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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اندلع���ت مواجه���ات عنيف���ة بي���ن 
جي���ش  وجن���ود  الش���بان  عش���رات 
االحتالل االس���رائيلي ف���ي حي عبيد 
بقرية العيس���وية في مدينة القدس 

المحتلة.

وأطلق����ت ق����وات االحتالل االس����رائيلي 
قناب����ل الصوت و الغاز المس����يل للدموع 
بشكل كثيف نحو الشبان والمنازل خالل 
المواجه����ات التي اندلعت مس����اء أمس 
الجمعة في حي عبيد بقرية العيس����وية 

في مدينة القدس المحتلة.

انــدالع مواجهــات مــع
 قوات االحتالل في العيسوية

نقل الأ�سرية اللبدي 
من عزل اجللمة اإىل 

»عيادة الرملة«

4 أسرى يواصلون معركة األمعاء الخاوية بسجون االحتالل

»هاني عابد«.. 25 عامًا على 
رحيل مهندس اإلعالم المقاوم  

غزة/ االستقالل: 
خمسة وعش���رون عامًا مّرت على رحيله، وال زالت ذكراه حاضرة في 
وجدان كل من عرفوه، وعاشوا معه ميالد الفكرة الجهادية اإلسالمية 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل 4 أس���رى فلس���طينيين إضرابه���م المفتوح 
عن الطعام في س���جون االحتالل، وذلك احتجاجًا على 
اعتقاله���م اإلداري غير القانون���ي. وقالت مصادر في 

شؤون األس���رى: إن األسير المقدس���ي إسماعيل علي 
م���ن بلدة أبو ديس، مضرب ع���ن الطعام منذ 103 يومًا 

عل���ى التوالي، وقد دخل مرحلة الخطر على 
حياته منذ مدة. وبحس���ب هيئة األس���رى 

غزة/ االستقالل: 
استشهد المواطن براء عادل العمور من خانيونس 
جنوب قط���اع غزة، مس���اء أمس  الجمع���ة، متأثًرا 
بجراحه التي أصيب بها خالل العدوان الصهيوني 

على القطاع في العام 2014، في الوقت الذي أصيب 
فيه  96 متظاهرًا بجراح مختلفة جراء قمع االحتالل 
آلالف المش���اركين  في الجمعة ال�81 من مسيرات 
العودة وكس���ر الحصار بعنوان "يسقط وعد بلفور" 

بمخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة. وأعلنت 
كتائب الش���هيد عز الدين القسام، أمس الجمعة، 

عن استش���هاد المقاوم ب���راء عادل 
العمور من خانيون���س جنوب قطاع 

شهيــد متأثــرًا بجراحــه فــي عــدوان 2014.. 
وإصابات بقمع االحتالل المتظاهرين شرق القطاع

وعد بلفور.. 102 سنة وفلسطين 
تمشي على أشواك »المؤامرة«

غزة/ االستقالل: 
يدخل وعد بلفور المشؤوم اليوم السبت عامه الثاني بعد المئة، 
وما زالت فلس���طين تمشي على أش���واك ذلك الوعد الذي قّدم 

لماذا تحاول السلطة وضع 
»العقدة« في »منشار« االنتخابات؟  

غزة / سماح المبحوح:  
تذرع الس���لطة بوجود معيقات تقف أمام إتمام إجراء االنتخابات 
التشريعية بغزة والضفة الغربية، خصوصًا بعد األجواء اإليجابية 

غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئة الوطنية لمس���يرة العودة وكس���ر الحصار جماهير 
ش���عبنا إلى المش���اركة في فعالي���ات الجمع���ة القادمة »جمعة 

الحية: نعد ليوم الخالص
 من االحتالل »اإلسرائيلي«

الهيئة العليا لمسيرات العودة تدعو 
للمشاركة في جمعة »مستمرون«

البطش: الحوار الوطني يجب أن يسبق 
االنتخابات إلزالة العراقيل أمامها 

قلقيلية / االستقالل: 
أصيب عشرات الشبان والمتضامنين األجانب باختناق بالغاز المسيل للدموع، 
جراء قمع جيش االحتالل اإلس���رائيلي مسيرة كفر قدوم األسبوعية المناهضة 

