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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قررت ش����رطة االحتالل، مساء أمس الجمعة، 
اإلفراج عن 5 مقدس����يين بشرط اإلبعاد عن 

المسجد األقصى المبارك، لمدة أسبوعين.
وأوضحت رزان الجعبة محامية مركز معلومات 
وادي حلوة أن الش����رطة قررت اإلفراج عن كل 
من : فضل أبو اس����نينة، ويوس����ف الفقيه، 

وصهيب ط����ه، ويعقوب س����المة، وابراهيم 
حب رمان، بش����رط اإلبعاد عن األقصى لمدة 

15 يومًا، وكفالة طرف ثالث.
الق����وات اعتقل����ت  أن  الجعب����ة  وأوضح����ت 
المذك����ورة أس����ماؤهم أعالها من المس����جد 
األقصى المبارك، وع����ن بواباته عقب انتهاء 

صالة الجمعة.

االحتالل يبعد 5 مقدسيين
 عن المسجد األقصى

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أصي���ب ع���دد م���ن المواطني���ن منه���م صحفي 
وطف���ل بجروح، وآخرون باالختناق بالغاز المس���يل 
للدموع، أمس الجمعة، خ���الل قمع قوات االحتالل 

"اإلسرائيلي" مسيرات سلمية في الضفة الغربية.
وقال���ت مصادر محلية: إن ق���وات االحتالل قمعت 
تظاهرة في بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية بالضفة 
الغربية المحتلة. وأفاد مسؤول المقاومة الشعبية 

ف���ي القرية م���راد ش���تيوي، أن ق���وات االحتالل 
دفع���ت الصخ���ور بواس���طة جرافة كبي���رة صوب 

مواطنين حض���روا في إحدى المناطق 
المنح���درة، م���ا أدى إلصاب���ة الطفل 

االحتالل يصيب العشرات بقمع مسيرات احتجاجية 
بالضفة ويجبر مقدسيًا على هدم منزله بيده  

منع البناء بمناطق )B(.. إنهاء عملي  التفاق 
أوسلو وسلب علني لألرض الفلسطينية 

غزة/ دعاء الحطاب:
تواصل حكومة االحتالل اليمينية المتطرفة والتي يتزعمها بنيامين نتنياهو 

تصعيد أنش���طتها االس���تيطانية والعدوانية بمزيد من السطو 
والنهب لألرض الفلسطينية لصالح المستوطنات، من أجل فرض 

د. الهندي: يجب تحويل المقاومة في الضفة إلى حالة شعبية مستمرة
غزة/ االستقالل: 

قال رئيس الدائرة السياس���ية لحركة الجهاد اإلسالمي، 
د. محمد الهندي إن الس���لطة الفلس���طينية تحت اختبار 

حقيقي يتمث���ل في وقف التنس���يق األمن���ي والعودة 
للمصالحة الفلس���طينية، ف���ي ظل تطبيق 
االحتالل ل� »صفقة ترامب«.  وقال د.الهندي 

قيادي بالمنظمة لـ »االستقالل«: اتصاالت لزيارة وفدنا إلى غزة

نتنياهو: صفقة القرن ستنفذ حتى 
لو فاز ديمقراطي بانتخابات أمريكا

غزة/ قاسم األغا: 
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
واصل أبو يوسف وجود اتصاالت بشأن زيارة وفد المنظمة 

إلى قط���اع غزة. وقال أبو يوس���ف ف���ي تصريح لصحيفة 
»االس���تقالل«: »إن االتصاالت لترتيب زيارة 
وفد منظمة التحرير للقطاع ما زالت قائمة«، 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أع����رب رئيس وزراء الكيان اإلس����رائيلي بنيامين نتنياهو عن 
ثقت����ه بأنه حت����ى لو ف����از ديمقراطي باالنتخابات الرئاس����ية 

البطش: نرفض صفقة القرن 
ومعركتنا مع االحتالل مفتوحة

»الجنايات الدولية« توافق 
على طلب  مرافعة قانونية 

ضد جرائم االحتالل

غزة:/االستقالل: 
دعا رئيس اللجنة التنس����يقية للهيئة الوطنية لمس����يرات العودة ومواجهة 

صفقة القرن خال����د البطش للقاء وطني عاج����ل لألمناء العامين 
للفصائل مع رئيس  الس����لطة محمود عباس من أجل »وضع حٍد 

جنيف/ االستقالل: 
أصدرت المحكمة االبتدائية في محكمة الجنايات الدولية 
قراًرا بقبول الطلب المقدم من اللجنة القانونية في المؤتمر 
الشعبي لفلسطينيي الخارج، حول تقديم مذكرة قانونية 
بخصوص طلب المدعية لمحكمة الجنايات الدولية بفتح 

تحقيق ف���ي جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب 
ف���ي األراض���ي الفلس���طينية المحتلة عام 

 االحتــالل يقتحــم
 مصلــى بــاب الرحمــة

تقرير يكشف أن الشهيد أبو 
القيعان من قرية أم الحيران 

اآلالف يشاركون في ترك ينزف حتى الموت
حملة »الفجر العظيم« 

بالضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
 كش����فت هيئ����ة البث اإلس����رائيلية »كان« ع����ن تقرير 
تضمن التحقيقات التي أجريت في أعقاب استش����هاد 
المربي يعقوب أبو القيعان في قرية أم الحيران مسلوبة 
االعتراف في النقب، برصاص الشرطة االسرائيلية التي 

اقتحم����ت القرية في كان����ون الثاني/يناير 
عام 2017. ونقل موقع عرب 48، أن الهيئة 

حماس: العمادي و السنوار 
اتفقا على تنفيذ جملة 
مشاريع ألهالي قطاع غزة

تظاهرات واسعة في األردن رفضًا لـ »صفقة القرن«
عمان/ االستقالل: 

شارك مئات األردنيين، أمس الجمعة، في الفعالية التي دعا 
له����ا التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن، أمام الس����فارة 

األمريكية في العاصمة عمان، ضمن سلسلة تظاهرات رفضًا 
لما يعرف ب� »صفقة القرن«.وأكد المش����اركون 
في الوقفة ضرورة العمل لوقف أي استهداف 
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) APA images (     مواجهات بني ال�صبان وجنود االحتالل يف قرية ع�صرية القبلية بنابل�س
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى االالف من المصلين صالة الجمعة 
في المس����جد األقصى المب����ارك، فيما 
اقتحم ضباط وقوات االحتالل الخاصة 
مصلى باب الرحمة عقب انتهاء الصالة 
وش����رعت بمصادرة يافطات وبالونات 
علقت على أبوابه في الذكرى السنوية 
األول����ى إلع����ادة افتتاحه وكس����ر قرار 
إغالقه الذي استمر 16 عامًا، كما نفذت 
الق����وات اعتقاالت م����ن األقصى وعن 

أبوابه.
وأوضحت مصادر مقدس����ية أن قوات 
الرحمة،  باب  االحتالل حاصرت مصلى 
ثم قام����ت بتنزيل وتخري����ب بالونات 
علقت ف����ي محيط����ه وعل����ى درجاته 
في الذكرى الس����نوية الع����ادة فتحه، 

وقام أحد الضب����اط بتخريب البالونات 
مستخدما السكين.

أضافت أن قوة م����ن الوحدات الخاصة 
اعتلت سطح مصلى باب الرحمة وقامت 
بتنزي����ل يافطة علقت على س����طحه 
كتب عليها« مصلى باب الرحمة« بعدة 
لغات، فيما قامت قوة خاصة باقتحام 
مصلى باب الرحم����ة وصادروا يافطات 
أخ����رى علقت على أبواب����ه كتب عليها 
»م����ن باب االس����باط الى ب����اب الرحمة 
والق����ادم أعظم... ب����اب الرحمة من هنا 
يطل النصر.. ب����اب الرحمة مصلى رغم 

األنوف.«
باقتح����ام المصلى  كما قام الضب����اط 
قاموا  تفتيش����ه  وبع����د  بأحذيته����م 

بمصادرة برادي فيه.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت شرطة االحتالل "اإلسرائيلي" صباح أمس الجمعة، 
ش���ابة فلس���طينية بزعم محاولتها تنفي���ذ عملية طعن 
بمدينة القدس المحتل���ة. واّدعت وس���ائل إع���الم عبرية 

أن الش���ابة الفلس���طينية حاولت طعن صهاينة بواسطة 
"س���كين" صغيرة في حي "أرمون هنتسيف" في القدس، 

قبل أن يتمكن مستوطنون من السيطرة عليها.
وقالت المصادر العبرية إنه لم تقع إصابات خالل الحدث.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعرب رئيس وزراء الكيان اإلس����رائيلي بنيامين 
نتنياهو عن ثقته بأن����ه حتى لو فاز ديمقراطي 
باالنتخاب����ات الرئاس����ية األمريكية ف����إن خطة 
"صفقة القرن" التي قدمها دونالد ترامب سوف 

تطبق.
واس����تدرك نتنياهو ف����ي مقابلة م����ع صحيفة 
"الجروزالي����م بوس����ت" العبرية، الجمع����ة، إن ما 
يمكنه وقف تنفيذ الخط����ة األمريكية هو عدم 
فوزه باالنتخابات التي س����تجري في الثاني من 

مارس/آذار المقبل.
وق����ال نتنياهو في إش����ارة الى "صفق����ة القرن" 
المزعومة "بمجرد طرح خطة ترامب، فإن األهداف 
تم تحريكها، وسيكون من الصعب جًدا على أي 

إدارة إعادتها".
وفي إش����ارة الى عمل لجنة أمريكية-إسرائيلية 
مش����تركة على رس����م خرائ����ط الض����م بالضفة 
الغربية قال نتنياهو "سنعمل على المضي قدًما 
في هذه الخطة بمجرد االنتهاء من عملية رس����م 

الخرائط، ولن تستغرق هذه العملية وقًتا طوياًل 
طالما أعيد انتخابي".

وأض����اف "أي إدارة أمريكي����ة، ديموقراطي����ة أو 
جمهوري����ة، يج����ب أن تعم����ل وف����ق الحقائق 
الجدي����دة، س����يكون عليهم أن يأخ����ذوا الوضع 

الجديد في االعتبار".
وتابع "أن����ا متأكد م����ن أن اإلدارة المقبلة، مهما 

كانت، س����تضطر إل����ى التفكير ف����ي حقيقة أن 
هناك خطة جديدة."

وس����تجري االنتخابات الرئاس����ية األمريكية في 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولم يبد نتنياهو قلقا من فوز مرشح ديمقراطي 
أمريكي باالنتخابات وقال "س����أعمل بشكل جيد 

مع الديمقراطيين أو الجمهوريين".
لكنه أعرب عن القلق على مصير الخطة المزعومة 
في حال خس����ارته االنتخابات اإلس����رائيلية في 

الثاني من مارس المقبل.
وأضاف نتنياهو "طالم����ا أنني رئيس وزراء، فإن 

إيران لن تمتلك أسلحة نووية".
وأعلن ترامب، في 28 يناير/كانون ثاني الماضي، 
خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة 
"أرخبي����ل" تربطه جس����ور وأنف����اق، وعاصمتها 
"ف����ي أجزاء م����ن الق����دس الش����رقية"، مع جعل 
مدينة الق����دس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة 
إلس����رائيل، وحل قضية الالجئي����ن خارج حدود 

فلسطين المحتلة.

غزة/ قاسم األغا: 
أّكد عض���و اللجن���ة التنفيذي���ة لمنظمة 
التحرير الفلس���طينية واصل أبو يوُس���ف 
وجود اتصاالت بش���أن زيارة وفد المنّظمة 

إلى قطاع غزة.
وقال أبو يوُس���ف في تصري���ح لصحيفة 
"االس���تقالل": "إن االتصاالت لترتيب زيارة 
وفد منظمة التحرير للقطاع ما زالت قائمة"، 
واصًف���ا إجراء الزيارة ف���ي المرحلة الراهنة 

ب�"الخطوة المهّمة للغاية". 
ولم يوض���ح عضو تنفيذية المنظمة إذا ما 
كانت االتصاالت تجري بش���كل مباشر مع 
حركة حماس، أم عبر وس���طاء من فصائل 

فلسطينية.
وأض���اف: "تحم���ل الزيارة أهمي���ة كبيرة؛ 

لالتفاق على خط���وات فورية تنهي حالة 
االنقس���ام القائمة، وتفض���ي للوحدة في 
مواجهة صفق���ة القرن المش���ؤومة، وكل 
المخاطر والتحدّيات التي تهدد بتصفية 

القضية الفلسطينية".
والخميس الماضي، اّتهم عضو اللجنَتين 
و"المركزية"  التحرير  لمنظمة  "التنفيذية" 
لحرك���ة "فتح" عزام األحمد، حركة "حماس" 
بعرقلة وصول وفد منظمته إلى قطاع غزة".

في تصريح له، أضاف األحمد: "نحن ال نحلم 
بلقاء حم���اس )...( نريد أن نذهب ونجتمع 
لوضع برنام���ج عملي مرحلّي لمدة ش���هر 
أو اثني���ن؛ إلقامة فعاليات مش���تركة ضد 

صفقة القرن".
وفي سياق "الصفقة"، أشار أبو يوسف إلى 

أن إسقاط خطة "ترمب-نتنياهو" لتصفية 
القضي���ة، تتطل���ب العم���ل المش���ترك، 

باالستناد إلى ثالث ركائز أساسية.
وأوض���ح أن أولى تل���ك الركائ���ز، التحرك 
الدول���ي  المس���توى  عل���ى  ا  سياس���ّيً
والمؤسسات الدولية ال سيما أجهزة األمم 
المتحدة )الجمعي���ة العامة، مجلس األمن، 
المحكمة الجنائية الدولية، مجلس حقوق 

اإلنسان(.
أم���ا الركي���زة الثانية فه���ي التخلص من 
االتفاقات كافة الموقعة مع االحتالل، فيما 
ُتعد اس���تعادة الوح���دة الوطنية وترتيب 

البيت الداخلي، الركيزة الثالثة.  
وف���ي 28 يناير )كانون أول( الماضي، أعلن 
رئي���س اإلدارة األمريكي���ة "دونالد ترمب" 

خ���الل مؤتمر صحفي مش���ترك مع رئيس 
حكومة االحتالل المنتهية واليته "بنيامين 
نتنياهو"، تفاصيل "صفقة القرن" لتصفية 

القضية الفلسطينية.
وتتضمن الخط���ة الثنائية المزعومة بنوًدا 
ع���ّدة، أبرزه���ا أن تكون الق���دس المحتلة 
"عاصمة غير مقّسمة" لكيان االحتالل، وأن 
تك���ون عاصمة الفلس���طينيين في أحياء 
ش���رقّي القدس، ورفض ع���ودة الالجئين 
الفلسطينيين إلى األراضي المحتلة سنة 
1948، واإلبق���اء على مس���توطنات الضفة 
المحتلة، ومنطقة غور األردن وشمال البحر 

الميت، تحت السيطرة الكاملة لالحتالل.
كما تش���ترط الخّط���ة المزعوم���ة اعتراف 
الفلس���طينيين بم���ا ُتس���مى "يهودّي���ة 

إسرائيل"، ونزع س���الح المقاومة من قطاع 
غزة، وإذا ما تحّقق ذلك سُينظر في إمكانية 
إقامة دولة فلس���طينية منزوعة السيادة، 
على م���ا تبقى م���ن أراٍض بالضف���ة وغزة، 

تربطها جسور وأنفاق.
وتش���هد الس���احة الداخلية الفلسطينية 
من���ذ يوني���و )حزي���ران( 2007، انقس���اًما 
سياسًيا وسجااًل إعالمًيا بين حركتي "فتح" 
و"حماس"، ولم ُتفلح اتفاقات ولقاءات عدة 

بينهما في إنهائه.
ويتواصل الس���جال بين الحركتين، بينما 
تسود مدن الضفة الغربية المحتلة، وقطاع 
غ���زة، ومناطق اللجوء الفلس���طيني، ودول 
عربية وإسالمية، فعاليات ووقفات شعبية 

غاضبة؛ رفًضا لخطة السالم األمريكية.

قيادي بالمنظمة لـ »االستقالل«: اتصاالت لزيارة وفدنا إلى غزة

نتنياهو: صفقة القرن ستنفذ حتى لو فاز ديمقراطي بانتخابات أمريكا

األغوار/ االستقالل: 
اقتحم آالف المستوطنين أمس الجمعة، منطقتي »أم القبا« و »البرج« في األغوار 

الشمالية.
وأفاد الناش���ط الحقوقي عارف دراغمة في بيان بأن مئات الحافالت والمركبات 
أقلت نحو 4 آالف مستوطن ومستوطنة اقتحموا المنطقتين ألكثر من 4 ساعات، 

بحماية أمنية مشددة.
وأش���ار إلى أن هذه المرة األولى التي يقتحم فيها المس���توطنون المنطقتين 

بهذه األعداد.
وذك���ر دراغمة أن قوات االحتالل أغلقت حاجز تياس���ير الذي يربط بين طوباس 

واألغوار الشمالية من كال االتجاهين.
وبين أن اقتحام المس���توطنين يأتي م���ن أجل التحفيز على االس���تيالء على 
األراضي الفلسطينية وضمها، مطالًبا أبناء ش���عبنا بالتواجد الدائم في األغوار 

لحمايتها وإفشال مخططات االحتالل.

آالف المستوطنين 
يقتحمون منطقتين 

باألغوار الشمالية

 االحتالل يقتحم مصلى باب الرحمة

خانيونس/ االستقالل: 
أطلقت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، صباح أمس الجمعة، 
قناب���ل الغاز الُمس���يل للدموع، تجاه مزارعين، ش���رق خان 

يونس دون إصابات.
وأفاد ش���هود عيان بإط���الق جنود االحت���الل قنابل الغاز 

الُمدم���ع ص���وب المزارعي���ن المتواجدين ف���ي أراضيهم 
الحدودية، ش���رقي بلدة خزاعة، االمر الذي أجبر المزارعين 
على االنس���حاب لمناطق آمنة. ُيشار إلى أن قوات االحتالل 
تطلق النار وقنابل الغاز بشكل شبه يومي تجاه المزارعين 

في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع.

