
غزة/ دعاء الحطاب: 
أكد مختصان في شؤون القدس أن حمالت االستهداف المتواصلة التي تشنها 

قوات االحتالل االس���رائيلي على مخيم ش���عفاط بمدينة القدس 
المحتلة، تأتي في س���ياق خطة اسرائيلية ممنهجة  الستهداف 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادق مجلس مستوطنات وس���ط الضفة الغربية "بنيامين" على ميزانية 

الع���ام الحال���ي 2020 والت���ي بلغ���ت مئ���ات الماليي���ن من 
الشواكل. وذكر مجلس مستوطنات وسط الضفة الذي يضم 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت الش���رطة اإلس���رائيلية مس���اء أمس الجمع���ة العثور 
على بالونات مرتبطة بجس���م متفجر على ساحل أسدود، تم 

إطالقها من قطاع غزة.
وذكرت صحيفة »هآرتس« العبرية أنه جرى اس���تدعاء خبراء 
المتفجرات وقاموا بإبطال مفعول العبوة المرتبطة بالبالونات.

وأش���ارت ش���رطة االحتالل، أّن البالونات تحمل عبوة ناسفة 

كبيرة وسقطت بالقرب من أحد المتنزهات بأسدو، وعسقالن.
وأك���د موقع »حدش���وت حموت« أن  دوي انفجارات س���معت 
في مدينة س���ديروت وغالف غزة ناجم���ة عن إطالق »بالونات 
مفخخة« من القطاع. وهاجم الجيش اإلس���رائيلي الليلة قبل 
الماضية ما قال إنها منشأة تحت األرض تابعة للمقاومة في 
قطاع غزة، رًدا على العثور على بالونات يش���تبه بأنها مفخخة 

في منطقة قريبة من غزة.

االحتالل يزعم سقوط بالونات 
مفخخة في أسدود و »غالف غزة«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحمت قوات كبيرة من ش���رطة االحتالل باحات 
المس���جد األقص���ى المب���ارك بعد ص���الة الفجر، 
أمس الجمع���ة، واعتدت بوحش���ية على المصلين 

الفلس���طينيين لدى خروجهم من المس���جد، في 
محاول���ة إلخالء المس���جد من المصلي���ن. وأغلقت 
قوات االحتالل طريق باب األس���باط لمنع المصلين 
م���ن الوصول إلى المس���جد، ومنعت المبعدين عن 

المسجد من أداء الصالة على أبوابه. ومع ذلك، توافد 
آالف المصلين، في حملة النفير إلى المس���جدين 

م���ن مختلف مدن الضف���ة الغربية 
والق���دس. وقال ش���هود عيان: إن 

خطيب األقصى لـ »االستقالل«: إجراءات 
قلقيلية/ االستقالل: االحتالل بالمسجد تهدف للسيطرة عليه

أصي���ب 13 مواطنا بجراح بعد ظه���ر أمس الجمعة 
بمواجهات مع االحتالل اإلس���رائيلي في كفر قدوم 

قرب قلقيلي���ة بالضف���ة الغربية المحتل���ة. وأفاد 
الهالل األحمر الفلس���طيني ف���ي بيان مقتضب له 
أن "طواقمه تعاملت م���ع 13 إصابة منهم 3 مطاط 

و10 غ���از تم عالجهم ميدانًيا". وتندلع المواجهات 
في كفر قدوم بش���كل أسبوعي عقب 
مس���يرة تخرج كل يوم جمعة تنديدًا 

13 إصابة بمواجهات مع االحتالل في كفر قدوم قرب قلقيلية

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األس���ير، إن اتفاقًا مبدئيًا جرى بين األس���رى في 
معتقل "عوفر" وإدارة سجون االحتالل، يتضمن نقل اثنين 
من ممثلي األس���رى األطفال من "عوف���ر" إلى "الدامون" في 

أقص���ى حد إلى يوم غ���ٍد األحد. وأضاف الن���ادي في بيان 
له، أمس الجمعة، أنه وخالل أس���بوع س���يتم تجهيز غرفة 

للممثلين بحي���ث يتواجدون م���ع األطفال 
األسرى كما كان قائمًا في سجن "عوفر".

نادي األسير: اتفاق مبدئي بين أسرى عوفر وإدارة سجون االحتالل

القدس المحتلة – غّزة/ قاسم األغا:
حذر رئيس الهيئة اإلس���المية العليا، خطيب المس���جد األقصى الشيخ عكرمة 

صبري، من تصاع���د انتهاكات االحتالل ضد المس���جد المبارك، 
والمرابطين فيه. وقال صبري لصحيفة »االستقالل«، أمس الجمعة: 

الفصائل: قمع االحتالل لرواد األقصى 
سلوك عدواني متواصل وحرب حقيقية

غزة/ االستقالل: 
أدان���ت الفصائ���ل الفلس���طينية ووزارة الخارجي���ة، اقتحام ق���وات االحتالل 

اإلسرائيلي المسجد األقصى المبارك فجر أمس، وقمع المصلين 
بعد أدائه���م صالة الفجر. وأش���اد القيادي ف���ي حركة الجهاد 

»شعفاط«.. عندما يقاوم
 المخيم النتزاع الحياة!

االحتالل يعتدي على المصلين باألقصى ويوقع 
إصابات ويجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا

نصف مليار شيكل ميزانية 
مستوطنات وسط الضفة للعام 2020

مسيرة في عمان رفضًا 
التفاقية الغاز مع االحتالل

الخضري: انعدام األمن الغذائي يطال 
أكثر من 70 % من األسر في غزة

عمان/ االستقالل: 
جدد المئات في مس����يرة انطلقت من أمام المس����جد الحس����يني، وسط 
العاصمة عمان تنديدهم باتفاقية الغاز اإلس����رائيلي الذي بدأ يصل إلى 

وقفة حاشدة إسنادًا لصمود 
القدس والعيسوية وتنديدًا 

باعتداءات االحتالل

ناشط  مقدسي: أعداد 
مصلي الفجر بالمسجد 
األقصى أغاظت االحتالل

ديخرت: يجب 
التعامل مع البالونات 
املطلقة من غزة على 

اأنها »هجوم«
القدس المحتلة/ االستقالل: 

دعا نائ���ب وزير جيش االحتالل 
الصهيون���ي أفي ديخت���ر، إلى 
التعامل مع "البالونات المفخخة" 

من  تطل���ق  الت���ي 
نح���و  ة  غز ع  03قطا

) APA images (        ملو�جهات بني �ل�شبان وقو�ت �الحتالل يف كفر قدوم قرب قلقيلية �أم�س�
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القدس المحتلة – غّزة/ قاسم األغا:
ر رئيس الهيئة اإلســـامية العليا،  حذَّ
خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة 
صبري، من تصاعد انتهاكات االحتال 

ضد المسجد المبارك، والمرابطين فيه.
"االســـتقال"،  لصحيفة  وقال صبـــري 
أمس الجُمعة: "إن كل إجراءات االحتال 
البغيض بالمسجد األقصى تصّب لجهة 
الهيمنة والسيطرة عليه، وتغيير الواقع 

التاريخي فيه".
وأضاف: "نحن ُندرك تماًما تلك المطامع 
والمخططـــات االحتالّية، ومـــا علينا إاّل 
أن نحشـــد المصّلين؛ إلعمـــار األقصى، 

والدفاع عنه".
وأشار إلى أن مشـــاركة آالف المصّلين 
فـــي أداء صـــاة فجر الجمعـــة، بمثابة 
رســـالة واضحة لاحتـــال، أن إجراءاته 
ومحاوالتـــه للســـيطرة على المســـجد 
ا  ـــا ومكانّيً المبـــارك، وتقســـيمه زمانّيً

ستبوء بالفشل.
المقدســـيون  "المرابطون  وأضاف: 
هم الدرع الحامـــي والنبض القائم 
باألقصى"، الفًتـــا إلى أن صمودهم 
مخّططـــات  أفشـــل  األســـطوري 
االحتال ومستوطنيه، عبر خوضهم 
سلســـلة من الهّبات واالنتفاضات 

الشعبّية.  
وجـــاءت المشـــاركة الواســـعة من 
المصّلين في أداء الصاة باألقصى 
تلبية لدعوة حملة "الفجر العظيم" 

لألسبوع الثاني على التوالي.
إاّل أن قوات االحتال وبعيد انتهاء 

الصاة، اقتحمت ســـاحات المسجد 
وحشـــّي  بشـــكل  واعتدت  األقصـــى، 
علـــى المصّلين، مســـتخدمة الرصاص 
المعدنّي المغلّف بالمطاط، والهراوات؛ 

ما أدى إلى إصابة عدد منهم.
وأفـــاد شـــهود عيان بـــأن )7( مصلين 

على األقل أصيبـــوا باألعيرة المطاطية، 
وآخرين برضوض وكدمات؛ جراء االعتداء 
"الوحشـــي" من قـــوات االحتال، خال 
محاوالتها تفريغ المسجد وساحاته من 

المصّلين.
كما اعتقلت قوات االحتال مصلًيا أثناء 

خروجه من إحدى بوابات المسجد 
عليه  االعتـــداء  بعـــد  األقصـــى، 
بحســـب شهود  المبرح.  بالضرب 

العيان.
ودَعـــا خطيب المســـجد األقصى 
صاحبة  لكونها  األردنّية  المملكة 
الوصاية على األقصى والمقّدسات 
إلى  المحتّلـــة،  القـــدس  بمدينة 
مزيد من المتابعـــات واالتصاالت 

السياسية والدبلوماسية".
العربيـــة  الـــدول  طاَلـــب  كمـــا 
واإلســـامية لحمايـــة المســـجد 
اعتـــداءات االحتال،  المبارك من 
ومـــؤازرة المقدســـيين، كونه ملكًا 

للمسلمين كاّفة.
فـــي الســـياق ذاتـــه، وصفـــت حركة 
المقاومـــة اإلســـامية )حمـــاس( أبناء 
شعبنا المشاركين والملّبين لنداء "صاة 
الفجر العظيم" في المسجد األقصى بـ 

"شرارة األمل".
وقال عضو المكتب السياســـي للحركة 
حســـام بـــدران: "إن الجمـــوع المباركة 
التي شـــاركت في المسجدين األقصى 
ومســـاجد  )بالخليـــل(  اإلبراهيمـــي 
فلســـطين عاّمة، ما هي إالَّ شرارة األمل 

بالنصر والتحرير". 
بـــدران وفـــي تصريح صحفـــّي وصل 
"االســـتقال"، أّكـــد على أن المســـجد 
األقصـــى بأروقته وســـاحاته كاّفة خط 
أحمر، لن نسمح المســـاس بقدسيته"، 
مضيًفـــا أن "هـــذه أيًضا رســـالة تلك 
الجموع لقادة العدو الجبناء الذين دفعوا 

الشرطة لاعتداء على المصلين".
السياســـي  المكتـــب  د عضـــو  وشـــدَّ
لـ"حماس" علـــى ضرورة "انخـــراط أبناء 
أمتنـــا العربيـــة واإلســـامية في دعم 
األقصـــى والمرابطين، وصـــّد محاوالت 

االحتال تهويد وتدنيس المقّدسات.

»المرابطون درعه الحامي ونبضه القائم«

خطيب األقصى لـ »االستقالل«: إجراءات االحتالل بالمسجد تهدف للسيطرة عليه

القدس المحتلة – بيت لحم/ االستقال: 
اعتقلت قوات االحتال  أمس الجمعة عدًدا من الشـــبان بمحيط 

المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وأفاد مراسلنا باعتقال االحتال الشابين منير الباسطي ومحمد أبو 

شوشة من خارج بابي حطة واألسباط.
وقال محامـــي مركز معلومات وادي حلوة، "إن من بين المعتقلين 
من أبواب األقصى امس أيًضا: منصور الطويل، وجهاد الشـــلبي، 
وخالد الشلبي، وقصي محمد، وحولوا إلى مركز التوقيف "القشلة".

فيما اعتقلـــت قوات االحتال فجر أمس الشـــاب محمد جبارين، 
وأفرجت عنه بشـــرط اإلبعاد عن األقصى لمدة أســـبوع والحضور 

مجدًدا للتحقيق بعد انتهاء فترة اإلبعاد.

وأبعـــدت قوات االحتال أول أمس الشـــاب يعقـــوب الدباغ عن 
األقصى لمدة 5 أشـــهر، والشاب أحمد درباس وسامي فتيحة عن 

األقصى لمدة أسبوع.
كما اعتقلت قوات االحتال  ثاثة شبان بينهم أسير محرر، فجر 

امس الجمعة، من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.
وأفاد شـــهود عيان،  بأن قوات االحتال اعتقلت، األســـير المحرر 
رمزي محمـــد الهريمي )22 عاما(، من شـــارع الصـــف، وعبد الله 

إبراهيم جواريش )20 عاما( من جبل المالح وسط بيت لحم،.
وفي الســـياق ذاته اعتقلت قوات االحتال، زيد محمد الهريمي 
)27 عامـــا( من قرية أبو انجيم شـــرقا، بعد دهـــم منازل ذويهم 

وتفتيشها.

قلقيلية/ االستقال: 
أصيـــب 13 مواطنا بجـــراح بعد 
بمواجهات  الجمعـــة  ظهر أمس 
مـــع االحتـــال اإلســـرائيلي في 
كفر قدوم قرب قلقيلية بالضفة 

الغربية المحتلة.
وأفاد الهال األحمر الفلسطيني 
في بيان مقتضب له أن "طواقمه 
تعاملـــت مـــع 13 إصابـــة منهم 
3 مطـــاط و10 غاز تـــم عاجهم 

ميدانًيا".
وتندلـــع المواجهـــات فـــي كفر 
قـــدوم بشـــكل أســـبوعي عقب 
يـــوم جمعة  مســـيرة تخرج كل 
االحتـــال  بإجـــراءات  تنديـــدا 
األراضي  على  للسيطرة  ومساعي 

الفلسطينية.

13 إصابة بمواجهات مع االحتالل في كفر قدوم قرب قلقيلية

القدس المحتلة/ االستقال: 
تســـببت أعـــداد مصلي فجـــر امـــس الجمعة بإغاظـــة االحتال 
اإلسرائيلي، والذي قرر االنتقام باالعتداء المباشر على المصلين. 

وحول تفاصيل ما جرى فجرا في المســـجد األقصى، ذكر الناشط 
الفلســـطيني فخري أبو دياب، الذي حضر صـــاة الفجر، أنه بعد 
»انقضاء الصاة، بدأت مســـيرات داخل باحات المسجد األقصى 

أطلق خالها المصلون التكبيرات والهتافات الوطنية«.
وأشار -في تصريحات صحفية- إلى أن »توافد هذه األعداد الكبيرة 
من المصلين أغاظ االحتال الذي يعمل على تفريغ المسجد طوال 
العام«. وأوضح أن »ســـلطات االحتال بيتت أمـــرا للرد على هذه 
الجموع والنداءات لصاة الفجـــر، ووضعت الكثير من المتاريس 

والحواجز العســـكرية، إضافة لتعزيـــزات كبيرة في محاولة منها 
لتخويف المصليـــن وتقليل عدد الوافدين لألقصـــى«. ونّبه أبو 
دياب إلـــى أن »قوات االحتال اقتحمـــت األقصى، واعتدت على 

المصلين، وطاردتهم في ساحات المسجد لدفعهم للخروج«.
وعد الناشـــط الفلســـطيني أن االحتال يهدف من االقتحام واالعتداء على 
المصلين إلى »إيصال رســـالة ترهيب، حتى ال يســـتمر المصلون بالحضور 
لصاة الفجـــر بهذه األعداد التي أربكت حســـاباته وأغاظـــت المتطرفين«. 
وشـــارك اآلالف من المصلين الفلســـطينيين بصاة الفجر في المسجدين 
األقصـــى بمدينة القدس المحتلة، واإلبراهيمـــي في مدينة الخليل جنوبي 
الضفة الغربية المحتلة، وفي مســـاجد قطاع غـــزة، ضمن حملة دعت إليها 
األوقاف اإلسامية وفصائل فلسطينية أطلقوا عليها حملة »الفجر العظيم«.

االحتالل يعتقل عددًا من
 الشبان بالقدس وبيت لحم 

ناشط  مقدسي: أعداد مصلي الفجر 
بالمسجد األقصى أغاظت االحتالل

رام الله/ االستقال: 
قـــال نادي األســـير، إن اتفاقًا مبدئيًا جرى بين األســـرى في معتقل "عوفر" وإدارة ســـجون 
االحتال، يتضمن نقل اثنين من ممثلي األسرى األطفال من "عوفر" إلى "الدامون" في أقصى 
حد الى يوم غٍد األحد. وأضاف النادي في بيان له، امس الجمعة، أنه وخال أســـبوع ســـيتم 
تجهيز غرفة للممثلين بحيث يتواجدون مع األطفال األسرى كما كان قائمًا في سجن "عوفر".

وأوضح أنه خال الفترة المؤقتة ولحين نقل الممثلين وعودة األوضاع إلى ما كانت عليه 
في قســـم األطفال األســـرى، فإنه سيتم الســـماح للممثلين المنقولين التواجد بشكل 
مبدئي لمدة عشـــر ساعات خال النهار. ولفت نادي األســـير إلى أن استمرار مسار هذا 
االتفاق، مرهون بتنفيذ إدارة سجون االحتال لخطوة نقل الممثلين، وعودة الوضع إلى ما 

كان عليه، بحيث يدير الممثلون نظام حياة األطفال األسرى في سجن "الدامون".
يذكر أن إدارة ســـجون االحتال نقلت )33( أســـيرًا من األطفـــال، في خطوة مفاجئة من 
ســـجن "عوفر" إلى "الدامون" دون ممثليهم، األمر الذي اعتبره األســـرى تحوال خطيرًا في 
هذه القضية، ومحاولة لاستفراد باألطفال، وتهديد مصيرهم، وسلب أحد أهم منجزات 
األســـرى التاريخية. ُيشـــار إلى أن عدد األطفال األسرى في سجون االحتال )200( طفل 

موزعين على سجون "عوفر، الدامون، ومجدو".