عشرات حاالت االختناق بقمع 
االحتالل مسيرة كفر قدوم

عزام: الشهداء نماذج ملهمة 
والمقاومة خياٌر قدري ال رجعة عنه

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الشيخ نافذ 
 واضح على 

ٌ
عزام، أن الش���هداء ُيعطون الحياة معنًى جمي���ال، وأن دماءهم دليل

حيوية ش���عبنا وقوته.  جاء ذلك خالل مهرجان جماهيري حاشد، نظمته حركة 

غزة/ االستقالل: 
أكد خالد البط���ش رئيس الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات 
العودة الكبرى وكسر الحصار، ضرورة عقد لقاء وطني قبل إجراء 

»شبكة المواصالت«.. أولى 
مخططات االحتالل لضم الضفة

»اخلارجية«: ال�ستيطان 
انتقل ملرحلة متقدمة 

يف ابتالع الأر�ض

اأو�ساط »اإ�سرائيلية« 
حتذر من حرب 

و�سيكة على 
عدة جبهات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
إعالمي���ة  أوس���اط  ح���ذرت 
إس���رائيلية، أمس الجمعة، من 
خط���ورة اندالع حرب كبيرة على 

أو  ع���دة جبه���ات 
الش���مال  جبه���ة 
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غزة/ االستقالل: 
أكـــد خالد البطـــش رئيـــس الهيئـــة الوطنية 
العليا لمســـيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، 
ضرورة عقد لقـــاء وطني قبل إجـــراء االنتخابات 

الفلسطينية العامة.
وقال البطش : »يجب أن يسبق االنتخابات، حوار 
وطني يزيل العراقيل أمـــام العملية االنتخابية 
ويرتب البيت الداخلي ويضع األسس الحقيقية 
للشـــراكة، وجاء ذلك في كلمة له خالل مشاركته 
في فعاليات الجمعة الـ81 من مســـيرات العودة 
وكســـر الحصار شـــرق غزة، والتي حملت شعار 

»يسقط وعد بلفور«
وأضاف البطش : »آن األوان لوحدة وطنية قائمة 
على الشـــراكة وليس اإلقصاء«، متسائال : »ماذا 
بقي لنا كفلســـطينيين حتى نتوحد؟. لماذا لم 

ننهي االنقسام؟«.

وشدد على أن »وعد بلفور مات وسيبقى الشعب 
الفلسطيني وأن وعده سيندثر وسيبقى شعبنا 
في القدس يتمســـك باالقصى والقيامة«، داعيا 

بريطانيا لالعتذار إلى شعبنا عن جريمتها.
وأشـــار إلى أن المجتمـــع الدولـــي يتعاطى مع 
االحتـــالل وكأنهـــا أمـــر طبيعي ويقيـــم معها 
التحالفـــات والتعاهدات، داعيا إياه لالعتذار إلى 

شعبنا عن وعد بلفور.
ولفـــت البطش إلـــى أن »معركتنا مـــع االحتالل 
لن تنتهـــي إال بزواله«، مؤكـــدا على المضي في 
مســـيرات العودة والنضال الفلســـطيني حتى 

يحقق أهدافه.
وتابع : »مســـيرات العودة مستمرة حتى تحقق 
أهدافهـــا التي انطلقـــت من أجلهـــا للتصدي 
لصفقة القرن وكســـر الحصار«، مبينا أن شعبنا 

يخوض معاركه مع االحتالل بمعرفة واقتدار.

البطش: الحوار الوطني يجب أن يسبق االنتخابات إلزالة العراقيل أمامها 

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قـــوات االحتالل »اإلســـرائيلي«، فجر 
أمس الجمعة، ستة مواطنين خالل حملة دهم 

في الضفة المحتلة.
وقال جيـــش االحتالل، في بيان لـــه: إن قوات 
الجيش اعتقلت ســـتة فلسطينيين في أرجاء 
متفرقة من الضفة الغربية، دون الكشـــف عن 

أسمائهم.
وزعـــم جيش االحتالل مصـــادرة عدد كبير من 
أجزاء األســـلحة في منطقة كفـــر قليل جنوب 

نابلس.
وأفادت مصادر محلية أن االحتالل اســـتدعى 
أربعة شـــبان إلى معســـكر حوارة، وهم: أدهم 
مبروكة ومحمد الحمامي وأحمد أبو خليل ومحمد 

مخلوف إلى معســـكر حـــوارة، وبعد وصولهم 
للمقابلة اعتقلوا.