االحتالل يطلق قنابل الغاز
صوب مزارعين بخان يونس

االحتالل يعتقل فلسطينية
 بزعم محاولة الطعن في القدس
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وذكرت القن���اة الس���ابعة العبرية، أن 
القضائي  للمستش���ار  أوعز  "بيني���ت" 
لوزارة الجيش بحظر بناء الفلسطينيين 
في تلك المناط���ق بذريعة الخوف من 
"تهديد أمني للمستوطنات اليهودية 

القريبة".
وي���دور الحديث عن مباٍن فلس���طينية 
على مقرب���ة من مس���توطنات "عيلي" 
و"ش���يلو" جنوبي نابل���س، وأنه وعلى 
الرغم من تواجدها في مناطق خاضعة 
للسيطرة الفلس���طينية المدنية إال أنه 

تقرر حظر البناء فيها.
وأشارت القناة إلى أن قرار "بينيت" يأتي 
"عل���ى خلفية معطي���ات جديدة تبين 
وجود تس���ارع في البناء الفلس���طيني 
في المناطق المتاخمة للمس���توطنات 
ما يهدد مصالح المستوطنين بالخطر" 

وفق زعم القناة.
وف���ي تعقيبه���م عل���ى الق���رار، بارك 
مستوطنو "ش���يلو" القرار، قائلين إنه: 
الس���ماح بمواصلة  "ليس من الصواب 
م���ن  القري���ب  الفلس���طيني  البن���اء 
إلغاء  بضرورة  مطالبين  المستوطنات"، 

تصنيفات أوسلو.
وصّن���ف اّتفاق أوس���لو مناطق الضّفة 
 A :الغربّية المحتل���ة ثالثة تصنيفات
وB وC، إذ تش���مل مناطق )A( المراكز 
الخاضع���ة  الفلس���طينّية  الس���ّكانّية 
الفلس���طينّية  الرئيس���ّية  للس���يطرة 
مس���احتها  وتبل���غ  ���ا،  وإدارّيً ���ا  أمنّيً
%18 من مس���احة الضّف���ة؛ فيما تقع 
مناط���ق )B( تحت الس���يطرة اإلدارّية 
األمنّي���ة   والس���يطرة  الفلس���طينّية، 
وتبلغ مساحتها  اإلسرائيلي،  لالحتالل 
%21 من مس���احة الضّفة؛ أما مناطق 
)C( فتقع تحت الس���يطرة اإلسرائيلّية 
أمنّيًا وإدارّيًا، وتبلغ مساحتها %61 من 

مساحة الضّفة الغربّية.
تداعيات خطرية 

المخت���ص ف���ي ش���ؤون االس���تيطان 

صالح الخواجا، رأى أن قرار وزير جيش 
بينيت  نفتالي  اإلس���رائيلي  االحتالل 
بحظر البناء الفلس���طيني في المناطق 
المصنفة)B(، يأتي في سياق السياسة 
اإلسرائيلية بتأييد االستعمار وتعزيز 
التميي���ز العنص���ري، إضاف���ة لحبس 
الفلس���طينيين داخل مع���ازل خاصة 
في المدن الفلسطينية التي ال يتجاوز 
مس���احتها %12، مش���ددًا على مدى 

خطورة هذا القرار. 
وأوضح الخواجا ل�"االستقالل"، أن القرار 
الفلسطينية  المدن  مس���تقبل  يهدد 
وُحل���م الش���عب الفلس���طيني بدولة 
مستقلة كاملة السيادة، كما يعزز قانون 

القومية اإلسرائيلية الذي يعتبر أرض 
فلس���طين دولة لالحتالل االسرائيلي، 
والس���يطرة على  لالس���تيالء  ويهدف 
مزيد من األراضي الفلسطينية الفارغة 
من الس���كان بمناطق )B(، إضافة لعزل 

الفلسطينيين بكانتونات صغيرة. 
ولف���ت ال���ى أن االحتالل اإلس���رائيلي 
يفرض السيطرة الكاملة على المناطق 
المصنف���ة )C( والتي تبلغ مس���احتها 
م���ا يزيد عن %60 م���ن أراضي الضفة 
الغربية، ويس���عى الى الس���يطرة على 
المناط���ق المصنف���ة )B( م���ن خ���الل 
عمليات الهدم ومن���ع البناء والمالحقة 
األمني���ة، متوقعًا أن يكون هناك خطة 

 )A( إسرائيلية للس���يطرة على مناطق
في ظل دخول االحتالل مرحلة تصفية 

الوجود الفلسطيني. 
وأش���ار الى أن حكومة االحتالل تسابق 
االس���تيطان  رقع���ة  لزي���ادة  الزم���ن 
واالستعمار على األراضي الفلسطينية، 
مس���تغلة بذلك الدعم السياسي الذي 
تتلقاه من الواليات المتحدة االمريكية 
خاصة بعد ما يسمي ب�"صفقة القرن". 
وح���ول المطلوب فلس���طينًا لمواجهة 
مستقبل  وتحديد  االحتالل  مخططات 
الوجود الفلسطيني، شدد على ضرورة 
اع���الن الس���لطة أن كاف���ة األراض���ي 
الفلس���طينية المحتلة بعد عام 1967 

أراضي دولة فلسطين، وعدم االعتراف 
بالتقسيمات المصنفة ) أ ، ب، ج( حسب 
اتفاق أوسلو، والتحضير ألوسع عصيان 
سياس���ات  لمواجهة  ش���امل  مدن���ي 
االحت���الل العدواني���ة واالجرامية على 

األراضي الفلسطينية.
التحرر من اأو�سلو 

وب���دوره، ع���د المخت���ص في ش���ؤون 
االس���تيطان خالد منصور، ق���رار حظر 
المصنفة  بالمناطق  الفلسطيني  البناء 
)B( والتي تقع تحت السيطرة اإلدارية 
للسلطة الفلسطينية، اختراقًا التفاقية 
أوس���لو وإمعانًا للس���يطرة والعنجهية 
اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية. 
إن  ل�"االس���تقالل":"  منص���ور  وق���ال 
االحت���الل ليس ل���ه الح���ق باتخاذ أي 
 )B( قرارات تخ���ص المناطق المصنفة
لكونها تقع تحت اإلدارة الفلسطينية، 
لك���ن "بين���ت" يريد أن يظهر نفس���ه 
أنه الداعم األكبر واألقوى لالس���تيطان 
في ظ���ل اقت���راب موع���د االنتخابات 

اإلسرائيلية". 
وبين أن االحتالل اإلس���رائيلي يسعى 
من وراء القرار إلى منع التوسع العمراني 
الفلس���طيني ف���ي مناط���ق )B( تحت 
ُيس���رعون  الفلس���طينيين  أن  ذريعة 
البناء، ف���ي محاولة لتضيي���ق الخناق 
عل���ى المواطنين واجبارهم على البحث 
عن أماك���ن أخرى للبناء به���ا، من أجل 
إبقاء تلك األراضي ذخرًا اس���تراتيجيًا 
بالمستقبل  المس���توطنات  لتوس���يع 

القريب. 
وش���دد عل���ى أن ق���رار حظ���ر البن���اء 
الفلس���طيني بمناط���ق )B( ال يش���مل 
فق���ط بناء المنازل، إنما يعتبر أي تغير 
على تلك األراضي مخالف للقانون، رغم 
أن القرار مخالف التفاق أوس���لو، مطالبًا 
محمود  الفلس���طينية  السلطة  رئيس 
عب���اس بالتحلل من اتفاق اوس���لو كرد 

فعل طبيعي على اختراق االحتالل له.

»بينيت« يوعز بتطبيق القرار 

منع البناء بمناطق )B(.. إنهاء عملي التفاق أوسلو وسلب علني لألرض الفلسطينية 
غزة/ دعاء احلطاب:

توا�س��ل حكوم��ة االحت��ال اليميني��ة املتطرف��ة والت��ي 
يتزعمها بنيام��ن نتنياهو ت�سعيد اأن�سطته��ا اال�ستيطانية 
والعدوانية مبزيد من ال�سطو والنهب لاأر�ض الفل�سطينية 

ل�سالح امل�ستوطن��ات، من اأجل فر�ض وقائع جديدة، باإقرار 
املزي��د م��ن املخطط��ات اال�ستيطاني��ة يف ال�سف��ة املحتل��ة، 
م�ستغلة بذلك الدعم ال�سيا�سي الذي تتاقاه من الواليات 
املتحدة االأمريكية خا�سة بعد ما ي�سمي ب� "�سفقة القرن". 

واآخ��ر تلك املخططات اال�ستيطانية، تتج�سد يف قرار وزير 
جي���ض االحت��ال االإ�سرائيلي نفتايل بيني��ت حظر البناء 
الفل�سطين��ي يف املناط��ق املتاخمة للم�ستوطن��ات وامل�سنفة 

.»B« ح�سب اتفاقية اأو�سلو مناطق

غزة/ االستقالل: 
ق����ال رئي����س الدائ����رة السياس����ية لحركة 
الجه����اد اإلس����المي، د. محم����د الهندي إن 
السلطة الفلس����طينية تحت اختبار حقيقي 
يتمثل في وقف التنس����يق األمني والعودة 
للمصالحة الفلس����طينية، ف����ي ظل تطبيق 

االحتالل ل�"صفقة ترامب". 
وق����ال د.الهن����دي خ����الل لق����اء عل����ى قناة 
األقص����ى الفضائية: "صفق����ة ترامب تمثل 
للفلس����طينيين معركة مصيرية تحتاج إلى 
خط����ة ورؤية ش����املة"، مش����ددًا على ضرورة 
مواجهته����ا ب�" خطة حقيقية الس����تنهاض 

الفلسطينيين". 
وأض����اف: "إذا ل����م يتح����ول رف����ض صفقة 
ترام����ب إلى خط����ة حقيقية الس����تنهاض 
الفلس����طينيين س����يكون الرف����ض مج����رد 

مضيعة للوقت". 
وأردف بالقول: "صفقة ترامب تهدف لمنح 
الضفة الغربية بالكامل للكيان الصهيوني، 
وتراهن على انهيار الضفة الغربية وضعف 

الموقف الفلسطيني". 
وأش����ار إلى أن السلطة رفضت صفقة ترامب 

لكنها لم تتخل عن الشراكة مع االحتالل.
 وتابع: "االختبار الحقيقي للس����لطة يتمثل 

ف����ي وق����ف التنس����يق األمن����ي والع����ودة 
للمصالحة"، محذرًا م����ن أن " "صفقة ترامب 
تهدف لتهجير الفلسطينيين من الضفة". 
وش����دد د. الهندي على أن السلطة هي أول 
الخاسرين إذا لم تسمح للجماهير بمواجهة 
االحت����الل في الضفة، قائ����اًل: "يجب تحويل 
المقاومة في الضفة إلى حالة ش����عبية عامة 

ومستمرة". 
وأضاف: "نتمن����ى من فتح الع����ودة لقيادة 
المواجه����ات الش����عبية م����ع االحت����الل في 
الضف����ة، )..( والمقاومة هي الج����دار األخير 

لألمة في مواجهة التغول الصهيوني".

 وش����دد عل����ى أن المقاومة تراك����م تجاربها 
وقوتها لردع العدو الصهيوني، مش����يرًا إلى 
لغزة مجرد  الصهيوني����ة  "التهدي����دات  أن 

دعاية انتخابية فارغة المضمون".
 أوضح أن اس����تمرار الس����لطة الفلسطينية 
في الحديث عن المفاوضات مع "إس����رائيل" 
والرهان على ما ُتس����مى "الش����رعية الدولية 
والنزاهة وحقوق االنس����ان والعدالة" هو نوع 

من أنواع الخداع لشعبنا.
وأوض����ح د. الهندي على أن الرهان على تلك 
المجموع����ة الدولية واألنظمة العربية أثبتت 

فشلها منذ عقود من الزمن.

د. الهندي: يجب تحويل المقاومة في الضفة إلى حالة شعبية مستمرة
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غزة:/االستقالل: 
دعا رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة الوطنية 
لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن خالد 
البط����ش للقاء وطني عاج����ل لألمناء العامين 
للفصائل مع رئيس  الس����لطة محمود عباس 
من أج����ل "وضع حٍد لالنقس����ام واس����تعادة 

الوحدة".
وج����اء ذلك خالل وقف����ة جماهيرية نظمتها 
الهئية الوطنية في مدينة غزة امس الجمعة  

تنديدًا ورفضًا ل�"صفقة القرن".
وانطلق المئات من المش����اركين من مختلف 
مناطق ومس����اجد مدينة غزة ص����وب ميدان 
س����احة فلس����طين حاملين أعالم فلسطين 
والفت����ات تندد ب�"صفقة القرن"، وأخرى تدعو 

للوحدة الوطنية لمواجهتها.
وق����ال البطش إن ش����عبنا الي����وم يخرج في 
ه����ذه الفعالي����ة تعبيًرا عن وح����دة الموقف 
الفلس����طيني بكل تفاصيله رفضًا ل�"صفقة 

القرن".
وأكد البطش رفض شعبنا لبقاء االحتالل على 
أرضه ومقدس����اته، مشدًدا على أن الصراع مع 
االحتالل مفتوح، "وأن مؤامرة ترامب هي حلقة 
إضافية من حلقات هذا الصراع مع المش����روع 

الصهيوأمريكي بالمنطقة".
وأضاف "نقول لألمة التي ترك بعض قادتها 
فلسطين جانًبا؛ ونقول للمطبعين إن التطبيع 

بالنس����بة لكم ه����و نهب للثروات وخس����ارة 
تدفعونها من جيوبكم ومس����تقبل أبنائكم 
وكرامتكم، فال تكونوا ظه����ًرا للصهاينة وال 

تكونوا يًدا لألمريكي".
وتاب����ع "كون����وا مع الحق مع فلس����طين وحق 
ش����عبنا في العودة ألرضه وحقنا في تحرير 
أرضنا؛ كي نعيش بحرية وكرامة كما تعيش 

بقي����ة الش����عوب؛ ال م����كان الي����وم ألنصاف 
المواقف لمواجهة المشروع األمريكي".

وش����دد البطش على أن "هذه األرض ال تقبل 
القس����مة ال مع الصهاينة وال على ش����عبين؛ 
وموازي����ن الق����وى اليوم ضد ش����عبنا لكن لن 
تبقى لألبد، فلسطين لنا سنطهرها بدمائنا، 

ال تشريع للمحتل على أرضنا".

ودعا "أحرار العالم لمقاطعة اإلدارة األمريكية، 
وطرد س����فرائها من بلدانها وشعوبهم، وأن 

يحاصروا تلك السفارات إلخالئها".
وأك����د البط����ش أن "طري����ق إس����قاط صفقة 
القرن يمر بالوحدة الوطنية في غزة والضفة 
والقدس و48 ومخيمات الش����تات"، مضيًفا 
أن����ه "يجب أاّل نراهن على أحًد ليقوم بالفعل 

عّنا، وعلينا أن نق����وم بواجباتنا تجاه القدس 
واألرض والتحرير".

وأش����ار إلى أن "الوحدة الوطنية أحد مرتكزات 
مواجه����ة صفقة القرن؛ مما يس����تدعي لقاًء 
وطنًيا عاجاًل لألمناء العامين، ودعوة الرئيس 
محمود عباس لوضع حد لالنقسام واستعادة 

الوحدة الوطنية".
وطالب البطش السلطة الفلسطينية بسحب 
االعت����راف ب�"إس����رائيل" و"الخ����روج من نفق 
التسوية السياسية التي لم تجلب لنا سوى 

الويالت لشعبنا وقضتينا".
وختم حديثه "سنس����تمر بهذه المس����يرات 
الرافضة للصفقة والمعبرة عن وحدة الموقف 
ف����ي كل س����احات التواجد الوطن����ي؛ لتبقى 
فلسطين حية في نفوسنا وباقية في ضمائر 

األحرار على مستوى العالم".
وق����ررت الهيئ����ة الوطنية العليا لمس����يرات 
العودة وكسر الحصار االثنين الماضي إجراء 
تعديل على مس����ماها لتحمل اسم "الهيئة 

الوطنية لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة".
وقال بيان للهيئة "إن التغيير جاء انطالقًا من 
القناعة بأن "الموقف الفلسطيني اليوم موحد 
بأولوية وطنية وه����ي توحيد الصف الوطني 
ف����ي مواجهة المخطط����ات الصهيوأمريكية 
لتصفي����ة القضية الفلس����طينية والمتمثلة 

بصفقة القرن". 

خالل فعالية بغزة

البطش: نرفض صفقة القرن ومعركتنا مع االحتالل مفتوحة

جنيف/ االستقالل: 
أص���درت المحكم���ة االبتدائية ف���ي محكمة 
الجنايات الدولية ق���راًرا بقبول الطلب المقدم 
من اللجن���ة القانونية في المؤتمر الش���عبي 
لفلس���طينيي الخ���ارج، حول تقدي���م مذكرة 
قانوني���ة بخصوص طل���ب المدعية لمحكمة 
الجناي���ات الدولية بفتح تحقي���ق في جرائم 
ح���رب ارتكب���ت أو ترتك���ب ف���ي األراض���ي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ودعت اللجنة القانونية في المؤتمر المعنيين 
من القانونيين والمختصين من الفلسطينيين 
وأصدقائهم في العالم إلى التعاون في سبيل 

إثبات الحق الفلسطيني في المحاكم الدولية.
يش���ار إلى أن المحكم���ة الدولي���ة كانت قد 
اس���تلمت 43 طلًب���ا م���ن دول ومؤسس���ات 
وأفراد، حي���ث رفضت طلبي���ن وقبلت طلبات 
من 7 دول ه���ي ألمانيا والبرازيل وتش���يكيا 
وهنغاريا وأوغندا وأستراليا والنمسا ومنظمة 
المؤتمر اإلس���المي وجامعة ال���دول العربية. 
كما اس���تلمت المحكم���ة طلبات م���ن نقابة 
المحامي���ن الفلس���طينيين ونقابة المحامين 

"اإلسرائيليين".
وفي حيثي���ات قرارها ذك���رت المحكمة أنها 
"نظرت في انتماء وخب���رة وتجربة المنظمات 

واألفراد، وقامت بتقيي���م مختصر المذكرات 
التي ينوون تقديمها".

كم���ا دع���ا المؤتمر الش���عبي لفلس���طينيي 
الخارج إلى االس���تمرار ف���ي مالحقة االحتالل 
الصهيوني ومحاس���بته عل���ى جرائمه بحق 

الشعب الفلسطيني.
وكانت المدعية العامة في ديس���مبر الماضي 
قدمت طلبه���ا للمحكم���ة االبتدائي���ة للبت 
في موضوعين أساس���يين وهم���ا: أواًل: أهلية 
فلسطين كدولة تحت القانون الدولي للتقدم 
بطل���ب اإلحال���ة وثانًي���ا: مناط���ق اختصاص 
المحكمة والتحقيق الجرائم في تلك المناطق.