نادي األسير: اتفاق مبدئي بين 
أسرى عوفر وإدارة سجون االحتالل
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ودعا عدنان جماهير شـــعبنا وأمتنا في 
كافة أماكن تواجده لمتابعة المشـــهد 
العظيم من فلسطين في فجر الجمعة 
والدعوة والتحشـــيد لصـــاة الفجر في 
الجمعـــة القادمـــة والتقـــاط اإلشـــارة 
ومحاكاة ذلـــك في الجوامع الرئيســـة 
رافعين نداءات ) لبيك يا أقصى( )لبيك 
يا حرم سيدنا إبراهيم الخليل( )الحرية 

للقدس وفلسطين(.
وأضاف: ديننا ليـــس كهنوتيًا معزواًل 
عـــن قضايانـــا وخيـــر الناس ورســـالة 
المسجد أعظم من جعل العبادة طقوسًا 

جامدة.
وتابع: اليوم بإذنه تعالى سيخيب فأل 
االحتال بعزل المساجد ودورها.. يخيب 
فأل دايتـــون ورجال أمـــن أمريكا ممن 
جندوا الطاقات لعزل المساجد وروادها 
عن دورهم األصيل في رفض االحتال.

�شلوك وح�شي
واعتبرت حركة حماس اعتداء شـــرطة 
االحتال علـــى رواد الفجر في األقصى، 
بأنه ســـلوك وحشي عنصري، وانتهاك 
والقوانيـــن  األعـــراف  لـــكل  فاضـــح 
اإلنسانية التي تكفل للناس الحق في 

العبادة.
وأكد الناطق بلسان الحركة حازم قاسم 
على أن وحشـــية شـــرطة االحتال لن 
تمنع أهل القدس من مواصلة صاتهم 
ورباطهم في المسجد األقصى، وأضاف 
بأن هذه المعركة الجماهيرية متواصلة 
دفاًعا عن هوية القدس ومســـتقبلها، 

وشـــعبنا لن يقبل في هذه المعركة إال 
االنتصار.

حرب حقيقية
وصفت حركـــة فتح ما يجري بأنه حرب 
حقيقية، وتطهير عرقي ضد شـــعبنا 
الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مؤكدة 
أنها لن تنجح في ســـلب شعبنا إرادته 

بالبقاء، والصمود فوق أرضه.
وأضافت على لســــان الناطق باســــمها إياد 
نصر "ســــنحمي أقصانا ومقدســــاتنا، ولن 
نســــمح باســــتباحتهما وتمرير مخططات 
االحتــــال الهادفة إلى تقســــيم المدينة 

المقدسة زمانيا أو مكانيا مهما كان الثمن".

اعتداءات �شافرة
من جهتـــه أكـــد القيادي فـــي حركة 
المبـــادرة الوطنية الفلســـطينية نبيل 
ديـــاب، أّن ما قام به جيش االحتال من 
اعتداءات ســـافرة بالضـــرب و التنكيل 
بوحشـــية لجمـــوع المواطنيـــن الذين 
توافـــدوا فجر هذا اليوم إلى المســـجد 
األقصى للصـــاة فيه عنجهية و عربدة 
عدوانيـــة عنصريـــة تتطلـــب تصعيد 
وتيـــرة المقاومـــة الشـــعبية في وجه 
االحتـــال و تعزيز صمـــود و بقاء أبناء 

شـــعبنا فـــي مدينـــة القـــدس و دعم 
إصرارهـــم علـــى التصـــدي لعنجهية 

االحتال و طرده منها .
وأوضـــح ديـــاب في تصريـــح صحفي 
وصل "االســـتقال" نســـخًة عنـــه، أّنه 
"إذ تأتـــي هذه االعتـــداءات في غمرة 
محـــاوالت االحتال تمريـــر مخططات 
الضم لألراضي الفلســـطينية من خال 
ما يزعمه المتطـــرف " نفتالي بينت" و 
بالقصف  االعتـــداءات  مواصلة  كذلك 

في قطاع غزة المحاصر .
وأشـــار، إلى أّنه "مشهد عدواني بربري 

متواصل بتخطيط فاشي تمارسه دولة 
االحتال العنصرية الفاشية ".

الخارجيـــة  أدانـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الفلسطينية، اقتحام األقصى واالعتداء 
على المصلين فجر أمس، وقالت إن هذا 
تصعيـــد اســـتفزازي مقصـــود، وتحد 
ســـافر لمشـــاعر المايين مـــن العرب 

والمسلمين.
وأشـــارت الوزارة إلى أنها ستتابع هذا 
االعتداء مع الجهات الدولية المختصة 
بالمملكة  "بالتنسيق مع األشقاء  كافة، 

االردنية الهاشمية"
وأكدت أن هذا االعتـــداء غير القانوني 
وغيـــر المبرر، وهو حلقة في مسلســـل 
لألقصـــى  المتواصـــل  االســـتهداف 
بهـــدف تكريـــس تقســـيمه زمانيـــا، 

تمهيدا لتقسيمه مكانيا.
وأوضحـــت الـــوزارة أنها ســـتتابع هذا 
االعتداء مع الجهات الدولية المختصة 
كافة، بالتنســـيق مع األشقاء بالمملكة 

االردنية الهاشمية.
وقمعت قوات االحتال اإلسرائيلي فجر 
امس الجمعة، المصلين الفلسطينيين 
الذين شـــاركوا في حملـــة الصاة في 

ساعات المسجد األقصى المبارك.
وأفاد مراسلنا بإصابة عدٍد من المصلين 
المطاطيـــة  باألعيـــرة  الفلســـطينيين 
ورضـــوض بعد اعتداء قـــوات االحتال 
عليهم في ســـاحات المسجد األقصى 
خـــال تفريغـــه مـــن المصليـــن فجر 

الجمعة.

الفصائل: قمع االحتالل لرواد األقصى سلوك عدواني متواصل وحرب حقيقية
غزة/ اال�شتقالل: 

اأدانت الف�شائل الفل�شطيني��ة ووزارة اخلارجية، 
اقتح��ام ق��وات االحت��الل االإ�شرائيل��ي امل�شج��د 
االأق�ش��ى املبارك فج��ر اأم�س، وقم��ع امل�شلني بعد 
اأدائهم �ش��الة الفجر. واأ�شاد القي��ادي يف حركة 

خ�ش��ر  ال�شي��خ  فل�شط��ني  يف  االإ�شالم��ي  اجله��اد 
عدن��ان باجلماه��ر الفل�شطيني��ة املُحت�ش��دة يف 
��اًل هلل تعاىل وغ�شب��ًا يف وجه  �ش��الة الفج��ر تبتُّ
االحتالل، والتي لبت دع��وات اأداء �شالة الفجر 
يف االأق�ش��ى املب��ارك. وق��ال عدن��ان: اإنَّ �شعبن��ا 

الفل�شطين��ي ُيبدع اليوم وُيعي��د للعبادة وامل�شجد 
ن��ا و�ِشدانة  ن��ا ورف�ِس عدوِّ دورهم��ا يف ِوحدة �شفِّ
اإىل  بالتحي��ة  متوجه��ًا  واأر�شن��ا،  مقد�شاتن��ا 
اًل هلل  اجلماه��ر املُحت�ش��دة يف �شالة الفج��ر تبتُّ

تعاىل وغ�شبًا يف وجه االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقال: 
اقتحم مئات المســــتوطنين اليهود، باحات المسجد 
األقصى المبارك خال األيام الماضية، بحماية شرطة 

االحتال اإلسرائيلي.
وأفادت مصــــادر عبرية أن 343 مســــتوطًنا يهوديًا 
اقتحمــــوا باحات المســــجد األقصى خال األســــبوع 
الماضي )من األحد وحتى الخميس( بحماية الشرطة 

وقواتها الخاصة المسّلحة.
وينفــــذ المســــتوطنون اقتحامهــــم بدءا مــــن "باب 
المغاربة" والذي يخضع لسيطرة شرطة االحتال منذ 
احتال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967، 
ثم يقومون بجوالت في الباحات، ويؤدون طقوسهم 

وصلواتهم علًنا، ثم يخرجون من "باب السلسلة".
كما شــــهد هذا األســــبوع الماضي اعتقــــال عدد من 
الشــــبان من داخل المســــجد أو عند أبوابه، إلى جانب 

تفتيش المصلين واحتجاز هوياتهم الشخصية.
وتســــمح شــــرطة االحتال للمســــتوطنين باقتحام 
المســــجد يوميــــًا، ما عــــدا الجمعة والســــبت، وخال 
فترتيــــن صباحية ومســــائية )ما بعد صــــاة الظهر 

ولمدة ساعة(.
وخال العــــام الماضــــي، اقتحم المســــجد األقصى 
المبارك 29 ألفًا و610 مســــتوطنين يهود بحســــب 

دائرة األوقاف اإلسامية وشؤون المسجد األقصى.
وفي الســــياق، قضت شــــرطة االحتال بإبعاد ثاثة 

شــــبان عن المســــجد لمدد متفاوتة بعــــد اعتقالهم 
والتحقيق معهم، أول أمس الخميس.

وأفــــادت مصــــادر محلية أن قــــوات االحتال أبعدت 
الشاب سامي فتحية عن المســــجد األقصى أسبوًعا 

بعدما اعتقلته من المسجد األقصى، أمس.
وبلغته بالحضور بعد أســــبوع الســــتام قــــرار إداري 

باإلبعاد عن األقصى لشهور عّدة.
كما أبعدت شرطة االحتال أحمد درباس عن األقصى 
أســــبوًعا، وأبلغتــــه بالحضور للتحقيــــق مجددًا بعد 

انتهاء إبعاده.
أما الشــــاب يعقوب الدباغ، فقــــد أبعده االحتال عن 

المسجد األقصى لخمسة أشهر.

القدس المحتلة/ االستقال: 
اعتبرت صحيفــــة "معاريف" العبرية، أمس الجمعة، أن 
مشكلة قطاع غزة بعيدة عن نهايتها. وذلك في أعقاب 

تجدد إطاق الصواريخ.
وقال طال ليف رام المحلل العسكري في "معاريف" إن 
"إطاق أربع قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل، األسبوع 
الماضي، وبعد ثاثة أسابيع من الهدوء، يذكرنا جميعا 

بأن مشكلة غزة بعيدة عن نهايتها".
وأشــــار ليف رام إلى أنه "إلى جانــــب جهود التهدئة، 
ليس متوقعا أن ينتهــــي إطاق النار من القطاع، األمر 

الذي يبقي احتمال التصعيد في مستوى عال".
وانتقد المحلل العســــكري التقييم الســــنوي لشعبة 
االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية "أمان"، موضحا أن 
تقييماتها بخصوص القدرات اإليرانية أدت إلى إبعاد 

الحلبة الفلسطينية إلى هامش تقريرها.
فإن حماس متمســــكة  "أمــــان"،  لتقييمــــات  ووفقــــا 
بالتهدئــــة، "لكنها ستســــتمر في تعريف نفســــها 

كحركة مقاومة".
كتــــب ليف رام أنه "على األرجح أن تتراجع حماس عدة 
خطوات إلى الوراء، في األشــــهر القريبة المقبلة، حتى 

بثمن تصعيد غير كبير".

القدس المحتلة/ االستقال: 
دعا نائب وزير جيش االحتـــال الصهيوني أفي ديختر، 
إلـــى التعامل مـــع "البالونات المفخخـــة" التي تطلق من 
قطاع غزة نحو المستوطنات واألراضي  المحتلة على أنها 

"هجوم".
وقال ديختر بحسب إذاعة جيش االحتال، أمس الجمعة، 
إن لــــ "إســـرائيل وســـائل إضافية لممارســـة الضغوط 

على غزة".
وأول أمس الخميس، قال ديختر "إنه لن يتم حل مشكلة 
غزة بأي شـــكل من األشـــكال دون تدمير البنية التحتية 

لإلرهاب". على حد تعبيره.
ونفذت طائـــرات االحتال، الخميـــس، قصًفا على موقع 
للمقاومة شـــمال بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة، وذلك 

بثاثة صواريخ دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وزعـــم الناطـــق بلســـان جيـــش االحتـــال أن القصف 
اســـتهدف موقعا تابعا لحركة حمـــاس، "رًدا على إطاق 
بالونات متفجرة من القطاع صوب مســـتوطنات الغاف"، 

في وقت سابق من يوم  الخميس.

343 مستوطنًا يقتحمون األقصى األسبوع المنصرم

معاريف: احتماالت التصعيد مع غزة مرتفعة 

ديختر: يجب التعامل مع 
البالونات المطلقة من غزة 

على أنها »هجوم«
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وتأســـس مخيـــم شـــعفاط للالجئيـــن 
"أونروا"  ســـجالت  وفق  الفلســـطينيين 
عـــام 1965، أي بعد أكثـــر من عقد واحد 
على تأسيس جميع المخيمات الرسمية 
األخـــرى في الضفة الغربيـــة، فوق أرض 
مســـاحتها 0,2 كيلومتـــر مربع شـــمال 
القدس التي استكمل احتاللها بعد ذلك 

بعامين.
تأسس مخيم شعفاط بعد إغالق مخيم 
ماســـكار في المدينـــة القديمة للقدس 
بسبب سوء الظروف الصحية فيه، وتعود 
أصول الالجئين فيه إلى 55 قرية بمناطق 

القدس واللد ويافا والرملة.
ويتعين على سكان المخيم الذين يقدر 
عددهـــم بنحو 19 ألف الجـــئ المرور عبر 
حاجز عسكري "إســـرائيلي" للدخول إلى 

المخيم أو الخروج منه.
ومخيـــم شـــعفاط المخيـــم الوحيد في 
الضفـــة الغربية الذي يقـــع ضمن حدود 
القدس، وتفصله قـــوات االحتالل بجدار 
إسمنتي عن شـــرقي القدس، وهو اليوم 
مهدد بالشطب على مراحل من االحتالل 

اإلسرائيلي.
ويشهد مخيم شعفاط بالقدس عمليات 
اقتحام اسرائيلية شـــبه يومية تمارس 

خاللهـــا أســـاليب الترهيـــب واالعتقال 
والحبس المنزلي للمواطنين . 

وفي أواخر نوفمبر الماضي، أقدمت قوات 
االحتالل عبـــر جرافاتها علـــى هدم 20 
محال تجاريا بالمخيم بعد إخطار أصحابها 
بهدمهـــا، ضمن سياســـتها التدميرية 

الرامية لتهجير المقدسيين.
خطة "اإ�سرائيلية"

أكـــد مدير مركـــز القدس للمســـاعدات 
االقتصادية واالجتماعية في القدس زياد 
الحموري ، أن استهداف االحتالل لمخيم 
شـــعفاط في القدس بشكل شبه يومي، 
يأتي في سياق خطة اسرائيلية ممنهجة 
الفلســـطينيين  الالجئين  الســـتهداف 
وإنهـــاء عمـــل "أونروا" بالمخيم وبســـط 
سيطرتها على جميع مناحي الحياة فيه". 
وفـــي تشـــرين األول/أكتوبـــر الماضي، 
كشـــفت وسائل إعالم" إســـرائيلّية "عن 
مخطط لبلديـــة االحتالل "اإلســـرائيلي" 
في القـــدس، يهدف إلى ســـلب جميع 
صالحيات األونـــروا وإنهاء عملها وإغالق 
جميع مؤسساتها في المدينة المحتلة، 
بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز 
الخدمات المعنية باألطفال، باإلضافة إلى 
سحب تعريف شعفاط "مخيًما لالجئين" 

ومصادرة جميـــع األرض المقـــام عليها 
المخيم.

وقال الحمـــوري":" إن ســـلطات االحتالل 
االستهداف  االسرائيلية كثفت حمالت 
لمخيـــم شـــعفاط بشـــكل جنوني في 
اآلونة األخيرة، حيـــث تخللها مداهمات 
واجتياحات للمخيم، و تســـليم إخطارات 
هدم للمنازل لبعض من الســـكان، فضال 
عن عمليات مالحقة ســـائقي المركبات، 
ومداهمـــات ضريبيـــة من قبـــل بلدية 

االحتالل". 
وأضـــاف أن المخيـــم شـــهد حمـــالت 
اســـتهداف جديـــدة تتعلـــق بوجود " 
اونـــروا"، تتمثـــل باســـتهداف مدارس 
الوكالة وبنـــاء مجمع مـــدارس كبير بدال 
عنها ، ومراكز الرعايـــة الصحية التابعة 
لها"، وهو ما يعتبر اســـتهدافًا مباشـــرًا 

لوجود "أونروا" و قضية الالجئين. 
وأشـــار الـــى أن مخيم " شـــعفاط" يتبع 
إلشـــراف وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلســـطينيين "أونروا"، فيما يقع إداريًا 
وأمنيًا تحت ســـيطرة االحتالل وقبضته 

الحديدية.
وشدد على أن ضرب الوجود الفلسطيني 
في مدينة القدس عامة و مخيم شعفاط 

خاصـــة، ســـيؤدي إلـــى تغييـــر الوضع 
الديمغرافي وطمس الهوية الفلسطينية 
وتشوية الواقع الجغرافي والتاريخي، كما 
سيؤدي استهداف وجود اونروا إلسقاط 
قضية الالجئين الفلســـطينيين وشطب 
حق العـــودة، متوقعًا أن تشـــهد االيام 
القادمة مزيدًا من المخططات االسرائيلية 
الراميـــة إلحكام الســـيطرة علـــى مدينة 

القدس. 
تطهري عرقي 

وبـــدوره، يرى فخري أبو دياب عضو رابطة 
أمناء المســـجد األقصى، أن اســـتهداف 
االحتالل لمخيم شعفاط بالقدس و كافة 
االحياء المقدسية، يأتي في إطار سياسة 
التطهير العرقي والتهجير القسري التى 
تنتهجها "اسرائيل" ضد الفلسطينيين 

بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص.
وأوضح أبـــو دياب، أن االحتالل يســـعي 
لتصفيـــة الوجود الفلســـطيني بمخيم 
شـــعفاط ودفع المواطنين للهجرة خارج 
القدس، من خالل زيادة الخناق عليهم و 
عدم اعطاء تراخيص البناء، واغالق المحال 
التجاريـــة، و تســـليط ســـلطة الضرائب 
لهدم  إضافـــة  اقتصاديـــًا،  إلرهاقهـــم 

المنازل والمنشآت وسحب الهويات. 