وفي السياق، اعتقلت قوات االحتالل فجر امس 
الجمعة، األســـير المحرر عبد الله جمال مبارك 
(34 عاما) من منزله في مخيم الجلزون شـــمال 

رام الله..
وأفادت مصـــادر محلية بالمخيم، أن قوة كبيرة 
من جيش االحتالل اقتحمـــت المخيم، ما أدى 
الندالع مواجهات مع الشـــبان، مشـــيرة إلى أن 
قوات االحتـــالل داهمت عدة منـــازل في عدة 

أحياء بالمخيم ودمرت في محتوياتها.
وأفرج عن األسير مبارك قبل أشهر بعد قضائه 

عدة أحكام باالعتقال اإلداري.
كما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة »مستعربون«، 

فجرا، الفتى أحمد صالح محمـــد بدر (17 عاما) 
بعد مداهمة منزل ذويه في قرية بيت لقيا غرب 

مدينة رام الله.
وأفادت عائلة الفتى بأن قوة خاصة اقتحمت 
المنـــزل وفتشـــته وعبثـــت بمحتوياتـــه، 
واحتجزت من فيـــه داخل الغرف، واعتقلت 

أحمد.
واقتحمت قوات من جيش االحتالل بلدة عزون 
قرب قلقيلية بقوات كبيـــرة، ونفذت عمليات 
دهم وانتشار في الشوارع، وفق مصادر محلية.

وتشن قوات االحتالل حمالت اقتحام باستمرار 
فـــي الضفة والقـــدس المحتلتيـــن يتخللها 
مداهمـــات واعتقاالت للمواطنيـــن واعتداءات 

عليهم وعلى ممتلكاته.

قلقيلية / االستقالل: 
أصيب عشرات الشــــبان والمتضامنين األجانب باختناق بالغاز المسيل 
للدموع، جراء قمع جيش االحتالل اإلسرائيلي مسيرة كفر قدوم األسبوعية 
المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود االحتالل أطلقوا قنابل الغاز بكثافة أثناء 
اقتحامهم للقرية ومالحقة الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحاالت 

اختناق.
وأشــــارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود االحتالل والشــــبان 
الذين أجبروهــــم على الخروج من منزل اســــتحكموا فيه بهدف اعتقال 

الشبان الذين احتموا داخله.

عشرات حاالت االختناق 
بقمع االحتالل مسيرة 

كفر قدوم

سلفيت/ االستقالل: 
سرق مســـتوطنون صباح امس الجمعة، حمارا ومفارش زيتون من أراضي قرية 

ياسوف شرق مدينة سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن مســـتوطنين من مســـتوطنة »تفوح« المقامة عنوة 
على أراضي ياسوف واسكاكا، شرق المدينة، سرقوا حمارا ومفارش زيتون تعود 

للمزارع جبر عبد الحميد باير.
ُيشـــار إلى أن عدة اعتداءات نفذها مستوطنون من المستوطنات المقامة على 
أراضي محافظة سلفيت ضد المزارعين في موسم قطف الزيتون، كما قام جنود 
االحتالل بتأخيـــر ومنع المزارعين من الوصول ألراضيهـــم الواقعة خلف جدار 
الضم والتوسع العنصري، خاصة المناطق المحاذية لمستوطنة »آرائيل« شرق 

وغرب سلفيت.

االحتالل يعتقل 7 مواطنين في الضفة مستوطنون يسرقون حمارًا 
ومفارش زيتون في سلفيت

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين الشــــيخ نافذ عزام، أن الشهداء ُيعطون الحياة 
 واضح على حيوية شعبنا 

ٌ
معنًى جميل، وأن دماءهم دليل

وقوته.
جاء ذلك خالل مهرجان جماهيري حاشــــد، نظمته حركة 
الجهاد اإلسالمي، وذراعها العسكرية سرايا القدس، مساء 
الخميس، بمنطقة وادي الســــلقا، شرق خان يونس، تحت 
عنوان "رجال األرض"، لتأبين شــــهداء نفق الحرية، الذين 
ارتقــــوا قبل عامين، جراء قصف العدو اإلســــرائيلي، نفقًا 

للسرايا، شرق خان يونس.
وقال الشــــيخ عزام:" في ذكرى الشهادة والشهداء يتأكد 
للجميع مدى قدرة شــــعبنا الصابــــر المرابط، على تقديم 
التضحيات وإنجاب األبطال، الذين يضحون بأرواحهم من 

