
262284السبت 22 ربيع اآلخر  1443 هــ 27 نوفمبر 2021 م

11
02

05

03

04

12

لندن/ االستقالل:
أعلنت الحكومة البريطانية، مس���اء الجمعة، إدراج حركة 
»حماس« بشكل رسمي، ضمن قائمة منظمات »اإلرهاب« 

المحظورة في المملكة المتحدة.
وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية، أنه بموجب القرار الذي 
نال موافقة البرلمان البريطاني، فإن حركة »حماس« أضحت 
»منظمة إرهابية«، س����واء تعلق األمر بش����قها السياس����ي 

أو بجناحه����ا العس����كري. وبّينت الداخلي����ة البريطانية، أن 
أعض����اء »حماس« والذين يدعون إلى دعم الحركة يمكن أن 

يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.
الجدي���ر بالذكر، أن الداخلي���ة البريطانية، قالت في بيان 
لها، األس���بوع الماضي، إن »حماس لديها قدرات إرهابية 
واضحة تشمل امتالك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضال عن 

منشآت لتدريب إرهابيين«.

رسميًا.. بريطانيا تضع »حماس« 
على قوائم »المنظمات اإلرهابية«

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب عش���رات المواطني���ن، بالرصاص المعدني 
المغل���ف بالمط���اط، وباالختناق بالغاز المس���يل 
للدم���وع، يوم أم���س، خالل قمع جي���ش االحتالل 

اإلسرائيلي مسيرات مناهضة لالستيطان بمناطق 
متفرقة في الضف���ة الغربية. ففي الضفة الغربية 
ش���هدت العديد من المناطق مواجهات مع قوات 
االحتالل خالل فعاليات ش���عبية رافضة للمشاريع 

االستيطانية أبرزها في بيتا وبيت دجن في نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بارتفاع حصيلة المواجهات 

التي اندلعت بين شبان فلسطينيين 
وقوات االحتالل في بلدتي بيتا وبيت 

ع�ضرات االإ�ضابات بقمع االحتالل م�ضريات راف�ضة لال�ضتيطان يف ال�ضفة جماهير بيت لحم تشيع جثمان 
الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان

القدس المحتلة / االستقالل:
اعت���دت قوات االحتالل، يوم الجمعة، على المش���اركين في الوقفة التضامنية 
األسبوعية عند المدخل الرئيس لحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وحاصرت 

االحتالل يعتدي على متضامنين 
مع أهالي الشيخ جراح بالقدس

بلدية الخليل: االستيطان يعمل 
على تفجير األوضاع بالمحافظة

بيت لحم/ االستقالل:
شيعت جماهير بيت لحم، يوم أمس، جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان 

)17 عامًا(، الذي ارتقى برصاص االحتالل اإلسرائيلي في أكتوبر 
الماضي. وانطلق موكب التش���ييع من أمام مستشفى بيت جاال 

قيادي بـفتح لـ »االستقالل«: المساس بسالح المقاومة بجنين 
»مرفوض« والتنسيق األمني »سّر بقاء« للمتنفذين بالسلطة

القدس المحتلة – غزة/ )خاص(: 
ر القيادي بحركة التحرير الوطني الفلس���طيني )فتح(  عبَّ
رأفت علّيان، عن رفض حركته ألّية »مقترحات« أو »عروض« 
تهدف إلى إرس���اء تهدئة مع االحتالل »اإلسرائيلي« في 

قطاع غزة.  وق���ال القيادي علّيان من القدس المحتلة في 
مقابلة مع صحيفة »االس���تقالل« الُجمعة، إن الحديث عن 

تهدئة بالقط���اع، بإغراءات وتس���هيالت 
وتحييد  لعزل���ه  اقتصادية،  ومس���اعدات 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قرر رئيس االحتالل اإلس���رائيلي "يتسحاك  هرتسوغ" افتتاح 
احتفاالت ما يس���مى بعيد األنوار “حانوكا” اليهودي، بإضاءة 

قرار »إسرائيلي« إلطالق احتفاالت 
»حانوكا« من المسجد اإلبراهيمي

3 وفيات و210 إصابات 
جديدة بكورونا بالضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، عن تسجيل 3 وفيات، و210 إصابات 

جديدة بفيروس »كورونا«، و287 حالة تعاٍف خالل ال� 24 س���اعة 
األخي���رة. وقالت الكيلة في التقري���ر اليومي للحالة الوبائية في 

اآلالف يؤدون الفجر في المسجد اإلبراهيمي بالخليل

40 ألف مصٍل أدوا صالة الجمعة في »األقصى«
القدس المحتلة/ االستقالل:

أدى عش���رات آالف المصلين صالة الجمعة في المس���جد 
األقص���ى المبارك، وس���ط قيود وتش���ديدات على دخول 
المصلين إليه عبر بوابات البل���دة القديمة. ونصبت قوات 

االحتالل حواجز على مداخل بوابات البلدة القديمة والمؤدية 
إلى األقصى، وأوقفت الشبان وفحصت هوياتهم، وفتشت 

أغراضهم وحقائبه���م. وأدى المصلون في 
المسجد األقصى المبارك صالة الغائب على 

القدس المحتلة/ االستقالل:
طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صالح من سلطة السجون اإلسرائيلية الكشف 

عن الموعد المح���دد لإلفراج عنه، المعتقل ف���ي العزل االنفرادي 
بسجن “هش���يكما” في مدينة عسقالن، لقضاء محكوميته على 

دفاع الشيخ رائد صالح يطالب 
بتحديد موعد اإلفراج عنه

آالف األردنيين يحتجون على 
مقايضة الكهرباء بالماء مع االحتالل

عمان/ االستقالل:
تظاهر آالف األردنيين يوم أمس، احتجاجًا على توقيع مذكرة تفاهمات حول 

مقايض����ة الكهرباء بالم����اء مع االحتالل اإلس����رائيلي. وانطلقت 
06المس����يرة االحتجاجية من أمام المس����جد الحسيني وصوال إلى  0802
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بيت لحم/ االستقالل:
لح����م، يوم  ش����يعت جماهير بيت 
الفتى أمجد  أمس، جثمان الشهيد 
أبو س����لطان )17 عاًما(، الذي ارتقى 
برصاص االحتالل اإلس����رائيلي في 

أكتوبر الماضي.
وانطل����ق موكب التش����ييع من أمام 
مستش����فى بي����ت ج����اال الحكومي، 
وصواًل إلى منزل عائلته في منطقة 
هن����دازة؛ حيث ألقت نظ����رة الوداع 
األخيرة عليه، قبل أن ينقل محمواًل 
عل����ى األكتاف إلى مس����جد عمر بن 

الخطاب.
وجاب المشيعون شوارع بيت لحم، 
وس����ط هتاف����ات غاضب����ة ومطالبة 

بالثأر لدماء الشهداء.
ووري جثمان الش����هيد ف����ي مقبرة 
الش����هيد حس����ين عبيات في بيت 

لحم.
وكان الش����هيد الفت����ى أمج����د أبو 
س����لطان ارتقى برص����اص االحتالل 
قرب منطقة األنف����اق بمدينة بيت 
ج����اال، بعد أن أطل����ق عليه االحتالل 
النار عليه، ما أدى إلى استش����هاده، 

وإصابة زميله بجروح.

اإلس����رائيلي  االحت����الل  واحتج����ز 
جثمان الفتى أبو س����لطان، قبل أن 
تسّلمه -السبت الماضي- على معبر 

الجبعة جنوب غرب بيت لحم.
واستش����هد أب����و س����لطان مس����اء 
خ����الل   )2021-10-14( الخمي����س 
مواجه����ات م����ع ق����وات االحت����الل 
ومستوطنيه تخللها إلقاء الزجاجات 
الحارقة على سيارات المستوطنين 

على الطريق بين القدس وبيت لحم.
وف����ي وق����ت س����ابق كش����ف والد 
الشهيد عن عشق نجله ألي نشاط 
وطني ومقاوم، وكان دائم المشاركة 

في الفعاليات ضد االحتالل.
وتأثر الش����هيد في الم����ّدة األخيرة 
وكان  الق����دس،  س����يف  بمعرك����ة 
دائ����م التأييد للمقاوم����ة وفي كل 
فعالية يخرج بها يهتف للمقاومة 

عموًما ومحمد الضي����ف وأبو عبيدة 
خصوًصا. وبحسب إحصائية صادرة 
للدفاع عن  العالمي����ة  الحرك����ة  عن 
األطفال-فلس����طين، لمناس����بة يوم 
العالمي، فق����د قتلت قوات  الطفل 
االحتالل منذ بداي����ة العام الجاري، 
ا، منهم 17 في  78 طفاًل فلس����طينّيً
الضف����ة الغربية بما فيها ش����رقي 

القدس.

جماهير بيت لحم تشيع جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان

الخليل/ االستقالل:
حذرت بلدية الخليل يوم امس، من خطورة األوضاع في 
مدينة الخليل، نتيجة اس����تمرار الهجمة االستيطانية، 
والت����ي كان آخرها قرار بن����اء 372 وحدة اس����تيطانية 
جديدة في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي 

المواطنين.
وطالب رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، في بيان 
صادر عن البلدية، "الجهات الدولية وأحرار العالم بحماية 
األرض الفلس����طينية من االبتالع من قبل االس����تيطان 
وسياسات االحتالل"، معربًا عن "قلقه الشديد من انفجار 
األوضاع في الخليل مع تصاعد االنتهاكات والتعديات 

وسياس����ة األمر الواقع الت����ي يفرضه����ا االحتالل على 
محافظة الخليل بشكل عام وعلى البلدة القديمة ومحيط 

المسجد اإلبراهيمي على وجه الخصوص".
وناش����د رئيس بلدي����ة الخليل، منظم����ة األمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة "يونس����كو" بحماية الموروث 
الثقافي واإلنساني الذي يتهدده االستيطان في مدينة 

الخليل.
ودعا أبو س����نينة أهال����ي محافظة الخلي����ل إلى تعزيز 
تواجده����م بالبلدة القديمة والح����رم اإلبراهيمي، وعدم 
فتح المجال أمام المستوطنين لالستفراد بأهالي البلدة 

القديمة.

القدس المحتلة / االستقالل:
أبعدت س���لطات االحتالل يوم أمس، موظف األوقاف في 
األقصى خميس شحادة عن المسجد، 3 أيام، عقب اقتياده 

للتحقيق في أحد مراكزها.
وقال���ت مصادر محلية: إن ش���حادة كان عل���ى رأس عمله، 
عندما أوقفه جن���ود االحتالل، وحققوا معه قبل إبعاده عن 

األقصى.
ورغم أن مدة إبعاد شحادة السابقة عن المسجد قد انتهت، 
إال أن ق���وات االحتالل بررت تجديدها بعدم توجهه لمركز 

التحقيق ألخذ الموافقة على عودته لألقصى.
وكانت مدة إبعاد خميس شحادة األخيرة استمرت أسبوعًا، 
وبعد انتهائها عمل 3 أس���ابيع في المسجد األقصى، ولم 

يراجعه أحد.
وصباح أمس، تفاجأ ش���حادة أن الحديث دار عن شهر من 
اإلبعاد، وأبعدته س���لطات االحتالل حتى 29 من الش���هر 

الجاري، مع إلزامه بمراجعة مركز التحقيق.
وس���بق أن تعرض ش���حادة ونج���اله في يوني���و الماضي 
لالعتقال والضرب من جنود االحتالل عند باب السلس���لة، 

واقتادوهم إلى أحد مراكزهم بمدينة القدس.
ويس���تهدف االحتالل حراس المسجد األقصى وموظفيه 
باالعتق���ال والمالحق���ة واإلبعاد؛ لثنيهم ع���ن دورهم في 

حمايته وكشف انتهاكات المستوطنين.

االحتالل يجدد إبعاد موظف 
عن األقصى عدة أيام

القدس المحتلة/ االستقالل:
 ق����ال االتحاد األوروب����ي إن "عمليات هدم المنازل 
والمنشآت الفلس����طينية التي تنفذها السلطات 
اإلسرائيلية، غير قانونية بموجب القانون الدولي 

وتقّوض بشكل كبير آفاق السالم".
وجدد االتحاد األوروبي في تغريدة نشرها مكتبه 
في القدس على "تويتر"، يوم أمس، دعوته لوقف 
عمليات الهدم وأي ممارس����ات أخرى غير قانونية 

تجبر الفلسطينيين قسرًيا على ترك منازلهم.
ولفت إلى أنه "في 23 تشرين الثاني الجاري، فقد 
22 فلسطينًيا من بينهم 15 طفاًل منازلهم، بعد 
أن هدمت السلطات اإلس����رائيلية في يوم واحد، 
مس����اكن وحظائر للماش����ية ومباني قيد اإلنشاء 
وطريق، وصادرت عدة خيام وممتلكات خاصة في 

مناطق القدس والخليل ورام الله ونابلس"، مشيرًة 
إلى إزدي����اد عمليات هدم المنازل والمنش����آت أو 
االستيالء عليها بنسبة 21% في األشهر التسعة 
األول����ى من العام الج����اري 2021 مقارنة مع نفس 
الفترة من العام الماضي 2020، ما أدى إلى زيادة 
بنسبة 28% في عدد الفلسطينيين الذين هّجروا 

قسرًيا عن أماكن سكنهم.
وكانت س����لطات االحتالل اإلسرائيلي، قد هدمت 
ي����وم الثالث����اء الماض����ي 3 بنايات س����كنية، في 
منطق����ة "واد الحم����ص" ببلدة ص����ور باهر جنوب 
ش����رق القدس، اثنتان منها تقعان داخل الجدار 
الفاصل، كل بناية مكونة من طابقين، تضمان 11 
ش����قة، منها 4 مأهولة بالسكان تأوي 20 شخًصا، 
فيما تقع البناية األخ����رى خارج الجدار، مكونة من 

4 طوابق، وتحتوي 8 شقق، بذريعة وجودها قرب 
الجدار.

وفي محافظة الخليل، هدمت قوات االحتالل منزال 
في خربة ماعي����ن تبلغ مس����احته 200 متر مربع، 
وأخطرت بهدم منزلين آخرين في خربتي الفخيت 
والمركز، ودمرت 12 قبرا في خربة الديرات ش����رق 

يطا جنوب الخليل.
وف����ي محافظة نابل����س، جّرفت ق����وات االحتالل 
ودمرت الطريق المعبد الواص����ل إلى خلة الدالية 

التابعة ألراضي عصيرة الشمالية شمال نابلس.
وف����ي محافظ����ة رام الل����ه والبيرة، جّرف����ت قوات 
االحتالل مس����احات واسعة من األراضي واقتلعت 
عشرات أش����جار الزيتون ودمرت مئات األمتار من 
السالسل الحجرية في قرية المغير شرق رام الله.

االتحاد األوروبي: هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم يقّوض آفاق السالم

القدس المحتلة / االستقالل:
اعتدت قوات االحتالل، أمس الجمعة، على المشاركين في الوقفة التضامنية األسبوعية 
عند المدخل الرئيس لحي الش���يخ ج���راح بالقدس المحتلة. وحاص���رت قوات االحتالل 
المش���اركين بالوقفة، وهاجمت النشطاء الذين يرفعون العلم الفلسطيني وعملت على 
مصادرته. وأفادت مصادر محلية، بمالحقة قوات االحتالل النشطاء المشاركين بالوقفة، 

ودفعتهم ومنعتهم من التواجد عند مدخل الحي، وسحلت أحد المتضامنين أرًضا.
وأش���ارت إلى احتجاز الشرطة شاًبا مقدسيا وحررت هويته وحاولت اعتقاله، "ألنه كان يقف 
بجانب المس���توطنين الذين نظموا وقفة مناهضة للنش���طاء". وردد المس���توطنون خالل 
الوقفة شعارات عنصرية، وألفاًظا مسيئة للنبي محمد، ورموًزا وطنية. ويشارك العشرات من 
المتضامنين في الوقفة األسبوعية أمام المدخل الرئيس لحي الشيخ جراح، رافعين شعارات 

منها "ال لالحتالل" و" أنقذوا الشيخ جراح" و " من حقي العيش في بيتي الشيخ جراح".

االحتالل يعتدي على متضامنين 
مع أهالي الشيخ جراح بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
طل���ب طاقم الدف���اع عن الش���يخ رائد صالح من س���لطة 
السجون اإلسرائيلية الكش���ف عن الموعد المحدد لإلفراج 
عنه، المعتقل في العزل االنفرادي بس���جن “هش���يكما” 
في مدينة عس���قالن، لقضاء محكوميته على خلفية »ملف 

الثوابت«.
وحّذر الطاقم س���لطة السجون من مغّبة المماطلة بتحديد 
موعد لإلفراج عن الشيخ صالح، مذّكًرا بفعلتها بيناير عام 
2017، عندما ُأفرج عنه بعد قضائه 9 أش���هر في السجون 

اإلسرائيلية على خلفية ملف “خطبة وادي الجوز”.
وذكر أنه وحينها أطلق سراحه من سجن “رامون” بالنقب، 

وُت���رك وحيًدا عل���ى قارعة الطريق، ق���رب منطقة “كريات 
مالخي”، ما عرض حياته لخطر شديد.

ب���دوره، أكد المحامي خال���د زبارقة أن المطل���وب من إدارة 
السجون اإلسرائيلية التعامل بمسؤولية عالية وعليها أن 
تحدد لنا، بحس���ب القانون، موعدا دقيقا، حتى نتمكن من 

استقبال واستالم صالح فور خروجه من السجن”.
وأشار إلى أن طاقم الدفاع لم يتلق إلى اآلن رّدا على توجهه 

إلى إدارة السجون اإلسرائيلية، وفق موقع »موطني 24«.
وبين أن إطالق س���راح الشيخ صالح س���يكون بين تواريخ 
2021/12/13 و2022/1/24، وأن���ه يمك���ن االفراج عنه بأي 

يوم خالل الفترة المذكورة.

دفاع الشيخ رائد صالح يطالب 
بتحديد موعد اإلفراج عنه

بلدية الخليل: االستيطان يعمل 
على تفجير األوضاع بالمحافظة
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رام الله / االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة ما 
تس���مى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في 
مس���توطنة "كريات أربع" المقام���ة عنوة على 
أراضي الخليل على بناء 372 وحدة استيطانية 

جديدة لتوسيع المستوطنة.
واعتبرت ال���وزارة في بيان لها، ذل���ك امتدادًا 
لعمليات تعميق وتوسيع االستيطان في قلب 
البلدة القديمة بالخليل وف���ي الضفة الغربية 

المحتلة.
وعبرت ع���ن إدانتها الش���ديدة لتوجه رئيس 
دولة االحتالل اسحق هرتس���وغ القيام بزيارة 
للمس���توطنة للمش���اركة في احتف���ال "عيد 
األنوار"، ونيته اضاءة ش���معة العيد في الحرم 
اإلبراهيم���ي الش���ريف وباحاته، ف���ي خطوة 

استفزازية مرفوضة.

وحملت الخارجية حكومة االحتالل المسؤولية 
الكاملة والمباش���رة ع���ن بناء ه���ذه الوحدات 
االس���تيطانية الجديدة في مستوطنة "كريات 
أرب���ع"، مح���ذرة من المح���اوالت اإلس���رائيلية 
الرسمية الهادفة إلى تشتيت االهتمام الدولي 
في القضية الفلسطينية والرافض لالستيطان 

نحو اتجاهات إقليمية أخرى.
وطالبت المجتمع الدول����ي واإلدارة األميركية 
بالذات الوف����اء بالتزاماتهم، وتحويل األقوال 
والمواقف إلى اجراءات عملية وأفعال كفيلة 
بحماية ح����ل الدولتين وردع االحتالل واجباره 
على وقف االستيطان بأشكاله كافة، وبوضع 
منظومة االستيطان ككل على قوائم االرهاب 
لديها، بما في ذلك منظمات المس����توطنين 
االرهابي����ة  وعناصره����م  وميليش����ياتهم 

المسلحة.