غزة/ االستقالل: 
قال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" 
إياد نصر، إن الكشف عن أوامر وزير جيش 
االحتالل نفتالي بينيت، لبناء 1900 وحدة 
اس���تيطانية جديدة في الضفة الغربية، 
ومن قبلها إع���الن رئيس حكومة االحتالل 
بنيامي���ن نتنياه���و بن���اء آالف الوحدات 
االس���تيطانية الجدي���دة ف���ي الق���دس 
المحتلة، لن يقر واقعا لالحتالل، ولن يلغي 

حقا مشروعا لشعبنا.
وأضاف نصر في بيان ل���ه، امس الجمعة، 

إن ش���عبنا يرفض اس���تمرار ه���ذا الواقع 
المرير الذي تكرسه حكومة االستيطان في 
دولة االحتالل، وسيبقى يكافح حتى نيل 

حقوقه المشروعة.
وأش���ار إلى أن طرح اإلدارة األميركية مؤخرا 
ل�"صفقة القرن" المشؤومة، شجع االحتالل 
على توس���يع رقع���ة االس���تيطان، ضمن 
الدولة  الرام���ي لتقطيع أواص���ر  المخطط 

الفلسطينية.
وأكد أن اإلعالن الذي جاء في إطار اش���تداد 
الحملة االنتخابية في دولة االحتالل، يؤكد 
من جديد نوايا األحزاب اإلسرائيلية خاصة 

اليمينية، القائمة على إنكار حقوق شعبنا 
المش���روعة، وتكريس سياس���ات الفصل 
العنصري، ونه���ب المزيد من أراضي دولة 
فلسطين المحتلة، ما يدمر حل الدولتين، 

ويهدد بانفجار األوضاع.
وش���دد نصر على ض���رورة التدخل الدولي 
العاج���ل م���ن قبل األم���م المتح���دة، من 
أجل حماي���ة قراراتها الخاص���ة بالقضية 
الفلس���طينية، والوقوف بش���كل جاد في 
وجه مخطط���ات االحتالل، ومحاكمة قادته 
في المحكم���ة الجنائية الدولي���ة، باعتبار 

االستيطان يمثل "جريمة حرب".

جنين/ االستقالل: 
حكمت س���لطات االحتالل "اإلس���رائيلي"، الخميس، على أس���يرين من قباطية 
ومددت اعتقال أس���ير من جنين للمرة الخامسة على التوالي، ومنعت عائلته من 

حضور محاكمته.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن محكمة سالم العسكرية اإلسرائيلية حكمت على 
األسيرين الشابين أدهم ياسر حنايشة، ومحمد صادق حنايشة، من بلدة قباطية 
جنوب جنين، بالس���جن لمدة 14 ش���هرا وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، لكل 

منهما.
وأفاد ذوو األس���ير محمد شادي جرار، بأن محكمة سالم العسكرية مددت اعتقال 
نجلهم الذي يخضع للتحقيق في س���جن مجدو، حتى األول من نيسان المقبل، 

ومنعت جدته المسنة من دخول المحكمة.

»الجنايات الدولية« توافق على طلب
 مرافعة قانونية ضد جرائم االحتالل

أريحا/ االستقالل: 
أصيب شابان، أمس الجمعة، بعد اعتداء مستوطنين عليهما، في تجمع رأس عين العوجا شمال 

مدينة أريحا.
وأفاد المحامي محمود الغوانمة، من تجمع رأس العوجا، أن عش���رات المس���توطنين المسلحين 
ترافقهم الكالب، اقتحموا التجمع وحاولوا س���رقة أغنام أح���د المواطنين، واعتدوا بالضرب على 

الشبان الذين حاولوا التصدي لهم، وفق وفا.
وأضاف أن اعتداء المستوطنين أسفر عن إصابة الشابين هاني عطا داوود زايد )24 عاما(، وهيثم 
س���ليمان داوود زايد )20 عاما( بجروح بالرأس، نقال إثرها إلى مستش���فى أريحا الحكومي، حيث 
وصف���ت حالتهما بالمتوس���طة. وأضاف الغوانمة أن قوات االحت���الل اقتحمت المنطقة لتوفير 

الحماية للمستوطنين، واحتجزت شابين آخرين عدة ساعات.
يشار إلى أن قوات االحتالل استولت في السادس من كانون الثاني الماضي على عدة مساكن في 

التجمع، وأخطرت آخرين بالهدم.

إصابة شابين في اعتداء 
للمستوطنين شمال أريحا

فتح: بناء مزيد من الوحدات
 االستيطانية لن يقر واقعًا لالحتالل 

االحتالل يحكم على أسيرين 
من جنين ويمدد اعتقال آخر
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
 كشفت هيئة البث اإلسرائيلية "كان" عن تقرير تضمن 
التحقيقات التي أجريت في أعقاب استش����هاد المربي 
يعق����وب أبو القيع����ان في قري����ة أم الحيران مس����لوبة 
االعتراف في النقب، برصاص الشرطة االسرائيلية التي 

اقتحمت القرية في كانون الثاني/يناير عام 2017.
ونق����ل موقع ع����رب 48، أن الهيئة بث����ت مقتطفات من 
التقرير في نشرتها المسائية، أبرزت خاللها التحقيقات 
مع "المضمد"، الذي وصل إلى موقع إعدام عناصر الشرطة 
للش����هيد أبو القيعان، علما أنه سيتم نشر التقرير كامال 

السبت.
ووفقا لمجريات التحقيق مع "المضمد"، فإن الشهيد أبو 
القيعان توفي نتيجة نزيف بطيء اس����تمر أكثر من 20 

دقيقة، إثر إصابته برصاصة استقرت في صدره.
وكان تقرير طبي، قد كش����ف أنه كان من الممكن إنقاذ 
حي����اة أبو القيعان، لو أنه تلقى العالج الالزم، ولم ُيحتجز 

لساعات.
وأش����ار التقرير إلى أن رصاصة أصاب����ت أبو القيعان في 
ركبت����ه اليمنى أدت إلى فقدانه التحكم بها، ما تس����بب 
بضغطه على دواس����ة البنزين، واندفاع مركبته بس����رعة 
كبيرة نحو الشرطة، وهو ما يدحض الرواية التي قدمتها 
الشرطة اإلس����رائيلية عن أن الشهيد نفذ عملية دهس 

وأنه ينتمي إلى داعش.
كما كش����فت مصادر إعالمية إسرائيلية أن الشهيد قتل 
نتيجة إصابته برصاصتين، األولى أصابت ركبته اليمنى 

والثانية في أحد الشرايين الرئيسية بالصدر.
وكان تقرير حقوقي قد صدر في حزيران/ يونيو الماضي، 

عن مركز بريطاني حول إخ����الء وهدم منازل في قرية أم 
الحي����ران بالنق����ب، قد كش����ف اللحظات الت����ي وثقتها 
كامي����رات أف����راد الش����رطة والصحافيين والناش����طين، 
الذين تواج����دوا بالمكان، لجريمة قت����ل المربي يعقوب 
أبو القيعان، والتسلس����ل الزمني لألح����داث التي تؤكد 
بأنه لم ينفذ عملية دهس، بحس����ب مزاعم المؤسس����ة 

اإلسرائيلية.
وتس����تعرض تفاصيل الفصل األخير من التحقيق إخالء 
القرية عام 2017، حيث قت����ل خالل األحداث المربي أبو 
القيعان، كما لقي الش����رطي إيري����ز ليفي مصرعه، بزعم 
تعرض����ه للدهس، وهي الرواي����ة والمزاعم التي يفندها 

التقرير الحقوقي.
 Forensic" ويظه����ر التقرير الحقوقي الذي أع����ده مركز

بلندن، ألول  Architecture"  في جامعة "جولدسميث" 
مرة توثيقا لألح����داث، وذلك بعد لحظات من إطالق النار 
على أبو القيعان وه����و يقود مركبته، األمر الذي أدى إلى 

دهس الشرطي ليفي.
واعتمد التقرير على تركيب م����واد مصورة من كاميرات 
أفراد ش����رطة االحتالل والصحافيين والناش����طين الذين 
تواج����دوا بالمكان خ����الل االعتداء على الس����كان وإخالء 

القرية، باإلضافة إلى صور من مروحية الشرطة.
ويع����زز ما ورد في التقرير تقدي����رات وحدة التحقيق مع 
أفراد الش����رطة "ماحاش" و"الشاباك"، بأن حادث الدهس 
ل����م يكن "هجوما إرهابي����ا"، ويدعم أيض����ا رواية النائب 
أيمن عودة، الذي أصيب بج����روح جراء تعرضه لرصاصة 
إس����فنجية بعد مقت����ل المربي أبو القيعان، إذ س����يكون 

بإمكان الجمه����ور االطالع على التقرير الذي س����يعرض 
حتى شهر أيلول/س����بتمبر المقبل في متحف "ويتني" 

في نيويورك.
ويظهر الش����ريط المص����ور أن المربي أب����و القيعان فقد 
الس����يطرة على المركبة الت����ي كان يقودها بعد تعرضه 
لوابل من الرصاص، حيث سارت المركبة بسرعة وتوقفت 

بعد ثوان وسمع منها صوت "زامور".
كما يظهر من خالل الش����ريط أن أحد أفراد الشرطة فتح 
باب المركبة التي قادها أبو القيعان، ويقدر التحقيق أن 
احتمال إصابته برصاص أحد عناصر الشرطة من مسافة 

قريبة "أمر غير معقول"، على حد تعبير الصحيفة.
ويكشف التحقيق باإلضافة إلى ذلك، عن نتائج إضافية 
فيم����ا يتعلق بحادث وق����ع في مكان قري����ب، حيث قال 
النائب عودة إنه أصيب في رأس����ه برصاصة إس����فنجية، 
األمر الذي أنكرته الشرطة وزعمت في روايتها أنه أصيب 

في موقع شهد إلقاء حجارة من المحتجين.
ووفقا لمعدي التحقيق، فإن "ماحاش" لم يحول لممثلي 
النائ����ب عودة ثالث����ة مقاط����ع فيديو التقطه����ا ضباط 
الشرطة، حيث كان بإمكانها تسليط الضوء على الحادث، 
فقد تم نشر واحٍد منهم فقط العام الماضي على القناة 
العاشرة اإلسرائيلية، لكن تم شطب الثواني التي توثق 
لحظات إصابة عودة، كما تم شطب المقاطع التي ُيسأل 

فيها رجال الشرطة عن الحادث.
وأوضح التقرير أن المواجهة بين عناصر الشرطة وعودة 
والناش����طين، وقع����ت بعد بضع ثوان من ه����دم المنازل 
بالقرية وإطالق النار على أبو القيعان، وذلك عندما حاول 

الناشطون االقتراب من المنطقة.

تقرير يكشف أن الشهيد أبو القيعان من قرية أم الحيران ترك ينزف حتى الموت

غزة/ االستقالل: 
الفلسطينيين  آالف  ش���ارك 
ف���ي أداء ص���الة الفجر أمس 
المس���جد  ف���ي  الجمع���ة 
والمس���جد  المبارك  األقصى 
اإلبراهيمي ومعظم المساجد 
المحتل���ة،  فلس���طين  ف���ي 
العظيم  الفج���ر  حملة  ضمن 
والمقدس���ات  لألقصى  دعما 
باالس���تيطان  المه���ددة 

والتهويد.
وتحدى المصلون في القدس 
اإلس���رائيلية،  اإلجراءات  كل 
األقصى،  إلى  باآلالف  ليصلوا 
ومصلى باب الرحمة الذي تمر 
هذه األيام الذكرى الس���نوية 
األولى إلع���ادة فتحه في هبة 

شعبية كبيرة.
وش���ددت قوات االحتالل من 
وفي  القدس  في  انتش���ارها 
لألقصى،  المؤدي���ة  الط���رق 
ودققت في الهويات، ومنعت 
الوص���ول  م���ن  المبعدي���ن 
للمس���جد، وص���ادرت أمتعة 
المصلي���ن، واعتقل���ت أح���د 
حراس المس���جد فادي عليان 

من منزله في العيسوية.
كما هاجم���ت قوات االحتالل 
المصلين بع���د خروجهم من 
المس���جد، واعتدت على فتاة 
األسباط  باب  عند  مقدس���ية 
لتوزيعه���ا الش���كوالتة على 
م���ن  الخارجي���ن  المصلي���ن 

المسجد.

ال�ضفة املحتلة
وفي ه���ذه الجمعة الجديدة، 
ليش���ارك  الحملة  توس���عت 

فيها أكثر من 200 مس���جد 
المحتلة، ش���ارك  الضفة  في 
ضمن  المواطنين  آالف  فيها 
برنامج كامل للصالة والخطب 
القصيرة الت���ي أجمعت على 
ضرورة االس���تمرار في الرباط 
وحماية القدس من مخططات 

االحتالل.
وأكد األئمة في كلماتهم بعد 
الص���الة على حث الناس على 
الفلسطيني  بالحق  التمسك 
االحتالل  عنجهي���ة  وتحدي 
ومس���توطنيه  اإلس���رائيلي 
ب���أن  يتوهم���ون  الذي���ن 
خططه���م وإن أعلن���ت م���ن 
واشنطن تستطيع كسر إرادة 
وتمكينهم  الفلس���طينيين 
م���ن اكم���ال الس���يطرة على 

القدس  فيها  بما  فلس���طين 
المحتلة.

نقلت  الت���ي  وف���ي موعظته 
مباش���رة على شاشات عرض 
بعث  نابل���س،  ف���ي  كبي���رة 
الداعية محمد راتب النابلسي 
بالتحية ألهل فلسطين وبيت 

المقدس.
وف���ور خ���روج المصلي���ن من 
المس���اجد، هتفوا لفلسطين 
التكبي���ر  ورددوا  واألقص���ى، 
واالبته���االت  والتهلي���ل 

الدينية.
وفي س���احة مس���جد النصر 
القدي���م ف���ي نابل���س، التي 
آالف  بعش���رات  اكتظ���ت 
المصلي���ن الذي���ن اضط���روا 
للصالة في الشوارع المحيطة، 

هتف���ت حش���ود المصلي���ن 
"بال���روح بال���دم نفدي���ك يا 
أقص���ى" "خيبر خيبر يا يهود 

جيش محمد بدأ يعود".
الخي���ر في  أه���ل  ونش���ط 
والمناطق  الم���دن  مختلف 
الحلوي���ات  توزي���ع  ف���ي 
الس���اخنة  والمش���روبات 
عل���ى المصلين، ف���ي أجواء 
جاب  فيما  الباردة،  الش���تاء 
بس���يارتهم  المتطوع���ون 
أحي���اء بعض الم���دن لنقل 

المصلين إلى المساجد.
الجمع���ة  ه���ذه  وش���هدت 
الفت���ة،  عائلي���ة  مش���اركة 
مع  المواطنون  ش���ارك  حيث 
في  وأطفاله���م  عائالته���م 

الصالة بالمساجد.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى نحو 50 ألف مصل، صالة الجمعة في رحاب المسجد األقصى المبارك، 

رغم القيود المشددة التي فرضتها سلطات االحتالل "اإلسرائيلي".
وقال����ت دائرة األوقاف اإلس����المية في القدس المحتل����ة، في بيان لها 
أمس الجمعة: إن االحتالل نش����ر عناصره على البوابات والطرق المؤدية 

للمسجد، وأعاق دخول الشبان، ودقق في بطاقاتهم الشخصية.
وتفرض قوات االحتالل قيودا على وصول المصلين للمس����جد األقصى، 

متعلقة باألعمار والحصول على تصاريح ألهالي الضفة الغربية.
وفجر الجمعة، تحدى آالف المصلين كل اإلجراءات "اإلسرائيلية"، ليصلوا 
إلى األقصى ومصلى باب الرحمة الذي تمر هذه األيام الذكرى السنوية 

األولى إلعادة فتحه في هبة شعبية كبيرة.
وش����ددت قوات االحتالل من انتشارها في القدس وفي الطرق المؤدية 
لألقصى، ودققت في الهويات، ومنعت المبعدين من الوصول للمسجد، 
وصادرت أمتعة المصلين، واعتقلت أحد حراس المسجد فادي عليان من 

منزله في العيسوية.
كما هاجمت ق����وات االحت����الل المصلين بعد خروجهم من المس����جد، 
واعتدت على فتاة مقدسية عند باب األسباط لتوزيعها الشكوالتة على 

المصلين الخارجين من المسجد.

50 ألف مصل يؤدون اآلالف يشاركون في حملة »الفجر العظيم« بالضفة والقدس
الجمعة في األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم 369 مس����توطًنا إسرائيلًيا باحات المس����جد األقصى المبارك 

خالل هذا األسبوع بحمايٍة من شرطة االحتالل اإلسرائيلية.
وارتفعت وتيرة اقتحام المس����توطنين لس����احات المسجد األقصى، 
تزامًن����ا مع االعت����داءات والتهويد اإلس����رائيليين بحق المقدس����ات 

الفلسطينية.
وش����ارك اآلالف صبيحة امس في أداء ص����الة الفجر في حملٍة أطلقوا 

عليها "الفجر العظيم" نصرة للمقدسات ورفًضا للتهويد.

 369 مستوطنًا اقتحموا 
»األقصى« خالل األسبوع الماضي



السبت 28 جمادى اآلخرة 1441 هــ 22 فبراير 2020 م

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية

 اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة خانيون�س ال�شرعية
لقد تقدمت لمحكمة خانيونس الشرعية مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة 
ش���هوان المؤرخة ف���ي 2020/2/19م تتضمن أن المرحومة س���عاد بنت محمد 
رش���اد بن علي الروبي المشهورة شبير من مصر قد انتقلت الى رحمة الله تعالى 
بتاريخ 2017/12/10م في مصر وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في اوالدها 
المتولدين لها من زوجها المتوفي قبلها محمد بن عمر بن يوس���ف شبير وهم 
حازم وحاتم وس���ماح فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة سوى من ذكر وليس لها 
وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة س���وى من 
ذكر وألجل اعط���اء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا 
وانتقاال فمن له حق االعتراض عل���ى هذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس 

الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن وحرر في 2020/2/20م

                                                                       قا�سي خانيون�س ال�سرعي

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية

اإعالن جريدة �شادر عن حمكمة دير البلح ال�شرعية
الى المدعي عليه حمدي احمد ش���حاتة ع���زب من جمهورية مصر 
وس���كانها ومجهول مح���ل االقامة فيه���ا اآلن يقتضي حضورك 
الى محكمة دير البلح الش���رعية يوم االربعاء الموافق 25/3/2020 
الس���اعة الثامنة صباحا للنظر في القضية المرفوعة عليك من قبل 
زوجتك المدعية س���ها سعيد حس���ن الصعيدي من يافا وسكان 
المغ���ازي وموضوعه���ا اثبات طلقة بائنة بينون���ة صغرى من قبل 
الدخول والخلوة والتي تحمل اساس 978/2019 وان لم تحضر في 
الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر في 18/2/2020  

قا�سي دير البلح ال�سرعي

   دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن ب�شاأن خمتار لعائلة
 اأبو عبيدة – القطاطوة ) بئر ال�شبع (

)) تعلن دائرة ش���ئون المخاتير ف���ي وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة 
بأن السيد / صبري حسين محمد أبو عبيدة قد تقدم لشغل منصب مختار 
لعائلة ابو عبيدة – القطاطوة ) بئر الس���بع ( وعلى من يرغب في االعتراض 
التوج���ه الى الدائرة في مقر الوزارة لتقدي���م طلب االعتراض وذلك خالل 

اسبوعين من تاريخه ((.