أجل دينهم ودفاعًا عن شعبهم وأمتهم".
ونــــوه إلى أن شــــهداء نفــــق الحرية، ال ُيمثلــــون الجهاد 
اإلسالمي فقط، بل ُيمثلون شعبنا المرابط كله، فهم كانوا 
ُيلبون نداء وواجب اإلعداد والتجهيز، بعزيمة وإرادة أقوى 

من الصخر. 
وأشــــار الشيخ عزام إلى أن الشــــهيد حسام السميري، لم 

تكن له أي مصلحة شــــخصية في طريقه الذي ســــار به، 
بل كان يســــعي للدفاع عن شــــعبه وأمته. وكذلك مضى 
سائر الشــــهداء، الذين تعانقت أرواحهم في ذلك اليوم 
المشهود، وفي مقدمتهم القائدان عرفات مرشد أبو عبد 

الله، وحسن أبو حسنين.

ولفت إلى أن الشــــهداء ُيعطون الحيــــاة معناها األجمل 
واألطهر، حتى لو لم يحققوا األهداف الكبيرة لشــــعبهم 
وأمتهم، فهم يحاصرون الشر والباطل، ويقدمون اإللهام 

لكل األجيال التي ستأتي من خلفهم.
وأشــــار إلى أن هذا المهرجان، يأتي في األيام التي نحيي 

فيها الذكرى الرابعة والعشــــرين الرتقاء المؤسس فتحي 
الشــــقاقي شــــهيدًا، وهو الذي أشعل شــــرارة المواجهة 

والمقاومة اإلسالمية في فلسطين كلها.
وبّين أن د. الشقاقي كان ُيدرك تعقيدات الواقع والصراع، 

لكنه آمن بضرورة إبقاء جذوة الجهاد متقدة.
ونّبه الشــــيخ عزام إلى أن الدكتور فتحي الشــــقاقي قاتل 
لتجاوز عصبيــــة الحزب والفصيل، ورأينا هذه الثقافة في 
شــــهداء نفق الحرية، فإلى جانب عرفات وحسن وحسام 
أبطال "الجهاد اإلسالمي"، كان هناك مصباح شبير ومحمد 
األغا أبطال "حماس"، ال فرق بين شــــهيد وشهيد، أو بين 

دٍم ودم.
وجدد عضو المكتب السياســــي لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلســــطين، التأكيد على أن خيــــار الجهاد والمقاومة، 

خياٌر َقَدري لشعبنا، وال رجعة عنه، بإذن الله.
وفي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن االنتخابات، أكد أن 
هذا الخيار، ال يمثل الحل ألزمات شعبنا ومشاكله، مشيرًا 

إلى أن التوافق وإعادة االعتبار للمشروع الوطني، أهم.
وتساءل الشيخ عزام: َمن يضمن أن تقود نتائج االنتخابات 
للوئام والتوافق، وهي تأتي في ظل الخالف واالنقســــام 

واالستقطاب الحاد.

خالل مهرجان تأبين شهداء نفق الحرية 

عزام: الشهداء نماذج ملهمة والمقاومة خياٌر قدري ال رجعة عنه
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وشـــددت الفصائـــل على ضـــرورة دعوة 
رئيـــس الســـلطة الفلســـطينية محمود 
عبـــاس إلـــى عقد لقـــاء حواري مـــع قادة 
الفصائـــل لنقـــاش تفاصيـــل العمليـــة 
االنتخابية ، حســـب ما تـــم االتفاق عليه 
خـــال االجتماعات التي عقدت مع رئيس 
لجنـــة االنتخابـــات المركزية حنـــا ناصر 

منتصف االسبوع الحالي في مدية غزة.  
وقـــال عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركة 
فتح جمال محيســـن أمـــس الخميس، إن 
إصـــدار رئيس الســـلطة محمـــود عباس 
للمرسوم الرئاسي بشأن إجراء االنتخابات 
يتطلـــب قبل ذلـــك االتفاق علـــى كافة 
التفاصيل والقضايا اإلجرائية لانتخابات 
مـــع حمـــاس ، إضافـــة إلـــى إجرائها في 

القدس المحتلة .
وأوضح محيسن في حديث إلذاعة "صوت 
فلسطين" الرســـمية، ان هنالك معيقات 
أمـــام إصدار المرســـوم الرئاســـي أبرزها 
حمـــاس التي لـــم تعلـــن موافقتها على 
عدد مـــن القضايا اإلجرائيـــة من ضمنها 
الموافقة على إشراف محكمة االنتخابات 
المركزيـــة علـــى االنتخابـــات فـــي كافة 