وبين أن االحتالل يعمـــل منذ فترة على 
ســـحب صالحيات وكالة الغوث  "اونروا"، 
من خالل اغالق أعداد كبيرة من المدارس 
التابعة لها، واقامة مجمـــع مدارس تابع 
االســـرائيلية،  والتعليم  التربيـــة  لوزارة 
فـــي محاولـــة لترويج وتســـويق مناهج 
اســـرائيلية تســـتهدف عقلية الطالب 
الفلســـطيني و تمســـح ثقافة المقاومة 
والصمـــود والتحدي لالحتـــالل، لتجعل 
الجيل المقدسي الجديد يرضخ للمشاريع 

التهويدية و يؤمن بها. 
ولفت الى أن االحتالل أعلن أنه ســـيخرج 
مخيم شـــعفاط من حدود بلدية القدس، 
وســـيعمل على ســـحب الهويات الزرقاء 
والتى تمثل االمتيازات للبقاء في مدينة 
القـــدس، إال أنه لـــم ُيطبق القـــرار حتى 
اللحظة نظرًا لصعوبة تنفيذ تلك الخطوة. 
وشـــدد أبو دياب علـــى أن ثبات وصمود 
المواطن المقدســـي و تمســـكه بهويته 
وأرضـــه واألماكـــن المقدســـة، وادراكه 
لسياســـة تصفية الوجود الفلســـطيني 
و طرده بشـــكل قســـري، هو ما ُيفشـــل 
مخططات االحتالل الرامية إلفراغ القدس 
من الوجود الفلسطيني و إحكام السيطرة 

عليها.

  يواجه خطر الشطب "اإلسرائيلي" 

»شعفــاط«.. عندمــا يقــاوم المخيــم النتــزاع الحيــاة!
غزة/ دعاء احلطاب: 

اأكد خمت�سان يف �س�ؤون القد�س اأن حمالت 
اال�ستهداف املت�ا�سلة التي ت�سنها ق�ات االحتالل 

اال�سرائيلي على خميم �سعفاط مبدينة القد�س 
املحتلة، تاأتي يف �سياق خطة ا�سرائيلية ممنهجة  

ال�ستهداف الالجئني الفل�سطينيني واإنهاء عمل 
"االأونروا" باملخيم وب�سط �سيطرتها على جميع 

مناحي احلياة فيه، كما تاأتي يف اإطار �سيا�سة 
التطهري العرقي والتهجري الق�سري وعملية 
ال�سطب  واإحالل م�ؤ�س�سات اإ�سرائيلية بدال 

منه . واأكد املخت�سان يف اأحاديث منف�سلة مع 
»اال�ستقالل«، اأن �سرب ال�ج�د الفل�سطيني يف 
مدينة القد�س عامة و خميم �سعفاط خا�سة، 
�سي�ؤدي اإىل تغيري ال��سع الدميغرايف وطم�س 

اله�ية الفل�سطينية وت�س�يه ال�اقع اجلغرايف 
والتاريخي، كما �سي�ؤدي ا�ستهداف وج�د »اأونروا« 

الإ�سقاط وت�سفية ق�سية الالجئني. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أظهر اســــتطالع إســــرائيلي للــــرأي، أنه في حــــال جرت 
انتخابات للكنيست اآلن، فإن معسكر اليمين والحريديين 
بقيــــادة رئيس الحكومة اإلســــرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
سيتراجع إلى 54 مقعدا في الكنيست، قياسا بـ55 مقعدا 
حاليا، وأن قوة معسكر الوســــط – يمين والوسط – يسار، 
بقيادة رئيس كتلة "كاحول الفان"، بيني غانتس، ستبقى 

44 مقعدا.
في مقابل ذلك، ستحصل القائمة العربية المشتركة على 

مقعد إضافي، لتصبح 14 مقعدا.

ووفقا لالســــتطالع الذي نشــــرته صحيفة "معاريف" فإن 
معســــكر غانتس ســــيحصل على 44 مقعــــدا، بينها 34 
مقعدا لـ"كاحول الفان" و10 مقاعد لتحالف "العمل – غيشر 

– ميرتس".
وفي المقابل، سيحصل معسكر نتنياهو على 54 مقعدا، 
بينها 30 لحزب الليكود، و9 مقاعد لتحالف أحزاب اليمين 
المتطرف "إلى اليمين"، و8 مقاعد لحزب شاس، و7 لكتلة 

"يهدوت هتوراة".
وتوقع االســــتطالع ارتفاع تمثيل القائمة المشــــتركة من 
13 حاليا إلى 14 مقعدا. بينما ســــيحصل حزب "يسرائيل 

بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 8 مقاعد.
وفيمــــا يتعلــــق بطلب نتنياهــــو الحصول علــــى حصانة 
برلمانية، لمنع محاكمته في تهم فســــاد خطيرة، اعترض 
64% من المستطلعين على منحه الحصانة، وأيدها %36.

ونشرت قنوات التلفزيون اإلسرائيلية الثالثة استطالعات 
مساء أول أمس، كانت نتائجها كالتالي:

واســــتطالع القنــــاة 12: "كاحول الفــــان" 34، الليكود 32، 
القائمة المشتركة 13، "إلى اليمين" 10، شاس 8، "العمل 
– غيشــــر – ميرتس" 8، "يســــرائيل بيتينو" 8، "يهدوت 

هتوراة" 7.

أما القنــــاة 13، فقد أظهرت أن "كاحول الفان" 34، الليكود 
31، القائمة المشتركة 14، "العمل – غيشر – ميرتس" 9، 
"يسرائيل بيتينو" 8، "يهدوت هتوراة" 7، "إلى اليمين" 7، 
شاس 6، "عوتســــما يهوديت" الكهانية الفاشية برئاسة 
إيتمار بن غفير ستتجاوز نســــبة الحسم وتحصل على 4 

مقاعد.
فيمــــا القنــــاة 11 )كان(: "كاحول الفــــان 36، الليكود 31، 
القائمــــة المشــــتركة 13، "العمل – غيشــــر – ميرتس" 9، 
شــــاس 9، "يهدوت هتوراة" 8، "إلى اليمين" 8، "يسرائيل 

بيتينو" 7.

استطالع: 64 %من »اإلسرائيليين« يعارضون منح حصانة لنتنياهو
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غزة/ االستقالل: 
شـــارك عشـــرات اآلالف فجر أمس الجمعة بحملة »الفجر العظيم« 
وأداء صـــالة الفجر في معظم المســـاجد خاصة المركزية في قطاع 
غزة، وذلك نصرة للمســـجد األقصى المبارك والمسجد اإلبراهيمي 

بالخليل.
وبعيد أداء الصالة تحدث وعاظ ومشـــايخ عن مكانة المســـجدين 
للمسلمين والفلســـطينيين خاصة، وضرورة الدفاع عنهما وإحباط 

مخططات االحتالل.
وكانت حركـــة حماس دعت قبل أيام أهالي قطـــاع غزة إلى النفير 
العام وأداء صالة فجر امس الجمعة في المساجد تلبية لنداء أهلنا 
في مدينـــة القدس المحتلة والضفة الغربيـــة ضمن حملة »الفجر 
العظيم« في المسجد األقصى المبارك والمسجد اإلبراهيمي اللذين 

يدنسهما االحتالل.
وقال القيـــادي في حركة حماس بخانيونس حماد الرقب إّن »حملة 
الفجر الكبرى انطلقت في كافة مســـاجد قطاع غزة؛ وهي استجابة 
لنـــداء أهلنا في مدينتي الخليل والقدس المحتلتين، الذين طالبوا 
بالتوجه للمســـجدين اإلبراهيمـــي واألقصـــى، وأن كل اإلجراءات 

اإلسرائيلية لمنع الوصول إليهما مرفوضة«.
وشـــدد الرقب على أننا »لن نتخلى عن مســـجدنا األقصى ومدينة 

خليل الرحمن، وال عن أي مسجد آخر«.
وأكد أن هذه الهبة الجماهيرية هي نصرة للدين وللمقدسات، وأن 
البشريات قادمة ال محالة، وسندخل المسجد األقصى فاتحين، وأن 

هذه األرض ستكنس محتلها؛ المستقبل لنا ولديننا وقضيتنا«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى آالف المصلين صالة ظهر 
المســـجد  في  الجمعة،  أمـــس 
المبارك، وسط انتشار  األقصى 
لقـــوات االحتالل فـــي محيطه 

وعند بواباته.
األوقـــاف  دائـــرة  وأفـــادت 
 

ٍّ
اإلســـالمية بأداء 40 ألف مصل
لصالة ظهر أمس في المســـجد 
القدس  المبـــارك، من  األقصى 
والداخل الفلســـطيني والضفة 

الغربية والدول العربية.
وأكد خطيب المســـجد األقصى 
الشيخ محمد حسين في خطبة 
الجمعة، أن رباط المصلين وشد 
رحالهم لمقدســـاتهم الدينية 
األقصـــى  المســـجد  خاصـــة 
والمســـجد اإلبراهيمـــي يغيظ 

االحتالل .
وأضـــاف أن واجبنـــا الدينـــي 
المســـجد  في  للرباط  يدعونـــا 
عمـــار  نكـــون  وأن  األقصـــى، 
القدس والخليـــل وكل منطقة 
الفلســـطينية  األراضـــي  فـــي 

المحتلة.
وأشار إلى أن رد الفلسطينيين 

االحتـــالل  جرائـــم  علـــى 
واقتحاماتـــه  وانتهاكاتـــه 
المقدســـة  المدينة  وتهويـــد 
ا،  واألرض الفلسطينية كان قوّيً
من خالل رســـالة الرباط وشـــد 
الرحال للمسجد األقصى، رسالة 
ويدنس  األرض  يحتـــل  لمـــن 
المقدســـات بـــأن الشـــعب لن 

يرضى بهذا الحال أبدا.
فـــي  المرابطيـــن  أن  وأكـــد 

األقصـــى  المســـجدين 
واإلبراهيمـــي وفـــي كل مكان 
يتحـــّدون االحتـــالل الغاشـــم 
وأعوانـــه، وما يقومون به يغيظ 

األعداء.
كما ألقـــى تحية لألســـرى في 
على  وحّياهم  االحتالل،  سجون 
وعطائهم،  وثباتهـــم  صبرهم 
وقـــال: إنهـــم طليعـــة األمـــة 
فـــي كرامتهـــا وحريتها، وهم 

المدافعون عن كرامة اإلســـالم 
بصبرهم  وأنهم  والمســـلمين، 
المخططـــات  كل  سيفشـــلون 
والمؤامـــرات التي تســـتهدف 

األرض الفلسطينية.
الفلسطيني  الشـــعب  كما دعا 
الصـــف  ورّص  الوحـــدة  إلـــى 
الرأي،  واجتماع  الكلمة  وتوحيد 
لينتهي عار  »آن األوان  وقـــال: 

االنقسام«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادق مجلس مستوطنات وسط الضفة الغربية 
"بنيامين" على ميزانية العام الحالي 2020 والتي 

بلغت مئات الماليين من الشواكل.
وذكر مجلس مســـتوطنات وســـط الضفة الذي 
يضم المستوطنات الواقعة بمنطقة رام الله بأنه 
جرى قبل أيام عقد اجتماع موسع لرؤساء مجالس 
مســـتوطنات وســـط الضفـــة والمصادقة على 
الميزانيـــة الســـنوية والتي بلغـــت 608 مليون 

شيكل.

ووفقـــًا لمســـئولين في المجلس االســـتيطاني 
فقد جرى بلـــورة الميزانية بناء على وزارة داخلية 
االحتـــالل التي ترعى المســـتوطنات حيث جرى 
تخفيض النفقـــات في ظل حالـــة الركود التي 
يعيشها اقتصاد االحتالل منذ أشهر على خلفية 
جوالت االنتخابات المتكررة وحالة عدم االستقرار 

التي رافقتها.
وبين المجلس بأن الميزانية معدة لنفقات البناء 
االســـتيطاني والمرافق العامة واألمن والحماية 
والنفقـــات العاجلـــة ورواتب موظفـــي مجالس 

المستوطنات.
ويضم مجلـــس مســـتوطنات وســـط الضفة " 
بنيامين" 46 مســـتوطنة منها 34 مســـتوطنة 
كبيرة نسبيًا ، 10 بؤر استيطانية ومستوطنتين 
زراعيتين ، في حين يعيش في تلك المستوطنات 
64 ألف مستوطن وفقًا إلحصائيات العام 2016.

بينما تتربع المســـتوطنات وتسيطر على حوالي 
مليون دونم من األراضي الفلسطينية وتمتد من 
شـــمال القدس وحتى جنوب نابلس ، ومن غرب 

رام الله الى مستوطنات األغوار شرقًا.

عشرات اآلالف يشاركون بحملة 40 ألفــًا أدوا الجمعــة فــي رحــاب األقصــى
»الفجر العظيم« بقطاع غزة

نصف مليار شيكل ميزانية مستوطنات وسط الضفة للعام 2020

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلـــن جيش االحتـــالل اإلســـرائيلي، أمس الجمعـــة، عن إدخال ســـرب ثاٍن 
من مقاتالت )أف 35 أي( إلى الخدمة العسكرية رسميا، حيث ُأطلق عليه اسم 

)أسود الجنوب(.
وقال جيش االحتالل في بيان له إن ســـرب )أسود الجنوب( انضم إلى 
)النســـر الذهبي( وهو أول سرب في إسرائيل للطائرات من طراز )أف 
35 أي(، الذي تم تأسيسه في عام 2016، ودخل الخدمة في ديسمبر 

.2017
وذكر اللـــواء أميكوم نوركين، قائد القوات الجوية خالل حفل إطالق الســـرب 
الجديد : »يتحمل ســـالح الجو مسؤولية كبيرة كل يوم«، مضيفا أنه مع إطالق 
الســـرب الجديد »أصبح جزءا من الذراع االستراتيجية ومن ميزتنا النوعية على 

أعدائنا«. وفق تعبيره.
وقال إن »التحديات التي نوجهها كثيرة ومتنوعة، لكننا اآلن نحن أقوى«. وفق 

ما نقله موقع صحيفة القدس .
وأضاف الجيـــش في بيانـــه أن الطائرات تضمن تفـــوق الجيش »في جميع 

مهامه، واألهم من ذلك الدفاع عن المجال الجوي اإلسرائيلي وأمنه«.
ويتـــم تصنيع طائـــرات )اف 35 أي( أو طائرات )أدير( كمـــا يطلق عليها في 
إســـرائيل، من قبل شـــركة لوكهيد مارتـــن والتي يقع مقرها فـــي الواليات 

المتحدة.

جيش االحتالل يدخل 
سربًا من مقاتالت »أف 
35« للخدمة العسكرية

رام الله/ االستقالل: 
اعتبرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، 
أمــــس الجمعة، إعالن "إســــرائيل" إقامة 
ســــبع محميات طبيعية، وتوســــعة 12 
أخــــرى فــــي الضفــــة الغربيــــة المحتلة 
"تحايــــال علــــى القانون الدولي لســــرقة 

األرض والسيطرة عليها".

وفي بيان، قالت "جودة البيئة" )حكومية( 
إن "القــــرار يأتــــي في ســــياق جملة من 
تتحايــــل  التــــي  واألدوات  الوســــائل 
بهــــا إســــرائيل علــــى القانــــون الدولي، 
ومؤسســــات المجتمع الدولي، من خالل 
استخدامها ذريعة المحميات الطبيعية 
كحجة لتبرير ســــرقتها وسيطرتها على 

االحتالل  "ســــلطات  وأضافت:  األراضي". 
لها  الممنوحة  تســــتخدم صالحياتهــــا 
بموجب القانون الدولي اإلنساني بصورة 
تعســــفية، من خالل اإلعــــالن عن الكثير 
مــــن المناطــــق محمية طبيعيــــة، لتبدو 
القانون  ومبادئ  وأحــــكام  أنها متوافقة 

الدولي".

وطالبــــت "جودة البيئــــة" "بإجراء تحقيق 
بالوقائــــع المرتكبــــة، وتشــــكيل لجنــــة 
خبراء استشــــارية للتحقيق في ارتكاب 
"إسرائيل" مخالفة جسيمة في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
كل  ستســــتخدم  أنهــــا  وأوضحــــت 
الوســــائل التي يتيحهــــا القانون الدولي 

والمؤسســــات الدولية، للتصدي للجرائم 
البيئية اإلسرائيلية في األراضي المحتلة.
وصادقت "إسرائيل"، األربعاء، على إقامة 
سبع محميات طبيعية للمستوطنين في 
الضفة الغربية، وذلــــك للمرة األولى منذ 
توقيع اتفاق أوســــلو مع منظمة التحرير 

الفلسطينية عام 1993.

»جودة البيئة«: »إسرائيل« تتحايل على القانون للسيطرة على األرض
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غزة/ االستقالل: 
قال النائب جمـــال الخضري رئيس اللجنة الشـــعبية لمواجهة الحصار إن ما 
يزيد عن %70 من األســـر فـــي قطاع غزة تعاني من انعـــدام األمن الغذائي، 
بسبب الحصار اإلســـرائيلي المفروض على غزة منذ 13 عاما، وتدهور األوضاع 
االقتصاديـــة. وقال الخضري في تصريح صحفـــي صدر عنه امس الجمعة إن 

هذه األسر تعاني من انعدام األمن الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة.
وأشـــار إلى أنه رغم تلقي هذه األســـر مســـاعدات محدودة مـــن وكالة غوث 
وتشـــغيل الالجئين »أونروا«، أو مؤسسات إغاثية عربية ودولية، أو من الشئون 
االجتماعيـــة كمســـاعدات للفقراء والمعوزيـــن، إال أن هذه المســـاعدات غير 

كافية، وتعاني هذه األسر من انعدام األمن الغذائي بدرجات متفاوتة.
وأشار إلى عدم مقدرة تلك العوائل تأمين االحتياجات الغذائية، وهو أحد أهم 

األسباب وراء انعدام األمن الغذائي.
ولفت إلى أســـباب أخرى، من أهمها نقص تمويل أونروا، التي أوقفت الواليات 
المتحدة دعمها كاماًل، فيما تراجع مســـتوى الدعم لوزارة الشئون االجتماعية، 
في وقـــت ارتفعت أعـــداد المحتاجين لتلقي المســـاعدات بســـبب األوضاع 

االقتصادية الكارثية.
وبين الخضري أن معدل دخل الفرد اليومي 2 دوالر يوميا، فيما معدالت الفقر 

والبطالة مرتفعة بشكل كبير جدًا، وتصل نسبة البطالة 60%.
وأشار إلى نحو 300 ألف عامل ُمعطل عن العمل، فيما 520 مصنعا أغلق أبوابه 

خالل العام الماضي، و500 محال تجاري أغلقت.
وناشـــد الخضري المجتمع الدولي والدول العربية واإلســـالمية برصد موازنات 
خاصة بتلك العائالت لتقديم مســـاعدات نقدية ومشـــاريع تشغيل ورعاية 
األسر المتعففة، للتغلب على حالة انعدام األمن الغذائي لعشرات اآلالف من 

الفلسطينيين في غزة وهذه مسؤولية أخالقية وانسانية وقانونية.