ر من عواق���ب تل���ك التهدئة وما  وَح���ذَّ
يقابله���ا م���ن اإلغراءات والتس���هيالت 
والمس���اعدات، التي م���ا زالت في مرحلة 
الوعود، دون تقديم ضمانات بتنفيذها، 
: "ع���ّن أّي تهدئ���ة يمكن أن  متس���ائالاً
نتحدث دون أن تحم���ل وتوقف نزيف 
اليومية  االحتالل  واعتداءات  انتهاكات 
وغير المسبوقة في المدينة المقّدسة؟". 
وأض���اف: "اعتقد أن االحت���الل يمضي 
في مش���روع يرمي لفصل قطاع غزة عن 
الضفة المحتلة، وإخراجه بش���كل كامل 
ا  من دائرة المواجهة والصراع"، مش���ّدداً
على أن أّي تهدئة يمكن أن يبرمها "من 
يحكم بسياس���ة األمر الواق���ع بالقطاع"، 
 "

ّ
على حّد تعبيره؛ يعني الوقوع في "فخ

االحتالل ومخّططاته. 
وف���ي وق���ت س���ابق، رفض���ت الجبهة 
أّي���ة  فلس���طين  لتحري���ر  الش���عبية 
"مقترح���ات" أو "ع���روض" ترم���ي إلبرام 
تهدئ���ة مع االحتالل بالقط���اع، مضيفةاً 
 من أي طرف ما يصب في 

َّ
أنها "لم تتلق
هذا الصدد".

وقال عض���و اللجن���ة المركزّي���ة العاّمة 
للجبهة إّياد عوض الله: "موقفنا مبدئي 
وثابت برفض كل أشكال التهدئة، سواء 
قصيرة أو طويلة األم���د، ونعّد التعاطي 
معه���ا أو القبول بها َش���رعنة لالحتالل، 
القائم على أرضنا الفلس���طينية بإرهابه 
ش���عبنا  تج���اه  المتواص���ل  وإجرام���ه 
الفلس���طيني في كل جغرافيا فلسطين 

التاريخية".
وشّدد عوض الله في مقابلة مع صحيفة 
"االستقالل" على أن "جبهته ومعها كل 

فصائ���ل المقاومة لن تقب���ل بأن تكون 
ا من أّية تس���ويات سياس���ية تفّرط  جزءاً
بالثواب���ت الوطنية الثابت���ة، أو جزءًا من 
أّي مشروع سياس���ي هابط مهما كانت 
التحدي���ات، وس���نظّل نق���اوم االحتالل 
باألش���كال والوسائل المش���روعة كاّفة؛ 
حت���ى دحره ع���ن أرضن���ا ومقّدس���اتنا 

واستعادة حقوق شعبنا المغتصبة".
وق���ال: "إرادة المقاومة التي يتحّلى بها 
شعبنا لن تنكسر مهما بلغت المؤامرات 
والضغوطات، ولن تدفع���ه لتقديم أّية 
تنازالت سياسية، وطالما االحتالل قائم؛ 
ا  ستظّل المقاومة قائمة ومشروعة"، داعياً
ا  إلى أن يش���كل الفلس���طينيون جميعاً
ف���ي المرحلة الراهنة حال���ة صمود، أمام 
التي تس���تهدف  والضغوط  المؤامرات 

قضيتهم وحقوقهم العادلة.
وكانت وسائل إعالم عربية، كشفت قبل 
أي���ام عن "عرض" ُقّدم م���ن إحدى الدول 
العربي���ة لفصائل في قط���اع غزة؛ إلبرام 
تهدئ���ة طويلة م���ع االحتالل، تش���مل 
صفقة تبادل لألسرى بينه وبين المقاومة 
بالقط���اع، وفت���ح معابره بش���كل كامل، 
والسماح بتدفق المنح العربية والدولية 
إليه، وغيرها من اإلجراءات التي تنعش 
األوضاع االقتصادية والمعيش���ية فيه؛ 
األم���ر الذي نفاه عض���و اللجنة المركزّية 

العاّمة للجبهة الشعبية.

االنتفا�سة م�ستمّرة
في س���ياق آخر، ح���ّذر القي���ادي علّيان 
م���ن ق���رب االنفج���ار الش���امل بالضفة 
وق���ع  عل���ى  المحتل���ة،  الفلس���طينية 
انتهاكات وجرائم االحتالل المتصاعدة 

هنالك، وغياب األفق السياسي. 
وأش���ار إل���ى أن االنتفاض���ة بالمدين���ة 
المقدس���ة لم تتوقف، ويتجّلى ذلك من 
خ���الل الصمود والمواجهة واالش���تباك 
ا على أن ما  اليوم���ي مع االحتالل، مؤك���ّداً
ا في  تش���هده مدينة الق���دس خصوصاً
هذه المرحلة من عمليات فدائية بطولية 
دليل ب���أن االنتفاضة قائمة وبأش���كال 

عّدة.  
وفي هذا الصدد، لف���ت إلى أن الصمود 
ب���ه المقدس���يون في  ال���ذي يتس���ّلح 
المدين���ة المقدس���ة ال س���يّما في حي 
"الشيخ جّراح"، وما أحدثته من انتفاضة 
شعبية سلمّية هّزت العالم أجمع، إحدى 
الدالئل والمش���اهد التي تؤكد استمرار 

االنتفاضة بالعاصمة المحتّلة. 
وأكم���ل: "بالرغم من حال���ة اإلحباط التي 
تش���هدها الضف���ة المحتل���ة؛ نتيج���ة 

غياب الرؤية واالس���تراتيجية الوطنية 
لدى الس���لطة الفلسطينية، إاّل أن حالة 
االش���تباك مع االحتالل لم تتوقف في 
بلدات وقرى ومدن: بيت���ا، وكفر قّدوم، 

ونابلس، وجنين". 
وقال: "لكن تلك المحطات من االشتباك 
ال تلّب���ي الح���ّد األدنى م���ن متطلبات 
المتعّط���ش  ش���عبنا  واحتياج���ات 
للمقاومة؛ وذلك يرج���ع لغياب القيادة 
الحقيقية الرؤية والحاضنة األساس���ية 

لمقاومة االحتالل".
وهن���ا، نّبه إلى الوص���ول لتلك النتيجة 
المتردّي���ة من أه���داف االحتالل، الذي 
يعمل عل���ى تعمي���ق وتغذي���ة حالة 
الموقف  إلضعاف  الداخلي  االنقس���ام 
الفلسطيني، ليواصل مشروع االغتصاب 
االس���تيطاني والتهويدي لما تبّقى من 
الضفة المحتلة، وفي القلب منها مدينة 

القدس.  
وأض���اف: "االحت���الل يري���د مواصل���ة 
وجرائم���ه  وانتهاكات���ه  اس���تيطانه 
واعتداءات���ه المختلفة ض���د كل ما هو 
فلس���طيني؛ دونما أي مقاومة أو نتيجة 

مكلفة له".
وزاد: "كل م���ا يجري بالضف���ة المحتلة 
ا، هو  ���ا، ومدينة الق���دس خصوصاً عموماً
الفلسطينية  لالنقسامات  طبيعي  نتاج 
مس���ؤوليتها  تتحّمل  والتي  المتتالية، 
قيادتا الس���لطة الفلس���طينية، والقوى 

والفصائل الوطنية". 

التن�سيق االأمني جرمية
وبالتركي���ز عل���ى نم���وذج المقاومة في 
جنين المحتلة، وخّطة الس���لطة لضرب 

المقاومة هناك بالتنسيق مع أجهزة أمن 
االحتالل؛ عّلق علّيان على ذلك بالقول إن 
التنس���يق األمني جريمة، ومن المعيب 
اإلبقاء عليه، على وقع جرائم وانتهاكات 

وممارسات االحتالل الاّلمحدودة. 
ون���ّوه إل���ى أن حركة فت���ح ترفض تلك 
الجريم���ة واالن���زالق أكث���ر فيه���ا، وقد 
عّب���رت الحرك���ة ع���ن رفضها ه���ذا في 
كثي���ر من المحّطات، س���واء باجتماعات 
لجنته���ا المركزية ومجلس���يها الثوري 
���ا م���ن قواعده���ا  واالستش���اري، وأيضاً

الحركّية. 
واس���تدرك: "إاّل أن بع���ض المتنّفذين 
والمتنّفذين بفتح من خالل  بالس���لطة، 
الس���لطة، يس���عون للتمس���ك بجريمة 
التنس���يق األمن���ي؛ ألنه س���ّر وجودهم 

وبقائهم في مراكز الحكم".
بالس���لطة  "األج���در  أن  عل���ى  وش���ّدد 
وأجهزته���ا األمنية ش���ّن حمل���ة لجمع 
األس���لحة الخارجة على القانون، وضبط 
حالة الفلت���ان األمني والعش���ائري في 
محافظة الخليل، بدالاً من مالحقة س���الح 

المقاومة والمقاومين في جنين". 
وقال: "أجهزة أمن السلطة لم تقم حتى 
اللحظة بتحّمل مسؤولياتها تجاه إعادة 
األمن واألمان ألهلن���ا بالخليل، بيد أّنها 
تحّول بوصلتها إلى جنين جراد وطوالبة 

والقسام، لضرب المقاومة فيها". 
وتاب���ع: "نحن ف���ي حركة فت���ح نرفض 
المس���اس بس���الح المقاوم���ة؛ ألن ذلك 
يعني المّساس بروحنا الوطنية وثوابتنا 
الفلس���طينية، وبكل الشهداء واألسرى 

والجرحى والمناضلين".

قيادي بـفتح لـ »االستقالل«: المساس بسالح المقاومة بجنين »مرفوض« والتنسيق األمني »سّر بقاء« للمتنفذين بالسلطة
القد�ص املحتلة – غزة/ )خا�ص(: 

َعبرَّ القيادي بحركة التحرير الوطني الفل�س��طيني 
الأّي��ة  حركت��ه  رف���ص  ع��ن  علّي��ان،  راأف��ت  )فت��ح( 
»مقرتح��ات« اأو »عرو���ص« تهدف اإىل اإر�س��اء تهدئة 

م��ع االحت��ال »االإ�س��رائيلي« يف قط��اع غ��زة.  وقال 
القي��ادي علّي��ان م��ن القد���ص املحتل��ة يف مقابل��ة مع 
اإن احلدي��ث ع��ن  �س��حيفة »اال�س��تقال« اجُلمع��ة، 
تهدئة بالقطاع، باإغراءات وت�س��هيات وم�س��اعدات 

اقت�س��ادية، لعزل��ه وحتيي��د مقاومت��ه عّم��ا يج��ري 
بامل�س��جد االأق�س��ى، ومدينة القد�ص، وعموم ال�سفة 
الفل�س��طينية املحتل��ة، وجت��اوب البع�ص معه��ا؛ ُيعّد 

انحراًفا يف الروؤيتني ال�سيا�سية والوطنّية. 

عروض »التهدئة« المقدمة لغزة تهدف لتحييد مقاومتها عن مواجهة االحتالل

الضفة الغربية/ االستقالل:
اعتقل���ت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلية، ي���وم أمس، 
ثمانية مواطنين، وداهمت ع���دة منازل في بيت لحم 
وطولكرم والقدس المحتلة، وعرقلت حركة المواطنين 

في جنين.
وأفاد مصدر محلي أن قوات االحتالل اعتقلت إبراهيم 
مني���ر عرفة، من مخيم الدهيش���ة جن���وب بيت لحم، 
واقتحمت منزل المواطن عبد الله الهريمي في ش���ارع 
الص���ف بالمدينة، كم���ا اقتحمت منزل���ي المواطنين 
عيس���ى فوزي زعول، وحسن علي عبد الله حمامرة، من 

قرية حوسان غربا.
وفي القدس اعتقلت قوات االحتالل موظف األوقاف 
في المسجد األقصى خميس ش���حادة واقتادته الى 
ا(  التحقيق، واعتقلت الطفل محمد علي الغول )17عاماً
من حي رأس العامود ببلدة س���لوان والش���بان نصري 
غنايم وأحمد صالح ومالك محيسن من مخيم شعفاط.

وفي الس���ياق، اعتقلت قوات االحتالل، فجر الجمعة، 
أسيرين محررين من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وذك���رت مصادر محلي���ة أن قوات االحت���الل اعتقلت 
المحرري���ن حات���م حافظ فقه���ا ونجله قس���ام، بعد 

مداهمة منزله وتخريب محتوياته.
وتعد عائلة المواطن حاتم فقهاء المريض بالس���كري 
والضغط نموذجًا للمعاناة تحت س���يف االعتقال من 
االحتالل والسلطة فابنته آالء أس���يرة محررة اعتقلت 

عدة أشهر في سجون االحتالل.
واكتوت العائلة بنار االعتقال السياسي حيث اعتقل 

األب حاتم لدى أجهزة السلطة عدة مرات.
ويعاني فقهاء من عدة أمراض وتضطر عائلته كثيرًا 
لنقله للمستشفى بسبب المشاكل الصحية التي يمر 

بها.
كما تعرض ابنه محمد لالعتقال عدة مرات سياس���يًا 

لدى السلطة ومرة لدى االحتالل لمدة ثمانية شهور.

االحتالل يشن حملة 
اعتقاالت في الضفة والقدس

الخارجية تدين البناء 
االستيطاني الجديد في الخليل
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عطاء/ �أعمال 
بلدية بيت الهيا

ا�صم امل�صروع: �صيانة اآليات البلدية
1( ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مشروع / صيانة آليات البلدية .

2( تدعو بلدية بيت الهيا - الموردين المؤهلين للتقدم لعطاء صيانة آليات البلدية.
3( العط���اءات س���تكون عطاءات تنافس���ية محلية )NCB( و حس���ب اآلليات 
المعتمدة لدى بلدية بيت الهيا , الش���راء حس���ب عطاءات تنافس���ية محلية 
مفتوحة للموردين والمقاولين المؤهلين المحليين وذلك حسب وثائق العطاء .

4( متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.
5(  الم���وردون /المقاول���ون المؤهلون يمكنهم الحص���ول على المعلومات 

الالزمة من  )بلدية بيت الهيا / الدائرة الفنية(. 
هات���ف:- )082478085(  فاك���س:- )082478752( ويمكنهم االطالع على 
وثائق العطاء والحصول عليها حسب العنوان أدناه و ذلك ابتداء من الساعة 
8:0- صباحا و حتى الس���اعة 11:00 صباحًا من ي���وم الثالثاء الموافق تاريخ 

2019/02/05 م إلى يوم االثنين الموافق 2019/02/19 م .
6( نس���خة كاملة م���ن العطاءات باللغ���ة العربية يمك���ن الحصول عليها 
للموردين/ المقاولين المهتمين من خالل تقديم طلب خطي على العنوان 
أدناه و مقابل دفع رس���م غير مس���ترد مقداره 100 ش���يكل و طريقة الدفع 
بصندوق البلدية أو من خالل ش���يك مصدق أو الدفع لحساب البلدية ) بنك 
فلسطين فرع جباليا حساب رقم 75900( نسخ العطاء ستكون متوفرة في 

بلدية )بيت الهيا( مركز خدمات الجمهور. 
7( المشروع شامل الضرائب وعلى الموردين تقديم أسعارهم شاملة ضريبة 

القيمة المضافة و إحضار خصم مصدر ساري المفعول.
8(  زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع الموردين مدعوون للمش���اركة في 
الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي يوم الثالثاء الموافق 2019/02/12 م في 
تمام الس���اعة10  صباحا حيث أن االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية بيت 

الهيا- الدائرة الهندسية – الطابق األول ,وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
9(   يجب أن تكون أسعاركم سارية المفعول لمدة 90 يومًا من تاريخ إقفال 
المناقص���ة، وجميع العط���اءات يجب أن ترفق بكفالة دخ���ول عطاء بقيمة 

4,000 شيكل سارية المفعول لمدة 120 يومًا من تاريخ إقفال المناقصة.
10( العط���اءات يجب أن تقدم عل���ى العنوان أدناه قبل أو ي���وم االثنين الموافق 
2019/02/19 م الس���اعة 12 ظهرًا ، العطاءات االلكترونية غير مقبولة, العطاءات 
المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور الموردين 
أو ممثليه���م و الذين يرغب���ون بذلك على العنوان :- ) بلدي���ة بيت الهيا- الطابق 
األول– الدائرة الهندسية( , الساعة 12 ظهرًا يوم االثنين الموافق 2019/02/19 م.

11( رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء
12( العنوان المشار إليه أعاله هو : ) قطاع غزة – محافظة شمال غزة – مدينة 

بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا (.

بلدية بيت الهيا

دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�سعـار/ توريد�ت
بلديـة رفح

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة 
)MDPIII-W6( ال�صاد�صة

ا�صم امل�صروع : توريد حمروقات لزوم اآليات ومولدات 
خدمات البلدية يف بلدية رفح

1( حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
عل���ى منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد من المانحين )البنك الدولي- 
KFW-AFD( س���يتم تنفيذها  من خ���الل صندوق تطوير وإق���راض الهيئات 
المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ 
مش���اريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث 
يهدف هذا المشروع الى دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة االثار 
االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل تنفيذ مش���اريع كثيفة العمالة 

لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2( وقد حصلت بلدية رفح على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش���روع توريد محروقات 
لزوم اليات ومولدات خدمات البلدية في بلدية رفح، وتنوي اس���تعمال 
جزء من أموال ه���ذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد رقم 

)MDPIIIW6 -1421117- 01( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3( الم���وردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
رفح –دائرة المشاريع- قسم الدراسات وتصميم المشاريع، م. محمد سرحان، 
جوال: 0599502911، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشر ظهرًا من تاريخ 2021/11/27 وحتى تاريخ 12/06/ 2021.
4( ع���روض األس���عار يجب أن تق���دم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/12/06 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
5( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

العنوان المشار إليه أعاله هو: بلدية رفح، الدائرة المالية، الطابق الثاني.

بلدية رفح
بتمويل من:

دولة فل�صطني 
املجل�س االعلى للق�صاء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
ب�صفتها حمكمة اإ�صتئناف

  يف اال�صتئناف رقم : 2021/649    يف الطلب رقم : 2021/342 
المستدعية : شركة كيدار لإلستش���ارات والتنمية – غزة الرمال بناية ابو 
رمض���ان , ويمثلها رئيس مجلس االدارة : ف���ارس محمد رمضان قويدر – 

هوية رقم )900534934(   وكيلها المحامي / محمد لطفي مطر
المستدعى ضدهم : 1 - حسام محمد عمرو واللدعة هوية رقم : 953823325 
بصفته الش���خصية وباالضافة لباقي ورثة وتركة مورثته المرحومة / سليمة 
نزار كمال ابو رمضان ) اللدعة ( عمارة ش���قيلة مقابل برج الغاليني . 2 - رائد 
نزار كمال ابو رمضان هوية رقم : 931220768 غزة الرمال برج مرتجى الطابق 

الثالث .    وجميعهم خارج البالد ومجهولو محل االقامة حاليا .
نوع الدعوى ) استئناف بداية ( قيمة الدعوى ) غير محددة القيمة (

  مذكرة حضور / بالنشر المستبدل
الى المستدعى ضدهما باألصالة عن انفسهم وباإلضافة الى باقي ورثة مورثهم 
المرح���وم / نزار كمال ابو رمضان وجميعهم من غزة الرمال ) مجهولو محل االقامة 
حاليا ( بما ان المس���تدعية المذكورة قد تقدمت لدى محكمة بداية غزة بصفتها 
االستئنافية في الطلب المرقوم اعاله استنادا الى ما تدعيه في الئحة االستئناف 
والطلب المقدم والمودع لدى رئيس قلم محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية 
ونظرا ألنكم مجهولو محل االقامة وحس���ب اختص���اص محكمة البداية بصفتها 
االس���تئنافية في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات 
المدني���ة والتجاري���ة رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة 
بداية غزة بصفتها االس���تئنافية ف���ي الطلب رق���م 2021/342 والصادر بتاريخ 

2021/11/23م والقاضي بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .
لذا يقتضى تبليغكم بموعد الجلسة المعين نظرها بتاريخ 2021/12/12م 
الساعة التاس���عة صباحا لذا يقتضى عليكم ايداع ردكم التحريري خالل 
اس���بوعين من تاريخه وتضمين المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف 
القانوني���ة , وليكن معلوما لديكم انه اذا تخلفتم عن ذلك فس���ينظر في 

االستئناف باعتباركم حاضرين حسب األصول . حرر في 2021/11/24م

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
اال�صتاذ / عمار قنديل

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى عش����رات آالف المصلين صالة 
األقصى  المس����جد  ف����ي  الجمع����ة 
المبارك، وس����ط قيود وتش����ديدات 
على دخول المصلين إليه عبر بوابات 

البلدة القديمة.
ونصب����ت ق����وات االحت����الل حواجز 
على مداخ����ل بوابات البلدة القديمة 
وأوقفت  األقص����ى،  إلى  والمؤدي����ة 
هوياته����م،  وفحص����ت  الش����بان 

وفتشت أغراضهم وحقائبهم.
وأدى المصلون في المسجد األقصى 
المبارك ص����الة الغائب عل����ى أرواح 

الشهداء.
وعلقت يافطات ضخمة في ساحاته 
تحمل صورة الش����هيدين فادي أبو 

شخيدم والفتى عمر أبو عصب.
واقتحمت ش����رطة االحتالل ساحات 
األقص����ى بعد صالة الظه����ر وأزالت 

صور الشهيدين وصادرتها.
كم����ا أبع����دت ظهر أم����س موظف 
األوقاف خميس ش����حادة عنه، بعد 

اعتقاله يوم أمس من باحاته.
وذكرت دائرة األوقاف االسالمية أن 
40 ألف مصٍل أدوا صالة الجمعة في 

األقصى.
وقال خطيب األقصى الشيخ عكرمة 
صبري: "من واجب ش����عبنا أن نقف 
بجانب األسرى في ظل عدم المعاملة 
الطعام،  ع����ن  الالئق����ة واالض����راب 

وهناك أسيرة بترت أصابعها".