عمان/ االستقالل: 
ش����ارك مئات األردنيين، أمس الجمعة، 
ف����ي الفعالية التي دعا له����ا التحالف 
الوطن����ي لمجابهة صفق����ة القرن، أمام 
السفارة األمريكية في العاصمة عّمان، 
ضم����ن سلس����لة تظاهرات رفض����ا لما 

يعرف ب�"صفقة القرن".
وأكد المش����اركون ف����ي الوقفة ضرورة 
اس����تهداف جديد  أي  لوق����ف  العمل 
الفلس����طينية،  القضي����ة  لتصفي����ة 
المبارك،  األقص����ى  المس����جد  وتهويد 
مش����يرين إلى أن الصفق����ة األمريكية 
تستهدف األردن أرضًا وسيادًة وشعبا، 
داعين "الحكومة إلى موقف حازم تجاه 
تلك الخطة التي تستهدف المملكة"، 

وفق "قدس برس".
الوقف����ة  ف����ي  المش����اركون  ورف����ع 
االحتجاجية ش����عارات ترفض تصفية 
القضي����ة الفلس����طينية وإلغ����اء ح����ق 
العودة، مشددين في الوقت ذاته على 
أن أرض فلس����طين كاملة من النهر إلى 

البحر.
إل����ى ذلك نظم����ت الحركة اإلس����المية 
مسيرة شعبية حاش����دة، في محافظة 

الزرقاء )شمال شرق عمان(، عقب صالة 
الجمعة؛ رفضا وتنديدا بخطة التسوية 

األمريكية المعروفة ب�”صفقة القرن”.
وجاءت المس����يرة، بدعوة من "التحالف 
الق����رن"،  إلس����قاط صفق����ة  الوطن����ي 
بمشاركة الحركات الشعبية والشبابية؛ 
حي����ث طال����ب المتظاهرون الش����عوب 

العربية واإلس����المية بض����رورة التحرك 
دفاعا عن القدس والمقدسات.

وأكد المش����اركون في المسيرة ضرورة 
درء أي ع����دوان أو اس����تهداف جدي����د 
للقضية الفلسطينية، داعين الحكومة 
إلى موقف حازم تجاه تلك الخطة التي 

تستهدف المملكة.

في موضوٍع ذي صلة، شارك األردنيون 
في عدد من مساجد المملكة، وللجمعة 
الثاني����ة توالًي����ا، ف����ي جمع����ة الفجر 
العظيم، ال س����يما ف����ي العاصمة عمان 
والمحافظات الكب����رى في إربد والزرقاء، 
وذل����ك دعم����ًا ونص����رًة للمرابطين في 

المسجد األقصى المبارك.

الرياض/ االستقالل: 
الملك سلمان  الس���عودي  العاهل  استقبل 
بن عبد العزي���ز، ألول مرة في تاريخ المملكة، 
حاخامًا يهودًيا "إس���رائيليًا" بش���كل علني 
في إط���ار تزايد التطبيع م���ع كيان االحتالل 

اإلسرائيلي باآلونة األخيرة.
وذكرت وس���ائل اإلعالم الس���عودية الخبر، 
الخميس، وم���ن ضمنها الوكالة الرس���مية 
"واس" التي أّكدت نبأ استقبال الملك سلمان 
لوفد من مجلس إدارة مركز الملك عبد الله بن 
عبد العزيز للحوار بين األديان والثقافات دون 

اإلشارة ألسمائهم.
في الوقت نفس���ه، احتف���ت وزارة الخارجية 
اإلس���رائيلية باألمر، فنشر حساب "إسرائيل 
بالعربي���ة" التابع له���ا على موق���ع "تويتر" 
تغريدة قال فيها: "ألول مرة يستقبل الملك 
سلمان ملك السعودية وفدًا متعدد األديان 
في قص���ره يضم الحاخ���ام اليهودي دافيد 
روزي���ن، في نطاق المس���اعي الحميدة لبناء 

جسور التسامح بين مختلف األديان".

والحاخام روزي���ن بريطاني إس���رائيلي، من 
موالي���د المملكة المتحدة ع���ام 1951، حائز 
على نيش���ان اإلمبراطوري���ة البريطانية من 
رتبة قائد، ووسام القديس غريغوريوس من 
رتبة فارس قائ���د، وهو ما يدل على أهميته 

بالنسبة لليهود.
ويعد وج���ود ش���خصية تحمل الجنس���ية 
اإلس���رائيلية، فضاًل عن كون���ه حاخامًا، في 
القصر الملكي السعودي، حدثًا غير مسبوق 

في تاريخ المملكة.
وقالت "واس" إن الملك سلمان رحب بأعضاء 
الذين يعقدون اجتماع مجلس���هم  المركز، 
األول ف���ي الري���اض، مؤكدة أهمي���ة المركز 
ودوره في ترس���يخ مبادئ الحوار والتعايش 
بين أتباع األديان والثقاف���ات، وتعزيز قيم 
الوسطية واالعتدال والتسامح، ومكافحة كل 

أشكال التطرف واإلرهاب.
وف���ي يناير الماض���ي، وقع وزي���ر الداخلية 
اإلس���رائيلي، آريه درعي، قرارًا يسمح بزيارة 
للمشاركة  رسميًا،  للسعودية  اإلسرائيليين 

ف���ي اجتماع���ات تجاري���ة، أو البح���ث ع���ن 
اس���تثمارات، على أال تتجاوز الزيارة تسعة 

أيام.
وخالل األس���ابيع الماضية، زار الس���عودية 
مدون إس���رائيلي وبقي مدة، زائ���رًا العديد 
من المناطق في بالد الحرمين، وسبقه إجراء 
تقرير من قبل صحفي إس���رائيلي مع إجراء 
مقابالت م���ع المارة ف���ي المدين���ة المنورة 

والرياض.
ومنتصف فبراير الجاري، أجرى وفد يهودي 
أمريك���ي زيارة إلى المملكة ه���ي األولى من 
نوعه���ا منذ أكثر م���ن 25 عامًا، في مؤش���ر 
جدي���د حول تنامي العالق���ات بين المملكة 

و"إسرائيل".
وذكرت وكال���ة األنباء اليهودي���ة "JTA" أن 
الوفد الذي ضم مسؤولين من "مؤتمر رؤساء 
المنظم���ات اليهودية األمريكي���ة الكبرى"، 
الذي يحظى بتأثير ملموس على سياس���ات 
الواليات المتحدة، زار السعودية؛ من االثنين 

)10 فبراير( وحتى الخميس )13 فبراير(.

غزة/ االستقالل: 
أعلن رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي 
عن تأجيل دفع األقس���اط الش���هرية الخاصة بإيرادات التمليك 
لعدد من المس���تفيدين من شقق مدينة حمد بن خليفة آل ثاني 

السكنية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، للعام 2020.
واستجاب العمادي لمناشدات سكان مدينة حمد مراعاة لألوضاع 
والظ���روف االقتصادية الصعبة التي يعيش���ها س���كان القطاع، 
والذين طالبوا بتأجيل دفع األقساط نظرا لما تمر به غزة من ظروف 

قاسية.
وأوضح أن���ه "وبناء على البحث االجتماعي لوزارة األش���غال العامة 
واإلسكان بغزة سيتم تحديد نس���بة اإلعفاء من القسط الشهري 

للمستفيدين".
وأش���ار العمادي إلى أنه س���يتم إعفاء بعض األس���ر جزئًيا، فيما 
سيشمل اإلعفاء من كامل القسط األسر األشد فقًرا وفقًا لكشوفات 
وتقارير الوزارة عن المس���تفيدين، مراع���اة لألوضاع االقتصادية 

الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يعلن فيها العمادي إعفاء س���كان 
مدينة حمد من دفع األقساط الشهرية، حيث أنهم لم يدفعوا أي 

دفعات مالية خالل عامي 2018 و 2019.

العمادي يعلن تأجيل دفع 
أقساط عدد من مستفيدي 

»شقق حمد« لعام 2020

تظاهرات واسعة في األردن رفضًا لـ »صفقة القرن«

العاهل السعودي يلتقي وفدًا دينًيا يضم حاخامًا يهودًيا

غزة/ االستقالل: 
افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى الس���راج، قس���م األطفال ف���ي المكتبة العامة التابعة 
للبلدية بحلت���ه الجديدة، بعد إعادة ترتيبه وتزويده بالقص���ص وألعاب األطفال، وذلك 

ضمن مبادرة "لعبة وحكاية" التطوعية.
وحضر حفل االفتتاح الذي نظم في مقر المكتبة، مدير عام الشؤون الثقافية والمراكز م. 
عماد صيام، ومدير المكتبة العامة م. تيسير زين الدين، ومدير مركز األطراف الصناعية 
التاب���ع للبلدية محمد دويمة، ومدير المب���ادرة في غزة علي مهنا، ولفيف من المهتمين 

والنشطاء الشباب.
بدوره، أكد د. الس���راج على أهمية القراءة في حياة الش���عوب واألمم، مذكًرا بأن المجلس 
البلدي الجديد وضع قضية تفعيل المراكز الثقافية وتنشيطها على سلم أولوياته، إلى 
جانب ترتيب البيت الداخلي، وتطوير الخدمات وتس���هيل االجراءات، وتنمية واستثمار 

أمالك البلدية.
وبين أن افتتاح هذا القس���م بحلته الجديدة يؤكد حرص بلدية غزة على تشجيع القراءة 
وال س���يما لدى األطفال والنه���وض بالواقع الثقافي في المدينة، وتعزيز دور الش���باب 

والمتطوعين في األنشطة المجتمعية والتطوعية الهادفة.
وش���كر رئيس البلدية مبادرة "لعبة وحكاية" على ما بذلت���ه من جهد لتجميل وترتيب 
قس���م األطفال، كما ش���كر فريق ارتقاء على دوره في تنظيف حديقة المكتبة وزراعتها 

باألشجار واألشتال.
من جانبه، أكد مدير المكتبة العامة أن افتتاح قس���م األطفال وركن األلعاب في المكتبة 
العامة بحلته الجديدة، يأتي في سياق مشروع "لعبة حكاية" النوعي المنفذ بالتعاون مع 
بلدية غزة والذي يهدف إلى افتتاح مكتبات لأللعاب في مدينة غزة لتش���جيع األطفال 
على القراءة. وأوضح زين الدين أن اإلدارة العامة للشؤون الثقافية والمراكز في بلدية غزة 
ستعمل على نشر ثقافة "لعبة وحكاية"، بالتعاون مع الفرق الشبابية والتطوعية لتعزيز 
ثقافة القراءة لدى األطفال، وصواًل إلى نشر ثقافة التبرع بالكتب واأللعاب لإلرتقاء بواقع 

المكتبات في قطاع غزة.

بلدية غزة تفتتح قسم األطفال 
بحلته الجديدة في المكتبة العامة
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بعيدا عن االضواء وداخل الغرف المغلقة ودون ضجيج  بدأت لجنة رسم الخرائط اإلسرائيلية- األميركية، 
التي س���تحدد المناطق التي س���تفرض عليها السيادة اإلس���رائيلية عملها. ونقلت مصادر عبرية عن 
مس���ؤول حكومي صهيوني كبير، قوله إن الرئيس األميركي دونالد ترمب عّين مندوبين أميركيين في 
اللجنة، وهم س���فير بالده لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكبير مستش���اري السفير آرييه اليتستون، 
وس���كوت ليث رئيس شؤون العالقات اإلسرائيلية- الفلس���طينية في مجلس األمن القومي األميركي, 
وكلهم من الفريق االمريكي المتصهين. وأوضح الموقع أن هذه الخطوة األميركية تأتي بعد أن أعلنت 
»إس���رائيل« هوية أعضائها، وهم وزير السياحة ياريف ليفين، والس���فير اإلسرائيلي لدى أميركا رون 
ديرمر، ورونين بيرتس، المدير التنفيذي لمكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو, هذا الفريق 
المتصهين منوط به رس���م خرائط السيطرة على مساحات واس���عة من الضفة الغربية وفق ما جاء في 
صفقة القرن, حيث سيضم االغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات االسرائيلية المقامة على اراضي 
الضفة المحتلة, والغريب والعجيب ان هذا يحدث في ظل حالة صمت مريب على المس���توى الرس���مي 

والعربي واالسالمي والدولي, القرار سياسة االمر الواقع وفرضها على الفلسطينيين.
رس���م الخرائط وفق ما جاء في صفقة القرن يحول الضفة الى واقع جغرافي جديد وغير مس���بوق, حيث 
س���تتحول الضفة الى كانتونات منفصلة عن بعضها البعض, بمعني ان يعيش الفلس���طينيون في 
هذه الكانتونات المنفصلة وتتحول الى س���جون يتحكم بها االحتالل الصهيوني, ويمكنه ان يغلقها 
ويس���يطر عليها في الوقت الذي يش���اء بسهولة كبيرة, كما ان هذا الرس���م الخرائطي تستحيل معه 
اقامة دول���ة متواصلة جغرافيا, والصفق���ة ال تتحدث عن دولة فلس���طينية الن الواقع الجغرافي وفق 
مخطط صفقة القرن يحول دون ذلك, وبذلك يس���قط حل الدولتين, كما انه يحرم الفلس���طينيين من 
ح���ق العودة كحق مكف���ول وفق القرارات الدولي���ة, وضيق االماكن التي يتجمع فيها الفلس���طينيون 
حيث الكثافة الس���كانية في مساحات ضيقة سيدفعهم الى الهجرة ويفعل من اجراءات االحتالل في 
محاربة النمو الديمغرافي للفلس���طينيين داخل أراضي الفلسطينيين, فالصفقة المشؤومة تضع حال 
للنمو الديمغرافي في المناطق الفلس���طينية من خالل تضييق المس���احات السكانية للفلسطينيين, 
وم���ن اهم المؤث���رات إلقرار هذه الخرائط على االرض انها س���تلحق اقتصاد الفلس���طينيين بالتبعية 
لالقتصاد االس���رائيلي, فلن يتحكم الفلس���طينيون بثرواتهم الطبيعية, ولن يس���تطيعوا االستيراد 
والتصدير والتواصل مع العالم الخارجي اال عبر االسرائيلي, وهذا كفيل بأن يبقي التبعية االقتصادية 

لإلسرائيليين والتحكم في المستوى المعيشي للفلسطينيين.  
امريكا ترى ان تطبيق الرس���ومات الجديدة للخرائط التي يت���م اعدادها يجب ان يتم جملة واحدة, الن 
تطبيقها تدريجيا يعني ان انتقادات سيوجهها المجتمع الدولي للصفقة, وستحدث حالة من الجدل 
واالجتهاد السياسي تريد االدارة االمريكية تجنبها, لتجنب االسرائيليين أي معوقات لتطبيق الصفقة, 
كما ان رئيس لجنة رس���م الخرائط المتصهين المدعو ديفيد فريدمان طالب »اسرائيل« بعدم تطبيق 
أي إج���راء عل���ى ارض الواقع بمعزل عن االدارة االمريكية وبمش���اورتها وبرؤية الرئيس االمريكي دونالد 
ترامب, محذرا ان أي فعل غير ذلك س���تكون نتيجته مضرة بمصلحة »اس���رائيل« وهذا ما دفع نتنياهو 
للتأكيد على عدم الش���روع بأي خطوات للضم دون مشاورة ترامب والتنسيق مع االدارة االمريكية, وهذا 
يدل على ان كل شيء مدروس ومخطط بعناية بين االسرائيليين واالمريكيين, ومعناه ان هناك اصرارًا 
اكبر لدى االدارة االمريكية على تمرير صفقة القرن, وانها مس���تعدة الستخدام كل الوسائل, بما فيها 
القوة العس���كرية لفرض صفقة القرن على الفلسطينيين, وجعلها بديال عن قرارات الشرعية الدولية, 
وكأن االدارة االمريكية تفرض سياستها فرضا على العالم الذي عليه ان يعرف ان امريكا القطب االوحد 
الذي يتحكم في السياس���ة العالمية, وان هذا يعطيها الحق في فرض رؤيتها على الجميع, فال غرابة 
ان تج���د تغيرا في الموقف الفرنس���ي وااللماني والبريطاني في التعامل مع صفق���ة القرن, واعتبارها 
مرجعية لمسيرة التسوية السلمية بين السلطة الفلسطينية واالحتالل الصهيوني, والتحلل من قيود 
االتفاقي���ات الدولية التي اقره���ا مجلس االمن واالمم المتحدة والتي بنيت عليها ما تس���مى باتفاقية 

»اوسلو« المشؤومة والتي ما زلنا نعيش ويالتها حتى اآلن, ويبقى السؤال دائما ماذا نحن فاعلون؟.   