غزة/ االستقالل: 
حـــذر المستشـــار اإلعالمـــي لوكالـــة غوث 
)األونروا(،  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل 
عدنان أبو حســـنة، من تداعيات انهيار قطاع 
غزة تماما على جميع المســـتويات، مؤكدا أن 
األونروا ما زالت تعيش أزمة مالية كبيرة، نافيا 

ما يشاع بأن األزمة قد انتهت .
وقـــال أبو حســـنة، في تصريـــح صحفي إن 
"اإلدارة األمريكية قطعـــت 30% من موازنة 
األونروا، عندما يحجـــب 360 مليون دوالر من 
ميزانية تقترب من مليـــار دوالر، هذه وصفة 
النهيار منظمة إنســـانية، استطعنا التغلب 
على ذلك في عامـــي 2018 و2019 ولكن في 

عام 2020 الوضع أصعب".
وأشار أبو حســـنة إلى أن االونروا ال تبحث عن 
جـــودة حياة في غـــزة، بل تبحث عـــن "إبقاء 
الناس أحياء، تقدم لهم الخدمات األساسية 

مثـــل التعليم، والصحة، والطحين والســـكر، 
واألساســـيات التـــي كانت تقـــدم في عام 

."1950
وأوضح أن "القضية ال تتعلق باألونروا لوحدها، 
القضية تتعلق بتعاون كافة منظمات األمم 
المتحدة والدول العربيـــة والدول الخليجية، 
الكل يجب أن يتعاون إلنقاذ األوضاع في غزة".

ولفت المستشار اإلعالمي لألونروا إلى تقرير 
2020، الذي يشير إلى أن غزة مكان غير قابل 
للحياة، موضحا أن البطالة في القطاع وصلت 
لحوالي 60%، وفي صفوف الشـــباب وصلت 
لحوالي 70%، وفي المرأة لـ90%، غير ذلك أن 

المياه في القطاع غير صالحة للشرب.
وقال أبو حســـنة، إن "األونروا ليســـت الدولة 
الفلسطينية، بل هي منظمة إنسانية أنشأت 
لتقديم الخدمات، كالتعليم والصحة واإلغاثة، 

حتى حل قضية الالجئين الفلسطينيين".

وأضـــاف أن "االنهيـــار الكبير في غـــزة أبقانا 
لوحدنا في الساحة، نحن ال نستطيع أن نشغل 
كل الناس"، مشـــيرا إلى وجـــود أكثر من 300 

ألف طلب وظيفة عمل في غزة لدى األونروا.
وبين أن عدد الذين يتســـلمون مســـاعدات 
إغاثية مليـــون و100 ألف الجئ وســـيرتفع 
العدد الشـــهر المقبل إلى مليون و200 ألف 
الجئ، وهذا لم يحدث منذ النكبة الفلسطينية 

عام 1948، بحسب أبو حسنة.
وأكد أبو حســـنة، أن األونروا ســـتقوم بإعداد 
خطة اســـتراتيجية لمدة 10 ســـنوات قائمة 

على تنوع مصادر الدخل.
وشكر أبو حسنة الدول المانحة، التي لم تتخل 
عن األونروا، كاإلمارات والسعودية والكويت، 
وغيرها من دول االتحاد األوروبي، رغم تعليق 
بعض المساعدات بســـبب التحقيقات التي 
أثبتت أن ال فساد مالي في األونروا، وفق قوله.

بيت الهيا/ االستقالل: 
اســـتقبلت بلدية بيت الهيا وفدًا من المكتب الهندســـي في وزارة 
الصحة، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية عز الدين الدحنون 
إضافـــة إلى م. معيـــن زقوت و م. محمـــد عاشـــور، وكان على رأس 
الوفد الهندســـي مدير عام الهندســـة والصيانة م. بسام الحمدين 
ومستشـــار وزارة الصحة م. نهاد ســـويطي وم. جمال سلطان وذلك 
لمناقشة مشـــروع )مبنـــى غســـيل الكلـــى( المقرر إنشـــاؤه مقابل 
المستشـــفى األندونيسي من الجهة الشمالية، أي على أراض تتبع 

ملكيتها للبلدية.
بدوره، أشـــاد الوفد الزائر  بجهود البلدية ومســـاعيها الحثيثة في 
تقديم كل ما تســـتطيع، من أجل تذليل ســـبل الســـالمة والراحة 
لمواطنيهـــا، مؤكدين  علـــى الـــدور التكاملـــي للبلدية مـــع كافة 
المؤسسات المحلية؛ إيمانًا منها بمواصلة االرتقاء بكافة مؤسسات 

المدينة وهيئاتها المحلية.

عمان/ االستقالل: 
جدد المئات في مســــيرة انطلقت 
الحســــيني،  المســــجد  أمــــام  من 
وســــط العاصمة عّمان تنديدهم 
باتفاقية الغاز اإلسرائيلي الذي بدأ 
يصل إلى المملكة اعتبارًا من مطلع 

الشهر الجاري.
وطالب المشــــاركون في مســــيرة 
دعت إليها أحزاب وقوى وفعاليات 
شــــعبية بـــــ »إســــقاط االتفاقية 
الموقعة مع الكيــــان«، وقالوا: »لن 
نرهن أنفسنا لالحتالل. لن نشارك 

في الجريمة«.
كما حملــــوا الفتات كتــــب عليها 

بالعبرية: »ال لغاز العدو«.
وهتفوا: »اســــمع اســــمع يــــا رزاز 
تســــقط اتفاقية الغــــاز«، »أردن يا 

أرض األحرار غاز العدو إلنا عار«.
كما طالبوا بإســــقاط اتفاقية وادي 
عربة وإغالق الســــفارة اإلسرائيلية 
في عمان، وقالوا: »علي الصوت من 
عمان ال سفارة للكيان«، »ال تطبيع 

وال تركيع«.
وشهدت اتفاقية الغاز مع االحتالل 
معارضة شعبية وبرلمانية أردنية، 
آخرها توقيــــع 58 نائبًا )من أصل 
130( مذكرة؛ إلعداد مشروع قانون 

إللغاء االتفاقية، في 15 ديسمبر/ 
كانون أول 2019.

وفــــي مــــارس/ آذار 2019، اتخــــذ 
قرارًا  األردنــــي  النــــواب  مجلــــس 
باإلجمــــاع برفض اتفاقية الغاز، إال 
أن المحكمة الدســــتورية أصدرت 
قــــرارًا حينهــــا، بــــأن االتفاقية »ال 
تتطلــــب موافقة مجلــــس األمة«، 
ألنها موقعة بين شركتين وليس 

حكومتين.

وتنــــص االتفاقيــــة، التــــي جرى 
توقيعهــــا فــــي ســــبتمبر/ أيلول 
2016، على تزويد األردن بنحو 45 
مليــــار متر مكعب مــــن الغاز، على 
مــــدار 15 عاما، اعتبــــارًا من يناير/ 

كانون الثاني 2020.
الوطنية  الكهرباء  شــــركة  وكانت 
قد أعلنت عن بدء الضخ التجريبي 
للغــــاز الطبيعــــي المســــتورد من 
شركة »نوبل«؛ شركة نوبل جوردان 

ماركيتي NBL( بموجب االتفاقية 
الموقعة بين الطرفين عام 2016.

ويســــتمر الضــــخ التجريبي لمدة 
ثالثــــة أشــــهر، وفقــــًا للمتطلبات 
الجانبين،  بيــــن  والعقدية  الفنية 
فيما قالت وزيــــرة الطاقة األردنية 
هالــــة زواتي، إن ثمــــن العودة عن 
اتفاقية الغاز مــــع »نوبل إنيرجي« 
1.5 مليــــار دوالر تدفع مرة واحدة، 

على حد قولها.

الخضري: انعدام األمن الغذائي يطال مسيرة في عمان رفضًا التفاقية الغاز مع االحتالل
أكثر من 70 % من األسر في غزة

بلدية بيت الهيا تناقش 
مع الصحة مشروع إنشاء 

مبنى غسيل الكلى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مندوب شـــكاوي الجنود، السابق في جيش االحتالل، اللواء احتياط 
يتسحاك بريك، »إن ســـالح البر في الجيش اإلسرائيلي ال يثق بنفسه، 
والجيش اإلسرائيلي اليوم غير مستعد لتحمل الخسائر البشرية، ولذلك 

ال يقوم بتفعيل ذراع البر«.
 من جهة أخرى، نقل موقـــع »روتر« نت العبري عن بريك، قوله حزب الله 
شـــكل 11 كتيبة كومندو، والتي اكتسبت خبرة قتالية عالية في سوريا، 

على حد قوله.

ضابط »إسرائيلي« سابق: 
قوات الجيش البرية غير فعالة

»أونروا« تعد خطة استراتيجية لمدة 10سنوات
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أم اآلف الفلســـطينيين باحات المســـجد االقصى 
المبـــارك والحرم االبراهيمي الشـــريف اســـتجابة 
لنداءات وجهـــت عبر مواقع التواصـــل االجتماعي 
دعت الفلسطينيين إلحياء صالة الفجر ليوم الجمعة 
في المساجد, وانتشرت صور المصلين في المسجد 
االقصـــى واالبراهيمـــي, وقد جاءت الدعـــوات عبر 
مواقـــع التواصل االجتماعي في اعقاب التهديدات 
واالخطار المحدقة بالمســـجد االقصى, وتصريحات 
قـــادة االحتـــالل وعلـــى رأســـهم رئيس الـــوزراء 
الصهيونـــي المجرم بنيامين نتنياهـــو ان الخليل 
والحرم االبراهيمى ســـيبقى مدينة يهودية لالبد, 
وان القـــدس عاصمة لالحتالل, والمســـجد االقصى 
سيبقى محط اطماع االحتالل وسيعمل على هدمه 

واقامة الهيكل المزعوم على انقاضة . 
اســـتجابة الفلســـطينيين للدعوات الشبابية على 

مواقع التواصل االجتماعي لها دالالتها فهي:
اوال : تعبر عن التفاف المســـلمين حول مساجدهم 
واماكنهم المقدسة والتصدي لمخططات االحتالل .

ثانيا: االستعداد لالستجابة لنداءات الواجب والدفاع 
عن المقدسات االسالمية في كل وقت وحين.

ثالثا: اســـتعداد الفلســـطينيين للتضحية بالدماء 
واالرواح لحماية مساجدهم من اطماع االحتالل. 

رابعـــا: رفض أي مخططـــات او مؤامـــرات يحيكها 
االحتالل بحق المقدسات االسالمية. 

خامســـا: التماســـك المجتمعي الذي تجســـد في 
تكاتف الفلســـطينيين للتصدي لالخطار المحدقة 

باالقصى .
سادسا: توحد جغرافيا الوطن فاالستجابة للنداءات 
الموجهة جاءت من كل المناطق الفلســـطينية في 
القدس والضفة والقطاع واالراضي المحتلة عام 48 
مما يؤكد على وحدة الشـــعب ووحدة االرض ووحدة 

القرار في التصدي لالحتالل. 
بقـــى ان نشـــير الـــى ان االحتالل ينظـــر الى تلك 
الخطوات التي يقدم عليها الفلســـطينيون إلحباط 
مخططاتـــه بواقعية, فهو يـــدرك ان أي حماقة قد 
يقدم عليها ســـتكبده خســـائر كبيرة وســـيدفع 
ثمنها غاليا, لذلك يجب ان تستمر حالة االستعداد 
والنفير لالســـتجابة لدعوات نفير الفجر او غيرها, 
وهذا الفعل قادر على تعطيل اجراءات االحتالل في 
السيطرة على االقصى واالبراهيمي, واشد ما يخشاه 
االحتالل اآلن اشتعال انتفاضة شعبية في مواجهة 
مخططاتـــه ألنه يمـــر بمرحلة تحتاج الـــى الهدوء 
واالستقرار لتمرير ما تسمى بصفقة العصر, فليبق 
شـــعبنا دائما في حالة نفير واســـتعداد خاصة مع 
استمرار حالة الترقب الصهيوني ألي فرصة سانحة 

لتمرير مخططاته. 

نفير الفجر 

رأي

لم يعد خافيا على أحد أن االتحاد األوروبي بات يســـير فعليا 
فـــي ركاب الواليات المتحدة والكيـــان الصهيوني، في حين 
تبـــدو تصريحاته وتنديـــده باالســـتيطان التهويدي وكأنه 
يطمح الى الســـالم. فمن جهة، تصريحـــات وبيانات منّددة 
باإلرهـــاب الصهيونـــي المتواصل، ومن جهـــة أخرى أفعال 
وقرارات اســـتفزازية معادية لحقوق الشـــعب الفلسطيني. 
جاءت آخر نسخة للسياسة االستفزازية األوروبية إزاء الشعب 
الفلســـطيني وجمعياته األهلية والمدنية، عن طريق شروط 
التمويـــل الجديـــدة للجمعيـــات، أهمها رفـــض تمويل كل 
جمعية تقيـــم عالقات مع منظمات يعتبرها االتحاد األوروبي 
»إرهابية«، أي معظم التنظيمات الفلســـطينية المقاومة، من 
»كتائب شـــهداء األقصـــى« الى »الجبهة الشـــعبية لتحرير 
فلســـطين« مـــرورا ب«حمـــاس« و«حركة الجهاد اإلســـالمي« 
و«الجبهة الشعبية – القيادة العامة«. كانت الواليات المتحدة 
قـــد فرضت شـــروطا مماثلة في بداية انتفاضـــة األقصى، إذ 
طلبت يومها مؤسســـة فورد والوكالة األميركية للتنمية )يو 
أس إيد( من الجمعيـــات التوقيع على تعهد بـ«نبذ اإلرهاب« 
أي المقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الكيان الصهيوني. 
في بداية األمر، لم تســـتجب معظم الجمعيات الفلسطينية 
وأعلنـــت رفضها للتمويل المشـــروط، ولكن اتضح بعد حين، 
وخاصـــة بعد 2005، أن عـــددا من الجمعيات والمؤسســـات 
الممّولـــة قد تخّلت عـــن مواقفها المبدئية كما أشـــارت اليه 
وثائـــق أميركية حول الجمعيات الفلســـطينية، تحّدد فيها 
تمويل الجمعيات الفلســـطينية، والتمويل األميركي بالذات 

)فورد ووكالة التنمية(.
أثـــارت الشـــروط األوروبيـــة الجديـــدة لتمويـــل الجمعيات 
الفلســـطينية موجـــة غضب واســـتنكار حيـــث أعلنت 134 
مؤسسة وجمعية فلســـطينّية في الضفة والقطاع والقدس، 
رفضهـــا التوقيع على الورقة األوروبية. واجتمع ممثلون عنها 
مع ممثـــل االتحاد األوروبـــّي توماس نيكالســـون، لمطالبته 
بالتراجـــع عن هـــذه البنود، وســـلموه في نهايـــة االجتماع 
رســـالة تلخُص اعتراضاتهم. يبدو أن اللقاء كان سلبيا إذ لم 
يتجاوب مع المحتجين، وأصّر علـــى موقف االتحاد األوروبي، 
مبّررا ذلك بأن المسألة ال عالقة لها بالجمعيات الفلسطينية، 
بل تشـــمل كل الجمعيات في العالم، وأن الشـــروط ال تمس 
باألفراد، بـــل بالمنظمات وأنه يمكن متابعـــة األمر، كما قال، 
على موقع االتحاد األوروبي االلكتروني، استخفافا باالعتراض 
الفلسطيني. أصدرت بعض الجمعيات والهيئات االئتالفية 
بيانات ترّد على شروط التمويل الجديدة، منها »هيئة العمل 
الوطني واألهلي في مدينة القدس« التي رفضت هذا االبتزاز 
األوروبي بالقول: »إن شـــعبنا لن يســـتبدل حقوقه الوطنية ال 
بالدوالرات وال اليوروهات... يريـــد االتحاد االوروبي منا مقابل 
حفنة دوالرات أو يوروهات أن نتنكر لقوانا وأحزابنا وفصائلنا 
ونعتبرها فصائل إرهابية«. لذلك، طالبت الهيئة بالتراجع عن 
هذا الموقف وشـــطب كل ما يمس بحقوق شعبنا ومقاومتنا 
في هذه الوثيقة، ودعت كافة المؤسسات الفلسطينية التي 
وّقعـــت على العقود بالشـــروط الجديدة الى »ضرورة ســـحب 

توقيعهـــا على هـــذه الوثيقة التي تمـــس بجوهر قضيتنا 
وحقوق شـــعبنا وتضحياتنا ونضاالتنا، وتجّرم األدوات التي 
تعّبر عـــن هذه النضـــاالت والتضحيات من قـــوى وفصائل 

وأحزاب على أنها قوى إرهابية«.
وتّم تشكيل »الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط« من 
قبل جمعيات ومؤسســـات فلسطينية في أواخر شهر كانون 
األول/ديســـمبر 2019. أجابت »الحملة« علـــى موقف االتحاد 
األوروبـــي بالقـــول: أوال، التمويل المشـــروط منـــاِف للقانون 
الفلسطيني )السلطة(، ثانيا، أن مطالبة الوثيقة األوروبية بأن 
تتولى الجمعيات فحص المســـتفيدين من التمويل يعني 
وضع الجمعيات في موقع اســـتخباراتي وشـــرطة سياســـية 
في مواجهة شـــعبها، وهذا غير مقبول مـــن قبل الجمعيات 
الفلســـطينية التي تعتبـــر أنها جمعيات وطنية وليســـت 
وكيلة الممـــّول: »ان اجراءات ما يســـمى الفحص والتدقيق، 
والتي تتضمن إخضاع أعضاء هيئات المؤسسات والطواقم، 
والمتعاقد معهم،  ومقدمي الخدمات، واالفراد المستفيدين 
لعمليـــة فحـــص بموجـــب معاييـــر ال وطنيـــة وتقنيـــات 
اســـتخباراتية، هي اجراءات أمنية مرفوضة ومدانة وليســـت 
من اختصاص المؤسســـات المدنية بأي حـــال من االحول.«. 
وتابعت: »الموافقة على شـــرط االتحـــاد األوروبي المذكور، او 
أية مؤسســـة مانحة اخرى، ينال من تاريخ شـــعبنا وكرامته 