وبي����ن أن األس����رى يطالب����ون بالحد 
األدن����ى م����ن المعاملة االنس����انية، 
ويرفضون أس����اليب القمع والعنف، 
ويطالب����ون مبادل����ة األس����رى حتى 
يتنس����مون ري����اح الحري����ة وإطالق 

سراحهم.
ولف���ت إل���ى مالحق���ة االحتالل 
لوس���ائل االعالم الفلس���طينية 
بالعال���م،  التواص���ل  ومواق���ع 
الصحفيين  عل���ى  وتضييق���ه 
والتنكيل بهم الستخدام ألفاظ 

االحتالل وشهيد وغيرها.
وأكد صبري أن األقصى أسمى من أن 
يخضع لقرارات الكنيس����ت، ردا على 
القرار الذي يس����مح للطالب اليهود 

بزيارته.
ودعا إلى شد الرحال إلى األقصى في 
جميع األوقات، وع����دم تركه وحيدًا 

أمام مخططات االحتالل.
يس����تمروا  ألن  المس����لمين  ودع����ا 
في ش����د الرحال لألقص����ى في كل 

الصلوات واألوقات.

وعقب الصالة أقام المواطنون صالة 
الغائب على أرواح الشهداء.

كما رفع المصل����ون يافطات حملت 
ش����عار حركة المقاومة اإلس����المية 
حماس وصور الشهيدين فادي أبو 

شخيدم وعمر أبو عصب.
للفدائيين  ورفعت ص����ورة كبي����رة 
الشيخ أبو شخيدم والفتى أبو عصب 
في باحات األقصى، وقد حملت نعي 
حركة حماس البنيه����ا اللذين نفذا 

عمليتين فدائيتين في القدس.

40 ألف مصٍل أدوا صالة الجمعة في »األقصى«

رام الله/ االستقالل:
 دعا وزير النقل والمواصالت عاصم سالم المنظمتين الدولية والعربية للطيران 
المدن���ي للتدخل العاج���ل من أجل وقف بناء حي اس���تيطاني على أرض مطار 

قلنديا في مدينة القدس المحتلة.
واعتبر س����الم في بيان صدر عنه، يوم أمس، مصادقة سلطات االحتالل على 
بناء أكثر من 9 آالف وحدة اس����تيطانية عل����ى أرض مطار القدس )قلنديا(، 
إضافة إلى بناء منشآت وحدائق على ما مساحته 1250 دونما بمثابة خطوة 
استفزازية تترافق مع ما تقوم به تلك السلطات والمستوطنين من هجمات 
مس����عورة على أبناء شعبنا واس����تهدفت طلبة المدارس، وعرقلت العملية 

التعليمية.
وق���ال إن سياس���ة هدم البيوت والمنش���آت ف���ي األراضي المحتل���ة بما فيها 
القدس الش���رقية، تطهير عرقي يس���تهدف تهجير المواطنين من منازلهم 
إلحالل المس���توطنين مكانهم، وهو ما يقوض حل الدولتين وينتهك القرارات 
والقوانين والمعاهدات الدولية التي تحث على احترام حقوق االنس���ان وتعتبر 

االستيطان جريمة حرب.
واعتبر تزامن تلك االنتهاكات مع حلول الذكرى العش���رين لتدمير »إسرائيل« 
لمطار الش���هيد ياس���ر عرفات الدولي وميناء غزة البح���ري تماديا في العدوان، 
واس���تخفافا بالقواني���ن الدولية ما يوج���ب تحركا دوليا للجم تلك السياس���ة 

العنصرية التي تنتهجها دولة االحتالل.
وقال سالم: "إن مطار القدس يقع ضمن حدود عام 1967 وهو من أقدم مطارات 
الش���رق األوسط، وأنشئ قبل ما يسمى قيام دولة االحتالل، إذ تم تأسيسه عام 

1924 ويعد رمزا من رموز السيادة الوطنية الفلسطينية".

وزير النقل يدعو لتدخل 
دولي وعربي لوقف بناء حي 
استيطاني على مطار قلنديا
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
 ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي 
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

 حمكمة الو�سطى ال�سرعية
اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية

قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار أهالي الس���بع تتضمن أن 
محمد محمود سلمان النباهين من السبع وسكان البريج توفي إلى رحمة الله 
تعالى بتاريخ 1989/9/1م ، و انحصر ارثه الشرعي و االنتقالي في : زوجته 
األولى : خضرة س���ليمان س���ليم النباهين وفي أوالده منها وهم : حس���ن 
وآمنة وفي الزوجة الثانية فرحانة محمد س���ليم النباهين وفي أوالده منها 
وهم : أحمد وسليم وموس���ى وعبد وخالد وسلوى ونجاح وانشراح وسامية 
... ثم بتاريخ 2014/10/30م  توفي حس���ن المذكور وانحصر ارثه الشرعي 
واالنتقالي في والدته : خضرة سليمان سليم النباهين وفي شقيقته امنة 
وفي اخوته ألبيه أحمد وسليم وموسى وعبد وخالد وسلوى ونجاح وإنشراح 
وسامية .. ثم بتاريخ 2014/1/26م  توفيت خضرة المذكورة وانحصر ارثها 
الش���رعية واالنتقالي في ابنته���ا المتولدة لها من زوجه���ا محمد محمود 
س���ليمان النباهين وهي آمنة وفي اش���قائها يوسف ومحمد ... ثم بتاريخ 
2014/7/22م توفيت فرحانة المذكورة وانحصر ارثها الشرعية واالنتقالي 
في أوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها محمد محمود سليمان 
النباهين وهم : احمد وس���ليم وموسى وعبد وخالد وسلوى ونجاح وانشراح 
وس���امية فقط وال وارث للمتوفي المذكور س���وى من ذكر، و ليس له وصية 
واجب���ة أو اختيارية، و ال أوالد كب���ار توفوا حال حياته و تركوا ورثة ، فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الوسطى الشرعية خالل 

تاريخ خمسة عشر يوما من النشر و حرر في 2021/11/25م

  قا�سي الو�سطى ال�سرعي

 دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء 
 حمكمة �سلح خانيون�س

   يف الطلب رقم 1227 /2021    يف الدعوى رقم 1330 /2021
 المس���تدعيات /  1 -  خت���ام علي زرعي قديح ) بع���د الزواح النجار ( - من 
سكان خزاعة - بجوار مقبرة آل النجار - هوية رقم -900506882 باألصالة 
عن نفسها وبوكالتها عن أختها / فخرية علي زرعي أبو رجيلة  )قبل الزواج 
قدي���ح ( بموجب الوكالة العامة الصادرة عن دولة فلس���طين - القنصلية 
العامة - جدة - المملكة العربية السعودية وتحمل الرقم 05-06 202109 
تاريخ 2021/9/5 والمقيمة في المملكة العربية الس���عودية . 2 - لطفية 
علي زرعي القرا ) قبل الزواج قديح ( من سكان خزاعة - بجوار محطة خزاعة 
للبت���رول هوية رقم / 925096828   3 - كامل���ة علي زرعي قديح - هوية 
رقم909740342 / من س���كان عبس���ان الكبيرة - بالقرب من مسجد النور 
باألصالة عن انفس���هن وباإلضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم / علي زرعي 
حم���دان قديح - وكيلهن المحاميان /  حمادة مخيمر وأمنة الدربي - رفح - 

عمارة زعرب - بجوار البنك اإلسالمي . 
المس���تدعى ضده / فخري علي زرعي فديح - من س���كان خزاعة - بالقرب 

من مسجد التقوى 
نوع الدعوى / تقسيم أموال مشتركة .  مذكرة حضور بالنشر المستبدل

  في الدعوى الحقوقية رقم / 1330 /2021
 إلى المس���تدعى ضده المذك���ور بعاليه بما أن المس���تدعيات قد أقمن 
عليك دعوى حقوق اس���تنادا إلى ما بدعينه في الئحة دعواهن المرفقة 
لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليكم 
الحض���ور إلى هذه المحكمة خالل عش���رة أيام من تاري���خ تبلغكم هذه 
المذكرة كما يقتضى أن تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها 
جلسة الثالثاء 19 / 12 / 2021 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكم انكم 
إذا تحلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعيات أن يس���رن في دعواهن حسب 

األصول .  تحريرا في 2021/11/24م 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام مع موافاتنا بما تم

   رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
   اأ. �سديق عبد الرزاق الرقب

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
  وزارة احلكم املحلي

اإعالن  �شادر عن اللجنة املحلية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )12077( وشوارع اخرى
  منطقة تنظيم : خانيونس

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة للعموم 
انها قد قررت بجلس���تها رق���م 2021/22 المنعق���دة بتاريخ 2021/8/4 
التصديق النهائي على المخطط التفصيلي لمس���ار ش���بكة الش���وارع 
المحصورة بين الش���ارع رقم )12( غربا والش���ارع رقم )10( شرقا والشارع 
رقم ) 12061( ش���ماال والشارع رقم )12049( جنوبا وهي الشوارع التالية 
:- ش���ارع رقم )12661( بع���رض )6( متر ارتداد والش���ارع رقم )12444( 
بعرض )6( متر بدون ارتداد والشارع رقم )12077( بعرض )8( متر بدون 
ارتداد والش���ارع رقم )12075( بعرض )8( متر بدون ارتداد والشارع رقم 
)12071( بع���رض )6( متر بدون ارتداد والش���ارع رق���م )12070( بعرض 
)8( متر بدون ارتداد والش���ارع رقم )12048( بعرض )8( متر بدون ارتداد 
والشارع رقم )12044( بعرض )6( متر بدون ارتداد والشارع رقم )12018( 
بعرض )8( متر بدون ارتداد والشارع رقم )12006( بعرض )8( متر بدون 
ارتداد والش���ارع رقم )12018( بعرض )8( متر بدون ارتداد والشارع رقم 
)12006( بعرض )8( متر بدون ارتداد والمار بالقس���ائم )55-53-52-49-

62-63-64( من القطعة )44( والقس���ائم رق���م )4-5-6-7-8-9-10 ( من 
القطعة رقم )48( الس���ابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر عن 
اللجنة المركزية والذي نش���ر في جريدتي فلسطين واالستقالل بتاريخ 
2021/4/1 كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشروع موضع التنفيذ 
بعد مرور خمسة عش���ر يوما من تاريخ هذا االعالن في الجريدة الرسمية 

وفي صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب .
وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن  
  مبحافظات غزة 

الخليل/ االستقالل:
أدى آالف المواطني���ن ف���ي مدين���ة 
الخلي���ل صالة الفج���ر، "فج���ر الرباط 
العظي���م" في المس���جد اإلبراهيمي؛ 
رفض���ا للمش���اريع التهويدي���ة التي 

تتهدده.
وامتأل المس���جد وس���احاته الخارجية 
بالمصلين، وس���ط مش���اركة عائالت 
مدين���ة الخلي���ل بش���بابها وأطفالها 
المس���جد منذ  أّموا  الذين  ونس���ائها 

ساعات الفجر األولى.
وش���هدت فعاليات فج���ر أمس، في 
الشابين  اإلبراهيمي زفاف  المس���جد 
ك���رم حاتم قفيش���ة، وهيث���م عزام 
نيروخ، بعد االنتهاء من الصالة، حيث 
نظمت زفة وس���ط أناش���يد وأهازيج 

شعبية.
وتأتي الفعاليات في سياق الرفض 
الفلس���طيني لخط���ط االحت���الل 
بحق  االس���تيطانية  والمجموعات 
والمشاريع  اإلبراهيمي  المس���جد 

التهويدي���ة. كم���ا ش���هدت أي���ام 
الجم���ع الفائت���ة مش���اركة فاعلة من 
أهالي المدينة بفعاليات صالة الفجر 
بالمس���جد اإلبراهيم���ي، والتي جاءت 
تحت شعار )نصرة األسرى المضربين 

عن الطعام(.
وشرعت سلطات االحتالل قبل أشهر، 
ف���ي تنفيذ مش���روع تهوي���دي على 
مس���احة 300 متر مربع من س���احات 

يشمل  ومرافقه،  اإلبراهيمي  المسجد 
تركيب مصعد كهربائي، لتس���هيل 

اقتحامات المستوطنين.
ويهدد المش���روع االستيطاني بسطو 
االحت���الل على مراف���ق تاريخية قرب 
اإلبراهيمي وسحب صالحية  المسجد 

البناء والتخطيط من بلدية الخليل.
ورفضت محكمة االحتالل في نيسان/

ا بتجميد  أبريل الماضي، طلًبا فلسطينّيً

بناء مصعد كهربائي للمس���توطنين 
في المسجد اإلبراهيمي.

ويس���عى االحت���الل إلفراغ المس���جد 
اإلبراهيم���ي من المصلي���ن، من خالل 
اإلجراءات القمعية والتعس���فية بحق 
المصلين، وإغالق البوابات االلكترونية 
ومنع إقام���ة األذان فيه وعرقلة حركة 
العس���كرية  الحواجز  على  المواطنين 

واحتجازهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���رر رئيس االحتالل اإلس���رائيلي "يتس���حاك  هرتس���وغ" افتتاح 
احتف���االت ما يس���مى بعيد األن���وار “حانوكا” اليه���ودي، بإضاءة 

الشمعة األولى في المسجد اإلبراهيمي بالخليل.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن "هرتس���وغ" سيش���ارك بإضاءة 

الشمعة من المسجد اإلبراهيمي.
ويرى المتابعون أن هرتس���وغ يريد إثبات���ا إضافًيا على ضم الخليل 

المحتلة إلى دولة االحتالل، بحكم األمر الواقع.
وتزامن اإلعالن عن اقتحام هرتسوغ للخليل مع إعالن قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي عن المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة 

داخل مستوطنة "كريات أربع".
وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانيًا يقيم 
بها نحو ثالثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة 

على المدينة.
ويجثم في البلدة القديمة بالخليل 600 مس���توطن، يش���رف على 

حمايتهم ألف و500 جندي إسرائيلي.
وأنشأ المستوطنون مؤخرًا ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي 
المواطني���ن المصادرة ف���ي محافظة الخليل وتحدي���دًا على أراضي 

"دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير".
وعام 1997 تم توقيع اتفاق بين الس���لطة واالحتالل حول االنتشار 
الجزئ���ي لجيش االحتالل ف���ي الخليل، وتم تقس���يم المدينة إلى 
قس���مين: منطقة H1، والتي تم تسليم الس���يطرة عليها للسلطة، 
ومنطقة H2 التي بقيت تحت س���يطرة جيش االحتالل ومن ضمنها 

البلدة القديمة.

اآلالف يؤدون الفجر في المسجد اإلبراهيمي بالخليل

غزة/ االستقالل:
حملت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( االحتالل 
اإلس���رائيلي المس���ؤولية الكاملة تجاه عزم رئيسها 
يتسحاق هرتس���وغ بإضاءة الشمعة األولى بمناسبة 
ما يس���مى ب� "عيد األن���وار" التلمودي في المس���جد 

اإلبراهيمي في الخليل يوم األحد القادم.
واعتبرت الحركة على لس���ان القيادي فيها إسماعيل 
رضوان، وفق بيان لها، ذلك اس���تفزازًا لمشاعر شعبنا 
الفلس���طيني، وانته���اكًا صارخ���ًا لحرمة المس���جد 

اإلبراهيمي. ودعا جماهير شعبنا في الضفة الغربية 
وأهلن���ا في مدينة الخليل إلى التصدي لهذه الخطوة 

االستفزازية. 
وطال���ب رضوان، أهالي الق���دس والداخ���ل المحتل 
بالرباط في المسجد األقصى والدفاع عنه إزاء محاوالت 
االحتالل تهويد حائط البراق بنصب شمعدان ضخم 
في ساحة البراق استعدادا لالحتفال بما يسمى بعيد 

األنوار.
وقال "إن المسجد اإلبراهيمي وحائط البراق والمسجد 

األقص���ى ملك إس���المي، ول���ن يفلح االحت���الل في 
قل���ب الحقائق وف���رض وقائع جدي���دة على األرض"، 
داعًيا جماهير أمتنا اإلس���المية إل���ى القيام بواجبها 
للدفاع عن المس���جد األقصى، ودعم وإسناد أهلنا في 

بيت المقدس والخليل وفلسطين.
وتتس���ارع هذه األيام إج���راءات االحتالل ضد األرض 
الفلس���طينية والمقدس���ات، وخاصة ضد المس���جد 
األقص���ى، وحائط البراق، والمس���جد اإلبراهيمي، في 

محاولة لبسط السيطرة اإلسرائيلية الكاملة عليهم.

»حماس« تحمل االحتالل تداعيات اقتحام »هرتسوغ« للحرم اإلبراهيمي

قرار »اسرائيلي« إلطالق احتفاالت 
»حانوكا« من المسجد اإلبراهيمي

خانيونس/ االستقالل:
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، النار تجاه األراضي الزراعية شرق 
بلدة القرار في مدينة خانيونس جن���وب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن 
قوات االحتالل فتحت نيران أس���لحتها الرشاشة تجاه المزارعين شرق القرارة 

دون أن يبلغ عن وقوع اصابات أو أضرار في صفوف المزارعين.

االحتالل يطلق النار تجاه 
المزارعين شرق خانيونس
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دولة فل�سطني   
 ال�سلطة الف�سائية

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

  اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
إلى المدعى عليه محمد نصر محمد علي حجازي من غزة الش���جاعية سابقا 
وحاليا خارج قطاع غزة ومجهول محل اإلقامة اآلن يقتضي حضورك لهذه 
المحكم���ة يوم األربعاء المواف���ق 2021/12/29م الس���اعة الثامنة صباحا 
وذل���ك للنظر في القضية أس���اس 2021/1227م وموضوعها زيادة نفقة 
أوالد  والمرفوعة عليك من قب���ل المدعية ريما خميس ابراهيم حميد وان 
لم تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عنك أو تبد للمحكمة معذرة 
مش���روعة س���يجري بحقك المقتضي الش���رعي لذا صار تبليغك حس���ب 

األصول، وحرر بتاريخ 2021/11/24م

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد مو�سى كريزم

     دولة فل�سطني
     ال�سلطة الف�سائية

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

  اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
إلى المدعى عليه محمد نصر محمد علي حجازي من غزة الشجاعية سابقا 
وحالي���ا خارج قطاع غ���زة ومجهول محل اإلقام���ة اآلن يقتضي حضورك 
له���ذه المحكمة يوم األربع���اء الموافق 2021/12/29م الس���اعة الثامنة 
صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 2021/1227م وموضوعها زيادة 
نفقة بن���ت بالغة والمرفوعة عليك من قب���ل المدعية روزان محمد نصر 
حج���ازي وان لم تحض���ر في الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عنك أو تبد 
للمحكمة معذرة مش���روعة س���يجري بحقك المقتضي الشرعي لذا صار 

تبليغك حسب األصول، وحرر بتاريخ 2021/11/24م

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد مو�سى كريزم

اإعالن �شادر عن بلدية بني �شهيال 
تعلن بلدية بني س���هيال لإلخ���وة المواطنين المتصرفي���ن والمجاورين ألرض 
القس���يمة)54( من القطعة  رقم )219( أراضي بني س���هيال  – السطر القبلي ، 
والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية )12536م2( بأنه قد تقدم لها المواطن / يزيد 
احمد شحادة ابو شاب من سكان بني سهيال ، وسند الملكية  باسم/   عوض الله 
عطية محمد ابو شاب، القسيمة المذكورة بغرض الحصول على ترخص وخدمات 
لبني دور ارضي  على مس���احة الطابق المخصص له )120( ، وذلك طبقا للطلب 

والمخططات المودعة لدى قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
  فكل من لديه اعتراض على الملكية أو الطلب ، عليه أن يقدم اعتراضه 
لدى قس���م التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمس���ة عشر يوما( من 

تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عــالء ر�ســوان             حمدان ر�سوان
الق�سم القـانوين         رئي�س البلدية

الجزائر/ االستقالل:
دعا رئيس "حرك���ة مجتمع الس���لم" الجزائرية، 
عب���د الرزاق مقري، المغاربة إلى "قراءة مآل الدول 
التي س���لمت أمرها إلى إس���رائيل"، في تعليقه 
على زيارة وزير جي���ش االحتالل "بيني غانتس" 

للمملكة.
وقال مقري عبر حس���ابه في "فيس���بوك": "على 
المغاربة أن يقرأوا مآل الدول التي س���لمت أمرها 
إل���ى الصهاينة، إنها تعيش كلها في أزمات لم 
تخرج منه���ا"، مضيفا أن "المطل���وب من أصالء 
المغ���رب، ومن الش���عب والنخ���ب، أن ينتبهوا 
إل���ى المخاطر التي تهدد بلده���م والفتن التي 

سيغرقون فيها جراء هذه السياسات".
وأش���ار إلى أن زيارة غانتس والتنس���يق األمني 
والعس���كري بين "الكيان الصهيون���ي" والرباط 
"خيانة عظيمة سيسجلها التاريخ بأسوأ عبارات 

الخزي واالنحط���اط الديني واألخالق���ي وانخرام 
الرجولة والمروءة عند أصحاب القرار المغاربة".