لجنة المتصهينين تبدأ أعمالها
رأي

ورد في نص خّط���ة »صفقة القرن« للرئي���س األميركي دونالد 
ترامب، أن »س���كان المثلّث، المكّون م���ن كفر قرع وعرعرة وباقة 
الغربية وأم الفحم وقلنسوة والطيبة وكفر قاسم والطيرة وكفر 
برا وجلجولّية، تعّرف نفسها إلى حّد كبير على أنها فلسطينّية. 
وكانت مخّصصة لتقع تحت السيطرة األردنّية خالل مفاوضات 
خط وقف إطالق النار العام 1949، إال أن »إسرائيل« استعادتها 
العتب���ارات أمنّية، خّفت وطأتها منذ ذل���ك الحين. رؤيتنا تأمل 
ف���ي إمكانّي���ة أن يتوافق األط���راف على إعادة ترس���يم حدود 
»إس���رائيل« بما يؤدي ألن تك���ون هذه المجتمع���ات جزءًا من 
الدولة الفلسطينّية، ووفقًا للخّطة فإن الحقوق المدنّية لسكان 
هذه المناطق س���تخضع للقوانين واألحكام المعمول بها أمام 

السلطات ذات الصلة«.
يش���كّل المثل���ث إحدى المناط���ق الفلس���طينية المحتلة عام 
1948 الت���ي تضم نس���بة كبيرة من الفلس���طينيين، كمنطقة 
الجليل والنقب والمدن الس���احلية )ع���كا، حيفا، يافا الى جانب 
اللد والرملة(. تش���ير االحصائيات الى أن فلس���طينيي المثلث 
يش���كلون %25 من مجمل فلس���طينيي الداخ���ل المحتل عام 
1948، أي م���ا يقارب ال300 ألف نس���مة، بعد أن كان عددهم 
30 ألف���ا من بي���ن 156 ألفا عام 1949. تدّل ه���ذه األرقام على 
أهمية منطقة المثلث، على األقل من الناحية الديمغرافية، في 
تكّون المجتمع الفلسطيني في الداخل ومسيرته النضالية في 
وجه االحتالل، من ناحية، ومن ناحية أخرى، في صعود الهاجس 
الديمغرافي لدى كيان العدو الس���اعي ال���ى التطهير العرقي 

والديني في األرض التي يحتلها.
بعد تش���ريد الشعب الفلس���طيني من مناطق الجليل والنقب 
والمدن الس���احلية، خالل النكبة )1947 - 1948(، تحّولت أنظار 
قيادة الكيان ال���ى منطقة المثلث التي بدت لها فلس���طينية 
عربية إسالمية تعيق تش���كيل كيان استيطاني يهودي خاٍل 
من »األغراب«. فاس���تغلت فترة العدوان الثالثي على مصر في 
تش���رين األول / اكتوبر 1956 لشّن هجوم على أهلها باقتراف 
مجزرة بحق أهل قرية كفر قاس���م )29 تش���رين األول/أكتوبر(، 
حيث استشهد، خالل س���اعة واحدة، 49 فلسطينيا، أي 2,5% 
من س���كان القرية، من بينهم 23 طفال تت���راوح أعمارهم بين 
8-17 عام���ا. هدفت المذبحة الى ترويع أهل المثلث وإفراغه من 
سكانه الفلس���طينيين، كما حصل بعد مجزرة دير ياسين في 

نيسان 1948.
الرس���الة التي أراد الصهاينة إيصالها الى فلسطينيي المثلث 
أن بإمكانهم اقتراف المجازر دون حساب، وعليهم التوجه الى 
الجهة الشرقية )الضفة الغربية( حيث تركت الطرقات المؤدية 
لها مفتوحة بدون حواجز وال قوات أمن لتس���هيل النزوح. ولكن 

فشلت خطة الصهاينة، إذ لم يتوجه الفلسطينيون الى الضفة 
الغربية، »وقد تعلموا الدروس والعبر من نكبة عام 1948 ونشوء 
مش���كلة الالجئين والمهّجرين« )عادل مناع(، ولكن أدركوا، في 
الوق���ت ذاته، أن بقاءهم ف���ي أراضيهم المحتلة عام 1948 هو 

»مسألة غير محسومة من وجهة نظر السلطات اإلسرائيلية«.
لم تطرح مس���ألة تبادل الس���كان بين الكيان الصهيوني وأي 
كي���ان آخر )األردن أو الس���لطة الفلس���طينية( إال ف���ي أعقاب 
انتفاضة األقصى )2000(، التي أبرزت تش���ّكل قوة فلسطينية 
في الداخل تطالب بحقوقها السياس���ية والمدنية، وتتعاطف 
مع شعبها في باقي األرضي الفلس���طينية وفي اللجوء، وترّكز 
على حقها باس���ترجاع أراضيها )الخاصة واألوقاف( والدفاع عن 
مقدس���اتها. كان العدو يس���عى قبل ذلك الى تهويد منطقة 
المثلث بإقامة مس���توطنات على »الخط األخضر« )خطة النجوم 
الس���بعة( لفصل بلدات ومدن الضفة الغربية عن بلدات ومدن 
المثلث ومنع التواصل بينها، واختراق منطقة المثلث بالشوارع 

االلتفافية التي تفصل بلداته الواحدة عن األخرى.
يش���ير مركز »مدار« المتخصص بدراس���ة المجتمع الصهيوني 
أن فكرة التبادل الس���كاني بين المستوطنين في الضفة وأهل 
المثل���ث بدأت تخ���رج الى النور ف���ي التس���عينيات، بالتوازي 
م���ع الحدي���ث عن تس���وية سياس���ية، ف���ي أوس���اط األحزاب 
اليس���ارية الصهيونية، المعروفة بسعيها الى تحقيق »النقاء 
الديمغرافي«، إال أن هذه الفكرة انتقلت الى اليمين الصهيوني 
بع���د انتفاض���ة األقصى. تهدف خط���ة »التبادل الس���كاني« 
ال���ى ضم منطقة المثل���ث )دون أراضيها الممت���دة الى مدينة 
حيف���ا( الى الضفة الغربية والس���لطة الفلس���طينية، للتخلص 
من الفلس���طينيين وتقليص عددهم في الداخل المحتل عام 
1948، وبالتالي إضعاف الحركة الوطنية وأحزابها السياس���ية، 
وإزالة الش���بح الديمغراف���ي الذي يؤرق الصهاين���ة، والذي لم 

تتمكن مجزرة كفر قاسم من إزالته في العام 1956.
م���ن ناحية أخ���رى، تق���وم فكرة التب���ادل على المس���اواة بين 
مستوطنين ال عالقة لهم، ال باألرض التي استطونوا عليها )في 
الضفة الغربية المحتلة( وال بالبلد الذي يحتلونه )فلس���طين(، 
وبين أهل الب���الد الممتدة جذورهم الى عم���ق التاريخ، إضافة 
ال���ى أن األراضي التي إقيمت عليها المس���توطنات في الضفة 
الغربي���ة وأرض المثل���ث هي أج���زاء من فلس���طين، أي أنه من 
الناحي���ة الوطنية، م���ن غير المنطق���ي أن يتم تب���ادل أراٍض 
فلس���طينية بأراٍض فلس���طينية أخرى، وإن كان���ت محتلة منذ 
1948، حيث لم يعترف الش���عب الفلس���طيني بشرعية إقامة 
الكيان الصهيوني على وطنه، أي أن المس���ألة ال تشبه ما حصل 
بين دول أوروبية أو إفريقية حيث تم تس���وية وترس���يم حدود 

بض���م أقليات أثنية أو دينية الى دول مجاورة، كون فلس���طين 
هي في األصل ملكًا للفلسطينيين.

رفض فلس���طينيو 48 بش���كل قاطع فكرة ض���م المثلث أو أي 
منطقة أخرى الى أراضي الس���لطة الفلس���طينية أو ما تسميها 
وثيقة ترامب ب«الدولة الفلس���طينية«، ألس���باب عديدة، أولها 
رف���ض أي مخطط يتيح للكي���ان إقامة دولت���ه اليهودية على 
أرض فلس���طين، إن كان ضمن خطة »صفقة القرن« أو أي خطة 
أخرى، ذلك إن فصل المثلث عن باقي المناطق الفلسطينية في 
الداخل يعني تقليص عدد الفلسطينيين في وطنهم المحتل 
عام 1948 والس���ماح للصهاينة بالتفرد بالمناطق الفلسطينية 
األخرى، الجليل والنقب والمدن الس���احلية، وإضعاف المجتمع 
الفلس���طيني وقواه السياس���ية وحركات���ه االجتماعية لصالح 
الحركة الصهيونية التي تس���عى، منذ عق���ود من الزمن، ليس 
ال���ى تهمي���ش المجتمع الفلس���طيني ديمغرافيا وسياس���يا 
فحس���ب، بل إنهاء وج���وده إلقامة مجتم���ع صهيوني يهودي 
»خالص«. إضافة الى أن تحقيق خطة التبادل هذه تعني أيضا 
إلغاء حق عودة الالجئين الى وطنهم فلس���طين، كما اقترحته 
وثيقة ترامب، إذ ال مكان في »أرض إس���رائيل« للفلس���طينيين 

وفقا لهذه الوثيقة.
ثم أن رفض فلس���طينيي 48 لهذا المخط���ط الخاص بالمثلث 
ينبع أيض���ا من رفض »صفقة الق���رن« بمجملها، ألنها تهدف 
الىتصفي���ة القضية والحقوق الفلس���طينية كافة. رغم تباين 
اآلراء فيما يخص أس���لوب التصدي ل«صفقة القرن« ومشاريع 
التسوية األخرى، لدى الفلس���طينيين عموما وفلسطينيي 48 
خصوصا، إال أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وحركاته رفض 

هذه »الصفقة« بكاملها وليس فقط أجزاءا منها.-
يعتبر مركز »مدار« أن »الخطاب اإلسرائيلي يحاول ابتزاز العرب 
في )الكيان( سياسيا ووطنيا من جراء هذا الطرح«، كونه يطالب 
الصهاينة المش���ككين بهذه الخطة »المزي���د من الوالء للدولة 
اليهودية والقيام بالواجب���ات مثل الخدمة المدنية والكّف عن 
التفكير في حقوقهم القومية«. تطرح مسألة مواجهة »صفقة 
القرن« كمشروع تصفية القضية الفلسطينية وشقها المتعلق 
بالمثلث إش���كالية طبيع���ة المواجهة: هل س���تتم المواجهة 
بالتأكي���د على »المواطنة اإلس���رائيلية« لدى فلس���طينيي 48 
ومواصلة النضال من أجل حقوق متس���اوية مع المس���توطنين 
الصهاينة، ما يعني االس���تمرار في وهم »حل الدولتين« التي 
تسعى اليه س���لطة أوسلو، أم سيش���ّكل اإلعالن عن الصفقة، 
بما يحتويه من ترتيبات مذّلة للفلس���طينيين والعرب، صدمة 
ايجابية تتطلب توحيد الجهود الفلسطينية المناضلة وانتهاج 

مقاربة مختلفة تنطلق من وحدة القضية والشعب واألرض ؟

المثلث الفلسطيني في »صفقة القرن«: 
تطبيق ما عجزت عنه مجزرة كفر قاسم

بقلم: راغدة عسيران

إخوتي األماج����د أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين 
المتمرس����ين في قالع األس����ر, أعزائي القراء أحبت����ي األفاضل فما أنا بصدده 
اليوم هو تس����ليط الضوء على أخطر حاالت األس����رى المصابين بالس����رطان 
وأمراض القلب والفش����ل الكلوي والعظام والرئتين، والكبد، واألورام الخبيثة 
والرب����و والروماتيزم والمصابين بالرصاص والمعاقين والمش����لولين وأمراض 
أخرى, ويعتبر من أبرز وأشد حاالت األسرى المرضى الفلسطينيين المصابين 
باألمراض القاتلة والتي نهش أجس����ادهم وتقصر من أعمارهم هو األس����ير/ 
محمود الش����رحة ابن السابعة واألربعين ربيعًا, والذي يشتبه بإصابته بمرض 
س����رطان الحنجرة والتي تستوجب عالجه واإلفراج عنه لسوء وضعه الصحي, 
والقابع حاليًا في س����جن الرملة يرافقها إهمال طبي ومماطلة واس����تهتار من 

قبل إدارة مصلحة السجون بحياته في تقديم العالج الالزم له.
فإن حاله كحال كل األسرى في سجون االحتالل الذين يعانون الويالت من 
سياس���ات اإلدارة العنصرية التي تتعمد عالجهم بالمسكنات دون القيام 
بتش���خيص س���ليم لحالتهم ومعاناتهم المس���تمرة مع األمراض لتركه 

فريسة للمرض يفتك بجسده, وقد أنهى عامه الثامن عشر خلف القضبان 
ودخل عامه التاس���ع عش���ر على التوالي في س���جون االحتالل االسرائيلي 

والذي يقضي حكمًا بالسجن اثنين وعشرين عامًا...
األسير:- محمود محمد جبريل الشرحة ) أبو صالح ( الملقب ب� أسد الجنوب.

تاريخ الميالد:- 1973
مكان اإلقامة :- بلدة دورا جنوب الخليل

الحالة االجتماعية:- أعزب
تاريخ االعتقال:- 2002/7/3م

مكان االعتقال:- الرملة
الحكم:- 22 عاما

التهمة الموجهة إليه:- مقاومة االحتالل االسرائيلي
إجراء تعس���في وظالم: خالل اعتقاله توفى والده وهو رهن االعتقال وحرم 
من رؤيته حي���ث كان ممنوعا من الزيارة فيما الت���زال والدته الصابرة التي 
تحوز على حب واحترام الجميع تكافح وتتنقل في البوسطات والمعابر من 

أجل زيارة أبنها ورفع معنويات عائالت األسرى..
الحالة الصحية لألسير المريض:- محمود الشرحة

تدهورت الحالة الصحية بش���كل سريع لألس���ير محمود الشرحة حيث إنه 
يعان���ى من وج���ود ورم في الرقبة وانتفاخ في الغ���دة أدت إلى نقص وزنه 
بشكل كبير، وتضخم الورم الذي وصل إلى أذنه ويشتبه أنه مصاب بمرض 
الس���رطان بالحنجرة، جعلة المرض يعاني م���ن األرق أثناء النوم وقد رفض 
االحتالل لش���هور طويلة إخراجه للمستش���فى إلجراء فحوصات للتأكد من 
طبيعة هذا الورم، وبعد احتجاجات من قبل األسرى، قامت اإلدارة بنقله إلى 
المستشفى وإجراء بعض الفحوصات له دون أن تعطي النتائج الحقيقية 

أسباب الورم في رقبته ...
اعتقال األسير البطل :- محمود الشرحة

اعتقلت الوحدات الخاصة اإلسرائيلية األسير محمود الشرحة والذي يعتبر 
من قادة كتائب ش���هداء األقصى بعد أن تعرض للمطاردة لعدة س���نوات 
ونج���ا من محاولة اغتيال, حيث أصيب برصاص حي متفجر في رجليه وهو 

مطارد إلى أن تم اعتقاله في دورا وهو على عكازين وال يس���تطيع المش���ي 
آنذاك وهو يعد من ابرز العبي ش���باب دورا الرياضي هو أحد أفراد األجهزة 
األمني���ة التابعة له���ا ويعمل ضابطا في جهاز المخاب���رات العامة واعتقل 
كذلك إبان االنتفاضة األولى عام 1991م لمدة عامين والمرة األخيرة بتاريخ 
2002/7/3م وحكم بالسجن لمدة 22 عاما وهو موجود اآلن في سجن الرملة 

ويدخل عامه التاسع عشر..
من على سطور مقالي أوجه ندائي إلى كافة المؤسسات والهيئات الدولية 
وخاصة منظمة الصح���ة العالمية ومنظمة أطباء بال حدود بالتدخل العاجل 
إلنقاذ حياة األس���ير/ محمود الش���رحة لإلفراج عنه لتقديم العالج الالزم له 

خارج السجون..
الحرية كل الحرية ألسرانا وأس���يراتنا الماجدات والشفاء العاجل للمرضى 
المصابين بأمراض الس���رطان والقلب والرئتين والفش���ل الكلوي, والكبد، 
واألورام والربو والروماتيزم والش���لل النصفي, وغيرها من األمراض الفتاكة 

باإلنسان.

األسير محمود الشرحة يصارع المرض بعد إصابته بسرطان الحنجرة في سجون االحتالل
سامي إبراهيم فودة
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غزة/ االستقالل:
أك���د النائب جمال الخض���ري رئيس 
اللجنة الش���عبية لمواجه���ة الحصار 
أن نحو 5 آالف منش���أة اقتصادية في 
مختلف القطاع���ات االنتاجية، أغلقت 
أبوابها بسبب الحصار اإلسرائيلي على 
غ���زة الممتد للعام الثالث عش���ر على 

التوالي.
وش���دد الخضري في تصريح صحفي 
ص���در عنه الجمعة على أن إغالق هذه 
المنش���آت مؤش���ر خطير على تدهور 
الحالة اإلنسانية في قطاع غزة نتيجة 
الحص���ار، حيث توق���ف آالف العمال 
والفنيين  والمحاسبين  والمهندسين 
عن العمل، وتوقف���ت عجلة االقتصاد 

بشكل كبير.
وأك���د أن ه���ذا الواقع الذي تش���هده 
الحالة في غزة ل���ه نتائج كارثية على 
االقتصاد الفلس���طيني، وآثار خطيرة 
على الواق���ع الحياتي الذي يعيش���ه 
أكثر من مليوني مواط���ن في القطاع 
يعيش���ون الحص���ار الخان���ق وأزمات 
متتالية تزداد بشكل يومي في كافة 

مناحي الحياة.
وأشار الخضري إلى إغالق محال تجارية 
أيض���ًا بش���كل يومي، حيث تش���هد 

الحركة الش���رائية حالة ضعف كبير، 
الفتًا إلى أن مع���دالت البطالة والفقر 
المرتفعة، حيث ٨5٪ يعيشون تحت 
خط الفقر، تعطي صورة حقيقية عن 

الواقع الكارثي.
ولف����ت إلى أن الحصار يتدخل في أدق 
تفاصيل الحياة، ما يدخل غزة وما يخرج 
منها، وما ي����زال االحتالل يعيق حركة 

التصدي����ر، ويضع قي����ودًا كبيرًة على 
دخول المواد الخام الالزمة للصناعة.

وناشد الخضري اتحاد الغرف التجارية 
والصناعية العربية واالسالمية والدولية، 

الدع���م واالس���ناد للقط���اع  بتقدي���م 
المش���روعات  واحتضان  االقتص���ادي، 
الريادي���ة، ورعاية الق���درات والطاقات 
الش���بابية التي يمكن أن تعمل بشكل 

كبير عن بعد لتخطي الحصار.
وج���دد الخض���ري التأكي���د أن الحل 
الجذري والرئيس���ي ه���و رفع الحصار 
بش���كل كامل، وفتح المعابر والسماح 
بحرية االستيراد والتصدير دون قيود 

وقوائم ممنوعات.
وأكد الخض���ري أن الح���راك ضد رفع 
الحصار اإلس���رائيلي مع���دوم تمامًا، 
على المس���توى الدول���ي وال خطوات 
عملية ملموس���ة إلنهاء ه���ذا الحصار 
غي���ر القانوني وغي���ر األخالقي وغير 
اإلنساني، والذي يعد عقوبة جماعية، 
إلى جانب عدم وجود حراك إلسناد غزة 
بمش���روعات حيوية وإنقاذ القطاعات 
الصح���ة  مج���االت  ف���ي  اإلنس���انية 
والتعلي���م والكهرباء والمياه واألعمال 

وغيرها.
كما ناشد الخضري جميع المستويات 
الرسمية حكومات ورؤساء دول عربية 
وإسالمية ودولية بالعمل الجاد لتوجيه 
الدعم العاجل إلنقاذ الحالة اإلنسانية 

المتردية جراء استمرار الحصار.

5 آالف منشأة اقتصادية بغزة أغلقت أبوابها بسبب الحصار

االستقالل/ وكاالت:
قالت شركة »رويال داتش شل« العمالقة للنفط، إن الطلب 
العالمي على الغاز الطبيعي المسال زاد في 2019 بنسبة 

12.5 بالمئة على أساس سنوي، وبلغ 359 مليون طن.
وأضافت الشركة في تقريرها السنوي، أن الزيادة مهمة 
وتعزز دور الغاز المس���ال المتزايد في االنتقال إلى نظام 

طاقة منخفض الكربون.
وأش���ارت أن العام الماضي، شهد عدة تطورات رئيسية 
س���اعدت في إع���ادة تش���كيل الصناعة، أبرزه���ا إتاحة 

إمدادات إضافية في حدود 40 مليون طن.
وتوقع التقرير أن يتضاعف الطل���ب العالمي على الغاز 

الطبيعي المسال إلى 700 مليون طن بحلول 2040 .
وتابع: »س���يلعب الغ���از دورًا مهمًا في تش���كيل نظام 
طاق���ة منخفض الكرب���ون، ومن المتوقع أن تظل آس���يا 
ه���ي المنطقة المهيمنة في العقود القادمة، حيث يولد 

جنوب وجنوب شرق آسيا أكثر من نصف الطلب العالمي 
المتزايد«.