وحقوقه، مرفوض وطنيا وقانونيا واخالقيا.«
تضيف »الحملة«، أن الشـــروط األوروبيـــة الجديدة للتمويل 
متناســـقة مـــع »الحمـــالت اإلســـرائيلية والصهيونية التي 
تســـتهدف المجتمـــع المدنـــي الفلســـطيني وخصوًصـــا 
مؤسســـاته الوطنية«، حيث كانت قد اشـــترطت سابقا عدم 
»االنخراط في حملة مقاطعة »إسرائيل« وسحب االستثمارات 
منهـــا ومعاقبتها )حملـــة BDS(« ومنعتها مـــن العمل »في 
مناطق فلســـطينية مثل قطاع غـــزة، أو األراضي المحتلة عام 
1948« و«الترويـــج لحـــق العـــودة«. وطالبـــت الحملة كل من 
منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وكذلك 
المؤسســـات األوروبيـــة والعالمية الداعمة لحقوق الشـــعب 
الفلســـطيني التصدي لهذا اإلجراء المعادي لحقوق الشعب 

الفلسطيني.
فـــي هذا الصـــدد، دعت عضـــو اللجنة التنفيذيـــة لمنظمة 
التحرير الفلســـطينية د. حنان عشـــراوي االتحـــاد األوروبي 
الى مراجعة موقفه في رسالة رســـمية وجهتها إلى الممثل 
السامي لالتحاد األوروبي السيد جوزيب بوريل. ولفتت إلى أن 
هذا التوجه الجديد لالتحاد األوروبي جاء بعد حملة التحريض 
والتشـــهير الشرســـة والممنهجة التي تشـــنها »إسرائيل« 
ضد المجتمـــع المدني الفلســـطيني والمدافعين عن حقوق 
اإلنســـان بهدف إعاقـــة نشـــاطهم ومنعهم مـــن مواصلة 
عملهم. تشـــير المعلومات الى أن الجمعيات والمؤسســـات 
المقدســـية قد تتضّرر من هذا التمويل المشـــروط، إذ كانت 
بعض المؤسســـات قد وقعـــت اتفاقا مع االتحـــاد األوروبي 
لتمويل مشروع يمتد لثالث سنوات بقيمة مليون و800 ألف 
يورو، كـ«شـــبكة شفق« التي تضم ائتالفًا لمؤسسات ثقافية 

وفنّية، كما أن شـــبكة مؤسســـات حقوقية كانت قد حصلت 
على تمويل بقيمة مليوني يورو لتنفيذ مشروع حقوقي لمدة 
ثالثة سنوات. وحصلت مؤسسة الرؤيا على الموافقة بتمويل 
مشروع مشـــترك يتعلق بإنشاء وحدة ضغط ومناصرة. ولكن 
بعد صدور النص األوروبي الجديد، تراجعت بعض الجمعيات 
عـــن التوقيع و«التزمت بالموقف الوطني«، إال أن الجدل ما زال 
مستمرا في أروقة الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية، كما 
ورد في تقارير صحافيـــة، بين الرفض التام والمعلن وبعض 
المراوغة، كالتوقيع على العقد مع التحفظ على البند الخاص 
ب«اإلرهـــاب« أو إلحاق بيان يشـــرح موقـــف الجمعية الداعم 

للمقاومة المشروعة.
وفـــي الداخل المحتل عام 1948، طالـــت الحملة الصهيونية 
الكثير مـــن الجمعيـــات الحقوقية واالجتماعيـــة والثقافية 
العربية، التي اضطرت الى اإلغالق بســـبب تجفيف التمويل 
الغربي، أم تـــّم إغالقها من قبل الصهاينة، كـ«جمعية أنصار 
السجين«. بالنســـبة لتجفيف التمويل الغربي، يشير محمد 
زيدان، الذي أدار »المؤسســـة العربية لحقوق اإلنســـان« قبل 
إغالقها، أن وزارة خارجية العدو اتصلت بالســـفارات العاملة 
فـــي الكيان وطلبت منهـــا عدم تمويل الجمعيـــات المؤيدة 
لحركة المقاطعـــة، إن كانت »إســـرائيلية« أم عربية. وتزامن 
ذلك مع الحملة ضد الحركة اإلسالمية التي تّم حظرها وحظر 
جمعياتها االجتماعية والثقافيـــة. يضيف محمد زيدان، أن 
تجفيف األمـــوال عن الجمعيات الوطنية ســـاعد على ظهور 
جمعيـــات تدعو الى االندماج والمواطنة واألســـرلة، في حين 
تكّيفـــت جمعيات أخرى، كجمعية »مســـاواة«، مع االنعطافة 
الجديدة للتمويل وغّيرت من مشـــاريعها وانتقلت الى دعم 
»المرأة« و«الثقافة« و«المـــدن المختلطة« للتأقلم مع التمويل 
المشـــروط، وكذلك الحال مع جمعية »إعالم« التي غّيرت من 
محاور اهتمامها، لكي يســـتمر تمويلها الغربي. يرى زيدان 
أن تمويل الحملة لمشـــاركة الجمهـــور العربي في انتخابات 
الكنيست مصدره الجمعيات اليهودية األميركية التي تدعم 
ما يسمى بـ«اليسار الصهيوني«، وشاركت في الحملة بعض 
الجمعيات »المختلطة« والفلسطينية المدعومة ماليًا من قبل 

المؤسسات الغربية.
لم يكن يوما التمويل الغربي، األميركي واألوروبي، للمنظمات 
والجمعيات الفلســـطينية والعربية بشـــكل عـــام، خال من 
اعتبارات سياسية. بعد اتفاقيات أوسلو، ساهم في مشاريع 
أمنية وإدارية واقتصادية لدعم الســـلطة الفلسطينية على 
بسط سيطرتها على المجتمع الفلسطيني ومنع الشباب من 
االلتحـــاق بالمقاومة، عن طريق مشـــاريع ترفيهية وثقافية 
وحقوقية و«تنموية«. وبعد أكثر من 25 عاما من إقامة ســـلطة 
أوســـلو وصعود الفاشـــية في الكيان الصهيوني والتيارات 
الفاشية والعنصرية في الدول األوروبية، وفي المقابل، تجّذر 
المقاومة الفلســـطينية والعربية في المنطقة، اعتبر االتحاد 
األوروبـــي أن الرضوخ لإلمالءات الصهيونيـــة واألميركية قد 
يحميه من العاصفة القادمة، وإن كان على حســـاب سمعته 

ومصداقيته لدى »أصدقائه العرب«.

التمويل األوروبي المشروط في خدمة المشروع الصهيوني
بقلم: راغدة عسيران

كل التحالفات التي عقدتها المعســـكرات من أجل ضمان 
تغيير المشهد وإحداث الصدمة اإليجابية لصالحها بعد 
االندمـــاج لم تغير في المعطيات وُتعدل في المؤشـــرات 
ونتائج االســـتطالعات على صعيد األحزاب الصغيرة التي 
تكتلـــت لم تحصل أكثـــر مما كانت تحصـــل عليه وهي 
منفـــردة، واألحـــزاب الكبيـــرة لم تغير من مزاج الشـــعب 
تجاهها باســـتثناء مقعد لصالح الليكود وحماية األحزاب 
الصغيرة من عدم تجاوز الحسم، فضمنت بقاءها، لكن لم 
تنه حالة الفراغ السياســـي الذي ســـاهمت وتسببت فيه 
من خالل التكتل والفوز وتشكيل حكومة لصالح معسكر 

من المعسكرين.

لكن االســـتطالعات ال تشي بذلك، وال زالت تراوح مكانها، 
نظريـــًا في عالم األرقام تمنح ليبرمـــان مفتاحًا صدئ ولم 
يفتـــح به بابًا عمليًا، فتعهد بعـــدم إجراء انتخابات ثالثة، 
لكنـــه جزء منها، واالســـتطالعات تؤشـــر لتراجع حظوظه 
وانعدام الثقة بـــه على الرغم مـــن تصريحاته. لقاء هذه 
النتائـــج التـــي أثبتـــت أن الحزبية السياســـية في دولة 
االحتالل تحولت إلى صنمية شبه ثابتة، فلم تعد العوامل 
الداخلية تشـــكل رافعة أو مخرجًا ، وكأن اآلية » إنا وجدنا 

آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » صدقت فيهم.
نتنياهو لن يحقق 61 مقعدًا وفق االســـتطالعات تحميه 
وتخرجه مما ســـيالقيه، وخيارات الخروج أصبحت معلقة 

بليبرمان مرهونًة فيه، إما أن يقبل بالعرب الشـــركاء وهو 
ُيخونهم ويشـــك فيهـــم، أو يقبـــل بالمتدينين الذين ال 
يقرون بيهوديـــة كل من ينتخبونه ، أو أن نتنياهو يحزم 
أمتعته ويذهب بقدميه إلى السجن، ويبدو هذا مستحياًل.

إذن العامـــل الخارجـــي الموضوعـــي ســـيغري نتنياهو 
واليمين على أمل أن ُيحدث الصدمة اإليجابية على قاعدة 
ما هو أكبر مؤثر يغطي علـــى ما هو أقل، فلربما التصعيد 
على أحـــد الجبهات، هذا المرة يصبـــح عكس كل المرات 
الســـابقة مجازفة خطرة لكنها الورقة غير المستخدمة من 

قبل .
فما الذي يمنع شـــخصية بمواصفات نتنياهو وبناء على 

تاريخه وسلوكه؟
تجربـــة نتنياهو حافلـــة وثبت أنه اتخذ قـــرارات صعبة ، 
وحاول مرارًا أن يوظف عوامل أخرى لصالح مصالح ودوافع 
شخصية. هذا التقدير ال يعني أن دولة االحتالل دولة موز، 
والمؤسسة العسكرية واألمنية فيها طوع إرادة المستوى 
العســـكري أوتوماتيكيًا بشـــكل مجرد بعيـــدًا عن البعد 
المهني وبما يتوافق مع الخطط االستراتيجية التي تخدم 
ازدهار الكيان واستقرار أمن المشروع الصهيوني برمته .

نعـــم لن يكون نتنياهو مطلـــق اليدين، لكنه لن يغمض 
العينين، ســـيبحث في كل اآلفاق، لن يتردد في ولوج أي 

مدخل ُيمّكنه من البقاء والنجاة .  فيا روح ما بعدك روح .

محمود مرداويإلــى أيــن وكيــف المخــرج؟
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أثناء رحلة ســـفر لها إلى الضفة 
الغربية واألردن وإسبانيا وفنزويال، 
شاهدت نور أن بعض المنتجات 
-مثل منتجات التجميل والعناية 
بالبشـــرة- غير متوفرة فـــي غزة، 
وعندما عادت إلـــى القطاع فكرت 
بتأســـيس مجموعة علـــى موقع 
فيســـبوك لبيـــع بعـــض هـــذه 
المنتجـــات، وأحضرت في البداية 
كميـــة بقيمـــة خمســـين دوالرًا 
المجموعة كتجربة  فـــي  وباعتها 

أولية.
ق�صة جناح

نجحـــت نـــور في الحصـــول على 
ربح قدره عشـــرون دوالرا في المرة 
األولى، وتقول "في ذلك الوقت لم 
يكن هناك تســـويقًا على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، نجحـــت 
واستمررت بالتسويق عبر إحضار 
منتجات بالبريد من األردن أو مصر 
أو أميركا، وأصبح متجري )روح( من 
المتاجر المعروفة على فيسبوك".

أسســـت نور قبل عامين صفحات 
عبـــر مواقع وتطبيقات فيســـبوك 

وإنســـتغرام وســـناب شـــات، وأصبـــح 
متجرهـــا مـــن المتاجـــر اإللكترونيـــة 
المشهورة على مستوى قطاع غزة، فهي 
تحضر منتجات عبر المعابر تشـــحنها 
من أميركا وكندا وبعض الدول األوروبية 
وبعض الدول اآلســـيوية مثـــل الهند 
وكوريا وبنغالديـــش، وأخرى من األردن 

ومصر.
تضيـــف نـــور "علـــى صفحـــات مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي يتابـــع المتجر 
عشـــرات اآلالف، أسست محال خاصًا بي، 
وجميع زبائني هم من متابعي صفحتي، 
المنتجـــات من  ويحضـــرون الســـتالم 

المحل".
وتتابـــع "المنتجات التـــي أدخلها غير 
متوفـــرة في قطـــاع غزة نظـــرًا للظروف 
فضـــاء  اقتحمنـــا  وهنـــا  السياســـية، 

التكنولوجيـــا وأحضرنـــا منتجـــات من 
مختلـــف دول العالم  إلى غـــزة. وقرابة 
عشرة أفراد يعملون معي بشكل دائم أو 

جزئي دوري إلنجاح المتجر".
وتتحدث نور عما وصفته باالنتشار غير 
العـــادي للمتاجر اإللكترونيـــة في غزة، 
خصوصا خالل العام األخير، في ظل حاجة 
الشباب -حصوصا الخريجين منهم- إلى 
فرص عمل، وامتـــالك بعضهم مهارات 
التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي.

لكـــن نور تنبـــه إلى أن بعـــض المتاجر 
تحاول تقليد أعمـــال بعض الصفحات 
بنفـــس المنتجات، بينمـــا تنجح بعض 
الصفحات في تســـويق منتجات مميزة 

غير تقليدية.
750 متجرً� �إلكرتونيًا يف غزة

أجـــرى الباحـــث المختـــص فـــي مواقع 
التواصـــل االجتماعي عز الدين األخرس 

دراســـة جـــدوى اقتصاديـــة متعلقـــة 
بالمتاجـــر اإللكترونيـــة في قطـــاع غزة، 
ورصد انتشارا واســـعا لصفحات مواقع 
التواصل على شـــكل متاجر إلكترونية، 
إضافة لموقعي ويب أيضا، ليبلغ العدد 

750 متجرا إلكترونيا في غزة.
يشير األخرس في الدراسة إلى أن %95 
من المتاجر تنشط على موقع إنستغرام 
أكثر من فيسبوك، لكون غالبية الزبائن 
مـــن اإلنـــاث، كمـــا أن اإلناث يشـــكلن 
60% من مجمـــوع العاملين في التجارة 

اإللكترونية.
ويقول إن هذه الصفحات أصبحت بديال 
جيدا لـــآالف من الشـــباب والخريجين 
في غزة، وغيرهم مـــن العاملين معهم، 
ويضيف "هناك شابات من غزة يسافرن 
إلى مصر إلحضار منتجات نســـائية إلى 
القطاع للتجارة بها عبر صفحاتهن، إلى 

جانـــب بعض الشـــبان الذين يحضرون 
بضائع مختلفة".

المتاجـــر  انتشـــار  األخـــرس  ويفســـر 
اإللكترونية بالبحث المتواصل للشـــباب 
في غزة عن فرص وابتكار أفكار لتأسيس 
البطالـــة  فيهـــا  يواجهـــون  مشـــاريع 
المتفشية في مدينتهم، مستغلين في 
ذلك عامل التوسع المستمر الستخدام 
ســـكان قطـــاع غـــزة مواقـــع التواصل 

االجتماعي ساعات طويلة في اليوم.
تصنع بيدها وترّوج في متجرها

غادة منير صالحة )26 عاما( باتت تعرض 
منتجاتها عبر فيسبوك وإنستغرام، بعد 
أن درســـت تخصص هندســـة الديكور 
ووجـــدت أن فرصها ضئيلة في ســـوق 

العمل المنهار في غزة.
صالحـــة دفعها البحث عـــن العمل إلى 
الســـفر نحو مصر، وهناك تلقت دورات 

مختصة في طب األعشاب والعطارة، 
وعندما عادت إلى غزة أنتجت مجموعة 
من الصابون الطبيعي وعرضتها في 
Natural_( صفحتها على إنستغرام

.)Gaza
بعـــد أن نجحـــت صالحـــة فـــي بيع 
الصابـــون والحصول علـــى تعليقات 
المســـتخدمين، بدأت  إيجابية مـــن 
تعمل مع شقيقاتها على سد حاجة 
الزبائـــن، ثم انتقلـــت لتصنع بعض 
منتجات البشـــرة والشـــعر والجسم 
كونهـــا منتجات طبيعية وليســـت 

تجارية.
تقول صالحـــة "المنتجات الموجودة 
في األســـواق تحتوي على نسبة من 
لـــدى الناس  الكيمياويـــات، وأصبح 
الطبيعية،  المنتجـــات  بأهمية  وعي 
وأنـــا اليوم لـــدّي زبائن كثـــر، وأكثر 
من 34 ألف متابع، وعالم التســـويق 
اإللكتروني خلق فرصة عمل جيدة لي 

وللكثيرين من الشباب".
أما نبيل أبو حســـنين )29 عاما(، فقد 
أســـس صفحة منذ عام لبيع األحذية 
واأللبســـة الرياضيـــة وبعض معدات 

العالج الطبيعي في غزة.
أطلق أبو حسنين صفحة على فيسبوك 
وإنستغرام باسم "منتجات رياضية من 
غزة"، بعد أن قضى أربع سنوات دون عمل 
عقب تخرجه من الجامعة من تخصص 
اإلدارة المالية والمصرفية، ويعمل معه 
حاليا أربعة شـــبان من خريجي الجامعة 

كذلك.
يقول أبو حســـنين "أقوم بإدخال بعض 
المنتجـــات من خالل شـــركات شـــحن 
بكميـــات قليلـــة حتـــى ال تحصل على 
ضرائب كثيـــرة، وأبحث عـــن منتجات 
بأســـعار جيدة وجودة عاليـــة للترويج 
لها في غزة، وهـــي بضائع ال تدخل غزة 
ألنها من أجود العالمات التجارية، بسبب 
الحصار اإلسرائيلي، لكني وجدت عالمي 

وعملي في متجري«.