محافظات الوطن .
فـــي الســـياق ذاتـــه ، أكد رئيـــس لجنة 
االنتخابات حنا ناصر خـــال اجتماعه مع 
رئيس المكتب السياســـي لحركة حماس 
اســـماعيل هنية قبـــل أيام بغـــزة : " تم 
االتفاق على عـــدد من البنـــود المتعلقة 
باالنتخابات والموقف الوطني " ، مضيفا  :  
" نحن بعد هذا اللقاء سائرون في االتجاه 
الصحيح ، ولدينا شعور أننا اقتربنا كثيرا 

من االنتخابات".
نقا�س تف�سيلي 

الناطق باســـم حركة حمـــاس بقطاع غزة 
عبد اللطيـــف القانوع قـــال ": " إن حركة 
حماس أبلغت حنا ناصر موقفها االيجابي 
من االنتخابات واحتـــرام نتائجها  طالما 
توفر لها كل شـــروط النزاهة والشفافية، 
مشـــددًا علـــى أنه يجـــب  إجـــراء نقاش  
الحديث  اســـتباق  تفصيلي ودقيق قبل 
عـــن أي معيقات واتهـــام حركة حماس 

بشيء . 

وأضاف : " الكرة بملعب رئيس الســـلطة 
إلصدار مرسوم رئاســـي لعقد لقاء وحوار 
وطني مع الفصائل الفلسطينية للتشاور 
حول االجـــراءات واآلليـــة المتبعة لنجاح 
العملية االنتخابيـــة ، ونقاش المعيقات 

التي تقف حجرة عثرة أمام اجرائها " . 
وأشار إلى اللقاء الحواري مع الكل الوطني 
الفلســـطيني يؤســـس لنتائـــج أفضل ، 
ويصحح الخطوات واآلليات المتبعة إلجراء 
االنتخابات و كذلك تسهيل العقبات أمام 

العملية االنتخابية . 

وأكـــد علـــى جاهزية واســـتعداد حركته 
لخـــوض االنتخابات المزمـــع عقدها بغزة 
المحتلتين    والقـــدس  الغربيـــة  والضفة 
حســـب ما أعلـــن عنـــه رئيس الســـلطة 
الفلسطينية محمود عباس ، مشددًا على 
أن المضي نحو االنتخابات  واالستعدادات 

لخوضها قرار ال رجعة عنه.
ولفـــت إلـــى ضرورة عقـــد لقاء تشـــاوري 
لنقاش االجـــراءات وآلية العمل ، لدحض 
المعيقـــات التـــي تقـــف دون إتمامها ، 
مطالبا الكل الفلسطيني بتوحيد الطاقات 

والجهـــود للتغلب على أي معوقات  خال 
حوار وطني يجمع الفصائل الفلسطينية . 

ال مربر للعقبات 
عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية 
محمـــود  خلـــف رأى أن التصريحات التي 
أعقبت لقـــاء حنا ناصر بقيـــادة الفصائل 
مضمونهـــا يحمـــل االيجابيـــة و النوايـــا 
الجديـــة  لاســـتمرار بعقـــد االنتخابات 
بالضفة والقـــدس المحتلتين وقطاع غزة  
مشـــددًا على ضـــرورة  االبتعـــاد عن مربع 
المناكفات السياسية للحفاظ على األجواء 
االيجابية لضمان نجاح العملية االنتخابية 

وعدم التهرب من استحقاقاتها. 
وأوضـــح خلف لـ"االســـتقال "  أنه ال مبرر 
لعدم اصدار مرســـوم رئاســـي من رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس ، في 
ظـــل األجواء االيجابية التـــي أبداها الكل 
الفلسطيني بشأن االستعداد والجهوزية 

لعقد االنتخابات . 
وبيـــن أن لجنـــة االنتخابـــات المركزيـــة 
عقدت جلســـات واجتماعات مع الفصائل  
الفلســـطينية، تم خالها القبـــول بمبدأ 
االنتخابات بشـــكل متتـــاٍل تبدأ  إجـــراء 
بانتخابـــات المجلـــس التشـــريعي وبعد  
ثاث شهور يتم عقد انتخابات رئاسية .