وأوضح التقرير أن االستثمارات في اإلمدادات القياسية، 
س���تلبي حاجة الناس المتزايدة إلى الوق���ود األحفوري 

األكثر نظافة.
وأفاد بأن ظروف الس���وق ضعيفة حاليا، بس���بب وصول 
المعروض الجديد، وفصول الشتاء المعتدلة المتعاقبة 
وانتشار فيروس كورونا«، متوقعا عودة التوازن مدفوعة 
بمزيج من استمرار نمو الطلب وانخفاض العرض الجديد 

منتصف 2020«.
وأورد التقرير بأن هناك زيادة متواضعة في الواردات إلى 
آس���يا في عام 2019، مقارنة بالعامين السابقين، نتيجة 
لطقس معت���دل وتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في 
اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من أكبر ثالثة مستوردين 

عالميين.

االستقالل/ وكاالت:
بيعت ش���ركة فيكتوريا سيكريت، الجمعة، 
عق���ب معاناتها م���ن انخف���اض المبيعات 
والش���كوك بشأن مؤسس���ها الملياردير، إل 

براندز، الذي يدير الشركة منذ 5 عقود.
وقال إل براندز إن ش���ركة األس���هم الخاصة، 
س���يكامور براندز، ستش���تري 55 بالمئة من 
أسهم فيكتوريا سيكريت حوالي 525 مليون 
دوالر، فيما تحتفظ شركة كولومبوس، ومقرها 

أوهايو بالحصة الباقية التي تبلغ 45 بالمئة.
وتراجعت أس���هم الش���ركة األم، إل براندز، 
بنس���بة 14.6 بالمئ���ة قب���ل ب���دء التداول 

الخميس.
ويشير سعر البيع إلى تراجع ملحوظ للعالمة 
التجاري���ة، التي تضم مئ���ات المتاجر، التي 

حققت إيرادات بلغ���ت نحو 7 مليارات دوالر 
العام الماضي.

وتش���هد مبيعات الش���ركة تراجعًا نتيجة 
الزدياد حدة المنافسة وتغير األذواق.

وقد عانت فيكتوريا سيكريت من انخفاض 
في مبيعات متاجرها 12 بالمئة خالل موسم 
العطالت األخير، وذكرت أن مبيعات المتاجر 
ذاته���ا انخفضت 10 بالمئة ف���ي فيكتوريا 

سيكريت خالل الربع الرابع.
وتعرض���ت إل بران���دز أيًض���ا للتدقيق ألن 
مديرها التنفيذي، لي ويكسنر، تربطه صالت 
بالمم���ول الراح���ل جيفري إيبس���تين، الذي 

ُوجهت إليه تهم تتعلق باإلتجار بالجنس.
س���يتنحى ويكس���نر بع���د إتم���ام االتفاق 

وسيتولى الرئاسة الفخرية لمجلس اإلدارة.

االستقالل/ وكاالت:
أش���ارت تقدي���رات لوكال���ة س���تاندرد آند ب���ورز غلوبال 
للتصنيفات االئتماني���ة إلى أن القطاع المصرفي بالصين 
قد يواجه زيادة ف���ي القروض المتعثرة بما يصل إلى 7.7 
تريليون���ات يوان )1.1 تريلي���ون دوالر( العام الحالي ما لم 
يبدأ تفشي فيروس كورونا في االنحسار قبل أبريل/نيسان 

المقبل.
وحذرت س���تاندرد آند بورز في تقرير ص���در أمس من أنه 
»في الوقت الذي يعطل فيه تفشي فيروس كورونا اإلنتاج 
في الصين، فس���يجد بعض الشركات واألفراد صعوبة في 
سداد الديون«. وأضافت الوكالة »نتوقع أن تخفف الصين 
معايير تعريف القروض المتعثرة لمس���اعدة الش���ركات 

والمجتمعات المتضررة«.
وتكاف���ح الصين الحتواء الوباء ال���ذي أودى بحياة أكثر من 
2100 ش���خص، وأص���اب أكثر من 75 ألف���ا، وتمخض عن 

قيود صارمة على الس���فر والتنقل أدت إلى إغالق كثير من 
الشركات وتضرر العرض والطلب على السلع والخدمات.

وف���ي إطار المس���اعي الرامي���ة لتخفيف أث���ر ذلك، تحث 
الجه���ات المنظمة للخدمات المالي���ة البنوك على خفض 
أس���عار الفائدة وتمديد آجال س���داد القروض لش���ركات 

معينة أضر بها تفشي المرض.
وتضع السلطات المحلية قائمة بأسماء الشركات لمساعدة 
بنك الش���عب الصيني )البنك المرك���زي( على ضخ قروض 
رخيص���ة بقيمة 300 مليار يوان للش���ركات المتضررة من 

الفيروس في أرجاء البالد.
وكانت لجنة تنظيم البن���وك والتأمين الصينية قالت في 
يناير/كان���ون ألول الماض���ي إن بكين تخلصت من قروض 
رديئة بنحو تريليوني يوان )2٨9.11 مليار دوالر( على مدى 
العام الماضي، في ظل حملة على مس���توى البالد لتقييد 

اإلقراض المرتفع المخاطر.

بسبب كورونا.. القروض المتعثرة 
بالصين قد تفوق تريليون دوالر

بيع »فيكتوريا سيكريت« 
بعد تكبدها خسائر كبيرة

الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يرتفع 12.5 بالمئة في 2019
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االستقالل/ وكاالت:
كعادته خالل العقود الثالثة الماضية، 
للجمهوري����ة  األعل����ى  المرش����د  كان 
اإليرانية علي خامنئ����ي أول من أدلى 
التش����ريعية،  االنتخابات  بصوته في 
للمش����اركة  المقترعين  دعوته  وجدد 

بكثافة في عملية التصويت.
وفتح���ت المراك���ز االنتخابية أبوابها 
أمام نح���و 58 مليون ناخ���ب إيراني 
في تمام الثامن���ة بالتوقيت المحلي 
من صباح الجمع���ة )04:30 بتوقيت 
بعد  انتخاب���ات  أول  ف���ي  غرينتش( 
دونالد  األميركي  الرئيس  انس���حاب 
ترام���ب من االتفاق الن���ووي وإعادته 

فرض العقوبات على إيران.
العملية  واش���نطن  اس���تبقت  كم���ا 
االنتخابي���ة في إيران بفرض عقوبات 
على خمس���ة مس���ؤولين في مجلس 
المشرفة  -الهيئة  الدس���تور  صيانة 
عل���ى االنتخابات- بدع���وى رفضهم 
أهلية آالف المرشحين وحرمانهم من 

خوض السباق التشريعي.
للبرلمان  العاش���رة  ال���دورة  وتنتهي 
اإليران���ي يوم 26 مايو/أي���ار المقبل، 
إال أنه وفقا للقواني���ن اإليرانية، فإن 
االنتخاب���ات التش���ريعية يج���ب أن 

تجرى قبل عدة أش���هر من بدء الدورة 
الالحقة رسميا.

ويتنافس ف���ي هذه االنتخابات أكثر 
من سبعة آالف مرشح من 208 دوائر 
انتخابية عل���ى 290 مقعدا برلمانيا، 
30 منه���ا للعاصم���ة طه���ران التي 
تعتبر أكبر دائرة انتخابية في البالد.

وتزامن���ا مع االنتخابات التش���ريعية 
ف���ي رب���وع الب���الد، دعت الس���لطات 
المقترعي���ن في محافظات  اإليرانية 
وخراسان  الرضوية  وخراسان  طهران 
المشاركة  إلى  الشمالية وفارس وقم 
كذل���ك ف���ي االنتخاب���ات التكميلية 
لل���دورة الخامس���ة لمجل���س خب���راء 

القيادة الذي يتول���ى مهمة تعيين 
القائد وعزله، فضال عن اإلشراف على 

أداء مهامه.

حتدي امل�شاركة
وبينما توقع المتحدث باسم مجلس 
صيانة الدستور عباس كدخدائي أن 
تبلغ المشاركة الشعبية نسبة 50% 

ف���ي انتخابات الجمع���ة، يرى بعض 
المراقبين بإي���ران هذا اإلعالن دعاية 
المقاطعة  التي قررت  لحث الشريحة 

على المشاركة فيها.

نظام اإلكرتوين
م���ن جانب���ه، أعل���ن وزي���ر الداخلية 
عبد الرض���ا رحماني فضل���ي أن نحو 
مليون ش���خص يتولون سير العملية 
والرقابة  األم���ن  لضمان  االنتخابي���ة 
وأخذ األص���وات في أكثر من 54 ألف 

مركز انتخابي.
الدورة  ه���ذه  االنتخاب���ات  وتتمي���ز 
بوج���ود أنظم���ة إلكترونية تس���هل 
عملية االقتراع عب���ر نقل المعلومات 

والبيانات آليا.
وأوضح رحماني فضلي أن 24 مرحلة 
االنتخابية  العملي���ة  م���ن محط���ات 
ال�25 س���تجرى بنظام إلكتروني، وأن 
المرحلة الوحيدة التي ستنفذ يدويا 
هي »فرز األصوات«، مضيفا أن التأكد 
م���ن هوي���ة المقترعين س���يتم عبر 

النظام اإللكتروني.
كما أعلن المس���ؤول اإليراني يوم 18 
أبريل/نيس���ان المقب���ل موعدًا إلجراء 
إذا  االنتخابات  م���ن  الثانية  الجول���ة 

اقتضت الحاجة.

يتنافس فيها آالف المرشحين 

انطالق التصويت بتشريعيات إيران للتنافس على 290 مقعدًا

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ق����وات حكومة الوف����اق الليبي����ة، الجمعة، 
عن رصد طائرتي ش����حن عس����كريتين إماراتيتين 
انطلقتا من اإلمارات إلى قاعدة عس����كرية، ش����رقي 

ليبيا.
وأوضح����ت قوات الوف����اق، في بيان نش����ره المركز 
اإلعالم����ي لعملية بركان الغض����ب، أن تطبيق تتبع 
حرك����ة المالحة الجوي����ة، رصد، الجمع����ة، رحلتين 
لطائرتي ش����حن عس����كريتين، انطلقتا من قاعدة 

سويحان العس����كرية الجوية باإلمارات، إلى قاعدة 
عسكرية، جنوب مدينة المرج، شرقي ليبيا.

وتضمن البيان معلومات تسجيل رحلة الطائرتين، 
كما أوض����ح البيان أن أحدهما من طراز »اليوش����ن« 

الروسي الصنع.
وس����بق أن أعلنت قوات حكوم����ة الوفاق رصد عدة 
رحالت طيران ش����حن عس����كرية أجنبي����ة، دخلت 
المجال الجوي الليبي وهبطت في قواعد عس����كرية 

تحت سيطرة مليشيات حفتر.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن 
فجر الجمع���ة عن اعتراض قوات الدفاع الجوي 
السعودي صواريخ بالس���تية أطلقتها جماعة 

"أنصار الله" اليمنية باتجاه مدن سعودية.
ول���م يوض���ح العقيد الرك���ن ترك���ي المالكي 
عدد الصواري���خ التي ُأطلق���ت وال المدن التي 
استهدفتها، وش���دد على أن "هذه الصواريخ 
ت���م إطالقه���ا بطريق���ة متعّم���دة وممنهجة 

الس���تهداف الم���دن والمدنيي���ن، مم���ا يعد 
انتهاكا صارخا للقانون الدولي اإلنساني". وفق 

تعبيره.
التي تنفذه���ا قوات  وتس���ّببت االعت���داءات 
التحالف العربي بقيادة الس���عوية في اليمن 
ف���ي مقت���ل عش���رات اآلالف معظمه���م من 

المدنيين، وفق منظمات حقوق اإلنسان.
وترى األمم المتحدة أن األزمة اإلنسانية الناتجة 

عن النزاع اليمني هي األسوأ في العالم.

السعودية  تعلن اعتراض
 صواريخ أطلقها »أنصار الله«

الحكومة الليبية ترصد طائرتي شحن 
إماراتيتين في قاعدة تتبع حفتر

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الدف���اع األفغانية، مقتل 19 
عنص���رًا إرهابيًا من تنظي���م »داعش« في 

عملية أمنية.
وأوضحت ال���وزارة في بي���ان، الجمعة، أن 
العملي���ة األمنية ض���د »داعش« جرت في 
واليتي »كبيس���ا« و »كونار« شمال شرقي 

البالد.
وأضافت أن العملية أسفرت عن مقتل 19 
عنصرًا م���ن التنظيم، مؤكدة إصرار الوزارة 

على مواصلة العمليات ضد التنظيم.

الدفاع األفغانية: مقتل 
19 عنصرًا من »داعش« 

في عملية أمنية

االستقالل/ وكاالت:
أعل����ن نائ����ب رئيس تحال����ف القوى 
العراقية، رع����د الدهلكي الجمعة، إن 
تحالفه لن يصوت في البرلمان لصالح 
من����ح الثق����ة لحكومة رئي����س الوزراء 
المكل����ف محمد توفيق ع����الوي على 
اعتب����ار أنه ال يحظ����ى بتأييد الحراك 

الشعبي.
ويتزع����م تحالف »الق����وى العراقية« 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو 
أكبر كتلة للقوى السنية )40 من أصل 

329 مقعدًا(.
وقال الدهلكي في بيان، إن عالوي »ال 

تنطبق عليه الش����روط التي نطالب بها 
والنابعة من إرادة المتظاهرين الذين يمثلون الشعب 

العراقي«.
وأوض����ح أن عالوي يحم����ل الجنس����ية البريطانية إلى 
جانب جنس����يته األصلية، وتم ترشيحه للمنصب بناء 

على موافقة ودعم بعض القوى السياس����ية، كما سبق 
له تول����ي حقيبة االتصاالت لدورتي����ن، وهو ما يرفضه 

المتظاهرون.
وأك����د الدهلك����ي أن »تحالف القوى ل����ن يصوت عليه 

وسيقف مع إرادة الشعب العراقي«.

وح����ذر م����ن أن »اإلص����رار على تولي����ه لهذا 
المنصب سيدفع العراق نحو المجهول«.

وأعلن ع����الوي، األربع����اء، إكمال تش����كيلته 
الحكومي����ة الت����ي ق����ال إنه����ا تتأل����ف من 
مس����تقلين أكفاء، داعيًا البرلمان لعقد جلسة 

طارئة االثنين لمنح الثقة لحكومته.
وكان عضو في وفد القوى السياس����ية بإقليم 
كردستان شمالي العراق، جاسم الجاف، أبلغ 
األناضول، الخميس، بفش����ل المباحثات بين 
الوفد وعالوي في التوصل إلى نتيجة إيجابية 

بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.
ويبدو أن مهمة عالوي في الحصول على ثقة 
البرلمان لن تكون يس����يرة ف����ي ظل معارضة 

القوى الُسنية والكردية البارزة لحكومته.
وعالوي ال يحظى بتأييد الحراك الشعبي المستمر منذ 
أكتوبر/تش����رين أول الماضي، حي����ث يطالب بتكليف 
ش����خصية مس����تقلة لم تتول مس����بقًا مناصب رفيعة 

وبعيدة عن التبعية للخارج.

العراق: تحالف الحلبوسي يقرر عدم منح الثقة لحكومة عالوي
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غزة/ محمد العقاد:
تفتتح منافس����ات الجولة العش����رءن م����ن دوري الدرجة 
الممتازة اليوم السبت بلقاء وحيد يجمع بين بيت حانون 
الرياض����ي وش����باب خانيونس على ملع����ب بيت حانون 
البلدي. ويدخل الحوانين صاحب األرض والجمهور اللقاء 
برصيد 25 نقطة في المركز السابع وهدفه تحقيق الفوز 
والقف����ز إلى مربع الكبار والتعمق أكثر نحو مناطق األمان، 
أما »النش����امى« ثامن الترتيب برصي����د 24 نقطة فهذه 
المباراة بالنس����بة له غاية في األهمية من أجل االقتراب 

أكثر من مناطق األمان واالبتعاد عن صراع الهبوط.

�صراع البقاء
وفي ي����وم األحد تقام ثالث مباريات لفرق القاع غاية في 
األهمية ومصيرية، فيلتقي ش����باب جباليا »الثوار« ثاني 
الترتيب برصيد 27 نقطة فريق شباب رفح »الزعيم« عاشر 

الترتيب برصيد 21 نقطة على ملعب بيت الهيا.
 ويري����د »الثوار« نقاط المباراة من أجل البقاء في الوصافة 
والحفاظ عليها للموس����م الثاني على التوالي، أما الزعيم 
الرفحي هذه المباراة بالنس����بة له ستكون بمثابة حياة أو 

موت، ال بديل عن الفوز للهروب من شبح الهبوط.
ويس����تقبل خدمات الش����اطئ »البحرية« راب����ع الترتيب 
برصيد 27 نقطة فريق غزة الرياضي »العميد« الذي يحتل 

المركز الحادي عش����ر وقبل األخير برصيد 18 نقطة على 
ملعب فلسطين.

ويس���عى الش���اطئ لتعديل المس���ار وتحقيق الفوز 
الغائب منذ بداية الدور الثاني ومواصلة المنافسة على 

الوصافة، أما »العميد« سيدخل المباراة بعنوان أكون أو 
ال أكون الن خس���ارة الفريق لتلك المباراة ستزيد أموره 
صعوبة لتفادي الهبوط وس���يرحل إل���ى دوري الدرجة 
األولى بشكل كبير، لهذا تاريخ »العميد« مهدد بالخطر 

والقتال للفوز هو الحل.
وفي المباراة الثالثة، يستقبل البطل خدمات رفح فريق 
اتحاد خانيونس »الطواحين« تاسع الترتيب برصيد 23 
نقطة على ملعب رفح البل����دي، فالخدمات يريد تقديم 

عروض قوية ومواصلة سلسلة الالهزيمة في الدوري.
 أما »الطواحين« فهذه المباراة ستكون هامة بالنسبة له 
فهو بحاجة ماسة للفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية لدخول 
منطقة األمان وت����رك »الزعي����م« و »العميد« يتصارعان 
لله����روب من دوام����ة الهبوط فغير ذلك س����يدخل في 

المعمعة بشكل كبير.
وفي ختام الجولة ستقام يوم اإلثنين مباراتان مهمتان، 
حيث يلتقي الهالل الرياضي ثالث الترتيب برصيد 27 
نقطة فريق الصداقة الس����ادس برصيد 26 نقطة على 
ملعب فلس����طين، وكال الفريقين يري����دان الفوز وفض 

الشراكة بينهما والمضيء قدًما نحو الوصافة.
أما المباراة الثانية، س����يكون الشجاعية صاحب المركز 
الخامس برصي����د 27 نقطة في مهمة س����هلة وفرصة 
ذهبية لخطف الف����وز والتربع عل����ى الوصافة ومصالحة 
جمهورهم عندما يقابل فريق أهلي غزة األخير برصيد 9 
نقاط على ملعب اليرموك والذي هبط رسمًيا إلى الدرجة 

األولى.