متاجر إلكترونية بغزة.. اختراق للحصار »اإلسرائيلي« وفرص عمل للشباب
�ال�صتقالل/ وكاالت:

ُتغَل��ق �أب��و�ب �لفر���ص �أم��ام �ل�صب��ان يف غ��زة عندم��ا 
يبحث��ون عن وظائ��ف، حتى لو كانت موؤقت��ة، و�أ�صبح 
�حل�صول على عمل �صبه م�صتحيل يف �لقطاع �ملحا�صر. 
لكن ثم��ة طرقًا ميك��ن �أن يعمل بها �ل�صب��ان م�صتغلني 

�لتكنولوجيا ومو�قع �لتو��صل �الجتماعي و�نت�صارها، 
خللق م�صاحة من �الإبد�ع و�لت�صويق و�الأعمال �حلرة، 
كان �آخره��ا �نت�ص��ار �ل�صفح��ات على مو�ق��ع �لتو��صل 
يف �ص��كل متاج��ر. قب��ل خم�ص �صن��و�ت، كان��ت �ل�صابة 
�ل�صحفي��ة ن��ور �حلر�زي��ن )30 عام��ًا( تعم��ل عل��ى 

تغطية �الأحد�ث يف قطاع غزة لبع�ص �لقنو�ت باللغة 
�الإجنليزية، لكنها كانت ت�صعر �أن عملها �صحفية ميكن 
�أن يتقل���ص يف ظ��ل �أن عددً� كب��رً� من �لقنو�ت تغطي 
�أحد�ث غزة يف وقت �حلروب �الإ�صر�ئيلية، لذ� قررت 

�لبحث عن م�صروع ي�صمن لها دخال جيدً�.

االستقالل/ وكاالت:
سجلت الليرة السورية في نهاية تعامالت الجمعة 
هبوطا قياســــيا، حيث كســــرت حاجز الـ1200 ليرة 

مقابل الدوالر.
ويظهر من المواقع التي تتابع ســــوق العمالت غير 
الرســــمية )الســــوق الســــوداء(، أن العملة تراجعت 

بنسبة 6.49%، مسجلة 1230 ليرة للدوالر.
وكانت العملة السورية كسرت األحد الماضي حاجز 
الـ1000 ليرة للدوالر، مســــجلة مســــتويات قياسية 

تاريخية متدنية.

وأدت العقوبــــات الدوليــــة المفروضة على ســــوريا، 
والضرر الــــذي ألحقته الحــــرب بالصناعة في البالد، 
وتحويــــل الســــوريين أموالهم في الخــــارج بدافع 
الخوف، إلى انخفــــاض العملة انخفاضــــا حادا في 

خضم صراع يقترب من دخول عامه التاسع.
كانت قيمة الليرة 47 للدوالر قبيل اندالع الصراع في 
ســــوريا في آذار/ مارس 2011. ورفع انهيار العملة 
معدالت التضخم، وأدى إلــــى مزيد من المعاناة، مع 
مكابدة الســــوريين األمّرين لتوفير أساسيات مثل 

الغذاء والكهرباء.

االستقالل/ األناضول:
بلغـــت قيمة الصـــادرات التركية مـــن المنتجات 
المائيـــة إلى 84 بلدًا خالل العـــام الماضي، مليارًا 

و21.6 مليون دوالر.
وبحســـب معطيات اتحاد مصدري منطقة شـــرق 
البحر األسود، فإن تركيا صدرت العام الماضي 198 

ألف طن من المنتجات المائية ومشتقاتها.
وأوضحت المعطيات أن كمية الصادرات التركية 
من المنتجات المائية خالل 2019 ارتفعت بنسبة 

11 مقارنة بالعام 2018.

وأضافت أن تركيا صّدرت منتجاتها المائية خالل 
العام الماضي إلى 84 بلدا.

وبّينت أن الدول المســـتوردة الجديدة خالل العام 
الماضي هـــي: مصر واإلمـــارات وبوركينا فاســـو 
وفنلنـــدا وجـــزر المالديف ونيوزيلنـــدا والكونغو 

والسنغال.
وفـــي حديثـــه لألناضـــول، أوضح رئيـــس اتحاد 
مصـــدري منطقـــة شـــرق البحر األســـود، صّفات 
غليونجـــي، أن قيمة تلك الصـــادرات خالل 2019 

ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بالعام 2018.

الليرة السورية تواصل تدهورها 
لمستويات قياسية جديدة

خالل 2019.. صادرات المنتجات 
المائية التركية تتجاوز المليار دوالر
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االستقالل/ وكاالت:
لبنانيـــون،  محتجـــون  أقفـــل 
الجمعـــة، عـــددا مـــن الطرقات 
بالعاصمـــة بيـــروت، وذلك بعد 
الـ 48 ســـاعة  انتهـــاء مهلـــة 
لتشكيل  للسلطة  أعطوها  التي 

الحكومة.
المكلف  الوزراء  ويواصل رئيس 
حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، 
مشـــاورات لتشـــكيل حكومـــة 
تواجـــه مـــن اآلن رفضـــًا بيـــن 

المحتجين.
انتشـــرت  الخميـــس،  ومســـاء 
دعـــوات عبـــر مواقـــع التواصل 
االجتماعي، تدعـــو إلى عصيان 
مدنـــي، في ظل عدم تشـــكيل 

الحكومة.
وأقفـــل محتجون تقاطع جســـر 
الرينـــغ وســـط بيروت بشـــكل 
واإلطارات،  بالمستوعبات  كامل 
بالتزامن مع قطع الســـير باتجاه 

منطقة الحمرا غرب العاصمة.
كما تم قطع الطريق في »الجّية« 

غرب بيـــروت، إضافة إلى إحراق 
شـــبان إطـــارات فـــي منطقـــة 

»الزوق« شمال العاصمة.
البالد، عمد محتجون  وشـــمالي 
إلى إقفـــال عدد مـــن الطرقات 

الرئيســـية فـــي منطقـــة حلبا، 
مدينـــة  فـــي  النـــور  وســـاحة 
منددة  هتافات  وسط  طرابلس، 

بالطبقة السياسية الحاكمة.
ويشـــهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ 

تشرين األول 2019، احتجاجات 
شـــعبية أجبرت حكومة ســـعد 
الحريـــري على االســـتقالة، في 
الشهر  التاسع والعشـــرين من 

ذاته.

لبنان: تواصل االحتجاجات مع انتهاء المهلة لتشكيل الحكومة

االستقالل/ وكاالت:
أعلن وزير الخارجية الروسي في حكومة تصريف األعمال، سيرجي الفروف، أنه 
تم االتفاق علـــى الوثائق الختامية لمؤتمر برلين حول ليبيا وأنها ال تتعارض 

مع قرارات مجلس األمن في الشأن الليبي.
وقـــال الفروف في المؤتمر الصحفي حول نتائج الدبلوماســـية الروســـية في 
عام:2019 »بالنســـبة لمؤتمر برلين، فقد أيدنـــا تلك المبادرة منذ البداية، ألنه 
كلما زاد عدد الدول الراغبة في مســـاعدة الليبيين في تهيئة ظروف تســـوية 

األزمة، كلما كان أفضل«، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف الفروف، أن ســـبب األزمة الليبية األساســـي هو سياسة حلف شمال 

األطلسي)ناتو( بعد بدء األحداث عام 2011.
وتابع الفروف بشـــأن الوضـــع الليبي: »الهدنة في ليبيا ال تـــزال قيد االحترام 
وموســـكو تأمل أن تســـتمر«. كما أكد الفروف مشاركته في مؤتمر برلين حول 
ليبيـــا. ورحب الفروف بمؤتمر برلين بشـــأن األزمة الليبية واعتبر أن موســـكو 
جاهزة وســـتقوم بكل ما يلزم للوصول إلى اتفاق ايجابي لكل الفرقاء في ليبيا 
وأهمهـــا االتفاق على وقف إطالق النار. وشـــدد الفروف أن من المهم أال يكرر 

أطراف النزاع في ليبيا األخطاء وأال يطرحوا شروطا إضافية بعد مؤتمر برلين.
وبدأ في الثاني عشـــر من الشـــهر الجاري وقف إلطالق النـــار دعت إليه تركيا 
وروسيا في القتال الدائر منذ نيسان /ابريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق 
الوطنـــي المدعومة دوليا وقوات حفتر التي تحـــاول دخول العاصمة طرابلس 

لتطهيرها ممن تصفهم بـ »اإلرهابيين«.

الفروف: االتفاق على الوثائق 
الختامية لمؤتمر برلين حول ليبيا

االستقالل/ وكاالت:
أكــــد المرشــــد األعلى فــــي الجمهورية 
اإلســــالمية في إيــــران علــــي خامنئي، 
العربيــــة  الشــــعوب  كل  أن  الجمعــــة، 
واإلســــالمية تتحمل مسؤولية الوصول 
إلى تحرير فلســــطين وإخراج أمريكا من 

المنطقة والتحرر من هيمنتها.
وأشار خامنئي في خطبة الجمعة والتي 
تأتــــي بعد 8 ســــنوات من آخــــر خطبة 
له إلــــى أن أمريــــكا تســــتهدف جعل 
الفلسطينيين دون قدرة على الدفاع عن 
أنفسهم، الفتا إلى أن "المحاربين تحت 
قيادة الشهيد قاســــم سليماني قدموا 

المساعدة".

ولفــــت إلــــى أن الشــــعب اإليراني قال 
كلمتــــه بالتفافه حــــول المقاومة خالل 
تشييع الشهيد سليماني، وليس القلة 
من اإليرانييــــن التي تقــــول "ال غزة وال 
لبنان"، في إشــــارة إلى رفــــض إيرانيين 
فلســــطين  للمقاومة في  الدعم  تقديم 

ولبنان.
وأوضح خامنئي أنه "بعد انتصار الثورة 
في إيــــران نــــزل بالكيــــان الصهيوني 

ضربات مؤلمة مرورا بغزة ولبنان".
واعتبر قصف الحــــرس الثوري اإليراني 
للقــــوات األمريكيــــة في قاعــــدة "عين 
األسد" بمثابة "صفعة للواليات المتحدة 

وضربة لهيبتها واستكبارها".

ونبه المرشــــد األعلى في إيــــران إلى أن 
هذه "ضربــــة أولية لكن يبقــــى جزاؤها 
األمريكية(  )القوات  خروجها  األســــاس 

من المنطقة".
وبين أن الواليات المتحدة لم تســــتطع 
مواجهــــة ســــليماني وجها لوجــــه إنما 
غدرت بــــه واغتالته كما اغتــــال الكيان 
اإلســــرائيلي زعيمــــي حركتــــي حماس 
الشيخ أحمد ياسين والجهاد اإلسالمي 

فتحي الشقاقي.
ووصف خامنئي يوم قصف قاعدة "عين 

األسد" بأنه كان من مظاهر "أيام الله".
كما اعتبر نزول تلك الحشود إلى شوارع 
إيران والعراق لتشييع جثامين شهداء 

الجريمــــة األميركيــــة بأنها مــــن "أيام 
الله"، متســــائال "ما هي هذه القوة التي 
جاءت بكل تلك الحشــــود في مراســــم 

التشييع؟".
وقــــال خامنئي إن "األيــــام تنتهي لكن 
آثارها تبقى في حياة الشعوب"، معتبًرا 
أن ســــليماني كان من "أقوى القادة في 
مكافحة اإلرهاب وأنه كافح االرهاب على 

مستوى المنطقة برمتها".
وذكر أن "داعش التي أوجدها األميركان 
كان الهدف منها ليس العراق وسوريا 
لوحدهمــــا وإنمــــا إيران كانــــت الهدف 
المقصــــود"، مســــتدركًا أن األميركيين 
يكذبــــون بقولهــــم إنهم يقفــــون إلى 

جانب الشــــعب اإليراني الذي شــــاركت 
ماليينه بتشييع الشهيد سليماني.

وبخصوص الطائرة األوكرانية المنكوبة، 
قــــال خامنئــــي "قلوبنا تألمــــت لحادث 
ســــقوط الطائرة المريــــر، وأعرب مجددًا 
عن مواســــاتي واعتبر نفسي شريكا في 

العزاء بضحايا حادث الطائرة".
وقال إن "األعداء فرحوا بحادث ســــقوط 
الطائرة وســــعوا لتحميــــل حرس الثورة 
المسؤولية"، معتبًرا أن اإلعالم األميركي 
االيرانــــي  الشــــعب  ينســــي  أن  أراد 
استشهاد الشــــهيدين )سليماني وأبو 
مهدي المهندس( بالتركيز على حادث 

سقوط الطائرة.

الشعب اإليراني أكد التفافه حول المقاومة 

 خامنئي: كل الشعوب تتحمل مسؤولية الوصول لتحرير فلسطين

االستقالل/ وكاالت:
قـــال الناطق باســـم وزارة الدفـــاع األميركيـــة )بنتاغون( 
جوناثـــان هوفمـــان إن المســـؤولين األميركيين يجرون 
اتصاالت مـــع الســـلطات العراقية الســـتئناف عمليات 
الجيـــش األميركي، وإنه ليســـت هناك حاليـــا أي خطط 

لالنسحاب من العراق.
وأضـــاف هوفمان خالل مؤتمر صحفـــي أن وجود القوات 
األميركية في العراق ضروري لنشـــر قوات حلف شـــمال 
األطلســـي )ناتو( في إطار مهمة مكافحة تنظيم »داعش« 

وتدريب الجيش العراقي.
في غضون ذلـــك، نقلت صحيفة »نيويـــورك تايمز« عن 
مســـؤولين أميركيين أن واشنطن اســـتأنفت عملياتها 
العســـكرية المشـــتركة مع العراق األربعاء، لتنهي بذلك 
فترة توقف دامت عشرة أيام عقب استشهاد قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري اإليراني اللواء قاسم سليماني.

ويأتي هـــذا التطور بعد أقل من أســـبوعين من تصويت 
البرلمان العراقي بإخراج القوات األميركية من البالد.

وأكد مسؤوالن عسكريان للصحيفة أن الجيش األميركي 
يســـعى الســـتئناف العمليات ضد تنظيم »داعش« في 
أقرب وقت ممكن، بهدف منع أي زخم أو دعاية للتنظيم.

ولم يتضح إن وافقت الحكومة العراقية على اســـتئناف 
العمليات مـــع الجانب األميركي الـــذي كان صاحب قرار 

وقف هذه العمليات.
وكان رئيـــس الـــوزراء العراقي المســـتقيل عـــادل عبد 
المهدي أكد في وقت ســـابق أنه مصمم على المضي في 
تنفيذ قرار البرلمان العراقـــي إخراج القوات األجنبية من 

العراق وبالطريقة الصحيحة.
وقـــال إن حكومتـــه تعمل حاليـــا لضمـــان الوصول إلى 
توقيتات مناســـبة لجدولـــة إخراج القـــوات األجنبية من 

العراق وبالتواصل مع األطراف المعنية.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت القيادة المركزية األميركية أن 11 جنديا 
أميركيــــًا على األقل أصيبوا بجــــروح في الهجوم 
الصاروخي اإليراني على قاعدة »عين األسد« في 
العــــراق على الرغم من نفــــي الرئيس األمريكي 

دونالد ترمب والبنتاغون سابقا وقوع إصابات.
ونقلت وكالة »فرانس برس« عن المتحدث باسم 
القيادة المركزية األميركية، الكابتن بيل أوربان 
قولــــه في بيــــان »في حين أنه لــــم يقتل أي من 
الجنــــود األميركيين في الهجــــوم اإليراني في 
8 كانــــون الثاني/يناير على قاعدة عين األســــد 
الجويــــة، إال أن العديد منهم خضعوا للعالج من 
أعراض االرتجاج الناتجة عن االنفجار، وال يزالون 

يخضعون للتقييم«.
وأضاف »في األيام التي تلت الهجوم، وبســــبب 

إجراءات احترازية مكثفة، تم نقل بعض الجنود 
من قاعدة عين االسد«.

وأوضــــح أن الجنود المصابين نقلــــوا إلى »مركز 
الندســــتول الطبي اإلقليمي« فــــي ألمانيا وإلى 

»كامب عريفجان« في الكويت إلجراء فحوص.
وكان الهجــــوم ردا علــــى اغتيــــال قائــــد »فيلق 
اإليراني قاســــم  الثــــوري  بالحــــرس  القــــدس« 
إيرانيين  اســــتهدفته وضباطًا  بغارة  سليماني 
وعراقيين في بغداد في الثالث من يناير/كانون 

الثاني.
وقال الرئيس دونالــــد ترمب والجيش األميركي 
بعيد الهجوم اإليرانــــي إنه لم تقع إصابات بعد 
الضربــــة التي اســــتهدفت قاعدة عين األســــد 
الجوية في غرب العراق وقاعدة أخرى قرب أربيل 

شمااًل.

البنتاغون: ليست لدينا حاليًا أي 
خطط لالنسحاب من العراق

 أمريكا تعترف بإصابة 11 جنديًا 
بالقصف اإليراني لـ »عين األسد«
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غزة/ محمد العقاد:
تفتتح منافســــات الجولة الــ 16 مــــن دوري الدرجة 
الممتــــازة، اليــــوم الســــبت بلقاءين هاميــــن، حيث 
يستضيف خدمات الشــــاطئ »البحرية« فريق اتحاد 
بيت حانون على ملعب فلســــطين، والثاني يستقبل 
أهلي غــــزة فريق شــــباب رفح »الزعيــــم« على ملعب 

اليرموك.
وســــتكون مواجهة الشاطئ قوية وأمام خصم عنيد، 
لذلك سيســــعى بكل قــــوة لدخول المبــــاراة بتركيز 
عالي ونســــيان الجوالت الماضيــــة المثقلة باألحزان 
على منظومة الشــــاطئ، وفقدانه المنافسة على لقب 

الدوري وتراجع نتائجه في الدور الثاني.
 ويســــعى لتصحيح المســــار وتحقيق الفوز وخطف 
الوصافة علــــى أقل تقدير، وال يخــــرج خالي الوفاض 
هذا الموســــم، ويحتل اآلن المركز الثالث برصيد 23 
نقطة، ويعلم جيًدا أن بيت حانون فريق قوي وعنيد 
والصدام ســــيكون في المســــتطيل األخضر شرس 
لذلك ســــيحاول خطف الفــــوز بخبــــرة العبيه ودعم 

الجمهور للفريق.
أما بيت حانون سيدخل المواجهة وعينه على النقاط 
الثالث لتأمين نفسه حسابًيا في البقاء بدوري الدرجة 
الممتازة لموســــم آخر ويفجر مفاجأة ويكسر قاعدة 

الصاعد هابط التي لم تتحقق منذ سنوات.
ويحتل الحوانين المركز الرابع بنفس رصيد البحرية 
23 نقطــــة في المركز الرابع ولكن هناك فرصة كبيرة 
وهو التربع على الوصافة ولو مؤقتًا وتضييق الخناق، 
وإشعال المنافسة على المربع الذهبي، لذلك ستكون 

هذه المباراة قوية على الطرفين.
حماولة الهروب

وعلى الجانب األخر، يستقبل الجريح أهلي غزة فريق 
شــــباب رفح في مباراة ال تقبل القســــمة على اثنين، 
األهلــــي وضعه متأزم في جــــدول الترتيب إذ يحتل 

المركز الثاني عشــــر واألخير برصيد 7 نقاط، ويحاول 
تقديم نتائــــج إيجابية في المباريــــات المتبقية له 
على أقل تقديــــر تحفظ ماء وجهه لظروفه الصعبة ، 

ويقترب بشكل كبير من العودة إلى الدرجة األولى.
بينما شباب رفح يطمح في تحقيق الفوز وال بديل عن 
ذلك والنجاة من القــــاع ألنه في مأزق كبير ومكانة ال 
تليق بالزعيم الرفحي إذ يحتل المركز العاشر برصيد 
13 نقطة، وإضافة 3 نقاط جديدة لمواصلة مشــــوار 

االنتصار.
كتيبــــة »الزعيم« تعلــــم فريق األهلي جيــــًدا ولكن 
ســــيدخلون المباراة بكل حذر خشية من تحقيق أي 
مفاجأة من األهلي تقضي على أحالم الزعيم وتصعب 
وضعــــه للهروب من شــــبح الهبوط وتأمين نفســــه 

بشكل كبير.
ويــــوم األحد يلتقــــي فريق خدمات رفح مع شــــباب 
خانيونس علــــى ملعب رفح البلدي، وغــــزة الرياضي 
واتحاد الشــــجاعية فلســــطين، وتختتم الجولة يوم 
االثنيــــن حيث يســــتضيف الصداقة فريــــق اتحاد 
خانيونس على ملعب اليرموك، والهالل مع شــــباب 

جباليا على ملعب فلسطين.
ويذكر أن جميع المباريات تقام عند الســــاعة الثانية 

والنصف عصًرا بتوقيت فلسطين.