وأضاف أن جيش االحتالل "هو األداة المباش���رة 

الفلسطينيين وتدمير بيوتهم،  لق�تل أشقائنا 
كما أن االتفاقيات العسكرية التي أبرمت في هذا 
البلد الجار تش���كل استعانة مباشرة بأعداء األمة 

على الجزائر وته�ديد لها بسبب مواقفها الثابتة 
ضد التطبيع".

ودشن مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي في 
المغرب وسم #ال الستقبال اإلرهاب_الصهيوني، 

رفًضا لزيارة غانتس إلى العاصمة الرباط.
كم���ا أعربت "الجبهة المغربية لدعم فلس���طين 
وض���د التطبيع"، عن رفضها القاط���ع لقدوم أي 
"مج���رم صهيون���ي للمغرب تحت أي���ة صفة"، 
داعية كل الق���وى المناهضة للتطبيع والغيورة 
على مستقبل السلم والسالم بالمنطقة التحرك 
لوقف أي اتفاقيات أمنية خطيرة مع "إسرائيل".

وقمع���ت أجهزة األم���ن المغربي���ة بالقوة قبل 
يومين وقفة احتجاجية ضد الزيارة دعت إليها 
جماعة العدل واإلحس���ان، حيث رفع المشاركون 
فيها رايات فلسطين وشعارات داعمة للقضية 

الفلسطينية ومناهضة للتطبيع.

رام الله/ االستقالل:
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأنها تتابع كارثة غرق مركب قبالة شواطئ مدينة 
كالية ش����مال فرنسا منذ اللحظة األولى لوقوعها، للتحقق من وجود فلسطينيين 

على متنه.
وأوضحت الخارجية في بيان يوم الجمعة، أنه في ظل ورود معلومات بوجود مواطن فلس���طيني 
فقدت عائلته االتصال به، حيث نجح بالوصول إلى بريطانيا وهو على قيد الحياة وموجود بمركز 

احتجاز فيها، وفًقا لالتصاالت المباشرة بين السفارة وعائلته.
وبينت أن الس���فارة تواصل اتصاالتها مع السلطات الفرنسية المختصة لمتابعة هذه القضية 

وللتحقق من وجود أي فلسطينيين، سواء على متن القارب أو في مراكز االحتجاز.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزي���رة الصحة م���ي الكيلة يوم 
أم���س، عن تس���جيل 3 وفي���ات، و210 
إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و287 

حالة تعاٍف خالل ال� 24 ساعة األخيرة.
وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة 
الوبائي���ة ف���ي فلس���طين، إن الوفيات 
سجلت في المحافظات على النحو التالي: 

قطاع غزة )1( ، جنين )1(، الخليل )1(.
وبين���ت أن اإلصابات الجديدة س���جلت 
على النحو التال���ي: بيت لحم 28، جنين 
23، ضواح���ي الق���دس 4، طوب���اس 5، 

الخلي���ل 34، رام الله والبيرة 23، طولكرم 
5، نابل���س 10، أريحا واألغ���وار 1، قطاع 
غزة 77، مش���يرة إلى أنه تم إجراء 3040 

فحصا.
ونوهت الكيلة إل���ى أن حاالت التعافي 
الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 
19، جنين 6، طوباس 1، الخليل 41، رام 
الل���ه والبيرة 17، طولك���رم 4، نابلس 3، 
أريحا واألغ���وار 2، قلقيلية 2، قطاع غزة 

.190
وذكرت أن نس���بة التعافي من فيروس 
"كورونا" في فلس���طين بلغت %98.4، 

فيما بلغت نس���بة اإلصابات النش���طة 
0.6%، ونس���بة الوفيات 1% من مجمل 

اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مصاًبا 
بغرف العناية المكثفة، فيما يعالج في 
مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات 
الضفة 64 مصابا، بينهم 6 على أجهزة 

التنفس االصطناعي.
وفيما يتعلق بجرعات التطعيم، أوضحت 
أن عدده���ا الكل���ي في فلس���طين بلغ 
2,844,110 جرعة، من بينها 2,054,446 

في الضفة، و789,664 في قطاع غزة.

القدس المحتلة / االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية يوم أمس، عن 
اكتشاف طفرة جديدة من فيروس كورونا، تعد 

األخطر حتى اآلن من بين الطفرات السارية.
وأفادت الصحة في بيان ب���أن الطفرة الجديدة 
الجنوب أفريقية اكتش���فت لدى فحص عائد 
من مالوي، بينما يشتبه بحمل اثنين آخرين من 

العائدين من الخارج لها.
وعق���ب ذلك، يعقد رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 

نفتالي بينيت جلس���ة طارئة م���ع طاقمه حول 
الطفرة الجديدة واالستعدادات لمواجهتها.

وتعد الطفرة الجن���وب –أفريقية األخطر حتى 
اآلن بالنظر إلى نس���ب انتش���ارها وقدرة حامل 
الفيروس عل���ى عدوى أكبر عدد من المخالطين 

بنسبة تفوق طفرة الدلتا األخيرة.
وأعلن���ت بريطاني���ا ع���ن سلس���لة إج���راءات 
لمواجهته���ا بينه���ا حظر الس���فر إلى جنوب 

أفريقيا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعترف قائ����د المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل 
اإلسرائيلي إليغازر توليدانو بعدم قدرة جيشه على 
خنق قطاع غزة في ظل تزايد عدد السكان في القطاع.

وقال توليدانو وفًقا لصحيفة "إس����رائيل اليوم" "من 
المس����تحيل خنق قطاع غزة الذي يبلغ عدد س����كانه 
مليوني نس����مة"، معبًرا عن تأييده لتحسين الوضع 

المدني للسكان باعتباره مصلحة "إسرائيلية".
أساس���يتين  ركيزتي���ن  هن���اك  "أن  وأض���اف: 

لالستراتيجية التي يتم اتباعها حالًيا تجاه غزة، تقوم 
على ضمان األمن ألكبر وقت ممكن، وتحسين الحياة 
المدنية للسكان، مع ضمان حرمان المقاومة من تطوير 

قدراتها العسكرية دون إضعاف المكونات المدنية.
وأشار إلى أن المقاومة في غزة نجحت فقط في إطالق 
مئ����ات الصواريخ يومًيا، مش����يًرا إلى أن قيادة جيش 
االحتالل تعم����ل حالًيا إليجاد حل له����ذه الصواريخ 
ولكن األمر سيس����تغرق وقتًا إليقافها، كما جرى مع 

األنفاق.

»مقري«: كل دولة سلمت أمرها إلى »إسرائيل« تعيش في أزمات لم تخرج منها

الخارجية: نتابع كارثة 3 وفيات و210 إصابات جديدة بكورونا بالضفة وغزة
غرق المركب شمال فرنسا

جنرال »إسرائيلي« يعترف: مستحيل خنق 
غزة ونتعامل معها وفق ركيزتين أساسيتين

الصحة اإلسرائيلية: اكتشاف 
الطفرة األخطر من »كورونا«
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اإلقليمي���ة  والتحدي���ات  الظ���روف  وس���ط 
والدولي���ة، تس���تضيف البحري���ن المنتدى 
الس���ابع عش���ر لألمن اإلقليمي، أو ما ُيعرف 
بح���وار المنامة، إذ إن ه���ذا المؤتمر، ُيعد من 
وجهة نظر منظميه، أهم القمم الدبلوماسية 
واألمنية العالمية، والتي ُتساهم بشكل كبير 
في ترس���يخ األمن واالس���تقرار في منطقة 

الشرق األوسط.
من ليبيا إلى س���وريا والعراق واليمن، ُتعاني 
المنطق���ة من ن���ار الفتن والمش���اكل، التي 
تش���علها بعض الدول اإلقليمية بالمنطقة، 
ا بمنظمي المؤتمر، البحث عن  من هنا كان حرّيً
موجبات الحلول وتبريد الملفات، بالتوازي مع 
حلحلة القضايا والملفات العالقة، في سوريا 
واليمن وكذا لبنان، لكن يبدو أن المجتمعين 
في المنامة، يبحثون ع���ن منظمة عمل ضد 
إيران وعم���وم محور المقاومة، من هنا ُيمكن 
القول، أن عنوان المؤتمر العميق هو تشكيل 
جبهة ض���د إيران، مع مس���اٍع إلعادة رس���م 
التحالفات في المنطق���ة، وضمن هذا وذاك 

تتحرك إسرائيل تحَت مظلة التطبيع.
في هذا اإلطار يمكن الق���ول، إن الذي يفرق 
المؤتمر عن س���ابقاته مث���ل مؤتمر هرتزل، 
أنه مطب���خ إلنتاج األخب���ار وترويجها، وذلك 
إليجاد إخراج يتقبله الناس والدول بش���أن ما 
يسمى الحوار والتس���امح كمقدمة لألسرلة، 
والنقاشات التي تدور في المؤتمر هي ذات 

طابع واضح نحو األسرلة.
ويبدو واضحًا أن حوار المنامة، س���يخرج وفق 
صيغة التس���امح م���ع إس���رائيل، وتعميق 
العالقات العربية اإلسرائيلية؛ هذه الصيغة 
تأتي وفق وجهة نظ���ر متكاملة مع الصقور 
األميركيي���ن، ودع���م لوب���ي أميركي-عربي، 
لرف���ض التفاوض من أجل الع���ودة لالتفاق 

النووي مع طهران.
من هنا سنشهد في المرحلة المقبلة، شكاًل 
من أش���كال اللوبي الضاغط الذي يتألف من 
البحرين والس���عودية واإلمارات وإس���رائيل 
للضغط على بايدن من أج���ل إدخال ملفات 
أخرى على االتفاق النووي، أو ما يسمى بأمن 
المنطقة، لذل���ك نعتقد أن المس���ألة كلها 
متعلقة بخيارات بايدن من خالل ما قاله سابقًا 
إنه يحمل مقاربة جديدة وإمكانية العودة إلى 
االتفاق النووي، رغم أن األمر صعب، وبالتالي، 
إذا لم يذه���ب بايدن باتج���اه التفاوض مع 
طهران، ولم يتراجع عن العقوبات على إيران، 
فنحن سنكون أمام ترامب آخر، أي تعقيدات 

شرق أوسطية جديدة.
وهنا يمكن القول إن أي تحالف اس���رائيلي 
بحريني، في إطار مؤتمر المنامة، هو تحالف 
اس���تخباري، اذ ال يوجد ل���ه أي معنى، أي أن 
إسرائيل، تريد أن تستخدم البحرين وعموم 

الدول الخليجية، لمواجهة إيران فقط.
بصورة عامة نقول إنه من الضروري أن تتخذ 
اإلدارة األمريكية، مقارب���ات جديد ُتفتضي 
حل���واًل وتس���ويات، وتحديدًا فيم���ا يتعلق 
بالملف الن���ووي اإليراني، وف���ي ذات اإلطار، 
فإنه على الدول الخليجية، البحث عن مس���ار 
يوصلها إلى طهران، بغي���ة التباحث معها 
في قضايا المنطقة، إليجاد حلول مستدامة 
لكافة الملفات العالقة، خاصة أن إيران باتت 
قوة إقليمية ال يمك���ن تجاهلها بالمعنيين 
السياسي والعسكري، ودون طهران لن ُتحل 

أي ملفات، وستبقى أوراق المنطقة مبعثرة.

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، األس���بوع الماضي، عزمها على 
تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، عبر مش���روع قان���ون ينص على ذلك، 
بكل تبعاته السياسية والقانونية. وبّررت هذه الخطوة بمساهمتها في محاربة 
»معاداة السامية«، وتوفير الحماية لليهود في بريطانيا، وأّنه ال يوجد فرق بين 

الجناحين العسكري والسياسي لحماس، الرتباطهما باإلرهاب.
ويأتي هذا القرار البريطاني بوضع حركة مقاومة فلسطينية في قائمة اإلرهاب 
استمرارًا لمعاداتها لحركات المقاومة ضد »إسرائيل«، كما حدث سابقًا مع حزب 
الل���ه اللبناني عندما وضعته في قائمة اإلرهاب. هذا العداء البريطاني لحركات 
المقاومة ووصمها باإلرهاب يس���تحقان الغوص في عمق التاريخ للوصول إلى 

الجذور التاريخية للقرار البريطاني، لمعرفة مصدر اإلرهاب الحقيقي.
الغوص في عمق التاري���خ البريطاني المعاصر يمتد بجذوره إلى قبائل األنجلو 
ساكس���ون التي هاجرت من ش���مال أوروبا إل���ى بريطانيا، على م���دار القرنين 
الخامس والس���ادس الميالديين، ومع الزمن غلب عرقه���م الجرماني ولغتهم 
اإلنجليزية على الس���كان األصليين لبريطانيا، واس���توعبوا كل موجات الهجرة 
النورماندية الالحق���ة، وبذلك تكّونت الهوية البريطانية األنجلو ساكس���ونية 

والثقافية اإلنجليزية.
وكانت الديانة الوثنية المتعددة اآللهة هي الس���ائدة في الجزيرة البريطانية، 
حتى انتشار الديانة المسيحية بينهم في القرنين السابع والثامن الميالديين 
على أيدي الُمبّش���رين الرومان، واستمرت المسيحية البريطانية تتبع الكنيسة 
الكاثوليكية برئاسة بابا الفاتيكان في روما حتى عهد اإلصالح الديني وظهور 
المذهب البروتستانتي على يد الراهب األلماني مارتن لوثر في القرن السادس 
عش���ر الميالدي، ولك���ن بريطانيا األنجلو ساكس���ونية، بنزعته���ا االنفصالية، 
ابتكرت لنفسها مذهبًا خاصًا داخل المدرسة البروتستانتية هو األنجليكانية، 

برئاسة أسقف كاتدرائية مدينة كانتربري، بداًل من بابا روما.
االنتم���اء إلى الع���رق األبيض األوروب���ي األنجلو ساكس���وني، واإليمان بالدين 
المسيحي البروتس���تانتي األنجليكاني، هما ركنا الهوية البريطانية والثقافة 

اإلنجليزية، والمعروفة اختصارًا ب� »الواس���ب« التي تعني األنجلو ساكس���ونية 
البيضاء البروتس���تانتية، وعمودها الفقري فكرة التفّوق المستمدة من اليقين 
بأفضلية كل من الجنس األبيض والقيم البروتس���تانتية، والتي تمتد جذورها 
العنصرية إلى عهد الوثنية كموروث ثقافي وثني قبل المس���يحية، تش���ترك 
فيه كل ش���عوب أوروبا البيضاء، وعّبر عنه الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس 
ُمخاطبًا تلميذه اإلمبراطور اإلسكندر األكبر قائاًل: »نحن اليونانيين أمة مختارة، 
ثقافي���ًا هي األفضل، حضارتنا هي األفضل، ورجالنا هم األفضل، وكل اآلخرين 

برابرة، من واجبنا األخالقي أن نهزمهم، نستعبدهم وندمرهم إذا لزم األمر«.
الفقرة اآلنفة ُتلخص عقيدة التفّوق العرقي لألوروبيين، التي عّبرت عن نفسها 
ف���ي العصر الحديث ف���ي النازية األلمانية، والفاش���ية اإليطالي���ة، واليمينية 
الفرنس���ية، والعنصرية األنجلو ساكس���ونية... وعّبر عنها اإلرهابي األسترالي 
الذي قتل خمس���ين ُمس���لمًا في نيوزيلندا بالبث المباشر على اإلنترنت، ُمعّرفًا 

عن نفسه بأنه »رجل أبيض« وهدفه الحفاظ على الجنس األبيض المتفّوق.
عقيدة التفّوق العرقي الوثنية األوروبية رّسخها المذهب البروتستانتي عندما 
جعلت مؤسس���ة مارتن لوثر اإليمان بالعه���د القديم )التوراة( جزءًا من اإليمان 
بالعهد الجدي���د )اإلنجيل(، باعتبارهما كتابًا ُمقّدس���ًا واحدًا، فأصبحت الرواية 
التوراتية جزءًا من العقيدة المس���يحية، بما فيها عقيدة »شعب الله المختار« 
بالطريقة البروتس���تانتية، التي تجعل اليهود – ش���عب الله المختار – ِجسرًا 
يمر عليه ش���عب الله المختار الحقيقي المس���يحي، أو تجسيدًا لفكرة التفّوق 
األبيض البروتس���تانتي، بعد عودة المسيح وبدء األلفية المسيحية السعيدة، 
وه���ذا لن يتحقق في عقيدته���م إال بعودة اليهود إل���ى أرض الميعاد وهدم 

المسجد األقصى وبناء الهيكل الثالث.
إضافة الى األص���ول العرقية الوثني���ة والدينية والتوراتي���ة لعقيدة التفوق 
األبيض البروتس���تانتي، وجدت الفكرة تأصياًل علمي���ًا لها، خاصة عند العلماء 
البريطانيي���ن، ومنهم عالم الطبيعة تش���ارلز داروين ف���ي نظريته )االنتخاب 
الطبيع���ي(، المعروفة بالداروني���ة الطبيعية، وعالم االجتماع هربرت سبنس���ر 

في نظريته )البقاء لألصل���ح( المعروفة بالدارونية االجتماعية، وعالم االقتصاد 
آدم س���ميث في نظريته )الرأسمالية( التي تعتمد على البقاء لألقوى واألفضل 

واألغنى.
اإليم���ان البريطان���ي بالتفّوق العرق���ي والحضاري، وأفضلي���ة الجنس األنجلو 
ساكس���وني األبيض البروتس���تانتي، قادها إلى اإلحس���اس بالتمّيز والشعور 
باالستعالء أمام الشعوب األخرى، خاصة التي احتلت أراضيها، وأعطت لنفسها 
الحق في التضحية بسكانها األصليين لتحقيق مجدها اإلمبراطوري، فمارست 
اإلره���اب ضد اإلنس���انية قتاًل وتهجيرًا واس���تعبادًا ونهبًا ما اس���تطاعت إلى 
ذلك س���بياًل، وما زال هذا اإلرهاب البريطاني يحرق البش���ر بناره التي أوقدتها 
بريطانيا بدورها المركزي في نش���أة كل من الواليات المتحدة األميركية ودولة 
»إس���رائيل«، وهما الدولتان اللتان قامتا على الفكرة االس���تعمارية نفس���ها، 
المنبثقة من عقيدة التفّوق االس���تعالئية وفرضية »أرض بال ش���عب لش���عب 
بال أرض«، أو بمعنى آخر »أرض بش���عب ُمتخّلف ال يس���تحقها لش���عٍب مختار 
متفّوق يستحقها«. هكذا حدث عندما غزا األوروبيون المسيحيون )المتفّوقون( 
البالد التي أس���موها زورًا أمي���ركا، وهكذا حدث عندما غ���زا األوروبيون اليهود 
)المتفّوقون( فلس���طين التي س���ّموها زورًا »إس���رائيل«، وكلتاهم���ا – أميركا 

و«إسرائيل« – هما مصدر اإلرهاب العالمي الذي صنعته بريطانيا.
بن���اًء على تلك الحقائق، ُيعتبر اإلرهاب صناعة بريطانية بامتياز، ُمدخالتها 
عقيدة التفّوق األنجلو ساكس���ونية البيضاء البروتس���تانتية، بمضامينها 
االس���تعالئية والعنصري���ة، ومخرجاته���ا اإلرهاب الذي مارس���ته بريطانيا 
اإلمبراطورية ُمباش���رة في مس���تعمراتها السابقة ضد ش���عوبها، واإلرهاب 
الذي ما زالت تمارس���ه بريطانيا بطريقة غير مباشرة بواسطة المستوطنين 
الذين كانت س���ببًا في إرسالهم لممارسة اإلرهاب ضد شعوب األرض، وفي 
طليعتهم مس���توطنو أميركا و »إس���رائيل«. وبعد كل ذلك، تّتهم بريطانيا 
حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية باإلرهاب، تطبيقًا للمثل المعروف 

»رمتني بدائها وانسلت«.

