومي.
المريض للكشف  الروبوت، باختبار  ويقوم 

عن فيروس كورونا ع���ن طريق وضع ذقنه 
ثم مد ذراعه ألخذ مس���حة م���ن فمه، وقال 
المخترع محمود الكومي إنه سيس���اعد في 

الحد من التعرض للعدوى ومنع انتقالها.
وق���ال :”كانت هن���اك اس���تجابة إيجابية 
م���ن المرضى، ويتنق���ل الروبوت الذي يتم 
التحكم فيه عن بعد فى المستشفى على 

عجالت”.

روبوت مصري يجري اختبارات كورونا