وشـــدد على أن الحاجة إلى حـــوار وطني 
تشـــاوري يتم فيه النقاش لاتفاق على 
تفاصيـــل االنتخابات  ووضـــع الترتيبات 
المتعلقة بالعملية االنتخابية  واالشراف 
عليهـــا والقانـــون االنتخابـــي والمحكمة 
شـــرف  وميثاق  والصناديق  االنتخابيـــة 

لضمان الشفافية والنزاهة . 

التذرع بوجود عقبات أمام اجرائها 

لماذا تحاول السلطة وضع »العقدة« في »منشار« االنتخابات؟  
غزة / �سماح املبحوح:  

تللذرع ال�سلللطة بوجللود معيقات تقللف اأمام اإمتللام اإجراء 
االنتخابات الت�سريعية بغزة وال�سفة الغربية، خ�سو�سا 
بعللد االأجللواء االإيجابية التللي اأبداها الكل الفل�سللطيني 

ب�ساأن اال�ستعداد واجلهوزية لعقد االنتخابات، االمر الذي 
يفتح باب الت�ساوؤالت حول هدف ال�سلطة من و�سع العقدة 
يف املن�سللار؟، وهللل متلك ال�سلللطة نيللة حقيقيللة الإجراء 
االنتخابللات يف ال�سللفة الغربيللة وقطاع غللزة والقد�س؟ 

اأكللدت الف�سللائل يف لقللاءات منف�سلللة مع » اال�سللتقالل«، 
اأن  و�سللع العقبات يف طريق اإجللراء االنتخابات ال يخدم 
امل�سلللحة الوطنية ويدخلنا يف مربع املناكفات من جديد، 

وي�سكل مدخال للتهرب منها. 

غزة/ االستقال: 
دعت الهيئة الوطنية لمســـيرة العودة وكسر 
الخصار جماهير شـــعبنا الى المشـــاركة في 
فعاليات الجمعة القادمة »جمعة مستمرون«، 
تأكيدا على اســـتمرار مســـيرة العودة وكسر 
الحصار ورفضا لتهديدات االحتال باالغتيال 
واالجتياح، ورفضا الســـتباحة الضفة الغربية 

المحتلة.
وأكـــدت الهيئة فـــي مؤتمر عقدتـــه بمخيم 
ملكة شـــرق غزة في ختام فعاليـــات الجمعة 
الـ81، على اســـتمرار مســـيرة العودة وكســـر 
الحصار بطابعها الشـــعبي وأدواتها السلمية 
حتى تحقيق أهدافها، وســـتعمل على نقلها 
وتمددها الجغرافي وتطويرها باعتبارها مسارًا 
كفاحيًا مستدامًا أعاد رسم األمل أمام األجيال.
كما أكـــدت الهيئة رفض شـــعبنا في أماكن 

اللجوء والشتات لهذا الوعد ونتائجه وتمسك 
شـــعبنا بحقه في العودة إلى أرضه ومقاومته 
حتى يلغـــي نتائجـــه وتداعياتـــه المتمثلة 

باالحتال واالغتصاب لفلسطين.
ودعـــت الهيئـــة الوطنيـــة مملكـــة بريطانيا 
المتحدة إلى االعتـــراف بخطئها بحق مايين 
الاجئين نتيجـــة وعد وزيـــر خارجيتها، كما 
دعتهـــا إلى تقديم اعتذار رســـمي للشـــعب 
الفلســـطيني علـــى هـــذا القـــرار الـــذي دمر 
مســـتقبل شـــعب بأكمله، والعمل على مسح 

آثاره الكارثية.
وطالبـــت الهيئـــة الجامعة العربيـــة ومنظمة 
التعـــاون االســـامي بتبني قرارات حاســـمة 
وجريئـــة بإنهاء الحصار الظالـــم عن غزة أوال، 
وبوقـــف كل أشـــكال التعـــاون مـــع الكيان 
للعدو  بالهرولة  الســـماح  اإلســـرائيلي وعدم 

ودعم حق الشعب الفلســـطيني في التحرير 
والعودة.