يخوض الشعب الفلسطيني معركة الدفاع عن النفس وعن األرض والمقدسات، 
ف���ي عدة مناط���ق من فلس���طين وفي الس���جون، ويناش���د الش���عوب العربية 
واإلس���المية، وحتى ش���عوب العالم، عبر فصائله المقاومة وتنظيماته المدنية، 
لمس���اندته وااللتفاف حول قضيته المحقة والعادلة. ولكن، بعد أكثر من أربعة 
ش���هور على بداية خوض معركة األمعاء الخاوية إلنه���اء االعتقال اإلداري، قلة 
م���ن المواطنين العرب تجاوب���وا مع هذه الن���داءات، وأصدروا بع���ض البيانات 
المنّددة بالكيان الصهيوني وممارس���اته الوحشية. رغم استمرار القتل والقمع 
واالعتقاالت وتدمير المنازل وغزوات المستوطنين، تبدو الجماهير العربية غائبة 
عن المشهد الفلسطيني، باستثناء أقلية مراقبة تتفاعل مع الحدث وتواكبه. أين 
تقف الش���عوب العربية من القضية الفلسطينية؟ وهل تفاعلها مهم وضروري 

كي تستمر شعلة المقاومة ضد الكيان الصهيوني وأعوانه الدوليين؟
تتميز القضية الفلسطينية عن سائر قضايا االستعمار االستيطاني في العالم 
)األوروبيون ض���د األمم الهندية وش���عوب القارة اإلفريقية وأس���تراليا( بثالث 

خصائص على األقل:
أوال، فلسطين جزء من أمة واس���عة تضم شعوبًا كثيرة، عاشت قرونا من التاريخ 
المشترك وأسست حضارة غنية ومتنوعة، خالفا لبعض الشعوب األصالنية التي 

تم االستيالء على أراضيها.
ثاني���ا، تاريخيا، واجهت األمة العديد من الغزوات عبر التاريخ، ال س���يما الغزوات 
الغربي���ة، ويعّد الغزو الصهيوني لفلس���طين مواصلة لح���روب أخرى، في حين 
ل���م تواجه الش���عوب األصالنية األخرى عب���ر تاريخها إال غزوات محلية س���بقت 

الرأسمالية واإلمبريالية، قبل الغزوات األخيرة التي أبادتها أو قّطعت أوصالها.
ثالثا، تتمتع فلس���طين بمكان���ة دينية وروحية خاصة في قل���ب الوطن العربي 
واإلس���المي، ما جعلها مركزا حضاريا يجمع األمة وش���عوبها من جهة، ومسرحا 

لغزوات وصراعات دولية على مر التاريخ، من جهة أخرى.
تؤسس هذه الخصائص لمركزية القضية الفلسطينية في األمة ولدى شعوبها، 
حي���ث ال يمكن الفصل بين الش���عب الفلس���طيني ومصيره عن ش���عوب األمة 
ومصيرها. فتزامن الغزو اليهودي الصهيوني لفلسطين مع تجزئة المنطقة الى 
دويالت تحكمها نخبة مرتبطة، بدرجات متفاوتة، بمصالح الغرب االمبريالي، كان 

يعني االستفراد بفلسطين وشعبها ومنع الدعم عنه خالل ثوراته ومقاومته.
لم تتجاوب كليا الش���عوب مع إم���الءات حكامها والقوى األجنبية المس���يطرة. 
فش���كلت مس���يرة الش���يخ المجاهد عز الدين القس���ام، الذي أعل���ن الثورة في 
فلس���طين ضد البريطانيين والصهاينة، قدوة للثوار، تالها مش���اركة مقاتلين 
وفدائيي���ن عرب ومس���لمين للدفاع عن فلس���طين، ثم تدفق الش���باب العربي 
للمش���اركة في التنظيمات الفدائية بعد معركة الكرام���ة )1968(، تأكيدا على 

مركزية القضية الفلسطينية في وجدان األمة.

ال ش���ك أن الش���عوب العربي���ة ترفض التطبيع م���ع كيان العدو ومس���توطنيه 
ومؤسس���اته المختلف���ة، وتتمنى زواله، كم���ا عّبرت عنه خالل معركة »س���يف 
القدس«، ألن الطبيعة االنس���انية تكره الظلم، أساس���ا، وم���ن يدعم الكيان في 
عدوانه على الش���عب الفلس���طيني والش���عوب العربية ال يمك���ن إال أن يكون 
مس���تفيدا من العدوان وله مصلحة ما بوجود كيان إستيطاني يمثل االستكبار 

العالمي، أو جاهال بالقضية وال يتابع األحداث، أو فاقدا إلنسانيته.
رغم بعض االستثناءات المطّبعة التي يبرزها اإلعالم الصهيوني والعربي الموالي 
له، والتي تدعمها الدوائر الغربية المختلفة، أثبتت الشعوب العربية مناهضتها 
للتطبيع مع كيان العدو، ورفضها لش����رعية وجوده في المنطقة. لكن تبقى ردود 
فعل الش����عوب المس����تهدفة بالتطبيع متفاوتة، بين الس����كون التام إلجراءات 
الحكام المطّبعين القمعية )اإلمارات(، والمظاهرات والتجمعات الشعبية المنّددة 
باالتفاقيات مع الع����دو )األردن( او بزيارات يقوم بها مجرمون صهاينة الى الدول 
العربية )المغرب والبحرين(. قد تكون ردود الفعل الش����عبية موسمية أو لحظية، 
او مس����تمرة، حسب الجهات المنظمة للفعاليات وقدرتها على مواصلة االستنفار 

والتحشيد ضد إقامة عالقات مع كيان العدو، وكيفية تعاطيها مع المسألة.
لقد أثبتت عمليات التطبيع التي أقدمت عليها أنظمة عربية، األخيرة والس���ابقة، 
أن ق���رار االعتراف بكيان العدو وإبرام اتفاقيات معه اُتخذ بمعزل عن الش���عوب 
العربية، أو باألحرى ضد مصالحها، وأنه قرار س���لطوي ومناهض لكافة أش���كال 
الديمقراطية. ولكن في هذا الخصوص، ال تعارضه الدول االمبريالية الغربية ألنه 
يتجاوب مع تطلعاتها ومخططاتها اإلجرامية بحق الش���عب الفلسطيني. فكان 
على الش���عوب وتنظيماتها السياس���ية واألهلية غي���ر المنضوية تحت النفوذ 
الغرب���ي، أن تواجه هذه القرارات الس���لطوية باالعتماد على نفس���ها وقدراتها 
الذاتية إلس���قاط عملي���ة التطبيع والتخلص م���ن أي عالقة مع المس���توطنين 
الصهاينة، ألن أي اتفاق مع العدو هو بمثابة »تش���جيع وشراكة مع االحتالل في 
عدوانه المتواصل على ش���عبنا وأرضنا واس���تهدافه للمسجد األقصى المبارك« 
كم���ا جاء في بيان حركة الجهاد اإلس���المي حول زي���ارة اإلرهابي بيني غانتس، 
الى المغ���رب، وكون العالقة مع الكيان الصهيوني تهّدد المجتمعات في أمنها 

ووحدتها وثقافتها.
لكن مناهضة التطبيع مع كيان العدو ال تعني تلقائيا مس���اندة ودعم الش���عب 
الفلسطيني ومقاومته ضد العدو، بل تمثل األرضية الثابتة والحد األدنى لذلك، 
وقد تتراجع بس���بب الضغط الدولي المالي والسياس���ي، إن ل���م يتطّور الخطاب 
المناهض للتطبيع الى خطاب مناهض للهيمنة الغربية الش���املة على شعوب 
األم���ة، حيث إن هذه الهيمن���ة هي المس���ؤولة األولى عن التطبي���ع والقرارات 
السلطوية والفتن داخل المجتمعات العربية وقمع تطلعاتها االستقاللية ومنع 

نهضتها، الى جانب االستيالء على فلسطين.

لقد أّكدت الش���عوب العربية مؤخرا على موقفها الداعم للش���عب الفلسطيني 
ومقاومته أثناء معركة س���يف القدس وعملية »نفق الحرية«، أي عندما سّطرت 
المقاومة انتصارات واضحة ضد العدو، ومّرغت أنفه في الوحل. لكن، لم تتجاوب 
هذه الش���عوب بش���كل واس���ع مع نداءات االس���تغاثة التي يطلقها الش���عب 
الفلسطيني للدفاع عن المسجد األقصى والقدس، واألرض واألسرى، رغم أهمية 
االلتفاف العربي الش���عبي ح���ول معركة الحرية التي يخوضها يوميا الش���عب 
الفلس���طيني، وتشكيل رأي عام مساند له وضغط مؤثر على األنظمة، كي تتخذ 

خطوات عملية توقف هجمات العدو.
ما هي األس���باب التي تقف حاجزا أمام مس���اندة نضاالت الشعب الفلسطيني 

اليومية؟ هل هي انشغاالته اليومية والمعيشية؟ أم أن هناك أسباب أخرى؟
ال شك أن االنشغاالت اليومية والمعيشية والفتن والحروب المتنقلة تقف أمام 
متابع���ة الوضع الفلس���طيني والتفاعل معه يوميا، باس���تثناء أقلية في الوطن 
العربي المتابعة سياسيا وإعالميا لكل ما يحصل، والتي تصدر البيانات وتكتب 

المقاالت وتغّرد على التواصل االجتماعي، وتنظم الندوات.
لكن هناك أسباب أخرى، أولها عدم وجود برنامج شامل وجامع لمقاومة االحتالل، 
وغي���اب التنس���يق بين الفاعلي���ن في األماك���ن المختلفة في الضف���ة الغربية 
والقدس واألرض المحتلة عام 1948، على األقل، وغياب التنس���يق بين الملفات 
العديدة، األسرى والقدس والداخل المحتل عام 1948 وقطاع غزة، حيث المعارك 
متنوعة لكنها واحدة، دون إغفال مسألة األونروا والالجئين التي صعدت مجددا 

في اآلونة األخيرة.
ث���م عدم ربط بين وضع الش���عوب العربي���ة التي تعاني من النه���ب والتبعية 
المطلقة أو النسبية للدول والشركات األجنبية، ومن الحروب والفتن واالنقسامات 
السياس���ية واالجتماعية، من جهة، ووضع الش���عب الفلسطيني من جهة أخرى 
الذي يواجه أش���رس هجمة اس���تيطانية إحالليه مدعومة من المجتمع الدولي، 
رغم وضوح العالقة بين األعداء، الكيان الصهيوني والدول الغربية المس���اندة له 

والضامنة لوجوده واستمرار إرهابه، وملحقاته العربية، دوال ومنظمات وأفرادا.
فتوضي���ح الصورة أمام األجيال العربية الصاع���دة، التي ُمنعت من معرفة تاريخ 
بالده���ا وأمته���ا الحقيقي بع���د التالعب بالمناه���ج التعليمية وفق���ا إلمالءات 
المجتمع الدولي، والكش���ف عن حقيقة الدول الغربية التي تتغنى بالش���عارات 
البراقة، كحقوق اإلنس���ان والديمقراطية، لجذب الشباب اليها، وتوضيح العالقة 
بين مصير هذه األجيال ومس���تقبلها ومصير ومس���تقبل الشعب الفلسطيني، 
قد يدع���م نهوضها ونضالها من أجل اس���تقالل قرارها، ضم���ن نظرة وحدوية 
تس���تعيد فلسطين مكانتها المركزية، ليس فقط خالل انتصارات المقاومة، بل 
بشكل متواصل، وذلك الى جانب عملية تثقيف واسعة لمحاربة الرواية الكاذبة 

الصهيونية، المدعومة دوليا وعربيا.

اإلرهــاب صناعــة بريطانيــة

الشعوب العربية بين رفض التطبيع ودعم المقاومة

حوار المنامة والرعاية 
بقلم/ د. وليد القططياإلسرائيلية.. تحديات جمة

بقلم: راغدة عسيران

الدكتور حسن مرهج
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لدى حمكمة بداية دير البلح  
   يف الق�ضية احلقوقية رقم 2021/41
   يف الطلب احلقوقي رقم 2021/329
   يف الطلب احلقوقي رقم 2021/677

المس���تدعي / محمد محمود محم���د دحبور ، من س���كان الزوايدة، وكيله 
العدلي منار محمد محمود دحبور بموجب وكالة عامة رقم ش ق 017/089، 
صادرة عن سفارة فلسطين في كييف، وتحمل هوية رقم )۹۰۰۵۸۰۸5۳(.   

وكالؤه المحامون / عبد الله وإبراهيم عبد المجيد أبو عمرة . 
المس���تدعى ضدها/ عايشة ش���ريف إبراهيم يوس���ف، وجميعهم من 

سكان خانيونس، قيزان النجار .
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل  الصادر في القضية الحقوقية رقم 2021/41

وفي الطلب الحقوقي رقم 2021/329 
الى المستدعي ضدها المذكورة بعاليه، بما أن المستدعين قد تقدموا القضية 
الحقوقية رقم 2021/41  بداية دير البلح وموضوعها استحقاق فرعية والمتفرع 

عنها الطلب الحقوقي رقم 2021/329م وموضوعه وقف اجراءات تنفيذ. 
لذلك يقتضي حضورك للجلس���ة المعين���ة لنظر القضية والطل���ب المرقومين أعاله يوم 
الموافق 2021/12/28م أو إيداع ردكما التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغيك. 
وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن الحضور أو إيداع ردك التحريري 
فبإمكان المستدعي السير بحقك باعتبارك حاضرة في القضية الحقوقية 

و الطلب الحقوقي المرقومين أعاله حسب األصول.  مع االحترام

  رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
   اال�ضتاذ / حممد عاطف غزال

�إعالن ت�سجيل مركبة
أعلن أنا / نبيل ش���حادة هاشم المصري من سكان غزة وأحمل هوية رقم/ 
900858697 عن رغبتي بتسجيل المركبة رقم 3916800  موديل 2004 
لون أبيض وتحمل ش���اصي رقم KNADC22124S337090  والمس���جل 
س���ابقًا باس���م/ فؤاد عائد فؤاد الحداد هوية رق���م/ 404281644 حيث 
إنني اش���تريت المركبة سابقًا وأرغب بتس���جيلها على اسمي لدى دائرة 
ترخي���ص غزة فمن لديه اعت���راض على ذلك أن يس���جل اعتراضه لدى 
الدائ���رة المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلس���طينية خالل 

أسبوع من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

دولة فل�ضطني 
املجل�س االأعلى للق�ضاء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
�إخطار لتنفيذ حكم �سادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية غزة يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 1985/2021 

الى المنفذ ضده / أحمد سيد أبو مسامح 
طبق���ا للحكم الص���ادر ضدك من محكم���ة صلح غزة ف���ي القضية رقم 
١٠١٥/٢٠١٩  اس���ترداد قيمة مص���اغ ذهبي ومطالبة مالي���ة والصادر 
بتاري���خ ٢/٣/٢٠٢٠م لصالح طالبة التنفيذ / ياس���مين محمد عبد الفتاح 
عيد والقاضي بالزام المدعى عليه احمد سيد سالم ابو مسامح برد ما وزنه 
من الذهب ٨٠.١٨ جرام عيار ٢١ للمدعية / ياس���مين محمد عبد الفتاح 
عيد مقابل حقوقها محل الدعوى الراهنة والزام المدعى عليه بالرس���وم 
والمصاريف ومبلغ خمسون دينارًا اردنيًا اتعاب محاماة ورد الدعوى فيما 
ع���دا ذلك لذلك عليك تنفيذ الحكم الص���ادر في القضية  ١٠١٥/٢٠١٩ 
صلح غزة وبناء عليه تم الحجز التنفيذي على مس���تحقاتك المالية لدى 

الجامعة االسالمية وسيتم صرفها لصالح طالبة التنفيذ .
لذل���ك عليك الحضور إل���ى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين وان لم 
تحضر خالل الم���دة المذكورة فانك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �ضلوحة

عمان/ االستقالل:
تظاه����ر آالف األردنيين يوم أمس، احتجاجا على توقيع 
مذك����رة تفاهمات حول مقايض����ة الكهرب����اء بالماء مع 

االحتالل اإلسرائيلي.
وانطلق����ت المس����يرة االحتجاجي����ة من أمام المس����جد 
الحس����يني وصوال إلى س����احة النخيل وسط وجود أمني 

مشدد، بالعاصمة عمان.
وردد المحتج����ون األردنيون هتاف����ات رافضة التفاقية 
التطبي����ع بين الحكومة األردنية واالحتالل اإلس����رائيلي 
واالمارات بش����أن تبادل الماء والكهرباء مع االحتالل من 

بينها: »غاز العدو احتالل«.
كم����ا رف����ع المش����اركون الفت����ات تنتق����د االتفاقية مع 
»إسرائيل«، وتندد بها منها »ال للتطبيع«، و »الدم ما بصير 

ماء«، وغيرها من العبارات األخرى.
ووص����ف المحتجون خالل ش����عاراتهم بأنه����ا اتفاقيات 
ع����ار واذالل تهدف إلى رهن الش����عب األردني في أيدي 

االحتالل اإلسرائيلي.
وعلى هام����ش الفعالية، دعا القيادي اإلس����المي علي أبو 

الس����كر، حكومة البالد إل����ى »الكف عن تحدي الش����عب 
األردني بتوقيع هذه االتفاقيات«.

فيما قال نائب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين 
محمد عقل، إن »الش����عب األردني يريد أن يرس����ل رسالة 

بأنه عصي على التطبيع ولن يقبل تس����لله عبر معاهدات 
مهينة«.

ووقع األردن واإلمارات و«إس����رائيل«، اإلثنين، »إعالن نوايا« 
للدخ����ول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مش����روع 

مشترك للطاقة والمياه.
وينص »إعالن النواي����ا« على أن يعمل األردن على توليد 
الكهرباء من الطاقة الشمس����ية لصال����ح االحتالل، بينما 
تعمل األخيرة عل����ى تحلية المياه لصال����ح األردن الذي 
يعان����ي م����ن الجفاف ويحص����ل بالفعل عل����ى مياه من 

»إسرائيل«.
وقوبل اإلعالن األردني بغضب ش����عبي واس����ع، ودعوات 

لتظاهرات احتجاجية ضد االتفاقية.
لكن وزارة المياه األردنية، قالت إن اإلعالن يعني الدخول 
في عملية دراس����ات ج����دوى خالل الع����ام المقبل، ومن 
الممكن أن يحصل األردن من خالله على ٢٠٠ مليون متر 
مكعب من المياه سنويا، مضيفة أنه »ال يمثل اتفاقا فنيا 
أو قانونيا«، و »ل����ن ُينفذ دون الحصول على هذه الكمية 

من المياه«.
وفي منتصف تشرين األول/ أكتوبر الماضي، وقع األردن 
اتفاقية مع »إس����رائيل« لشراء ٥٠ مليون متر مكعب مياه 
م����ن االحتالل، تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه 

في اتفاقية السالم الموقعة بين البلدين في ١٩٩4.