»صراع محتدم للهروب من القاع وتنافس شرس على الوصافة في الجولة الـ20 بالممتاز 

أستانا / االستقالل: 
تلقى المنتخب الوطني الفلسطيني األول 
لكرة الس����لة الخس����ارة أمام مستضيفه 
منتخب كازاخس����تان أمس الجمعة، في 
مستقبل مش����واره بالتصفيات اآلسيوية 
2021، ف����ي اللقاء الذي لع����ب بالعاصمة 

الكازاخية أستانا.
وق����دم الوطني مباراة كبي����رة، خاصة في 
الربعين األول، والثان����ي، وتفوق بنتيجة 

19-18، و20-19 على التوالي، وفي الثالث 
خس����ر بنتيجة 25-24، وفي الربع الحاسم 
الكازخي تفوقه  المنتخب  واألخير واصل 
وتقدم بنتيجة 17-13، ليحسم مواجهة 

الذهاب لمصلحته 76-79.
وينتظ����ر أن يلتقي الوطني ف����ي الجولة 
الثاني����ة م����ن المجموعة السادس����ة أمام 
منتخب س����ري النكا يوم االثنين المقبل 
على صالة الجامعة العربية األميركية في 

جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباش����رة 
إلى كأس آس����يا 2021، ليك����ون مجموع 
المتأهلي����ن 12 منتخبًا، بينما س����تلعب 
المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في 
المجموعات الس����ت دوريًا مجزأ من مرحلة 
واحدة، يتأهل منها 4 منتخبات إلى كأس 
آس����يا، ليكون المجموع الكلي 16 منتخبًا 

سيشارك في النسخة المقبلة.

وطني السلة يخسر أمام كازاخستان بتصفيات أمم آسيا

لندن/ االستقالل:
يش���هد الصراع عل���ى المركز الراب���ع، األخير 
المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، مواجهة نارية 
اليوم السبت، في الدوري اإلنجليزي لكرة القدم، 
عندما يلتقي الجاران تشيلسي وتوتنهام على 
ملعب ستامفورد بريدج في افتتاح الجولة 27.

وتش���هد الجولة مباراة نارية أخرى بين ليستر 
س���يتي الثالث وضيفه مانشس���تر س���يتي 
الوصيف، فيما يأمل ليفربول المتصدر بتخطي 
مضيفه وس���ت هام المهدد بالهبوط اإلثنين، 
ليقطع خطوة جديدة نحو لقب ضمنه منطقيًا.

وبعد اس���تراحة العطلة الش���توية، تستعيد 
أندي���ة البرميرلي���غ طاقتها الكامل���ة، إذ يبدو 
الصراع على المركز الرابع قويًا في ظل تنافس 
تشيلسي )41 نقطة( وتوتنهام )40( وشيفيلد 

يونايتد )39( ومانشستر يونايتد )38(.
ويصطدم مدرب توتنه���ام، البرتغالي جوزيه 
مورينيو، بفريقه السابق تشيلسي الذي دربه 

على فترتين وقاده إلى لقب الدوري 3 مرات.
ويمر تشيلس���ي، صاحب البداي���ة القوية مع 
مدربه الجدي���د فرانك المب���ارد، بفترة صعبة 
لم يح���رز فيها أي فوز ف���ي 4 مباريات، آخرها 

خس���ارته أمام مانشس���تر يونايتد 0-2 على 
أرضه.

وفي ظ���ل عجزه ع���ن ترجمة اس���تحواذه إلى 
انتصارات، أشارت تقارير إلى إمكانية التخلي 
عن المبارد، نجم وس���ط الفريق س���ابقًا، بحال 

فشله بتأهيل الفريق إلى دوري األبطال.
لكن توتنه���ام، وبرغم فوزه في آخر 3 مباريات 
بينها واحدة على مانشس���تر س���يتي القوي، 
يجر أذيال الخيبة بعد س���قوطه األربعاء، على 
أرضه أمام اليبزيغ األلماني 0-1 في ذهاب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
ودفع توتنهام في اآلونة األخيرة إصابة نجمي 
هجوم���ه هداف موندي���ال 2018 هاري كاين 

والكوري الجنوبي سون هيونغ مين.
وقال مورينيو: "نحن في موقف صعب جدًا، ما 
يقلقني أن هذا الوضع سيستمر حتى نهاية 

الموسم، ويجب أن نقاتل حتى النهاية".
وفي ظل نقص الخي���ارات لمدرب ريال مدريد 
اإلس���باني وإنتر اإليطالي ومانشستر يونايتد 
س���ابقًا، يقع العبء الهجومي عل���ى البرازيلي 
لوكاس م���ورا، الهولندي س���تيفن بيرغفاين 

وديلي آلي.

الدوري اإلنجليزي: قمة لندنية بين 
تشلسي وتوتنهام على المركز الرابع

مدريد/ االستقالل:
أك���د فلورنتين���و بيريز رئي���س نادي ري���ال مدريد 
اإلس���باني، أن لديه ش���رطًا لضم النرويجي إيرلينج 
هاالند مهاجم بوروسيا دورتموند األلماني لصفوف 
الفري���ق الملك���ي. ونجح هاالند، ف���ي مواصلة رحلة 
تحطيم األرقام القياسية، وال يزال ريال مدريد مهتًما 

به كتوقيع مستقبلي للنادي الملكي.
وذكر موق���ع »ديفنس���ا س���نترال« اإلس���باني، أن 
فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يخطط للتوقيع 
مع هاالند بعد تألقه وتس���جيله هدفين لبوروس���يا 
دورتمون���د خ���الل الفوز على باريس س���ان جيرمان 

بنتيجة 2-1 في دوري األبطال، ولكن بشرط واحد.
وأش���ار الموقع، إلى أن بيريز بع���د تألق هاالند ضد 
باريس قال: ‘‘إذا استمر هاالند على هذا المستوى، 

يمكن أن نتفاوض معه في عام 2021 أو 2022‘‘.
وأوضح الموقع أن لدى هاالند بند شرط جزائي بقيمة 
75 مليون ي���ورو في عقده مع بوروس���يا دورتموند، 
ولكن في الوقت الراه���ن، فإن الفريق الملكي يضع 

ثقته في كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش.
ويحتل هاالن���د حالًيا صدارة هداف���ي دوري أبطال 
أوروب���ا برصي���د 10 أهداف بالتس���اوي م���ع روبرت 
ليفاندوفس���كي مهاجم بايرن ميوني���خ، باإلضافة 
لتسجيله 11 هدًفا مع بوروسيا دورتموند حتى اآلن 

في جميع المسابقات.

بعد تألقه ضد باريس.. ريال مدريد 
يضع شرطًا رئيسيًا لخطف هاالند
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خانيونس/ االستقالل: 
عقدت بلدية خان يونس جن���وب محافظات غزة اجتماًعا 
موس���ًعا مع أصحاب البس���طات لش���رح ومناقش���ة حملة 
تنظيم المدينة والجهود المبذولة من اللجنة المجتمعية 
المتابعة لملف البس���طات العشوائية التي تغلق شوارع 
البل���دة القديمة وما يحيطها ف���ي  المدينة وذلك لوضع 
الحلول الجذري���ة إلنهاء تلك الظاه���رة التي باتت تغلق 

الشوارع واألرصفة بشكل كامل.
وحض���ر االجتماع رئي���س البلدية م. عالء الدي���ن البطة، 
ومفتي المحافظة الش���يخ إحسان عاشور، بمشاركة مدير 
مكتب الرئيس م. سعد عاشور، وممثلين عن وحدة الضبط 
الميداني بقس���م التفتيش والمتابعة بالبلدية، وعدد من 

أصحاب البسطات.

ب���دوره، أثن���ى م. البطة عل���ى تلبية أصحاب البس���طات 
دعوة إدارة البلدية من أجل التش���اور البناء ووضع الحلول 
المناس���بة النهاء كافة أش���كال التعدي عل���ى األرصفة 
والطرق���ات وإنف���اذ القانون، مش���يرًا إلى مب���ادرة اللجنة 
المجتمعي���ة والتي تضم مجلس دار اإلفتاء، وممثلين عن 
وزارة األوقاف والش���ئون الدينية، ورابطة علماء فلسطين، 
وقيادة ش���رطة البلديات، ومجل���س العائالت، والجامعات 

الفلسطينية، وممثلين عن المجتمع المحلي.
وبي���ن  البطة أن االجتم���اع يأتي لمتابع���ة ملف تنظيم 
البس���طات م���ع أصحابها بش���كل مباش���ر، واالس���تماع 
لمالحظاته���م ومتابعتها مع الجه���ات المعنية لتذليل 
العقبات ووضع الحلول المناسبة لهذا الملف، والمساعدة 
في إظهار مدينة خان يونس وشوارعها في أبهى حلتها.

وش���دد على ضرورة تكاتف الجهود م���ن قبل الجميع من 
اللجنة المجتمعية والبلدية وأصحاب البس���طات للخروج 
م���ن األزمة الراهن���ة الناتجة عن إغالق الش���وارع بالكامل 
بالبس���طات وما تس���ببته من أزمة مرورية وحوادث س���ير 
وإرهاق كبير لجه���ود تنظيم المدينة� مش���يرًا في ذات 
الس���ياق إلى أن البلدية تدرس كافة الخي���ارات المتاحة 
من أجل تأمين مكان مناس���ب ألصحاب البسطات ولديها 
اتصاالت مع كافة الجه���ات الحكومية إلنهاء هذا الملف 

بالكامل.
وأكد م. البطة على أن البلدية ستعمد خالل الفترة المقبلة 
إلى تنفيذ المرحلة األولى من حملة تنظيم مركز المدينة 
من خالل منع تواجد البس���طات على األرصفة لفتح ممرات 
آمنة للمش���اة وذلك بالتعاون مع شرطة البلديات وشرطة 

المرور وذلك ضم���ن الرؤية العامة من أجل إنجاح المبادرة 
المجتمعية بكافة مراحلها ومنها مرحلة )الرصيف حقي(.

من جانبه، شدد مفتي المحافظة الشيخ عاشور على أهمية 
جه���ود بلدية خان يون���س في ملف البس���طات ، مؤكدًا 
على أن كافة مكونات المجتمع الفلس���طيني تقف اليوم 
وتس���اند تلك المس���اعي المبذولة لمنع اشغال األرصفة 
والطرقات والتي هي واجب على الجميع، من خالل التشاور 
والتباحث ووضع الحلول المناس���بة التي تتحد في خدمة 

المصلحة العامة ألبناء شعبنا الفلسطيني.
واتفق المجتمعون في نهاية اللقاء على تش���كيل لجنة 
من أصح���اب البس���طات للش���روع الحقًا ف���ي تنظيمها 
وتحقيق المصلحة العامة التي ينشدها كل حريص على 

مقدرات شعبنا.

بيروت/ االستقالل: 
كش����ف وزير الصح����ة اللبناني "حمد حس����ن"، أمس 
الجمعة، تس����جيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" 

في البالد.
وأك����د الوزير في مؤتمر صحفي، أنه تم رصد أول حالة 
إصاب����ة بفيروس كورون����ا في لبن����ان لمريضة وصلت 
من مدينة قم في إي����ران ووضعت في الحجر الصحي 

بمستشفى "رفيق الحريري" الجامعي.
وق����ال إن المصابة بصحة جي����دة، وتبلغ من العمر 45 
عاما، الفتا إلى أن هناك حالتين أخرتين مشتبه بهما.

وأك����د وزير الصحة اللبناني، أنه تم الكش����ف على كل 
ركاب الطائرة القادمة من قم اإليرانية، مش����ددا على 
أن الس����لطات الصحية في لبنان ستتابع الوافدين من 

إيران لعشرة أيام لمراقبة احتمال وجود إصابات أخرى 
بكورونا.

وأوض����ح أنه يجري اتخ����اذ كل االحتياطات الالزمة بما 
يتماشى مع توجيهات منظمة الصحة العالمية.

م����ن جهة أخرى، دع����ا األمين الع����ام للصليب األحمر 
اللبناني "ج����ورج كتانة"، اللبنانيين إل����ى عدم الهلع، 
مؤك����دا جهوزيته لمتابعة ومكافح����ة أي فيروس في 

البالد.
وفي وقت س����ابق، قال المتحدث باس����م وزارة الصحة 
اإليراني����ة "كيان����وش جهانبور"، إن إي����ران أكدت 13 
حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بين 

مجموعة الحاالت الجديدة.
وأضاف في تغريدة على "تويتر"، أن الحاالت الجديدة 

تش����مل س����بعة تم تش����خيصهم في قم وأربعة في 
طه����ران واثنين ف����ي جي����الن. وبهذا يص����ل العدد 
اإلجمالي للحاالت في إيران إلى 18 بينها أربع وفيات.

وأعلنت الس����لطات الصينية، الجمعة، ارتفاع حصيلة 
الوفيات بسبب فيروس "كورونا" إلى 2238 حالة، فيما 
تجاوز عدد المصابين 7500 مصاب خالل ال�24 ساعة 

الماضية.
ويعتق����د أّن الفيروس ظهر أوال، في أواخر ديس����مبر/

كانون األول 2019 في مدينة ووهان الصينية، بسوق 
لبي����ع الحيوانات البرية والمأكوالت البحرية، وانتش����ر 
بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين الصينيين 
لتمضية عطلة رأس الس����نة القمرية في يناير/كانون 

الثاني.

اشتيوي )9 س���نوات( عولج ميدانيا، ومصور 
تلفزيون فلس���طين محمد عناي���ة )28 عاما( 
ال���ذي نق���ل إلى مستش���فى دروي���ش نزال 
الحكوم���ي بقلقيلية، حي���ث وصفت إصابته 

بالمتوسطة.
وأضاف ش���تيوي أن االحتالل أطلق الرصاص 
المعدن���ي المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، 
والغاز المس���يل للدموع صوب المواطنين، ما 
أدى إلصابة العشرات بحاالت اختناق، عولجوا 

ميدانيا.
ورفع المش���اركون في المسيرة، التي خرجت 
تنديدا ب�"صفقة القرن"، الش���عارات المنددة 
األميركي���ة  اإلدارة  لمخطط���ات  والرافض���ة 
واالحتالل اإلسرائيلي، والداعية إلى محاسبة 
ق���ادة االحتالل عل���ى جرائمهم بح���ق أبناء 

شعبنا.
وف���ي الس���ياق، أصيب عدد م���ن المواطنين 
بأعي���رة معدنية وح���االت اختناق، خالل قمع 
ق���وات االحتالل مس���يرة س���لمية ف���ي بلدة 

عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

40 ا�صابة 
وأعلنت جمعية اله���الل األحمر أن طواقمها 
تعاملت مع 40 إصابة بالغاز المسيل للدموع 
خ���الل مواجهات في عصي���رة القبلية، وأنها 

قدمت اإلسعاف الميداني للمصابين.
وانطلقت المس���يرة من وس���ط القرية باتجاه 
األراض���ي المه���ددة باالس���تيالء لمصلح���ة 
مستوطنة "يتسهار"، بهدف زراعة األشجار، 
الجبهة  ال����51 النط���الق  الذكرى  لمناس���بة 
الديمقراطي���ة، إال أن جن���ود االحتالل قمعوا 

المشاركين، وحالوا دون زراعة األشجار.
وقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار 
واالس���تيطان ص���الح الخواج���ا: إن الفعالية 
السلمية جاءت ضمن سلسلة فعاليات أسبوع 
"األبرتهايد"، الذي س���ينطلق في الس���ادس 
عش���ر من آذار المقبل، مبينا أن جزءا من هذه 
الفعاليات بدأ منذ أيام بالتنس���يق مع اللجان 
الشعبية وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان.

وأضاف الخواجا أن هذه الفعاليات ستقام في 
8 قرى بمناطق المواجهة مع المس���توطنين 

واالحتالل، بهدف تعزيز صمودها.
وف���ي الخلي���ل، اعتقل���ت ق���وات االحت���الل 
اإلسرائيلي، ش���ابا عقب االعتداء عليه، خالل 
قمعه���ا فعالي���ة س���لمية لزراعة األش���جار 
واس���تصالح أراضي المواطني���ن في منطقة 

"إسير"، شمال شرق الخليل.
وأف���اد مص���در محل���ي أن جن���ود االحت���الل 
والمس���توطنين، هاجموا المواطنين، واعتدوا 

عليه���م بالضرب المبرح باله���راوات وأعقاب 
البن���ادق، ومنعوهم من زراعة األش���جار في 
أراضيه���م، م���ا أدى إلى إصابة ع���دد منهم 
إلى  برض���وض وكدم���ات، نق���ل بعضه���م 
المستش���فى، واعتقل الجنود الشاب محمود 
عيس���ى وراس���نة )19 عاما( عقب اعتدائهم 

عليه.
وأش���ار المص���در إل���ى أن الفعالي���ة أقيمت 
الس���تصالح األراض���ي الت���ي ق���رر االحتالل 
االس���تيالء على 20 دونما منها، بعد أن جرف 
مساحات واسعة فيها خالل األيام الماضية.

قمع م�صرية نعلني
وف���ي رام الل���ه، أصيب عدد م���ن المواطنين 
باالختناق، امس الجمعة، نتيجة استنشاقهم 
الغ���از المس���يل للدموع ال���ذي أطلقه جيش 
االحتالل اإلس���رائيلي، خالل قمعهم مسيرة 
قرية نعلين األس���بوعية الس���لمية، غرب رام 

الله.
وقال���ت مصادر محلي���ة: إن جن���ود االحتالل 
أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز 
المس���يل للدم���وع صوب المواطني���ن الذين 
خرجوا إحياء للذك���رى ال�51 النطالقة الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما أدى إلصابة 

عدد منهم باالختناق.