وشـــددت علـــى ضـــرورة إنهـــاء االنقســـام 
واســـتعادة الوحدة الوطنيـــة باعتبارها كلمة 
السر وصمام األمان في بقاء المشروع الوطني، 
والعمـــل علـــى ترتيـــب البيت الفلســـطيني 

لضمان مشاركة الجميع.
كمـــا أكـــدت أن االنتخابـــات الحـــرة النزيهة 
والمجلـــس  والرئاســـة  للمنظمـــة  الشـــاملة 
التشـــريعي حق لكل مواطن فلســـطيني في 
كل مكان، وعلى قاعدة الشراكة والوفاق إلفراز 
قيادة فلســـطينية ملتحمة مع شعبها قادرة 
علـــى إدارة المرحلـــة من الصراع مـــع المحتل 
وصواًل إلـــى تحرير األرض والمقدســـات، و«ال 
فيتو ألحد يظن أنه األكبر أو المحتكر للقضية 

والسياسة الوطنية«.

غزة/ االستقال: 
قال عضـــو المكتب السياســـي لحركة المقاومة اإلســـامية حماس خليل 
الحية: إننا نعـــد ليوم الخاص من االحتال اإلســـرائيلي على الصعيدين 

الشعبي والمقاوم، ونهيئ المسرح السياسي في المنطقة.
وأضـــاف الحية فـــي تصريحات من مخيم العودة شـــرق غـــزة، أن »أمريكا 
بجبروتها لن تبقى، وال مستقبل لاحتال اإلسرائيلي على أرض فلسطين«.
وأكد الحيـــة أن غزة تمتلك من القـــدرات والصمود والعزيمـــة ما يؤهلها 
لانتصار على عدوان طارئ، مضيفا أن المنطقة رغم صعوبتها تذهب نحو 
تعزيز خيار المقاومة والصمود أمام التطبيع مع االحتال وصلف األمريكان«.
وأوضح الحية أن »مسيرات اليوم تأكيد على أن الشعب الفلسطيني مصمم 
على إزالة وعد بلفور، مطالبا بريطانيا باالعتذار للشعب الفلسطيني عن هذا 

الوعد«.
وأردف الحية أن »النصر ســـيكون حليف الشـــعب الفلسطيني المؤمن 
بعدالـــة قضيته«، مؤكـــدا أنه »ما دام هناك شـــعب مؤمن بقضيته فإن 

االحتال إلى زوال«.

الحية: نعد ليوم الخالص 
من االحتالل اإلسرائيلي

الهيئة العليا لمسيرات العودة تدعو 
للمشاركة في جمعة »مستمرون«
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ويعد وعد بلفور المعروف أيضًا بـ وعد من 
ال يملــــك لمن ال يســــتحق وذلك بناء على 
المقولة المزيفة أرض بال شــــعب لشعب 
بال أرض تطلق على الرســــالة التي أرسلها 
آرثر جيمس بلفــــور وزير خارجية بريطانيا 
بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل 
وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد 
الحكومــــة البريطانية إلنشــــاء وطن قومي 

لليهود في فلسطين.
تحقق وعد بلفور المشــــؤوم، وتم تحويل 
فلسطين إلى »وطن قومي« لليهود. وعلى 
الرغم من نص قرار التقســــيم الصادر عن 
األمم المتحــــدة إلى دولتين مناصفة، فإن 
"إسرائيل" تقوم اليوم على أكثر من %70 
من أرض فلســــطين التاريخية وتســــيطر 
علــــى البقية باالحتــــالل كذلــــك، وما زال 
المشــــروع التدميــــري واإلجالئي اإلحاللي 

يطمع بالمزيد.
فبعد اتفاقية سايكس بيكو عام 1916م 
والتي قســــمت البالد العربية واإلسالمية 
عمــــدت بريطانيا إلى بســــط نفوذها على 
جــــزء مهم من هــــذه البالد، وســــعت في 
نفس الوقت إلى تلبية رغبة حاييم وايزمن 
والصهيونية العالمية بإنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين والتي اتخذت شكل 

'تصريح' والذي عرف باسم ' وعد بلفور'.
وتبنت إنجلترا منذ بداية القرن العشرين 
سياســــة إيجاد كيان يهودي سياســــي 
في فلســــطين قدروا أنه ســــيظل خاضعًا 
لنفوذهــــم ودائــــرًا في فلكهــــم وبحاجة 
في  وســــيكون  ورعايتهــــم  لحمايتهــــم 
المستقبل مشــــغلة للعرب ينهك قواهم 
ويورثهم الهم الدائم يعرقل كل محاولة 

للوحدة فيمــــا بينهم. وتوجــــت بريطانيا 
سياستها هذه بوعد بلفور.