آالف األردنيين يحتجون على مقايضة الكهرباء بالماء مع االحتالل

عواصم/ االستقالل:
ش���هدت البورصات العالمية تراجعا كبيرا يوم أمس، 
شمل األسهم وأسعار النفط بسبب المخاوف الناجمة 
عن رصد متح���ورة جديدة لفيروس كورونا في جنوب 
إفريقي���ا حذر العلماء من أنها قد تكون أش���د عدوى 
من دلتا وأكثر مقاومة لللقاحات الحالية، ما يمكن أن 
يسدد ضربة قاسية للتعافي االقتصادي العالمي من 

الوباء.
وفيما ارتفع الين والفرنك السويسري، مالذا االستثمار 

اآلمن، تراجع الدوالر.
وهبطت أسعار أسهم مجموعات الطيران والسياحة 
مع إعالن دول عن قيود س���فر جديدة، فيما س���جلت 

مجموعات طاقة خسائر كبيرة.
وقال كبير محللي الس���وق ل���دى مجموعة »ماركتس 
كوم« نيل ويلسون: »أسواق األسهم انخفضت بشدة 
.. في وقت س���تؤدي المخاوف من متح���ورة جديدة 
لكوفي���د إلى تدابير إغالق جديدة وقيود على التنقل 

وتراجع النمو االقتصادي«.
وس���جلت البورص���ات األوروبية الرئيس���ية انخفاضا 
بنس���بة ٣ في المائة على األقل في أعقاب تراجع حاد 

في األسواق اآلسيوية.
كما تراجعت أسعار النفط الخام بين 6 و%7.

ووفقا للفرنس���ية قال كايل رودا من مؤسسة التداول 
»آي جي ماركت���س« إنه عنوان رئيس���ي مخيف عن 
الفيروس، لذا قد يكون تسبب برد فعل غير محسوب.

من جانبه قال جاس���تن تانغ من »يونايتد فيرس���ت 
بارتنرز« إنه فيم���ا األنباء األخيرة مقلق���ة فإن العالم 
اختبر األمر م���ن قبل مع المتحورة دلت���ا، مضيفا بأن 
الحكومات باتت أكث���ر مهارة في كيفية التعامل مع 
الوضع.واعتبر أن المتحورات أمر متوقع وليست مسألة 

مجهولة.
أوصت منظمة الصحة العالمي���ة بعدم بفرض قيود 
على الس���فر بس���بب المتحورة الجديدة لكورونا التي 
سميت »بي.١.١.٥٢٩«. وقالت إن العلماء سيحتاجون 

إلى أسابيع عدة لفهم مستوى انتقال المتحورة التي 
رصدت في جنوب إفريقيا.

وأعلنت شركة بايونتيك األلمانية إنها تدرس درجة 
الحماية التي يقدمها لقاحها الذي طورته مع عمالق 

األدوية األمريكي فايزر، ضد المتحورة الجديدة.
وق���ال متحدث باس���م بايونتيك: »نتوق���ع مزيدا من 
المعطي���ات من اختبارات معملية ف���ي موعد أقصاه 
أس���بوعين .. ه���ذه المعطي���ات س���تقدم مزيدا من 
المعلوم���ات حول ما إذا كانت ب���ي.١.١.٥٢٩ متحورة 

تتطلب تعديال للقاحنا في حال انتشرت عالميا«.
يتابع المضاربون بقلق االحتياطي الفدرالي األمريكي 
الذي ي���درس خطواته التالية لمحاربة تضخم عالمي 

متزايد، يمثل تهديدا آخر للتعافي االقتصادي.
وقد تحدث بعض مس���ؤولي البنك عن تسريع وتيرة 
تقليص برنامج االحتياطي الفدرالي الضخم لتحفيز 
ش���راء الس���ندات، مع احتم���ال رفع أس���عار الفائدة 

األمريكية في منتصف العام المقبل.

وسط قلق العالم من متحور كوفيد الجديد ..

 تراجع البورصات العالمية وأسعار النفط
أنقرة / االستقالل:

 دعا وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي، الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
)الكومس���يك(، إلى تنظيم معرض دولي للمنتجات والسلع اإلس���المية على أرض دولة 
فلسطين، وتعزيز اس���تراتيجية الحكومة الفلس���طينية في االنفكاك االقتصادي عن 
اقتصاد االحتالل. جاء ذلك خالل المشاركة في النسخة الثامنة لمعرض إكسبو لمنتجات 
الحالل »القمة العالمية الس���ابعة للحالل«، للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

الذي افتتح في مركز إسطنبول للمعارض ويستمر حتى ٢٨ تشرين الثاني الجاري.
ويتضمن المعرض الذي تش���ارك فيه شركات فلسطينية، وش���ركات دولية في مجال 
المواد الغذائية والتمويل والس���ياحة ومس���تحضرات التجميل، والنشر والتعليم، ومن 

المتوقع أن يشارك فيه زوار من أكثر من ٢٥ دولة مختلف القطاعات.
واعتبر العس���يلي المشاركة الفلس���طينية في هذا المعرض رس���الة تحد واصرار على 
االس���تمرار في االندماج في المجتمع الدولي، والحرص عل���ى تطوير العالقات الثنائية 
وبناء شراكات مميزة، وتأكيدا على استمرار جهودنا لتجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الش���ريف. وقال: »إلى جانب ما يعانيه العالم جراء تفشي الجائحة، 
فقد أضاف االحتالل االس���رائيلي آثارا اقتصادية واجتماعية على المجتمع الفلسطيني 
برمته، وقد كان العدوان األخير على قطاع غزة دليال آخر على االس���تمرار في ممارس���ات 

االحتالل غير القانونية والتعسفية، وانتهاكاته لجميع قرارات الشرعية الدولية«.
واستعرض الوزير الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية لتوفير البيئة المناسبة 
لتس���هيل مهمة القطاع الخاص في تحس���ين االقتصاد الوطني في مقدمتها تطوير 
البيئة القانونية والتنظيمية لتحس���ين بيئة البدء باألعمال وتش���جيع االستثمار، منها 
المصادقة على قانون الش���ركات عالوة على إدخال اجراءات ميس���رة من ش���أنها إتاحة 
التس���جيل االلكتروني، وإلغ���اء متطلب الحد األدنى لرأس المال. وأش���ار إلى دمج هيئة 
تش���جيع االس���تثمار وهيئة المدن الصناعية وتفعيل النافذة الموحدة من أجل توحيد 
االجراءات أمام المستثمرين، ويتم حاليا إعداد القانون الخاص بتشجيع االستثمار والمدن 
الصناعية. وأعرب عن تقديره لقرار الرئيس أردوغان باعتبار مدينة جنين الصناعية هي 
المنطقة الصناعية التركية رقم )١( خارج تركيا، وأن يتم منح المس���تثمرين األتراك في 

فلسطين ذات المعاملة التي تعامل للمستثمرين في جمهورية تركيا.
وح���ول التطورات الحاصلة في مدينة جنين الصناعية، أوضح العس���يلي أنه جاٍر العمل 
على استكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية الخارجية والداخلية لمنطقة جنين الصناعية 
الحرة، من قبل هيئة تشجيع االس���تثمار والمدن الصناعيه بالتعاون مع البنك األلماني 
للتنمية KFW، ونتطلع إلى سرعة اإلنجاز في المنطقة الصناعية من قبل المطور التركي 

شركة Tobbis الستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية الداخلية بالمنطقة الصناعية.

العسيلي يدعو دول »كومسيك« إلى تنظيم 
معرض دولي للمنتجات اإلسالمية في فلسطين
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موسكو/ االستقالل:
قال الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، إنه خالل 
عام لم تجر عمليات عسكرية كبيرة في قره باغ، 
آمال أن يت����م اتخاذ القرارات الالزمة الس����تعادة 

الحياة الطبيعية هناك في المستقبل القريب
وق����ال بوتين ف����ي اجتم����اع ثالث����ي يعقد في 
سوتشي: بش����كل عام، تم إنجاز الكثير في عام. 
أواًل، ل����م تحدث أعمال عدائية واس����عة النطاق، 
وهذا بحد ذاته أمر جيد جدا، وخالل هذا الوقت، 
وبمس����اعدتنا، تم إنجاز الكثي����ر من العمل فيما 
يتعلق بعودة الالجئين.. لقد عاد بالفعل 53 ألًفا 
إلى أماكن إقامتهم الدائمة، وتم إنشاء مجموعة 

مراقبة جيدة".
وتاب����ع بوتي����ن: "وحداتن����ا تعم����ل، ووفًقا لكال 
الجانبين )أرميني����ا وأذربيجان(، ف����إن الوحدات 
الروس����ية توفر ظروًفا معيش����ية آمن����ة للناس 

بشكل كاٍف".

وأع����رب بوتين عن أس����فه ألنه لم يتم تس����وية 
جميع القضايا حتى اآلن. وأضاف بوتين: أرمينيا 
الوضع وتطويره  وأذربيجان مهتمتان بتطبي����ع 

على الحدود بشكل إيجابي.
وأبلغ بوتين الرئيس األذربيجاني ورئيس الوزراء 
األرميني باس����تعداد رئيس المجلس األوروبي، 
ش����ارل ميش����يل، للقاء معهما بش����أن قره باغ، 
وقال: حددت موعًدا لعقد اجتماع في بروكسل، 
ووافقت على الذه����اب إلى هناك وعقد اجتماع، 
ونرحب أيًضا به����ذا، فكلما زادت فرص االتصال 
المباشر كان ذلك أفضل، ولقد تحدثت أخيًرا مع 
رئيس المجلس األوروبي، السيد ميشيل، إنه في 

انتظاركم.
بدوره قال الرئي����س األذربيجاني إلهام علييف: 
"الوضع ف����ي منطقة وجود قوات حفظ الس����الم 
الروس����ية في قره باغ مس����تقر، وأنهم )القوات 
الروسية( يضمنون األمن في المنطقة"، مضيفا: 

باكو تؤيد الدعم التشاوري لموسكو على الحدود 
بين أذربيجان وأرمينيا، ومس����تعدة لبدء عملية 

ترسيم الحدود والعيش كجيران.
فيما أك����د رئي����س ال����وزراء األرمين����ي، نيكول 
باش����ينيان، في االجتم����اع الثالث����ي أن الوضع 
"ليس مس����تقًرا كما نرغب"، وقال: بعد 9 نوفمبر 
من الع����ام الماضي، ُقتل عش����رات األش����خاص 
م����ن كال الجانبين، ومنذ 12 ماي����و، لدينا بالفعل 
وضع متأزم على الح����دود األرمنية األذربيجانية. 
وتقديرنا ان القوات االذربيجانية غزت األراضي 

الخاضعة لسيادة أرمينيا.
وبدأت المفاوضات الثالثية بين رئيس����ي روسيا 
وأذربيج����ان ، فالديمير بوتي����ن وإلهام علييف، 
وكذلك رئيس الوزراء األرميني نيكول باشينيان 
، في سوتش����ي ، حس����ب ما أورده مراسل وكالة 
"س����بوتنيك"، قبل ذلك، أج����رى بوتين محادثة 

منفصلة مع الرئيس األذربيجاني.

الرباط/ االستقالل:
قال الس���فير الممثل الدائم للمغرب 
ل���دى األمم المتح���دة، عمر هالل، إن 
الجزائ���ر تح���اول "الته���رب ومواراة 
واجتماعي���ة  اقتصادي���ة  وضعي���ة 
بس���عيها  ترابه���ا،  عل���ى  خطي���رة 

للتصعيد ضد بالده.
وق���ال هالل، ف���ي مقابلة م���ع مجلة 
"نيوزلوك���س" األمريكية، إن "الجزائر 
الل���وم على  إلق���اء  تح���اول بش���دة 
المغرب في كل مش���كالتها بداًل من 
أن تدرك أخطاءها، لكن لحسن الحظ 
أن الش���عب الجزائري ال يجاري هذه 

الحملة التشهيرية اليومية".
وأض���اف أن���ه "رغ���م كل االتهامات 
الباطل���ة وتصعي���د الجزائ���ر، اختار 
المغرب موقفا مسؤوال ومدروسا، ألنه 
ليس بلدا يفض���ل الحرب، فالمملكة 

المغربية بلد محب للسالم".
وفي معرض جوابه عن س���ؤال حول 
تصعيد الجزائ���ر، وما إذا كان يخفي 
نواياه لبدء حرب في المنطقة، أجاب 
هالل: " أتمنى بصدق أال يحدث ذلك 

أبدا ".
وأشار الدبلوماسي إلى أن "مسؤولية 
الجزائ���ر األولى عن خلق واس���تمرار 
النزاع حول الصحراء معروفة دوليا"، 
اس���تئناف  رفضه���ا  أن  موضح���ا 
مسلس���ل الموائد المس���تديرة ، هو 

"ه���روب لألم���ام" ال تفهم���ه الدول 
األعضاء، "سواء هنا بنيويورك، أو في 

عواصم العالم".
وأض���اف الدبلوماس���ي " لقد ذهبوا 
إل���ى ح���د التس���اؤل، كي���ف يمكن 
للدولة الوحيدة التي تس���لح وتمول 
وتقوم بالحملة الدبلوماسية لجماعة 
التنص���ل من  انفصالي���ة مس���لحة 
التزاماته���ا خ���الل عملي���ة الموائد 
ح���ل  إل���ى  للتوص���ل  المس���تديرة 

سياسي مقبول من األطراف.
وش���دد ه���الل عل���ى أن المغرب من 
جهت���ه ال يزال مقتنعا بأنه لن تكون 
هناك تس���وية لهذا المش���كل دون 

المش���اركة " الفعالة والمس���ؤولة " 
للجزائ���ر، مس���جال أن المملكة ، التي 
عب���رت من خ���الل أعلى س���لطة في 
الب���الد، عن دعمه���ا لألمي���ن العام 
لألمم المتحدة ومبعوثه الش���خصي، 
ستيفان دي ميستورا، تظل متشبثة 

بالعملية السياسية.
وتطرق إلى مب���ادرة العاهل المغربي 
محمد السادس، في خطابه بمناسبة 
الذكرى الثانية والعش���رين العتالئه 
العرش، بش���أن دعوة الجزائر "للعمل 
س���ويًا ودون شروط إلرس���اء عالقات 
ثنائي���ة تق���وم على الثق���ة والحوار 
وحس���ن الج���وار"، متابعا "لألس���ف 

المبادرة ظلت دون جواب".
وقال رئيس مجلس الشيوخ الجزائري 
صالح غودجي���ل، الخميس، إن زيارة 
وزير الدفاع اإلسرائيلي للمغرب، هذا 

األسبوع، كانت "تستهدف" بالده.
وأضاف أن "األعداء يحش���دون أكثر 
فأكث���ر لتقوي���ض الجزائ���ر" الت���ي 

"تستهدفها" هذه الزيارة.
أدل���ى غودجيل به���ذه التصريحات 
بع���د يوم من توقي���ع غانتس ووزير 
الدفاع المغربي عبد اللطيف الوديي 
على اتف���اق أمني في الرباط، يقضي 
بحص���ول المغرب على أس���لحة من 

»إسرائيل«.

مسؤول مغربي بارز يتحدث عن احتماالت الحرب مع الجزائر

عواصم/ االستقالل:
قالت منظمة الصحة العالمية يوم أمس: »إن فهم الس���اللة الجديدة لفيروس 

كورونا، التي اكتشفت في جنوب إفريقيا يحتاج إلى عدة أسابيع«.
وح���ذرت الصحة، م���ن التعجيل بف���رض قيود الس���فر المرتبط���ة بالمتحور 

)B.1.1.529(، الذي اكتشف مؤخرا في جنوب إفريقيا.
وقال المتحدث باسم المنظمة كريس���تيان ليندماير: »إنه يجري التحذير من 
تنفيذ إجراءات السفر، كما توصي منظمة الصحة أن تستمر الدول في تطبيق 

نظام المخاطر عند تنفيذ إجراءات السفر«.
وأضاف ليندماير: »يعمل الباحثون على تحديد مدى قابلية انتش���اره وكيف 

سيؤثر على العالجات واللقاحات«.

الصحة العالمية: فهم ساللة 
كورونا الجديدة يحتاج عدة أسابيع

عمان/ االستقالل:
دع���ت وزارة الخارجية األردنية يوم أمس، األردنيين المقيمين في إثيوبيا إلى 
مغادرة البالد ف���ي أقرب فرصة مطالبتهم بضرورة اخذ أقصى درجات الحيطة 

والحذر.
وقالت الوزارة في بيان لها: »نظرا لتطورات األوضاع الطارئة في أثيوبيا »تجدد 
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين األردنيين المتواجدين 
ف���ي أثيوبيا إلى توخ���ي أقصى درجات الحيطة والح���ذر، والعمل على مغادرة 

البالد بأقرب فرصة ممكنة«.
وأهابت الوزارة باألردنيين بعدم السفر إلى أثيوبيا خالل هذه الفترة.

األردن يدعو مواطنيه 
لمغادرة أثيوبيا بأقرب فرصة

واشنطن/ االستقالل:
هاجم عدُد من النواب األمريكيين أو ما يطلق عليهم "المشرعون الجمهوريون 
في الكونغرس" هجومًا شديدًا ضد النائبة الديمقراطية رشيدة طليب؛ بسبب 

تقديمها مشروع إغالق السجون الفيدرالية على مدى 10 سنوات.
واتهم المش���رعون الجمهوري���ون، النائبة طلي���ب بأنها ُتريد إطالق س���راح 
المغتصبين والقتلة والجهاديين من السجون والسماح لهم بدخول المجتمع، 
واصفين الطليب بأنها األكثر خطورة وتطرفًا ومعاداة ألمريكا في الكونغرس".

النائب الجمهوري مو بروكس قال: "إن عضوة فرقة "الس���كواد" االش���تراكية 
تس���عى إلى إطالق سراح كل مجرم من الس���جون الفيدرالية تحت اسم قانون 

"اإلصالح"، مضيفًا أن "األرواح على المحك".
ونشر السيناتور ليندس���ي غراهام تغريدة على تويتر قال فيها إن "االقتراح 
الراديكالي" من قبل طليب وبريس���لي س���يؤدي إلى ش���كل أمريكي من يوم 

الباستيل في فرنسا.
وكانت النائبة طليب قد قدمت مش���روع قانون مع زميلتها أيانا بريس���لي في 

العام الماضي من شأنه إغالق السجون الفيدرالية على مدى 10 سنوات.

موسكو/ االستقالل:
لقي 52 شخًصا مصرعهم في حادث وقع 
ف����ي منجم للفحم الحجري في س����يبيريا، 
وفق ما أعلنت الس����لطات الروس����ية، في 
كارث����ة جديدة في قطاع غالبًا ما يش����هد 

حوادث مشابهة.
وقال مص����در في أجه����زة الط����وارئ إّنه 
"وفقًا للمعلومات األولية، لم ينُج أحد في 
المنج����م. لقد قتل 52 ش����خصًا"، وفق ما 

نقلت عنه وكالة "تاس".
وأوردت الحصيل����ة نفس����ها وكالت����ا "ريا 
لألنب����اء،  و"إنترفاك����س"  نوفوس����تي" 

مش����يرتين إلى أّن القتلى يتوّزعون على 
46 عاماًل و6 مسعفين.

وكان����ت حصيل����ة أولي����ة أعلن����ت عنها 
الس����لطات في وقت سابق أفادت بمقتل 
14 ش����خصًا في الحادث، ه����م 11 عاماًل 

وثالثة مسعفين.
وُنقل إلى المستش����فى حوالي 40 عاماًل 

آخر كانوا في المنجم حين وقع الحادث.
ووفقًا لمكتب حاك����م المنطقة فإّن 285 
كانوا ف����ي المنجم لحظة وق����وع الحادث 

الذي لم تّتضح أسبابه في الحال.
وتواصلت عمليات البحث عن المفقودين 

ط����وال الصباح لكّنها ُعلق����ت بعد الظهر 
خشية وقوع انفجار.

ووقع الحادث في منجم ليستفياينايا في 
مدين����ة غراموتيينو بمنطق����ة كيميريفو 
حيث يتركز العديد من مناجم الفحم في 

سيبيريا.
وقالت السلطات إّنها تلّقت قرابة الساعة 
08:35 بالغ����ًا يفيد بتصاع����د الدخان من 

المنجم.
وأعلن محققون اس����تنادًا إل����ى معلومات 
أولية أّن "عددًا من العاملين تس����ّمموا من 

جّراء الدخان".