افتتاح الجولة الـ16 في الدوري الممتاز 

»البحرية« والحوانين عيناهما على الوصافة و »الزعيم« يالقي األهلي في رحلة الهروب من القاع

باريس/ االستقالل:
كشـــف تقرير صحفي، أن البرازيلـــي نيمار دا 
سيلفا نجم باريس سان جيرمان، قد اتخذ قراًرا 
هامًا بشأن مستقبله الكروي مع فريق العاصمة 

الفرنسية.
ويتوقع أن يكتب قرار النجم البرازيلي كلمة النهاية 
على مسلسل الصراع الدائر بين كل األندية الراغبة 

في الحصول على خدمات صانع األلعاب الساحر.
فمنــــذ انتقاله إلــــى باريس ســــان جيرمان صيف 
2017 في صفقة قياسية، واسم نيمار يتردد بقوة 
في مختلف وســــائل اإلعالم، الســــيما بعدما أشار 
مقربــــون من الالعب البرازيلي إلى ندمه الكبير بعد 

رحيله عن برشلونة.
ويبدو أّن ندم البرازيلي قد أصبح من الماضي اآلن، 
فقد ذكــــرت قناة »ESPN« الرياضيــــة أن نيمار دا 
سيلفا يريد البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان، 

الذي يحقق هذا الموسم إنجازات جيدة.
وتابــــع نفس المصدر أن نيمــــار يرغب في تمديد 
عقده مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده 

صيف 2022.
وأردف أن محادثــــات جــــرت بالفعــــل بيــــن نيمار 
وليوناردو المدير الرياضي لباريس ســــان جيرمان، 

بهدف تمديد عقد الالعب البرازيلي.
ولفــــت المصدر أن بقاء نيمار مــــع فريق العاصمة 

الفرنسية باريس، سيعتمد على نتائج الفريق في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يريد نيمار الفوز بها 
في نهاية الموسم، من أجل الرفع من حظوظه في 
الفوز بالكرة الذهبية، التي ُتقدم ألحسن العب في 

العالم.
وأفاد المصــــدر أن النجم البرازيلــــي بعيد اآلن من 
الرحيل عن باريس سان جيرمان، حيث من المتوقع 

أن يستمر مع الفريق مدة أطول.
يشـــار إلى أن نيمار دا ســـيلفا عـــاد مؤخًرا إلى 
مســـتواه المميز وهز شـــباك الفرق المنافسة، 
وذلك بعد ابتعاده عـــن الميادين لفترة طويلة 

بسبب إصابة قوية.

نيمار يحسم الجدل بقرار مفاجئ عن مستقبله

لندن/ االستقالل:
أكد تقرير صحفي بريطاني، أن اإلنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام 

هوتسبير، دخل بقوة ضمن قائمة اهتمامات مانشستر سيتي.
ووفًقـــا لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فإن مســـؤولي مانشســـتر 
سيتي وضعوا قائمة مختصرة للمهاجمين المحتمل التعاقد معهم، 
لتعويض رحيل النجم األرجنتيني ســـيرجيو أجويرو مستقباًل، والتي 

ضمت كين والوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميالن.
وأشـــارت إلـــى أن أجويرو قد يعود إلـــى فريقه الســـابق باألرجنتين، 
إنديبندينتي، عقب انتهاء عقده رفقة مانشستر سيتي في الموسم 

المقبل.
وأوضحت أن أجويرو صرح سابًقا: »أعرف ما يريده مشجعو إنديبندينتي، 
ولكن لدي عقد مع مانشســـتر ســـيتي، وأحاول التركيـــز على الفترة 
المتبقية في عقدي، ثم ســـأرى ما ســـأفعله، وبالطبع إنديبندينتي له 

األولوية«.
وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي لن يتخذ أي خطوات جدية نحو 

ضم بديل أجويرو، حتى يتأكد موعد رحيل األخير بشكل نهائي.

لندن/ االستقالل: 
كشـــف األلماني يورجن كلوب، مـــدرب ليفربول، طريقة 
تعاملـــه مع األزمة بين محمد صالح وســـاديو ماني نجمي 

الفريق، خالل أحد اللقاءات السابقة للريدز بالبريميرليج.
وتعـــود األزمة إلى تفضيل صالح التســـديد على المرمى 
بداًل من التمرير إلى ماني أمام بيرنلي في أغســـطس/ آب 
الماضـــي بالدوري اإلنجليزي الممتـــاز، وهو ما فجر غضب 

النجم السنغالي عقب استبداله.
وقال كلـــوب، في تصريحـــات أبرزتها صحيفـــة »ميرور« 
البريطانيـــة: »تحدثـــت مـــع كل العب على حـــدة، كما أن 

المشكلة لم تكن كبيرة بين صالح وماني«.
وأضاف: »في عالم كرة القدم، يبدو األمر كبيًرا للغاية، حيث 
يقولون )يا إلهي.. كيف يمكنك أن تحل ذلك؟(، ولكنني 
فقط تحدثت معهما«. وأتم المدرب األلماني: »فاينالدوم 
يحـــاول دائًما حل المشـــكالت في غرفـــة المالبس، ألنه 

يستطيع أن يفهم سبب غضب الناس«.

هاري كين 
يدخل حسابات 
مانشستر سيتي

كلوب يكشف 
كيف أنهى أزمة 

صالح وماني
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أفراد شـــرطة االحتالل أطلقوا األعيـــرة المطاطية 
باتجاه المصليـــن عقب مشـــاركة آالف في حملة 

"الفجر العظيم" بالمسجد األقصى .
وحســـب الشـــهود أصيب 5 مصليـــن بالرصاص 
وآخرون بجراح مختلفة نتيجة الضرب المبرح عقب 

اقتحام قوات االحتالل المسجد األقصى .
وأظهـــرت صـــور ومقاطـــع فيديو، اقتحـــام قوات 
االحتالل ســـاحات المســـجد األقصى ومصلى باب 
الرحمة، ومالحقتها المصلين في باحات المســـجد 

التي تحولت إلى ساحة مواجهات وكّر وفّر.
وردد المئـــات -عقـــب الصـــالة- هتافـــات نصرة 
للمسجد األقصى، مؤكدين االستعداد لحمايته من 

اعتداءات االحتالل وقطعان المستوطنين.
وادعت الشرطة أن قواتها اقتحمت الحرم القدسي 
بزعم حـــدوث "أعمال شـــغب" وإطـــالق "هتافات 
وطنية"، وأن مئات المصلين نظموا مسيرة "وخرقوا 

النظام العام".

وتابعـــت الشـــرطة أن قائد شـــرطة االحتالل في 
منطقة القـــدس، دورون يديد، أصدر أوامر بتفريق 
المصلين، وقال إن "شـــرطة إســـرائيل لن تســـمح 
بأعمال شغب وخرق النظام العام في جبل الهيكل 
)الحرم القدســـي الشـــريف(، وســـتعمل من أجل 
منع كافة أعمال الشـــغب أو الهتافات على خلفية 

قومية" على حد زعمه.
وذكر شـــهود عيان أن قـــوات االحتالل اعتقلت ٣ 
مصلين من باب حطة أحد أبواب المســـجد األقصى 

المبارك.
 وقالت القناة 12 العبرية الشرطة التابعة لالحتالل 
تفاجأت من العدد غير المســـبوق الذي وصل إلى 

المسجد األقصى ألداء صالة الفجر.
وزعمـــت أن نحـــو 300 فلســـطيني تجمعـــوا بعد 
الصالة وهتفـــوا بعبارات وطنيـــة داخل األقصى، 
حيـــث اقتحمـــت الشـــرطة اإلســـرائيلية المكان 
وفرقت المصلين بالقوة، واســـتخدمت العنف ضد 

المصلين.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أجبـــرت قـــوات االحتالل 
اإلســـرائيلي، أمس الجمعة، مواطًنا مقدســـًيا على 
هدم منزله ذاتًيا، في قرية جبل المكبر في القدس 
المحتلـــة، بقرار مـــن بلدية االحتالل اإلســـرائيلي، 

بحجة البناء دون ترخيص.
وأفاد شقيق صاحب المنزل ماهر نصار، أن شقيقه 
عمار اضطر لهـــدم منزله، حيث أمهلتـــه البلدية 
حتى الثالثاء القادم لتنفيذ الهدم، وإال ستهدمه 
وتفرض عليه "أجرة الهدم لطواقم وآليات البلدية 

والقوات المرافقة".
وأضاف أن 6 أفراد بينهم 4 أطفال يعيشـــون في 

المنزل.
وكانـــت بلدية االحتالل قد أجبرت شـــقيقي عمار، 
ماهـــر ومحمـــد، على هـــدم منزليهما فـــي البلدة 
األســـبوع الماضي، ويعيش فيهما 15 فرًدا بينهم 

11 طفاًل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
شــــارك مئــــات المواطنيــــن فــــي الوقفــــة 
التضامنيــــة والمســــيرة الجماهيرية، التي 
دعت لها هيئة التنســــيق المركزية للقوى 
لجماهير  إســــنادًا  واإلســــالمية،  الوطنيــــة 
الشعب الفلســــطيني في القدس، وخاصة 
ألهالــــي بلدة العيســــوية الذين يواجهون، 
وللشهر السابع على التوالي، حمالت تنكيل 

واستفزاز  احتاللية غير مسبوقة.
شملت الحملة االســــرائيلية المستمرة على  
العيســــاوية ، فرض الحصار الخانق للبلدة 
وإغالق الشــــوارع والمرافق العامة، واعتقال 
العشرات من الشبان واألطفال، وأوامر إبعاد، 
وحمــــالت دهم وتفتيش عشــــوائية فضاًل 
الممتلكات  عن عمليات تكســــير وتحطيم 
المقدســــية،  الهويات  بســــحب  والتهديد 
وحجز في المنازل كشكل من أشكال االقامة 
الجبريــــة وابالغ عشــــرات المنــــازل بالهدم 
بذريعــــة أنهــــا غيــــر مرخص لهــــا من قبل 
ســــلطات االحتالل، علمــــًا أن بعضها مضى 

على بنائه أكثر من ربع قرن.
وحمل المشاركون شعارات ويافطات تشيد 
بصمود وتضحيات أهالي العيسوية، وتندد 
بقمع ســــلطات االحتالل وتمجد الشــــهداء 
والمعتقلين من أبناء البلدة والمقدســــيين 
بشكل عام، كما هتف المشاركون بهتافات 
تدعــــو للرد على هذه اإلجراءات باســــتعادة 
الوحــــدة الوطنية وإســــناد أهالــــي القدس 
والعيســــاوية، وبنــــاء اســــتراتيجية وطنية 
لصون الهويــــة الوطنية لمدينــــة القدس، 
وتخفيف الحصار اإلسرائيلي عن سكانها، 
وتنشــــيط مؤسســــاتها اإلجتماعيــــة على 

اختــــالف وظائفهــــا، ودعمهــــا بالموازنات 
الماليــــة الضرورية، لدعم صمــــود المجتمع 

المقدسي.
ودعــــا المتظاهــــرون إلى نقــــل قضية بلدة 
العيســــوية، ومــــا تتعــــرض له مــــن حرب 
مفتوحــــة على يد ســــلطات االحتــــالل إلى 

المحافل الدولية.
وشــــارك فــــي الفعالية عدد مــــن القيادات 
المهنيــــة والعمالية  الوطنيــــة والنقابيــــة 
والنســــائية، إلى جانب عدد مــــن الفصائل 
وممثلي هيئات ومنظمات المجتمع المدني، 
والعشــــرات من أهالي األســــرى والشهداء 
الذين حضر قســــم منهم من العيســــوية 
وبلدتي أبو ديس والعيزرية، ووفود موسعة 

من طلبة جامعتي بيرزيت والقدس.
 وقــــدم اإلعالمــــي نهــــاد أبو غــــوش، نبذة 
ملخصة عمــــا تتعرض له بلدة العيســــوية 
وهــــي التي ســــّجلت أروع معانــــي الصمود 
والفداء وقدمت قافلة طويلة من الشــــهداء 
من بينهم أسامة وفادي العيساوي، وفادي 
علون ومحمد ســــمير عبيد، وهي البلدة التي 
خرج منها صاحب أطول إضراب عن الطعام 

في التاريخ سامر العيساوي.
وقال أبو غوش، إن المقدســــيين بشكل عام 
وأهالي العيســــوية بشكل خاص يخوضون 
معركة القدس وهويتها وانتماءها العربي 
الفلســــطيني، مشــــيرًا إلــــى أن فعاليــــات 
التصدي لإلجراءات اإلسرائيلية تعم جميع 
ضواحــــي القــــدس وبلداتها، بمــــا في ذلك 
شعفاط وســــلوان وجبل المكبر وبيت حنينا 

وصورباهر.
وقــــال رمزي رباح عضو المكتب السياســــي 

للجبهــــة الديمقراطيــــة، إن معركة القدس 
هي معركــــة الفلســــطينيين أينمــــا كانوا 
في الوطن أو في بلدان الشــــتات والمهجر، 
مؤكدا أن صمود المقدســــيين وانتصارهم 
البوابــــات اإللكترونية وباب  في معركتــــي 
الرحمة، والعيسوية هو ما سيفشل صفقة 
القرن وقرار ترامب المشؤوم باعتبار القدس 

عاصمة لدولة االحتالل.
ودعا ربــــاح، إلى ضرورة وضع اســــتراتيجية 
لخــــوض معركة  للجميع،  وطنيــــة، ملزمــــة 
الدفــــاع عن القدس، وعن البلــــدات العربية 
وافشال مخططات  العيسوية،  في مقدمها 
ســــلطات االحتالل لكســــر إرادة ســــكانها، 

وتهجيرهم باالشكال القمعية المختلفة.
واستعرض سليمان مطر عضو هيئة العمل 
الوطنــــي واألهلــــي في القــــدس، تفاصيل 
عمليــــات القمــــع والتنكيل التــــي يتعرض 
لها أبنــــاء وبنات العيســــوية جميعا، وهي 
إجراءات مقــــررة من أعلى مراكــــز الحكومة 
اإلســــرائيلية، وبالتنســــيق بين اذرع األمن 
والبلدية المختلفــــة، وهي تهدف إلخضاع 
المواطنين وكســــر إرادتهم وإرغامهم على 
وقــــف الفعاليات التضامنية مــــع أبنائهم 
األســــرى فضال عن المشــــاركة في حمالت 

الدفاع عن المسجد األقصى.
وأكد مطــــر، أن أفضــــل صيغــــة تضامنية 
المقدسيين هي  يمكن تقديمها إلســــناد 
واستعادة  الفلســــطيني  االنقســــام  إنهاء 
االنتخابات في  الوحدة، وتحويــــل قضيــــة 
القدس إلى معركة وطنية واسعة يخوضها 
الجميع موحدين دفاعــــا عن هوية المدينة 

وانتمائها.

غزة/ االستقالل: 
نشـــرت بلدية غزة، مساء امس الجمعة، إرشـــادات هامة للتعامل مع التساقط 

الكثيف لمياه األمطار والمنخفضات الجوية.
وأكـــدت البلدية في بيان لهـــا، على ضرورة الحفاظ علـــى النظافة وعدم إلقاء 
النفايات في الشـــوارع حتـــى ال تنجرف مع مياه األمطار وتتســـبب في إغالق 
المصارف، وعدم فتح أغطية مناهل الصرف الصحي في الشـــوارع لمنع دخول 

مياه األمطار إليها وطفحها السيما في المناطق المنخفضة.
ودعـــت إلى عدم االقتراب من أعمـــدة الكهرباء واإلنارة أثناء تســـاقط األمطار 

خشية وجود أي تماس كهربائي ناجم عن تعدي البعض على الشبكات.
كمـــا دعت إلى متابعة األخبار والنشـــرات التي تنشـــرها تباعًا حول جهودها 
لمواجهة المنخفض الجوي وتالفـــي أي أضرار، مع أخذ أقصى درجات الحيطة 

والحذر في أوقات اشتداد الرياح وعدم السير بجوار األجسام القابلة للتطاير.
ونوهت إلـــى ضرورة التواصل مع لجنة الطوارئ فـــي بلدية غزة على رقم 115 

وبوابات التواصل األخرى لإلبالغ عن أي طارئ أو شكاوى.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حكمت محكمة االحتالل اإلســـرائيلي بالقدس المحتلـــة أول أمس ،على الفتى 
المقدســـي يزن محمد فروخ )16 عاًما( بالسجن الفعلي لمدة 26 شهًرا، وغرامة 
ماليـــة بقيمة 4000 شـــيقل، بتهمة إلقاء الحجارة وزجاجـــات حارقة في بلدته 
ســـلوان جنوب المســـجد األقصى المبارك . وكانت قوات االحتالل اعتقلت يزن 

من منزل عائلته فجر تاريخ 19-5-2019 ، و يقبع حالياَ  في سجن »الدامون«.