واصيب عدد م���ن المواطنين باالختناق عقب 
إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي قنابل الغاز 
المس���يل للدموع، في مواجهات ببلدة تقوع 

جنوب شرق بيت لحم، مساء أمس الجمعة.
وقالت مصادر محلي���ة إن مواجهات اندلعت 
عل���ى المدخل الغرب���ي لتقوع بين الش���بان 
وق���وات االحتالل، م���ا أدى إلصاب���ة عدد من 
الش���بان باالختن���اق، فيم���ا احتج���ز الجنود 
المصور الصحف���ي عماد جبرين أثناء تغطية 

المواجهات.
هدم منزله 

وف���ي س���ياق آخر، اجب���رت ق���وات االحتالل 
االس���رائيلي الفلسطيني ياس���ر عباسي، مع 
أقارب له، الجمعة، بهدم منزله بيده في بلدة 
س���لوان بالقدس المحتلة، بق���رار من بلدية 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقبل نحو ش���هر، س���ّلمت طواق���م البلدية، 
عباس���ي، قرارا بهدم منزله، بداعي البناء غير 

المرخص.
ويضط���ر فلس���طينيون إلى ه���دم منازلهم 
بأيديه���م بالمدين���ة، لتفادي دف���ع غرامات 
باهظ���ة تفرضه���ا البلدية اإلس���رائيلية، أو 

السجن لفترات طويلة.
وقال عباس���ي، "قبل نحو شهر، تم تسليمي 

قرارا باله���دم، وطالبوني عدة م���رات، آخرها 
األحد الماضي، بوجوب هدم المنزل، حيث تم 

إمهالي حتى األحد المقبل لتنفيذه".
وأضاف "أنت تتعب وتش���قى طوال حياتك 
م���ن أجل بناء منزل، ومن ثم يأتون في نهاية 

األمر ليطلبوا منك هدم منزلك بيديك".
واستدرك عباسي، المقيم بالمنزل مع زوجته 
وأوالده األربع���ة قبل هدمه، "ه���ذه الضريبة 
الت���ي ندفعه���ا كمواطني���ن فلس���طينيين 

بالقدس".
وتابع: "كإنس���ان يهدم بيته بيده، هو شعور 
ال يوص���ف، ولك���ن وج���ود األه���ل واألقارب 
واألصح���اب يخفف قليال"، وأردف عباس���ي، 
"يريدون تهجير س���كان الق���دس، ولكنهم 
يحلم���ون أن يخرجونا، فنح���ن باقون هنا ولن 

نرحل".
وتق���ول مؤسس���ات حقوقي���ة فلس���طينية 
وعبرية ودولية، إن سلطات االحتالل صعدت 
بشكل ملحوظ عمليات الهدم شرقي القدس 

المحتلة خالل السنوات األخيرة.
بالمقابل فإن سلطات االحتالل تغدق برخص 
البناء على المستوطنات المقامة على أراضي 
القدس، بحس���ب تقارير فلسطينية وعبرية 

ودولية.

غزة/ االستقالل: 
قال���ت حركة المقاومة اإلس���المية "حم���اس" إنها اتفق���ت مع رئيس اللجنة 
القطري���ة إلعادة إعم���ار قطاع غزة الس���فير محمد العمادي عل���ى تنفيذ عدة 

مشاريع تخدم أهالي قطاع غزة.
وذكرت الحركة في بيان أن وفًدا قيادًيا برئاسة قائدها في غزة يحيى السنوار 
التق���ى العمادي ام���س الجمعة في مكتبه في غزة، وناقشا س���بل تحس���ين 
األوضاع المعيش���ية، وتقديم مزيد من التس���هيالت ألهالي القطاع، ونقاش 

خط الغاز الخاص بمحطة الكهرباء.
واتفق الطرفان -بحس���ب البي���ان- على أن يتم صرف 12 ملي���ون دوالر بواقع 
100 دوالر ل�120 ألف عائلة متعففة، ودعم زواج 500 ش���اب من الشباب غير 

القادرين على الزواج والمتقدمين في السن بواقع مليوني دوالر.
كم���ا اتفقا عل���ى تخصيص ملي���ون دوالر لترميم العديد من بي���وت الفقراء، 
وتقديم مليون دوالر لخريجي الجامعات الس���تخراج ش���هاداتهم الجامعية. 

وفق البيان.
وأك���د الجانب���ان -وفق البي���ان- أهمية المض���ي قدًما في تحس���ين األوضاع 

المعيشية بما يحقق حياة كريمة ألهلنا في قطاع غزة.
وأش���ار البيان إلى أنه س���اد اللقاء روح إيجابية وحرص على تحقيق مستقبل 

أفضل ألبناء شعبنا في القطاع.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أحرون���وت"  "يديع���وت  صحيف���ة  كش���فت 
اإلس���رائيلية، الجمعة، عن توجه المستش���ار 
"أفيحاي  اإلس���رائيلية  للحكوم���ة  القضائ���ي 
ماندلبليت"، لفت���ح تحقيق في قضية احتيال 
كبيرة قد يكون زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني 

غانتس أحد المتورطين بها.

وذك���رت الصحيف���ة، أن القضي���ة تتعلق بما 
ُعرف باس���م "شركة البعد الخامس" والتي كان 
يديرها غانتس س���ابقًا، مفي���دًة بأنه ال يوجد 
حت���ى اآلن ما يثبت ت���ورط "غانتس" في ملف 

الفساد الخاص بالشركة.
وبحس���ب الصحيف���ة، فالقضية الت���ي يطالع 
"ماندلبليت" تتمح���ور تفاصيلها حول محاولة 

الش���رطة اإلس���رائيلية عقد صفقة مع الشركة 
ذاتها بدون مناقصة.

وتبلغ قيمة الصفقة، 4 مليون ش���يكل من أجل 
إج���راء تجربة ف���ي مجال ال���ذكاء االصطناعي، 
ولكن لم تتم عملي���ة تنفيذها رغم أنها كانت 
ستكلف 50 مليون شيكل في حال دخلت حيز 

التنفيذ.

اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في لبنان لسيدة 

بلدية خان يونس تعقد اجتماعًا مع أصحاب البسطات لمناقشة حملة تنظيم المدينة

حماس: العمادي و السنوار 
اتفقا على تنفيذ جملة 
مشاريع ألهالي قطاع غزة

ماندلبليت يدرس توجيه تهمة فساد ضد غانتس

االحتالل ي�صيب ..
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فلوريدا/ االستقالل: 
عثرت الش���رطة على جرار مليئة ببقايا بش���رية، محفوظة تحت األلواح األرضية 

لمنزل في فلوريدا كان مملوكا ألستاذ جامعي سابق.
 Gainesville ووقع اكتشاف الجرار أثناء تفتيش الشرطة المنزل الواقع في حي
في فلوريدا، والذي كان مملوكا لألستاذ والباحث السابق بجامعة فلوريدا، رونالد 

.WCJB بوغمان، وفقا لتقرير موقع
ووج���د المحققون ما بين س���ت إلى ثماني جرات، بعضها يحتوي على ألس���نة 

بشرية، فيما تحتوي جرة واحدة، كما تعتقد الشرطة، على ما قد يكون جنينا.
وصنفت كل جرة بحسب األسماء والتواريخ، والتي يعود بعضها إلى الستينيات، 

.WCJB بحسب تقرير
ويقع اآلن تحليل الجرار بواس����طة فاحص طبي، فيما يحاول المحققون اآلن 
تحديد م����ا إذا كانت الجرار مرتبطة بأبحاث ودراس����ات علمية أجراها المالك 
الس����ابق للمنزل، الدكتور رونالد بوغمان، وهو أس����تاذ فخ����ري حاليا بجامعة 

فلوريدا.
ويتمتع بوغمان بش���هرة عالمية في س���بعينيات وثمانينيات القرن الماضي، 
عندما أجرى أبحاثا مهمة حول القروح السرطانية، ودراسة خاليا الفم والهربس 

الفموي وسرطان الفم وغيرها.
ويبدو أن بوغمان حصل على هذه العينات البشرية ألغراض بحثية مشروعة، ثم 

نسيها تماما في المنزل بعد انتقاله منه إثر طالقه.
وقالت الشرطة ال يبدو أن هناك نشاطا إجراميا مرتبطا بهذه البقايا البشرية التي 

عثر عليها، ومع ذلك التحقيق مستمر.

العثور على جرار مليئة بألسنة بشرية 
في منزل أستاذ جامعي في فلوريدا

روما/ االستقالل: 
تقع قرية تيورا في قاعدة جبل »كريستا ديل غالو« 
جنوب إيطاليا، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من 

قرى الصيد في ساحل أمالفي ومدن بوليا الجبلية.
لكن األمر األكثر إغراء بالنس���بة لهذه القرية هو أن 
الحكومة س���تقدم مقابال ماليا لمن ينتقل للعيش 

فيها.
ففي أعقاب االتجاه األخير الذي تتبعه المجتمعات 
اإليطالية لبيع المنازل المهجورة مقابل 1 يورو فقط، 
أو حت���ى التخلي عنها دون مقاب���ل على أمل جذب 
سكان جدد ودعم عدد السكان المتضائل، اتخذت 

تيورا خطة مختلفة لجذب السكان إليها.
ويأمل العمدة، س���تيفانو فارينا، أن يكون للعرض 
المالي الهادف إلى جلب الناس لالنتقال إلى البلدة 

اإلقطاعية، أثر طويل األمد.
ويعتق���د العمدة أن النهج المتب���ع في بيع المنازل 

المهجورة ب����1 يورو فقط، ربما يجعل المش���ترين، 
الذين س���يضطرون للقيام بتجديدات مكلفة لتلك 

المنازل، يستخدمون العقار لقضاء اإلجازات فقط.
ووفق���ا لخطة بلدة تيورا، يجب على القادمين الجدد 
اإلقامة فيها لمدة ثالث س���نوات عل���ى األقل، وأن 
يك���ون لديهم بالفعل طفل واح���د على األقل عند 

التقدم بالطلب.
 :CNN Travel �يقول العمدة فارينا، ف���ي تصريح ل
»ال أؤمن ببيع المن���ازل الخاوية مقابل 1 يورو، فهذا 
ال يحفز الن���اس على البقاء في المدينة«، لكن خطة 
تي���ورا تعتم���د أن تدفع البلدة نح���و 150 يورو في 
الش���هر، مقابل اس���تئجار منزل، على مدار عامين، 
عوضا عن الس���اكن الجديد وهي صفقة جيدة جدا 
بالنظر إلى أن اإليجارات يمكن أن تصل إلى نحو 179 

يورو في الشهر.
ويمكن للمقيمين المحتملي���ن أن يختاروا بدال من 

ذلك، الحصول على مبل���غ إجمالي قدره 4952 يورو 
بهدف ش���راء منزل، حيث يمكن أن تكلف المنازل 

في تيورا بحدود 27500 يورو.
ويوض���ح فارينا: »إنهم يأتون فقط لبضعة أش���هر 
في الس���نة لقضاء العطالت، وه���ذا ليس حال. لكن 
الحصول على إقامة وتس���جيل األطفال بالمدرس���ة 

المحلية، هذا ما يعد دافعا إلقامة حياة جديدة«.
ووفقا لفارينا، بدأت مش���كلة انخفاض عدد السكان 
في تيورا في عام 1980 عندما عانت القرية من زلزال 
هائل، ما أسفر عن مقتل 157 من السكان المحليين 
وتدمير العديد من المبان���ي التاريخية والثقافية، 
وأجبر الزلزال أيضا العديد من السكان األصغر سنا 

على الفرار إلى أرض أكثر أمانا.
وأضاف العمدة أن القرية تس���جل والدة طفلين كل 
ع���ام مقابل وف���اة 20 فردا من كبار الس���ن، وهذا ما 

خفض عدد السكان إلى 1500 شخص.

قرية إيطالية تجذب السكان الجدد إليها بخطة مبتكرة
نيودلهي/ االستقالل: 

تعتبر مدينة سركاجي الصغيرة في والية تاميل نادو جنوب الهند موطنًا لمئات 
التوائم في ظاهرة لم يتمكن العلماء من تفس���يرها بعد. يقول سكان المدينة، 
وبعضهم يأتي من أجي���ال توائم، إنهم مباركون فيما يحاول األطباء اآلن إيجاد 

سبب علمي لذلك.
ولكم أن تتصوروا، في غضون ذلك، ما يعانيه األس���اتذة في مدرس���ة بالمدينة 
تضم عددًا مرتفعًا من التوائم المتطابقة، من أجل التعرف على التوأم وتفريق 
األخ عن أخيه واألخت عن أختها! فقد ذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون البريطانية 
»بي بي سي« في مقطع فيديو أخيرًا أن أكثر من 50 توأمًا يدرسون في المدرسة 

نفسها.
وف���ي مقابلة أجرتها مع إحدى الفتيات، أفادت طالبة بأنها تش���عر بالراحة عند 
مش���اهدة ردود فع���ل الناس عند مش���اهدتها وأختها، وتق���ول أختها: »نحن 
محظوظت���ان، أن نول���د توأمًا ونحظى به���ذا النوع من االنتباه. لق���د أصبح أهلنا 
مشهورين بسببنا«. وال يوجد حتى اآلن دراسة حاسمة تفسر هذه الظاهرة، لكن 
الدعوات ازدادت في اآلونة األخيرة لمعرفة المزيد عن األمر، حيث ينكب فريق من 

األطباء على دراسة الرابط بين التوائم والبلدة.

مدرسة هندية تضم 50 توأمًا

أديس أبابا / االستقالل: 
ق���ال رئيس الوزراء اإلثيوب���ي أبي أحمد الخميس إن تاجًا كنس���يًا يعود تاريخ 
صناعته للقرن الثامن عشر وسرق قبل عقود، عاد لبالده من هولندا بعد أكثر من 

20 عاما من العثور عليه في حقيبة سفر.
ويعتقد أن التاج المصنوع م���ن البرونز هو واحد من 20 فقط من نوعه، ويصور 

عقيدة الثالوث المسيحية إضافة لتالميذ المسيح.
وقال مستش���ار لرئيس الوزراء إنه يعتقد أن التاج اختفى من كنيسة الثالوث 
المقدس في شيلكوت في تيجراي بشمال إثيوبيا، وإن ملكيته تعود للحكومة.

وقالت وكالة فانا لألنباء، المرتبطة بالدولة، إن الجئا إثيوبيا يدعى سيراك أصفاو 
عثر على التاج مخبأ في حقيبة تعود إلى ش���خص جاء لزيارته في ش���قته في 
روتردام، وأدرك أن التاج مسروق، لكنه احتفظ بهذا االكتشاف سرا لحين تأكده 
من إمكانية إعادته إلثيوبيا بأمان. وقال أبي أحمد في تغريدة: »اليوم تتس���لم 
إثيوبيا تاجا ثمينا س���رق منذ عدة س���نوات ونقل إلى هولندا. أعبر عن امتناني 

لسيراك أصفاو وللحكومة الهولندية لتسهيل عودته«.
وتقول السلطات اإلثيوبية إن التاج مفقود منذ العام 1993.

وس���لمت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية س���يجريد كاج 
القطعة األثرية للحكومة اإلثيوبية في أديس أبابا.

وقالت كاج على تويتر أمس الخميس إنها تشعر بالسرور إلعادة التاج.

كانبرا/ االستقالل: 
رزقت امرأة أسترالية عانت من فقدان الشهية لمدة عامين 
كاملين اقتص���رت خاللهما على تن���اول الجزر والعصير، 
بت���وأم من األطفال، بعدما وص���ل وزنها إلى 40 كغ فقط. 
وكانت جيس���يكا رولي )32 عامًا( من مدينة ميلبورن، قد 
اقتص���رت على تناول الج���زر الط���ازج والكرفس وعصير 
الزنجبي���ل، وخفضت كمي���ة الماء الت���ي تتناولها تجنبًا 

إلصابتها باالنتفاخ.
ولكن هذه الحمية الصارمة أثرت على صحة قلبها بشكل 
كبير، فقررت جيسيكا طلب المش���ورة الطبية وبدأت في 
تن���اول األفوكادو والخيار مع الحم���ص في محاولة لزيادة 

وزنها، وخاصة بعدما علمت بأنها حامل.
وخالل العامين الماضيين أصيبت جيسيكا باإلغماء عدة 
مرات وعانت م���ن وهن عام في الجس���م. وعندما أدركت 
م���ا يحدث معه���ا بدأت جيس���يكا بطلب المش���ورة من 

أخصائيين في التغذية لزيادة وزنها.
وبعد ش���هرين فقط من زفافها عل���ى جوناثان )36 عامًا( 
تمكنت جيس���يكا من الحمل، وتبين في وقت الحق بأنها 

حامل بتوأم من الذكور.
وقالت جيس���يكا متحدث���ة عن تجربته���ا: » أصبت ذات 
مرة بالتس���مم الغذائي الش���ديد، وبدأت بشرب العصير 
لتطهير جسدي من الطفيليات، ولكن بعد ذلك أصبحت 

مدمنة على عصير الكرفس والزنجبيل وتناول جزرة واحدة 
في اليوم، وخالل عامين انخفض وزني بشكل كبير حتى 

وصل إلى 40 كغ«.
وأضاف���ت: » طالما حلمت بالزواج وإنجاب األطفال، وعندما 
علمت بأنني حام���ل، ازدادت رغبتي في تناول المزيد من 
الطع���ام لتغذية أطفالي فبدأت بتن���اول بعض الوجبات 
بشكل تدريجي. لقد كنت مصممة على إبقاء أطفالي على 

قيد الحياة والقيام بكل ما يتطلبه األمر لفعل ذلك«.
وبالفعل، تمكنت جيسيكا من اكتساب 35 كغ من الوزن 
أثناء فترة الحمل الذي تكل���ل بالنجاح، وأنجبت توأمًا من 

األطفال، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

إثيوبيا تستعيد تاجًا 
أثريًا سرق منذ عقود

ترزق بتوأم رغم امتناعها عن الطعام لعامين كاملين

مانيال/ االستقالل: 
عثر على ش���اب يبل���غ من العم���ر 35 عامًا ميتًا 
في ش���قته بوس���ط تايلند يوم االثنين واضعا 

سماعات األذن الخاصة بهاتفه الذكي.
وجدت جثة سوباخت سارابون وهو مستلق على 
فراشه واضعا سماعة بأذنيه، ويعتقد بأنه قد عاد 

للمنزل بعد تدريب بكرة القدم قبل وقوع الحادث. 
بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن جاره هو 
الذي اكتش����ف جثته بعدم طلبت منه صديقته 
السابقة زيارته لعدم رده على االتصاالت، ليقوم 
الجار رفقة عدد من الجيران باقتحام الشقة حيث 

عثروا على سارابون جثة هامدة.

ويشك عمال الطوارئ في أن سارابون تلقيصعقة 
كهربائية عبر سماعة األذن، التي كانت متصلة 
بهاتفه الذكي الذي يجري ش���حنه، وقد أرسلوا 
جثمان���ه إل���ى المستش���فى بعد ذل���ك إلجراء 

فحوصات التشريح قبل تأكيد سبب الوفاة.

سماعات األذن تنهي حياة رجل في تايلند