وقال مكت����ب الحاكم إّن فرق اإلس����عاف 
أنق����ذت الغالبي����ة العظم����ى م����ن هؤالء 
ال�285 شخصًا الذين كانوا داخل المنجم، 
لكّن 46 عاماًل ظل����وا عالقين تحت األرض 

وحاولت فرق إنقاذ عّدة الوصول إليهم.
وانقطع االتصال بأح����د فرق اإلنقاذ هذه 
وهو مك����ّون من س����ّتة أفراد، وم����ا لبثت 
السلطات أن قّررت تعليق عمليات اإلنقاذ 

خشية وقوع انفجار.
التي  الروس����ية"  التحقيق  "لجنة  وأعلنت 
تتوّلى القضايا الرئيس����ية في البالد أّنها 
فتحت تحقيقًا بتهم����ة "مخالفة معايير 

السالمة" في المنجم.
وفي المساء، أعلنت اللجنة توقيف مدير 
المنطقة  والمس����ؤول عن  ونائبه  المنجم 

التي وقع فيها الحادث.
الكرملين، ديمتري  وقال المتحدث باسم 
بيس����كوف، إن الرئيس فالديمير بوتين 
"يعّب����ر ع����ن تعازي����ه الح����اّرة" لعائالت 

الضحايا.
وغالبًا م����ا ترتبط الحوادث ف����ي المناجم 
في روس����يا بالتراخي ف����ي تطبيق قواعد 
الس����المة أو اإلدارة الس����يئة أو المعّدات 

القديمة من الحقبة السوفياتية.

نواب جمهوريون يهاجمون طليب بعد 
تقديمها مشروع إلغالق السجون الفيدرالية

بوتين: لم تكن هناك عمليات عسكرية كبيرة في قره باغ خالل عام

مقتــل 52 عامــال فــي حــادث بمنجــم للفحــم فــي سيبيريــا
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مدريد/االستقالل:
يس���عى ريال مدري���د إلى تعزيز صدارت���ه لجدول ترتيب 
الدوري اإلس���باني )الليجا( أمام إش���بيلية، في الوقت الذي 
سيحاول ريال سوس���يداد اس���تعادة الصدارة في ملعب 

إسبانيول.
كما سيسعى تش���افي هيرنانديز إلى تحقيق الفوز على 
فياري���ال على أرضه في ثالث ظه���ور له على مقعد المدير 

الفني لبرشلونة.
وتس���تأنف األندية اإلس���بانية الدوري المحلي في جولته 
ال15 بع���د انتهاء مباريات دوري أبط���ال أوروبا، ويعد ريال 
مدريد، الفريق اإلسباني الوحيد الذي حجز مكانه في دور ال� 

16، ويستأنف الدوري وهو في الصدارة.
ويتصدر الريال بقيادة المدرب اإليطالي كارلو أنش���يلوتي 
الترتي���ب ب���� 30 نقط���ة، بفارق نقط���ة واحدة ع���ن ريال 
سوسيداد، ونقطتين على إشبيلية و4 نقاط على أتلتيكو 
مدري���د؛ ويتبعهم���ا بيتيس وراي���و فايكانو ف���ي المراكز 
المؤهلة لل���دوري األوروبي، بينما يحتل برش���لونة المركز 

السابع بفارق 10 نقاط عن غريمه.
ويعود الفريق األبيض إلى س���انتياجو برنابيو، بعد رحلته 
إلى مولدوفا التي فاز فيها بثالثية نظيفة على ش���يريف 
تيراس���بول، لخوض مباراة كبيرة أمام إشبيلية، وذلك بعد 
أسبوع من الفوز العريض على غرناطة )1-4(، وهو ثالث فوز 

له على التوالي.
وس���يخوض الملكي لقاء جديدا مع مدرب إشبيلية، جولين 
لوبتيجي، الذي تنتابه حال���ة من القلق على بعض العبيه، 

مثل البرازيل���ي دييجو كارلوس، الذي لم يس���تطع إكمال 
مباراة فولفس���بورج، واألرجنتيني إري���ك الميال، الذي غاب 
عن هذه المواجهة، والجناح سوسو فرنانديز الذي تعرض 

إلصابة أمام أالفيس.
وسيخوض ريال سوسيداد، الذي تخلي عن الصدارة التي 
احتلها على مدار 5 جوالت، مباراة خارج أرضه أمام إسبانيول.
وفشل سوس���يداد في تحقيق الفوز بمباراته األخيرة في 

الدوري أمام فالنس���يا، التي انتهت بالتعادل دون أهداف. 
وس���يلعب الفريق، ال���ذي يقوده إيمانول ألجواس���يل، مع 

إسبانيول، الذي فاز في 4 من أصل 7 مباريات على أرضه.
وس���يتعين على أتلتيكو مدريد أن يتجاوز ليلته السوداء 
أمام ميالن وكذلك فوزه الباهت على أوساس���ونا في زيارته 

المقبلة إلى قادش.
ويري���د العبو ألفارو س���يرفيرا تحقيق فوزه���م األول على 

أرضهم واالبتع���اد عن المنطقة الحم���راء، خاصة بعد أن 
استقبلت شباكهم رباعية أمام خيتافي.

وفي المراكز المؤهلة للدوري األوروبي، س���يلعب بيتيس 
أم���ام ليفانت���ي؛ بعد أن حق���ق فريق التش���يلي مانويل 
بيليجرين���ي الفوز بثالثية نظيفة على إلتش���ي، النتيجة 
التي تسببت في إقالة المدرب فران إسكريبا؛ بينما يتذيل 
ليفانت���ي ترتيب الدوري اإلس���باني برصيد 7 نقاط من 7 

تعادالت.
وسيواجه فالنسيا منافسه رايو فايكانو، وذلك بعد تعادله 
مع ريال سوسيداد. وستحاول كتيبة أندوني إيراوال كسر 
النحس الذي يالزمهم على ملعب ميستايا، حيث خسروا 

14 من أصل 18 مباراة خاضوها على ذلك الملعب.
وس���يزور برش���لونة، الذي يبتعد عن رايو فايكانو بثالث 

نقاط، منافسه فياريال الذي يتقدم عليه بفارق 4 نقاط.
وس���يكون هذا اللقاء هو الثالث لتشافي هيرنانديز على 
دكة ب���دالء بلوجرانا، وذلك بعد أي���ام قليلة من خيبة أمل 

برشلونة أمام بنفيكا في دوري األبطال.
ويأمل رجال أوناي إيمري في فك عقدتهم في ملعبهم ال 
س���يراميكا أمام برشلونة، حيث أخفقوا في إلحاق الهزيمة 

ببرشلونة في آخر 12 مباراة.
وس���تنطلق الجولة اليوم بمباراة أتلتيك أمام غرناطة وسط 
غياب���ات في الفريقي���ن، فضال عن عقوبة م���درب الفريق 

األندلسي روبرت مورينو بعد طرده في مباراة ريال مدريد.
كما س���تقام أيضا مباراة أالفيس وس���يلتا فيج���و، ومباراة 

مايوركا وخيتافي.

الريال يستهدف تعزيز الصدارة.. وتشافي يتطلع لتكريس عقدة »ال سيراميكا«

مدريد/االستقالل:
كشف تقرير صحفي إس���باني، عن وجود 
عروض إنجليزية للفرنسي عثمان ديمبلي 
جناح برشلونة، للرحيل عن صفوف الفريق 

الكتالوني، خالل الفترة المقبلة.
وبحس���ب صحيف���ة »مون���دو ديبورتيفو« 
اإلس���بانية، فإنه عل���ى الرغم م���ن جهود 
تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة 
إلقناع ديمبل���ي بأنه س���يكون العبًا مهمًا 
للبارس���ا، ويمكن أن يصبح أفضل العب في 
العالم بمركزه، لكن يبدو أن أفكار الفرنسي 

ووكيله تتجه إلى مكان آخر.

وأضافت الصحيفة: »يحاول تشافي إقناع 
ديمبل���ي بالحديث عنه ف���ي اإلعالم جيدًا 
أو بالتح���دث معه بش���كل ش���خصي، كما 
تواصل اإلدارة التفاوض مع وكيله موس���ى 

سيسوكو«.
وأشارت إلى أن برش���لونة قدم عرضًا جذابًا 
إل���ى ديمبلي قدر اإلمكان في إطار القدرات 
لبرش���لونة، لكن الالعب  الحالي���ة  المادية 
ووكيله يعتبرونه عرضا غير كاٍف بالنسبة 

لهما.
وأك���دت أنه يب���دو من الصعب ج���ًدا على 
ديمبلي االس���تمرار في االرتباط ببرشلونة، 

نظًرا الهتم���ام مانشس���تر يونايتد الذي 
يضعه أحد أهم أهدافه، بجانب نيوكاسل 

الذي تقدم بعرض ضخم.
وعرض نيوكاسل على الفرنسي راتبًا سنويًا 
بقيم���ة 15 مليون ي���ورو، باإلضافة إلى 15 
مليون مكاف���أة توقيع ألنه س���ينضم في 

صفقة انتقال حر، بجانب عمولة وكيله.
ونوهت أن مس���تقبل ديمبلي يقترب كل 
يوم إل���ى الدوري اإلنجلي���زي الممتاز، لكن 
اليزال هناك متس���ع من الوقت أمام إدارة 
برش���لونة لتغيي���ر المس���ار والحفاظ على 

الفرنسي.

العروض اإلنجليزية تهدد مفاوضات برشلونة مع ديمبلي

القاهرة/االستقالل:
حدد االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« برئاس���ة الجنوب أفريقي 
باتريس موتس���يبي، موعد قرعة المرحلة النهائية، من التصفيات 

المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقرر أن تقام في قطر.
واتفق الكاف على إجراء قرعة المرحلة النهائية من التصفيات في 
26 يناي���ر/ كانون الثاني المقبل، على أن ُتقام مباريات اإلياب على 

مالعب الفرق صاحبة التصنيف األول.
ويتواجد في التصنيف األول منتخبات: الجزائر والسنغال والمغرب 
وتون���س ونيجيريا، وفي التصنيف الثاني تتواجد منتخبات: مصر 

والكونغو ومالي وغانا والكاميرون.
الجدير بالذكر أن مباريات المرحلة النهائية من تصفيات المونديال 
س���تقام في فترة التوق���ف الدولي المحدد لها ش���هر مارس/ آذار 

المقبل.
على جانب آخر، ربط الكاف موقفه من مقترح إقامة كأس العالم كل 
عامين برأي الفيفا. وأعلن الكاف أنه سيوافق على أي قرار سيصدر 
في المؤتم���ر العام الذي س���يقيمه الفيفا خالل الفت���رة المقبلة، 
لمناقشة هذا المقترح.وكانت المملكة العربية السعودية قد طرحت 
فكرة إقامة المونديال كل عامين، وهو االقتراح الذي أثار جدال واسعا 

في األشهر القليلة الماضية.

االتحاد األفريقي يعلن موعد قرعة 
لندن/االستقالل:الدور الفاصل المؤهل للمونديال

اعت���ذر هاري كين، مهاج���م توتنهام هوتس���بير لجماهير ناديه 
على الخس���ارة أمام مورا السلوفيني بنتيجة )1-2(، في بطولة دوري 

المؤتمر األوروبي.
 وصرح كين عبر قناة »بي تي سبورت« البريطانية: »لقد قاتلنا بروح 
عالية في الش���وط الثاني، وأدركنا التعادل، وكنا األقرب لتس���جيل 
هدف ثان، لكن اس���تقبل مرمانا هدفًا في الدقيقة األخيرة من خطأ 

ساذج«.
 وأض���اف المهاجم اإلنجليزي صاحب ال�28 عاًما: »نش���عر بالغضب 
وخيبة األمل، إنها خس���ارة غير مقبولة، ولكن المباراة كانت صعبة، 

ويجب أن نتعلم منها، لم ننجز المهمة«.
 وتابع: »المباريات األوروبي���ة التي تقام خارج ملعبنا دائما ما تكون 
صعبة، إذا لم ننجزها بالش���كل الصحيح، وهو ما حدث أمام الفريق 

السلوفيني الذي يستحق التحية واإلشادة«.
 واس���تطرد: »لقد تحسن مستوانا خالل المباراة، ولكن ذلك لم يكن 
كافيا، لقد س���جلوا في الثانية األخيرة، إنها خس���ارة مؤلمة، ونحن 

الالعبون نتحمل المسؤولية، ويجب أن ننفض الغبار عن أنفسنا«.
 وأت���م: »كنا المرش���حين للفوز بهذه المباراة، لكنن���ا ارتكبنا بعض 
األخطاء الساذجة، وعوقبنا عليها، وهذا ما يحدث في أوروبا.. ونعتذر 
للجماهير التي سافرت لمساندتنا في الملعب، وكذلك أنصارنا في 

إنجلترا«.

هاري كين يعتذر لجماهير توتنهام
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دجن، والتي تخللها إطالق قنابل الغاز السام 
إلى  بالمطاط،  المغل���ف  المعدني  والرصاص 
135 إصاب���ة بينه���م 4 صحفيي���ن  وقالت 
جمعي���ة اله���الل األحم���ر الفلس���طيني: إن 
حصيلة المواجه���ات في منطقة جبل صبيح 
في بيتا ارتفعت إلى 19 بالرصاص المعدني 
صحفي���ون،  بينه���م  بالمط���اط،  المغل���ف 
مش���يرة إلى تس���جيل 97 حالة اختناق بين 
الفلس���طينيين بالغاز المسيل للدموع الذي 

أطلقته قوات االحتالل صوبهم.
وش���هدت منطقة جبل صبيح ظهر الجمعة 
مواجهات عنيف���ة تخللها إطالق قنابل الغاز 

والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
وذك���رت مص���ادر محلية أن ق���وات االحتالل 
تعم���دت االعت���داء عل���ى الصحفيين خالل 
تغطيته���م لألحداث في جبل صبيح وإصابة 

صحفيين بالرصاص المعدني.
وأفادت بإصابة الصحفية نجالء زيتون بقنبلة 
غاز، وإصابة الصحفي بكر عبد الحق بالرصاص 
المعدن���ي المغل���ف بالمطاط ف���ي الكتف، 

إضافة إلى صحفيين آخرين باالختناق بالغاز 
المسيل للدموع.

وأح���رق الش���بان اإلط���ارات المطاطية ضمن 
أس���اليب إرباك جن���ود االحتالل وتش���تيت 
قناصته من اس���تهدافهم، وألقوا الزجاجات 

الحارقة والحجارة على الجنود.
وتنتظم في بلدة بيتا جنوب نابلس فعاليات 
يومية وأس���بوعية ضمن الخط���وات الهادفة 
إلى إزالة بؤرة “افيتار” االستيطانية المقامة 

على أراضي جبل صبيح.
وطّور الش���بان من أس���اليبهم ف���ي مقاومة 
االحتالل، وخاصة في فعاليات اإلرباك الليلي، 
آخرها تفجي���ر براميل صوتي���ة كبيرة قبالة 
المفرقعات  لالحت���الل، كما يطلق���ون  حاجز 
واأللعاب النارية باتجاه جنود االحتالل الذين 
الجاثمة على  االس���تيطانية  البؤرة  يحرسون 

قمة جبل صبيح.
ومنذ تلك األحداث ارتقى 8 شهداء وأصيب 
المئات واعتقل العش���رات ف���ي محاولة من 
االحتالل لوقف الفعاليات، وال سيما فعاليات 

اإلرباك الليلي.
بالتزامن مع ذلك، ينخرط ثوار بلدة بيت دجن 
إلى الش���رق من نابلس ف���ي فعاليات مماثلة 
للمطالبة بإزالة بؤرة اس���تيطانية أقيمت على 
أراض���ي البلدة وفتح الش���ارع الغربي المغلق 

منذ 15 عاًما.
وفي بلدة بي���ت دجن ش���رق نابلس، قمعت 
قوات االحتالل المس���يرة األسبوعية الرافضة 
للبؤرة االستيطانية، مما أدى إلصابة عشرات 
المواطنين باالختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل أطلقت 
األعيرة النارية، وقنابل الصوت والغاز المسيل 
للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، 

ما أدى الى إصابة نحو 17 منهم باالختناق.
وتقمع ق���وات االحتالل على مدار األس���ابيع 
المتتالية المس���يرة األس���بوعية التي تنظم 
في بيت دجن، وتدعو إليها اللجنة الش���عبية 
باالس���تيالء،  المهددة  األراضي  ع���ن  للدفاع 
وفصائل العمل الوطني، باتجاه األراضي التي 

يهددها االستيطان شرق القرية.

وفي قلقيلية أصي���ب 6 مواطنين بالرصاص 
والعش���رات  بالمطاط،  المغل���ف  المعدن���ي 
باالختناق بالغاز المسيل للدموع، يوم أمس، 
خالل قمع جيش االحتالل اإلسرائيلي مسيرة 

كفر قدوم األسبوعية شرق المدينة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل أطلقت 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل 
المش���اركين  الغاز والص���وت بكثاقة صوب 
في المس���يرة، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين 
بالرص���اص المعدن���ي المغل���ف بالمط���اط، 

والعشرات باالختناق.
وفي بيت لح���م أصيب عش���رات المواطنين 
باالختناق، مساء الجمعة، خالل مواجهات مع 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي في مخيم عايدة 

شمال بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت 
بين شبان وقوات االحتالل في محيط مسجد 
بالل بن رب���اح، أطلق خاللها جن���ود االحتالل 
قنابل الص���وت والغ���از، ما أدى إل���ى إصابة 
العشرات باالختناق، وجرى عالجهم ميدانًيا.

يذك���ر أن مخيم عايدة يتع���رض القتحامات 
مستمرة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

وفي الس���ياق ذاته، ش���ددت قوات االحتالل 
مس���اء امس من إجراءاتها بحق سكان البلدة 
القديم���ة وزوار المس���جد األقص���ى بمدينة 

القدس المحتلة.
وأفادت مصادر مقدس���ية، أن جنود االحتالل 
المتواجدين ف���ي منطقة باب العامود أوقفوا 
العش���رات من المواطنين وشرعوا بالتدقيق 

بهوياتهم واحتجازهم.
كان مواطن���ون وعقب انته���اء صالة الجمعة 
في المسجد األقصى المبارك رفعوا يافطات 
حملت صور الفدائيين الشهيدين فادي أبو 

شخيدم وعمر أبو عصب.
ورفع���ت صورة كبيرة للش���يخ أبو ش���خيدم 
والفتى أبو عصب في باحات األقصى، اللذين 

نفذا عمليتين فدائيتين في القدس.
واقتحمت ق���وات االحتالل باحات المس���جد 
الفدائيين وس���ط  وأزالت ص���ورة  األقص���ى 

تكبيرات المصلين.

غزة/ االستقالل:
أفادت لج���ان الصيادين في اتحاد لج���ان العمل الزراعي 
بقطاع غّزة، مساء الجمعة، بانقطاع االتصال بحسكة صيد 

في بحر مدينة غزة على متنها صياد ونجله.
وأوضحت اللجان في بياٍن مقتضٍب لها، أّن زوارق االحتالل 
الحربية اس���تهدفت قارًبا كبيًرا للصيد بشكٍل عنيف جًدا 
وأجبرته على ترك شباكه وكامل معداته الخاصة بالصيد 

على ُبعد 12 مياًل غرب منطقة وادي غزة.
من جهته، بّين الناشط والمختص في قطاع الصيد زكريا 
بك���ر في تصريح ل���ه، أن صيادين من س���كان مدينة غزة 
فقدا في عرض البحر، حيث دخ���ال المياه عبر قارب صيد، 
وكان المفترض أن يعودا إلى الميناء ظهر أمس على أبعد 
تقدي���ر، إال أنهم تفاجأوا بعدم خروجهم من المياه"، وهو 

ما دعا إلى القلق على مصيرهم.
وبّين أن هناك "خش���ية كبيرة م���ن أن زوارق االحتالل قد 
اعتقلتهم وصادرت مركب الصيد الخاص بهم، ال س���يما 
أن حركة الزوارق كانت امس نشطة ومكثفة في بحر غزة".

وأش���ار بكر، إلى أن لجان الصيادين سجل يوم أمس أربعة 
حوادث اعتداء من بحرية االحت���الل، منها اطالق نار على 
قوارب الصيادين في عرض البح���ر، وأخرى كانت محاولة 

اعتقال صياد.
وأكد بكر، أن اعتداءات االحتالل بحق الصيادين في عرض 
بحر غزة ش���هدت زيادة كبيرة خالل األي���ام الفائتة، وهو 
ينم على أن االحتالل لديه نية مبيته الس���تمرار تشديد 
عمليات الصيادين ومصادرة قواربهم كما أنها تأتي في 

إطار عملية التدمير الممنهج لقطاع الصيادين.
وتقوم بحرية االحتالل بش���كٍل يومي باستهداف مراكب 
الصيادين في بحر القطاع، األمر الذي أدى إلى استشهاد 
وجرح العشرات منهم على مدار األعوام الماضية، وتدمير 

قواربهم وُمصادرة معداتهم.
ويأتي ذلك ضمن سياس���ٍة ته���دف للتضييق أكثر على 
أهالي القطاع الُمحاصر، وتشديد قبضة الحصار المفروض 
عليه���م منذ أكثر من 15 عاًما، وُمحاربتهم حتى في لقمة 

العيش.