بيت حانون/ االستقالل: 
اســــتكملت بلدية بيت حانون تنفيــــذ المرحلة 
األولى في مشــــروع تطوير شــــارع خليل الوزير 
وذلك ضمن مشــــاريع المنحة الكويتية المنفذة 
في المدينة، ويأتي هذا المشــــروع بتمويل من 
دولــــة الكويت من خــــالل الصنــــدوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية بقيمة تبلغ حوالي 
مليون ونصف دوالر لتطوير الشــــارع والذي يبلغ 

طوله حوالي 2500 متر وعرض 24 مترًا. 
تقــــدم الدكتور محمــــد نــــازك الكفارنة رئيس 

البلديــــة بالشــــكر الجزيــــل إلى دولــــة الكويت 
الشقيقة أميرًا وحكومة وشعبًا على هذا التمويل 
الكريم إلعادة اعمار قطاع غزة عامة ومدينة بيت 

حانون خاصة. 
كما وتقدم رئيس البلدية بالشــــكر إلى الفريق 
الوطني في قطــــاع غزة ممثال بالمهندس مأمون 
بسيســــو وإلــــى اإلدارة العامــــة للمشــــاريع في 
وزارة الحكم المحلي ممثلــــة بالمهندس نضال 
المســــلمي والمهندس حاتم رجب والمهندس 
أحمد محســــن، كما ووجه شكره إلى االستشاري 

الكويتي الســــادة العبد الهادي لالستشــــارات 
الهندسية والمهندس حســــام سالم في مركز 
الهندسة والتخطيط وإلى ائتالف شركة حنظلة 
وكيان ورزق أبو دية ممثال بالمهندس فريد بارود 

وشقيقه جميل بارود. 
كما شــــرعت بلدية بيت حانون بتسوية وتأهيل 
مداخل جديدة لــــذوي االحتياجات الخاصة في 
شــــارع القرمان بالمدينة، ويأتي ذلك استكمااًل 
لمشروع تأهيل وتعبيد مداخل ذوي االحتياجات 

الخاصة بالمدينة.

السجن الفعلي وغرامة بلدية بيت حانون تستكمل تنفيذ المرحلة األولى من تطوير شارع خليل الوزير
بحق فتى مقدسي

بلدية غزة تنشر إرشادات هامة 
للمواطنين للتعامل مع المنخفضات

غزة/ االستقالل: 
أكد مركز أســـري فلســـطين أن االحتالل واصل خـــالل العام الجديد سياســـة 
االعتقاالت التي ينفذها بحق أبناء شـــعبنا، والتي أصبحـــت حدثا يوميًا مالزما 

للشعب الفلسطيني، ورصد )200( حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري.
وقـــال الناطق اإلعالمـــي للمركز الباحث ريـــاض االشـــقر إن االعتقاالت أضحت 
استنزاًفا للشعب الفلســـطيني، وأداة من أدوات القمع التي يلجأ إليها االحتالل 
لمحاربته، والتأثير على مقاومته، وتطال كل شرائح المجتمع الفلسطيني، بحيث 

ال تمر ساعة إال وينفذ االحتالل خاللها عملية اعتقال ألحد المواطنين أو أكثر.
وأشار إلى أن االعتقاالت شملت )21( طفاًل قاصرًا دون الثامنة عشر من أعمارهم، 
أصغرهم الطفل محمد أبو قلبين )1٣عاًما( من حْي رأس العامود في بلدة سلوان 
بالقدس المحتّلة، بينما اعتقل الفتى الجريح حســـين يونس )17عاًما( من بيت 
لحم، عقب إطالق النار عليه، وإصابته بعيار ناري أســـفل الركبة، أدى لكســـر في 

العظم، وتمت زراعة براغي في قدمه المصابة في مشفى »شعاري تصيدك«.
وبين األشقر أن االعتقاالت منذ بداية العام  شملت )7( نساء وفتيات فلسطينيات 
غالبيتهن تم اعتقالهن من القدس، في محيط المســـجد االقصى المبارك، فيما 
اعتقل االحتالل ســـيدة حامل في شهرها األخير من مدنية قلقيلية مع زوجها، 

وُأفرج عنها بعد التحقيق لساعات بكفالة بقيمة 20 ألف شيقل.
وطالت االعتقاالت الطالبة في جامعة البوليتكنك ريان جمال أبو حلتم )21 عاما( 
مـــن بلدة ترقوميا غرب الخليل بعد مداهمة منـــزل عائلتها، كذلك الفتاة أماني 
هانـــي عبيد 24 عاما، من مخيم الدهيشـــة على »حاجز ٣00« شـــمال بيت لحم، 
والمقدسية سناء الرجبي وهي والدة األسير عمار الرجبي المحكوم بالسجن لستة 

أعوام، فيما استدعت مخابرات االحتالل الفتاة المقدسية آية أبو ناب للتحقيق.
وأفاد األشـــقر بأن االحتالل اعتقـــل 6 مواطنين من قطاع غـــزة منذ بداية العام 
الجـــاري، اثنان منهم تم اعتقالهما على حاجز بيـــت حانون/ إيرز، وهما المواطن 
وليد مصطفى ســـالم )4٣ عاًما(، أثناء مغادرة القطاع متوجهًا الى جســـر األردن 
للســـفر، والتاجر صـــالح عبد المالك القرا )٣8 عاًما(، عنـــد توجهه إلى حاجز بيت 
حانون بغرض مقابلة المخابرات اإلســـرائيلية، وقامت باحتجازه واقتادته لمركز 
توقيف سجن عسقالن، فيما اعتقلت 4 شبان بحجة اجتيازهم السياج الفاصل 

شمال قطاع غزة.
وكان من بين المعتقلين المواطن رياض أحمد رشـــايدة ونجله فادي من مدينة 
بيت لحم، وكذلك  الشـــقيقان بالل واياد سالمة عبيات من قرية فصايل قضاء 

أريحا.

مركز: 200 حالة اعتقال
 منذ بداية العام

وقفة حاشدة إسنادًا لصمود القدس 
والعيسوية وتنديدًا باعتداءات االحتالل

االحتالل يعتدي ..
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مكسيكو / االستقالل: 
شـــهدت المكســـيك حربًا بين اثنين من أكبر العصابات، حيث اقتحم مســـلحون 
كنيسة وقتلوا شقيقة زعيم عصابة الكارتل في يوم زفافها وهي مرتدية فستانها 
األبيض، وخطفوا عريســـها الذي يعـــد أحد أهم رجال عصابة الكارتل الشـــهيرة 

بالمكسيك.
وكشــــفت صحيفة »ديل ميل« تفاصيل الواقعة، حيــــث واجهت كارم ليزبيث ييبز 
أورتيز شــــقيقة زعيم عصابة الكارتل هي وعريســــها، والمعروف في عالم الجريمة 
المكســــيكية باسم »إل كاالماردو« مجزرة، بينما كان القداس على وشك االنتهاء في 
كنيســــة سيدة ســــان خوان عندما قطعه فجأة وابل من الرصاص، من قبل مسلحين 
قتلوا شــــقيقة زعيم العصابة وخطفوا عريسها خالل حفل زفافهما، الذي تحول إلى 

مذبحة مرعبة.
كانت العروس إليزبيث ييبز أورتيز شقيقة خوسيه أنطونيو إل مارو ييبز أورتيز، زعيم 

سانتا روزا دي ليما كارتل هي المسؤولة عن الشؤون المالية في المنظمة اإلجرامية.
وحسب صحيفة »ديلي ميل«، أكد مسؤول بالشرطة المكسيكية ان العروس شقيقة 

زعيم العصابة قتلت بالرصاص من قبل مسلحين تابعين لعصابة منافسة.
وأفادت عدة وسائل إخبارية مكسيكية أن الشهود قالوا إن المهاجمين كانوا يرتدون 
ســــترات واقية من الرصاص وأجبروا ضيوف حفل زفاف على االســــتلقاء على األرض 

بينما حاول آخرون الفرار من الكنيسة، حيث تم إطالق النار على المدعوين اآلخرين.
وشــــوهد مسلحون وهم يهربون في ثالث سيارات على األقل وأطلق عليهم النار من 

قبل الحاضرين في حفل الزفاف.

مقتل عروس في فستانها 
األبيض وخطف عريسها

اسالم أباد/ االستقالل: 
فـــي حـــدث وصفتـــه وســـائل اإلعالم 
بالمعجـــزة، عثرت الســـلطات على طفلة 
تبلغ من العمـــر 12 عاما على قيد الحياة، 
بعـــد أن دفنت في الثلـــوج عقب انهيار 
جليـــدي ضخـــم، ممـــا أدى إلـــى مقتل 
شقيقها وشقيقتها وسكان آخرين في 

بنايتها.
وبقيت الطفلة ســـامينا بيبـــي مدفونة 
تحت أكوام ضخمـــة من الجليد لمدة 18 
ساعة، عقب االنهيار الثلجي الكبير الذي 
وقع في منطقة وادي نيلوم بباكســـتان، 
في منطقة الهيمااليا المتنازع عليها مع 

الهند.
وأدت تلك االنهيارات إلى مقتل أكثر من 
100 شـــخص، فما ال يزال البحث مستمرا 

عن مزيد مـــن الجثث، وفقا لمســـؤولين 
باكستانيين.

وكانـــت الطفلـــة ســـامينا واحـــدة من 
المحظوظيـــن الذيـــن نجوا مـــن الموت 
بأعجوبة، وقالت فـــي تصريحات لوكالة 
»رويترز«: »اعتقدت أنني سأموت هناك، 
كنت أصرخ طلبا للمساعدة وأنا مستلقية«.

وأوضحت أنها لم تكن تســـتطيع النوم 
بسبب األلم الرهيب الناجم عن كسر في 

ساقها، في حين كان فمها ينزف دما.
وبالنسبة إلى والدة سامينا، شاهناز بيبي، 
فلم يكن إنقاذ ابنتها مجرد معجزة، حيث 
كان شـــعورها ال يوصـــف بعد أن فقدت 
هي وشـــقيقها أحمد األمـــل في العثور 
علـــى أي ناج من أســـرتها، إثر معرفتها 

بوفاة ابنها وابنتها.

وأردفت األم: »حدث األمر في غمضة عين 
بينما كنا نجتمع حول المدفأة«.

وقالت شـــاهناز، وهي تستذكر ما حدث 
بمرارة: »لم نســـمع أي شـــيء قبل حدوث 
الكارثـــة«، التي أدت إلى طمـــر منزلهم 
المؤلف من 3 طوابق، حيث مات ما ال يقل 

عن 18 شخصا من قاطنيه.
وقالت الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث في 
باكســـتان إن العدد اإلجمالي للقتلى في 
المناطق التـــي ضربتها الثلوج في أنحاء 
باكســـتان خالل اليومين الماضيين قد 
قفز إلى 100، ومن المتوقع سقوط مزيد 
من تساقط الثلوج في المنطقة، الجمعة.

كما قتل 10 أشـــخاص آخرون في الجزء 
الهنـــدي مـــن كشـــمير، من جـــراء تلك 

االنهيارات الثلجية.

نيودلهي/ االستقالل: 
اعترف شاب  هندي خالل استضافته في برنامج يبث على الهواء مباشرة، بارتكاب جريمة قتل، 

في واقعة غريبة كشفت مالبسات حادث بشع.
وأبلغ ســـائق األجرة الهندي مارندر ســـينغ محطـــة "نيوز 18" التلفزيونيـــة بأنه قادم ليعترف 
بجريمته، األمر الذي دفع اإلدارة للموافقة على الفور، بل وبث حلقة االعتراف على الهواء مباشرة، 

فضال عن إبالغ السلطات.
وذكرت سكاي نيوز  أن السلطات الهندية اعتقلت  سينغ )31 عاما(، بعد اعترافه بقتل حبيبته 
بطريقة بشعة. وأقر سينغ في البث المباشر بقتل رفيقته السابقة في ليلة رأس السنة عن طريق 

نحر عنقها، بسبب اعتقاده أنها كانت على عالقة مع شاب آخر.
وقال سينغ إن أسرة الضحية رفضت زواجه منها بعد أشهر من المحاوالت، األمر الذي دفعه إلى 

حافة الغضب حسب تعبيره.
وكان العاملون في فندق بمدينة شانديغار قد عثروا على جثة الشابة البالغة من العمر 27 عاما 

مضرجة بالدماء، بعد يومين من نزولها في الفندق مع سينغ.
وسينغ الذي كان متهما بقتل امرأة أخرى في عام 2010، تم اعتقاله على الفور بعد ظهوره على 
شاشة القناة يوم الثالثاء. وتم تصوير رجال الشرطة وهم يدخلون االستوديو، قبل مرافقة سينغ 

خارج المبنى، ووضعه في سيارة الشرطة.

»الطفلــة المعجــزة«.. دفنــت
 فــي الجليــد 18 ساعــة وخرجــت حيــة

يعترف بجريمة قتل في برنامج 
مباشر والشرطة تعتقله فورًا

لندن/ االستقالل: 
عثر سكان قرية بالكهول كوليري، على الساحل الشمالي الشرقي 
إلنجلترا، 13 مرة  على األرصفة حزمًا صغيرة ألوراق مالية من فئة 

20 جنيهًا )23 يورو( بمبلغ إجمالي 2000 جنيه لكل منها.
فمنـــذ العام 2014، ظهرت بانتظام مجموعات من األوراق المالية 
في شـــوارع قرية إنجليزية، وبعد ســـنوات من التحقيق، تم حل 
اللغز: لم يسقط المال من السماء، ولكنه جاء من جيب »السامريين 

الصالحين« الذين اعترفوا بفعلتهم للشرطة.
ففي كل مرة، كان الســـكان يبلغون الشرطة، التي استجوبتهم 
بدورها وأجرت تحقيقاتها، ال سيما مع البنوك ومكتب البريد، كما 

قامت برفع البصمات.
االثنيـــن الماضـــي تمكـــن المحققون من كشـــف جزء من 
الحقيقة، حيـــث أعلنوا أن اثنين من المتبرعين الســـخيين 
أرادوا التعبير عن امتنانهم للقرية التي تربطهما بها »عالقة 
عاطفية، وأرادا أن يعبرا عن امتنانهما للقرية التي منحتهما 

يومًا » مفاجأة غير متوقعة »، حسب تعبيرهما. 
الشرطة لم تكشـــف عن المفاجأة التي دفعت هذين السخيين 

.)bfmtv( لتوزيع األموال كل صباح على أهالي القرية، بحسب
وقال جون فوستر، من الشرطة المحلية، »إنني مسرور للغاية ألن 
لدينا اآلن إجابة على هذا اللغز وسعداء ألننا تمكنا من معرفة ان 

األموال ليست متعلقة بجريمة أو شخص ضعيف«.
وقالت الشـــرطة إن الحزم تركت عن عمد في الشوارع في األماكن 
التـــي من المرجـــح أن يجدها فيهـــا المحتاجون للمال، حســـب 

صحيفة الجارديان.
يذكـــر أن قرية بالكهـــول كوليري، مثلها مثـــل العديد من قرى 
المنجمية، مرت بظروف قاسية بعد إغالق المناجم في الثمانينيات 
من القرن العشـــرين، كما أن القرية معروفة في المملكة المتحدة 
بأنها موقع تصوير فيلم Get Carter على شـــاطئها من لمايكل 
كين، وهو قصة لرجل عصابات عديمي الضمير يقوم بجمع ديون 

غير مسددة من سماسرة الرهن في الس فيجاس.

فيالدلفيا/ االستقالل: 
يواجه أستاذ جامعي في جامعة دريكسيل بمدينة فيالدلفيا في 
أمريكا، عقوبة الســـجن لمدة 14 عاما، وذلك على خلفية ســـرقته 

أموال الطالب وإنفاقها على العاريات بالنوادي.
وكشفت وسائل إعالم أمريكية، أن تشيكاوديناكا نوانكبا األستاذ 
في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحواسيب، في جامعة 
دريكسيل بمدينة فيالدلفيا في أمريكا، أنفق مبلغا ماليا قيمته 
نحـــو 100000 دوالر من المنح البحثية في الجامعة على النوادي 

الليلية.
وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الخميس، أن "شـــرطة جامعة 
دريكســـيل، ألقت القبض على نوانكبا، هذا األســـبوع، ولكن تم 
إطالق ســـراحه بعد دفعه كفالة قيمتها 25000 دوالر، وتسليم 

جواز سفره".
واتهم نوانكبا بالسرقة عن طريق االستيالء غير القانوني والسرقة 
بالخداع، وقد يواجه عقوبة بالســـجن لمدة 14 عاما وغرامة قدرها 

300 ألف دوالر، حيث من المقرر عقد جلسة تمهيدية لمحاكمته 
في 29 يناير.

وقالت النيابـــة "إن نوانكبا 57 عامًا، اتهم بالســـرقة بعدما أهدر 
عشـــرات اآلالف من الدوالرات من أموال البحوث على مشـــترياته 
الخاصة وأنشطته في البارات الرياضية، بين عامي 2010 و2017".
وكانت األموال التي حصل عليها نوانكبا، من المفترض إنفاقها 
علـــى بحوث العلوم والطاقة والبحـــوث البحرية، حيث عندما كان 
يقدم فواتير مصاريفه لقســـمه في جامعـــة كانت يختصرها بـ 
”MAG“، وافترض العاملون في القسم أنه كان يتناول العشاء 
فـــي مطعم ذي صلة بالعمل البحثي، لذلـــك كانوا يوافقون على 

هذه الفواتير.
وقال مســـؤولون في الجامعة إنه "وأثناء مراجعة داخلية لفواتير 
الجامعـــة في العام 2017، تم اكتشـــاف قائمة مشـــتريات غير 
مصرح بها اشتراها نوانكبا، حيث وضع على الفور في إجازة إدارية 

حتى يتمكن المسؤولون من التحقيق".

أستاذ جامعي يسرق أموال
 الطلبة لصرفها في نواٍد ليلية

قرية تصحو منذ 2014 على
 أوراق مالية في شوارعها
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