عواصم/ االستقالل:
دعا نش���طاء وصحافيون في فلسطين والعالم، يوم 
أم���س، إلى خفض تقييم موقع التواصل االجتماعي 
"فيس���بوك"، رًدا عل���ى قي���ام إدارة الموق���ع بحذف 
وتقييد ع���دة صفحات فلس���طينية تحظى بمئات 
اآلالف م���ن المتابعي���ن، خصوًصا بع���د تغطيتها 

لألحداث الميدانية األخيرة بالقدس.
وحث النش���طاء على خفض تقييم "فيس���بوك" عبر 
متاج���ر التس���وق في "غوغ���ل بالي" و"أبل س���تور"، 
للفت انتباه شركة فيس���بوك )ميتا( لغضب الشارع 
الفلس���طيني جراء سياس���تها الداعم���ة لالحتالل 

اإلسرائيلي.
وكان���ت حملة مماثل���ة انطلقت في ماي���و الماضي، 
وحققت تقدما ملموس���ا، بمش���اركة عشرات اآلالف 
م���ن رواد التواصل االجتماعي تضامًنا مع الش���عب 
الفلسطيني، إذ تراجع تقييم التطبيق الشهير إلى 

2.7 بعد أن كان تقييمه 4.6 من أصل 5 نجمات.
ويهدف الناش���طون إلى إنقاص تقييم "فيسبوك"، 
وبالتالي إزالت���ه من المتاج���ر اإللكترونية إذا وصل 

تقييمه إلى 1.1.
وتتواصل منذ مساء األربعاء عاصفة نشر الكترونية 

واسعة النطاق رفًضا لمحاربة "فيسبوك" الصفحات 
الفلس���طينية خصوصا المقدس���ية منها، خضوعا 

إلمالءات االحتالل اإلسرائيلي.
وتفاعل اآلالف م���ن صحفيين ونش���طاء ومؤثرين، 
فلسطينيين وعرب، مع هاشتاغ فيسبوك_يحجب_

 fbcensorsjerusalem#القدس باللغة العربي���ة، و
باللغة اإلنجليزية، وذلك عند الس���اعة الس���ابعة من 

مساء اليوم.
وشارك في الحملة أيًضا أطفال رفعوا الهاشتاغ في 

رحاب المسجد األقصى المبارك.
وغ���رد النش���طاء عبر حس���اباتهم في "فيس���بوك 
و"تويتر" ضد سياس���ة إدارة فيس���بوك، منتقدين 
تعّم���د حجبها الصفح���ات اإلخبارية الفلس���طينية 
لتغييب رواي���ة أصحاب األرض، ف���ي مقابل تركها 
آالف الصفحات الداعمة لالحتالل تنشط بال حسيب 

أو رقيب.
وأش���اروا إلى أنه���ا توغل في حربها ض���د المحتوى 
الفلس���طيني، مستندين إلى ما كش���فه موقع "ذي 
انترس���يبت" بأن فيس���بوك لديه قوائم سرية يتم 
تفعيلها بشكل تلقائي لحظر الرواية الفلسطينية.

وأبدى خطي���ب المس���جد األقصى الش���يخ عكرمة 

صبري أس���فه بأن تقوم فيسبوك بحجب الصفحات 
اإلخبارية الفلسطينية كون ذلك يتعارض مع حرية 
ال���رأي والتعبير ويأت���ي في إط���ار التحيز لالحتالل 

اإلسرائيلي.
وق���ال الش���يخ صب���ري، إن إدارة فيس ب���وك ملزمة 
ب���أن تك���ون محايدة، وأن تفس���ح المج���ال للجميع 
لبيان وجهة نظرهم، مضيفا أن فيس���بوك معرضة 
للمس���اءلة القانونية لتمييزها بين وسيلة إعالمية 

وأخرى.
وبحسب نش���طاء، فإن عام 2021 يعتبر األسوأ على 
صعيد محاربة المحتوى الفلس���طيني، مشيرين إلى 
أن أكثر من 600 انتهاك على فيس���بوك من بينها 
أكث���ر من 200 طال���ت صفحات إعالمية وحس���ابات 

لصحفيين.
وخالل ع���ام 2020، جرى توثيق 1200 انتهاك بحق 
المحتوى الرقمي الفلسطيني على شبكات التواصل 

االجتماعي.
وف���ي 2018، أعلن���ت وزارة القضاء اإلس���رائيلية أن 
إدارة “فيسبوك” استجابت عام 2017 لنحو 85 في 
المئة من طلبات كيان االحتالل، إلزالة وحظر وتقديم 

بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني على الموقع.

دعوات إلى خفض تقييم »فيسبوك« لوقف محاربة المحتوى الفلسطيني

القدس المحتلة/ االستقالل:
نظم نش���طاء من أجل األس���رى، يوم الجمعة، وقفة تضامنية 
مه األس���رى المضربين عن الطعام، رفًض���ا العتقالهم االداري 
أمام مقر مكتب األمم المتحدة في حي الش���يخ جراح بالقدس 

المحتلة.
ورفع المشاركون صوًرا لألس���يرين المضربين عن الطعام لؤي 
األشقر وهشام ابو هواش، ورددوا شعارات عدة منها » الحرية 
لألسيرين المضربين عن الطعام األشقر وأبو هوش« و »الحرية 

لجميع األسيرات« و »نعم للجوع ال للركوع«.
وقال الناشط السياسي بالقدس نضال عبود »نحن موجودين 
أمام مقر األمم المتحدة بالش���يخ جراح إليصال صوت األسرى 

المضربين عن الطعام في سجون االحتالل«.
وأضاف »نطالب من كل الجهات الرسمية والدولية والقانونية 
أن يقفوا ألج���ل األس���رى، ألن قانون االعتق���ال اإلداري الذي 
يفرضه االحتالل ضد ش���عبنا الفلس���طيني هو قانون مخالف 

لجميع القوانين العالمية«.
كما طالب عبود القيادة الفلس���طينية بالتدخل العاجل إلنقاذ 

حياة األسرى المضربين.

وقفة تضامنية مع األسرى 
المضربين بالقدس

غزة/ االستقالل:
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني )حشد( 
األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة بالكف عن ممارسة 
االعتقال التعس���في والسياس���ي بحق المواطنين على خلفية 

االنتماء السياسي.
وأكدت "حش���د" في بيان صحفي وصل االستقالل نسخة منه، 
أنها تتابع بقلق واس���تنكار ش���ديدين إق���دام األجهزة األمنية 
بالضف���ة الغربية، على مدار األيام الماضية القليلة ش���ن حملة 

اعتقاالت تعسفية وسياسية طالت العديد من الموطنين.
وطالبت بضرورة اإلفراج الفوري عن جميع األشخاص الموقوفين 

على خلفية ممارستهم لحقهم في االنتماء السياسي
وعبرت "حش���د" عن قلقها الستمرار حمالت االعتقال التعسفي 
والسياسي، "كما تخشي من تعرض المعتقلين لسوء المعاملة 
وانته���اك حقوقه���م، ونش���دد عل���ى أن االعتقال السياس���ي 
والتعسفي يشكالن انتهاكًا للمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان 
والقانون الفلسطيني، ونخشى من أن تكرار االعتقاالت واالعتداء 
على مسيرات استقبال األسرى المحررين وغيرها من انتهاكات 

للحريات العامة قد يعرض الس���لم األهلي والمجتمعي وسيادة 
القانون للخطر".

ودع���ت الهيئ���ة الحقوقي���ة باإلف���راج الفوري ع���ن جميع 
األش���خاص الموقوفي���ن على خلفية ممارس���تهم لحقهم 
في االنتماء السياس���ي، انسجامًا مع ما استقر عليه القانون 
الفلس���طيني، والتزام���ات دولة فلس���طين باحترام حقوق 
مواطنيها بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الدولية 

لحقوق اإلنسان.
وطالبت "حش���د" األجهزة األمنية والشرطية في الضفة الغربية 
بالكف ع���ن ممارس���ة االعتقال واالنتق���ام السياس���ي، داعيًة 
للتحقيق الفوري والش���فاف في كل أش���كال التعدي والتغول 
على حقوق المواطنين ووقف االعتداء على مس���يرات استقبال 
األس���ري المحرري���ن والحري���ات العام���ة، بما يقود لمحاس���بة 

مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقباًل.
وقال���ت "إنن���ا نج���دد دعوتنا للحكوم���ة الفلس���طينية إلصدار 
تعليماتها الواضح���ة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام 

حقوق اإلنسان في سياق تعاملها مع المواطنين".

اتحاد لجان الصيادين: فقدان االتصال 
بحسكة صيد على متنها صّياد ونجله

»حشد« تطالب األجهزة األمنية بالضفة 
بالكف عن ممارسة االعتقال السياسي

ع�صرات الإ�صابات ..
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القاهرة/ االستقالل:
تقدمت النائبة هالة أبو الس���عد، عضو مجلس النواب المصري، بمشروع قانون 
جديد للمستش���ار حنف���ي جبالي رئيس مجل���س النواب، يتي���ح حبس الزوج 
والمأذون في حال عدم إبالغ الزوجة األولى. مش���يرة إلى أن بعض األزواج تزوجوا 

بدون علم الزوجة األولى خالل الفترة األخيرة.
وأكدت النائبة أبوالسعد، أنها اطلعت على القوانين الخاصة بتلك الحالة، وكان 
أبرزهم قانون 129 الذي س���بق تعديله مرتين، مضيفة أن تعديل القانون عام 
2005 أوجب على الزوج اإلقرار في وثيقة الزواج بحالته االجتماعية وبيان اس���م 
الزوجات الالتي في عصمته ومحل إقامتهن لكنه لم يوجد به نص لعقاب الزوج 

حال عدم إبالغه الزوجة األولى.
وأشارت إلى أن بعض األزواج تحايلوا على القانون بمساعدة بعض المأذونين من 

خالل وضع أي عنوان للزوجة األولى أو إغفال اسمها.
وأك���دت ضرورة إبالغ الزوج زوجته األولى قب���ل التوجه إلى المأذون، مضيفة أنه 
ح���ال عدم إبالغ الزوج فإنه يجب على الم���أذون إخطار الزوجة األولى بكل الطرق 
الحديث���ة. ولفتت إلى وضع عقاب للزوج والم���أذون في القانون حال عدم إخطار 
الزوجة األولى، موضحة أن الزوج ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن س���نة وال تزيد 

على 3 سنوات بينما المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

مصر.. الحبس للزوج والمأذون في 
حال عدم إخطار الزوجة األولى

لندن/ االستقالل:
رفع����ت ش����ابة بريطانية دع����وة قضائي����ة ضد طبيب 
والدتها لسبب أغرب مما تتوقع، حيث ادعت أنه السبب 

بوالدتها التي لم يكن من المفترض أن تحدث.
وفي التفاصي����ل تقاضي إيفي تومبيس )20 عامًا( من 
س����كيغنيس، لينكولنش����اير، الطبيب العام لوالدتها 
مطالب����ة بتعويض بالماليين ع����ن األضرار التي لحقت 
بها، وقالت إن والدتها لم تكن لتحدث لوال الخطأ الذي 

وقع فيه الطبيب.
وول����دت إيف����ي وه����ي تعاني م����ن مرض السنس����نة 
المش����قوقة، وهي حالة يفش����ل فيها العمود الفقري 

والحبل الشوكي للجنين في التطور في الرحم.
ما يتس����بب في فجوة في العمود الفق����ري، ما جعلها 
تقضي بع����ض أيامها موصولة باألنابيب على مدار 24 

ساعة في اليوم.
وتقول إيفي إن الدكتور فيليب ميتش����ل مسؤول عن 
الحمل الخاطئ، بعد أن فشل في نصح والدتها، كارولين 

تومبس، بتناول المكمالت الحيوية قبل الحمل.

وتؤك����د إيفي أن طبي����ب والدتها ل����و نصحها بتناول 
مكمالت حمض الفوليك لتقليل فرصة إصابة جنينها 
بالسنسنة المشقوقة لما كانت والدتها قد حملت ولم 

تكن قد ولدت في األصل.
واستمعت المحكمة العليا كيف ذهبت السيدة 
تومبي����س البالغ����ة م����ن العم����ر 50 عاًم����ا لزيارة 
الدكتور ميتش����ل في عيادة هاوثورن الطبية في 
سكيغنيس لش����رح خططها بشأن إنجاب طفلها 
األول في فبراير عام 2001 ، وأخبرت محامية إيف، 
س����وزان رودواي كيو س����ي، المحكمة كيف كانت 
الس����يدة تومبيس حريصة على تكوين أسرة بعد 

أن فقدت والديها.
ولكن على الرغم من مناقش����ة حم����ض الفوليك خالل 
االستش����ارة، تصر الس����يدة تومبيس على أن الدكتور 
ميتشل لم يخبرها بأهميته في الوقاية من السنسنة 

المشقوقة.
وتقول السيدة رودواي إنه لو تم نصح السيدة تومبس 
بشكل كاٍف من قبل طبيبها العام، لما كانت ستمضي 

في حملها على عجل كما فعلت، ولو تم تأجيل حملها، 
لكانت أنجبت طفاًل طبيعيًا وصحيًا””.

لكن الدكتور ميتشل نفى جميع االدعاءات، حيث أصر 
محامي����ه، ماي����كل دي نافارو، على أن����ه قدم “نصيحة 
معقول����ة” ح����ول الرغبة ف����ي تناول مكم����الت حمض 
الفوليك، وكان من ممارسته الشائعة أن يخبر األمهات 
بضرورة تناول 400 ميكروغرام خالل األش����هر الثالثة 

األولى من الحمل.
ويدعي أنه كان من المؤكد أنه كان سينصح األم باتباع 
نظ����ام غذائي جيد مع مس����تويات جي����دة من حمض 

الفوليك، ونفى القول بأن المكمالت ليست ضرورية.
واس����تمعت المحكمة إلى أن ق����درة إيفي على الحركة 
مح����دودة للغاية، وس����تحتاج إلى كرس����ي متحرك مع 
تقدمها في السن، بينما تعاني من مشاكل في األمعاء 

والمثانة.
وعلى الرغم من ظروفها، ال تزال إيفي تعلم األطفال عن 
األمراض غير المرئية وتعم����ل في جامعة نوتنغهام، 

بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

»ألنه السبب في والدتها«.. بريطانية تقاضي طبيب والدتها وتطالب بتعويض

نيودلهي/ االستقالل:
ش���ّيد معلم هندي منزاًل لزوجته، أخيرًا، هو نس���خة طبق األصل من »تاج محل« 

الشهير، قائاًل إن منزلهما الجديد هو »رمز لحبه« لها.
و قام المعلم، أناند براكاش شوكس���ي، في والية ماديا برادش، والبالغ من العمر 
52 عامًا، ببناء منزل رخامي فاخر أبيض اللون وأهداه لزوجته المعلمة، مانجوشا، 

البالغة 48 عامًا، وفقًا لموقع »سياست« الهندي.
وكان الرجل يخطط في األصل لبناء مبنى بارتفاع 80 قدمًا، ولكنه ألغى مخططه 
بعد أن رفضت الس���لطات منحه التراخيص المطلوب���ة لبناء مثل هذا الهيكل، 
»تاج محل« في أكرا  فواصل تشييد المنزل على أس���اس الهندسة المعمارية ل�

بأوتار برادش بالهند.
ويش���غل المبنى المشيد مساحة 60 مترًا مربعًا، ويمتاز بقبة رئيسية ارتفاعها 
29 قدم���ًا، ويضم غرفتي نوم من طابقين ومطبخًا ومكتب���ة وغرفة للتأمل، وقد 

استغرق بناؤه أكثر من ثالث سنوات.
ويعتقد شوكس���ي المقيم في مدينة برهان بور في والية ماديا براديش وسط 

الهند اآلن أن منزله المهيب سيصبح وجهة جذب رئيسية للسياح.

هندي يهدي زوجته منزال 
نسخة طبق األصل من تاج محل

القاهرة/ االستقالل: 
لم يتوقع شاب عش���ريني نهايته بطريقة مأساوية بعد سرقته حقيبة إحدى 

السيدات، سقط من الطابق 11 من أحد المباني أثناء محاولته الهروب.
وفي التفاصيل، ورد بالغ لمفتش مباحث قطاع أكتوبر يفيد بسقوط شخص من 
علو بالحي ال�11، وتوصلت التحريات، إلى س���قوط شاب يبلغ من العمر 23 عاًما 
من منطقة المحلة بالغربية، كما تبين إصابته بكسور فى أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين بالتحريات أنه لص وسرق وخطف حقيبة إحدى السيدات، التى استغاثت باألهالي، فالحقوه 
ما اضطره للدخول إلى إحدى العقارات محاواًل الهروب بالقفز من الس���طح، لكنه س���قط أرضًا، وجرى 

نقله إلى المستشفى وتوفي، وجرى اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال الواقعة.

واشنطن/ االستقالل:
تمكنت عروس أمريكية من تدارك غياب زوجها في 

ليلة زفافهما بطريقة طريفة.
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “ديلي ميل” 
البريطاني���ة، الخميس أن العري���س غانون كارماير 
كان يتأهب للمشاركة في حفل زفافه، لكنه أصيب 
بتس���مم ش���ديد نتيجة تناوله طعاما فاسدًا، مما 

استدعى نقله إلى المستشفى وغيابه عن الحفل.
لتتدارك العروس كريس���تين كارماير األمر بطريقة 
ظريفة حيث قامت بالرقص مع مانيكان عليه صورة 

عريسها.
وش���اركت قاعة أفراح في مدينة يونغسفيل بوالية 
نورث كارولينا األميركية شريط فيديو على تطبيق 
“تيك توك” للفيديوه���ات القصيرة، ظهرت فيه 

الع���روس مرتدية زيه���ا األبي���ض، وكانت ترقص 
مع مانيكان )مجس���م عرض المالب���س( وحّل جهاز 
“آي ب���اد” مكان رأس المجس���م وكانت عليه صورة 

العريس الغائب.
وكتبت القاعة تعليقا على الفيديو: “عندما يمرض 
العريس فج���أة وينقل إلى المستش���فى في يوم 

زفافه”.

استعاضت عنه بـ”مانيكان”.. عروس تتدارك غياب عريسها بطريقة طريفة

بغداد/ االستقالل:
نجح العراقي، إبراهيم صادق، بدخول موس���وعة "غينيس" لألرقام القياس���ية، 
بع���د أن قام بموازن���ة 18 بيضة على ظاهر يده اليس���رى ليع���ادل بذلك رقمًا 
قياسيًا مس���جاًل باسم البريطاني جاك هاريس. ونشرت صفحة "غينيس" على 
"إنس���تغرام" مقطع فيديو للش���اب العراقي كتب علي���ه: أكثر عدد من البيض 

المتوازن على ظاهر الكف، 18، من قبل إبراهيم صادق )العراق(.
وتشترط "غينيس" لألرقام القياسية أن ال تستند اليد على أي شيء خالل مراحل 
المحاولة، وأن تس���تقل اليد بش���كل كامل عند االنتهاء من وضع البيض لمدة 

خمس ثواٍن على األقل ليتم احتساب المحاولة بكونها ناجحة.

كاليفورنيا/ االستقالل:
اقتحم دب ضخم أحد المتاجر الش���هيرة في كاليفورني���ا وأثار حالة من الرعب 

الشديد.
وكان الدب هادئا لدرجة أنه عقم يديه ووجهه ضد فيروس كورونا قبل الخروج.

وقام الدب بفتح الباب وأدخل جسده الضخم من باب المتجر، حيث يمكن سماع 
أص���وات الموظفة وصرخاتها في محاولة إلخراجه، لكنه تابع تفقده المكان غير 

مكترث بكل تلك الصرخات. عراقي يدخل موسوعة غينيس بأكثر 
كمية بيض محمولة في يد واحدة

دب يقتحم متجرًا ويعقم 
يديه ووجهه من كورونا

االستقالل/ وكاالت:
س���جلت كاميرات المراقبة لقطات مروعة القتحام موجة من المياه الحمراء منزل 

مواطن برازيلي األسبوع الماضي.
وتمكن البرازيلي رومولو دو كارمو البالغ من العمر 37 عامًا من الفرار من الش���رفة 

قبل ثوان من سحقه بموجة عنيفة من الطين دمرت كل شيء في طريقها.

حاول الهرب من جريمته فلقي 
موجة مياه حمراء تقتحم منزل مصرعه بالسقوط من الطابق الـ11

شخص برازيلي وهذا مصيره 