وحين صدر الوعد كان عدد أعضاء الجماعة 
اليهودية في فلســــطين ال يزيد عن %5 
مــــن مجموع عدد الســــكان. وقد أرســــلت 
الرســــالة قبل أن يحتل الجيش البريطانى 

فلسطين.
وبدت صيغة الوعد واضحة تمامًا إذ ُتوَجد 
هيئة حكوميــــة (حكومة جاللـــــة الملك) 
تؤكد أنها تنظر بعين العطف إلى إنشـاء 
وطن قومي ســــيضم "الشعب اليهودي"، 
أي أنه تم االعتــــراف باليهود ال كالجئين 
أو مضطهدين مســــاكين، كما أن الهدف 
من الوعد ليــــس هدفًا خيريًا ولكنه هدف 

سياســــي (اســــتعماري). كمــــا أن هــــذه 
الحكومة التي أصــــدرت الوعد لن تكتفي 
باألمنيات وإنما سوف تبذل ما في وسعها 
لتيســــير تحقيق هذا الهــــدف. هذا هو 

الجوهر الواضح للوعد.
 م�سالح م�سرتكة

ومــــن األســــباب التــــي يوردهــــا بعــــض 
المؤرخيــــن (الصهاينة أو المتعاطفون مع 
الصهيونية) لتفسير إصدار إنجلترا لوعد 
بلفــــور. فهناك نظرية مفادها أن بلفور قد 
صدر في موقفه هذا عن إحســــاس عميق 
بالشــــفقة تجاه اليهود بســــبب ما عانوه 
مــــن اضطهاد وبــــأن الوقت قــــد حان ألن 
تقوم الحضارة المســــيحية بعمل شــــيء 

لليهود، ولذلك، فإنه كان يرى أن إنشــــاء 
دولة صهيونية هو أحد أعمال التعويض 

التاريخية.
إال أن هنــــاك مصالح مشــــتركة ذات بعد 
اســــتراتيجي الصــــدار الوعد المشــــؤوم، 
ففي األســــاس كانت بريطانيــــا قلقة من 
هجرة يهود روسيا وأوروبا الشرقية الذين 
كانــــوا يتعرضون لالضطهــــاد.. وفي عام 
1902 تشــــكلت اللجنــــة الملكية لهجرة 
إلــــى لندن  الغربــــاء، واســــتدعي هرتزل 
لإلدالء بشــــهادته أمامها حيــــث قال: "ال 
شيء يحل المشــــكلة التي دعيت اللجنة 
لبحثهــــا وتقديم الرأي بشــــأنها ســــوى 
تحويل تيار الهجرة الذي سيستمر بقوة 

من أوروبا الشرقية. إن يهود أوروبا الشرقية 
ال يســــتطيعون البقــــاء حيث هــــم، فأين 

يذهبون؟".
 ماأ�ساة مل تن�سب

وعــــد بلفــــور المشــــؤوم مهد لنكبــــة عام 
1948، التي هجر فيها الفلسطينيون من 
أرضهم قســــرًا، إذ كان عددهم آنذاك نحو 
750 ألف فلسطيني حملوا على أكتافهم 
ســــنينًا من التشــــرد بين أصقاع األرض، 
ليصبحــــوا بــــال وطن، ليس ذلك فحســــب 
بل عمدت "إســــرائيل" حينها إلى ارتكاب 
أفظع المجازر ضد الفلسطينيين من قتل 
وتشريد وتزييف في أسماء المدن والقرى 

الفلسطينية األصلية.
مرت السنوات ولم تتبدد تلك المأساة ولم 
تنضب فـــي وعي الفلســـطينيين وأصالة 
هويتهـــم العربية الفلســـطينية، فما زال 
المفتـــاح بيمينهم وما زالت األذهان، تذكر 
األوطان في كل لحظة، الجئون من كل بلدان 
العالم لم تنســـهم الســـنون، ولم تمح من 
ذاكرتهم األوطان وحقهم في الرجوع إليها.
بأســــاليبها  "إســــرائيل"  تكتــــف  ولــــم 
االستفزازية تجاه الفلسطينيين من أسر 
وقتل واســــتيطان وممارســــات عنجهية، 
ليدخل الفلســــطينيون مراحــــل متتالية 
من االنتفاضات الشــــعبية السلمية التي 

قابلتها "إسرائيل" بالعنف الممنهج.
وما زال الفلسطينيون يعانون األمرين منذ 
أن وطــــأت أقدام اليهود أرض فلســــطين، 
فنكبة شــــردتهم من ديارهم عام 1948، 
ونكســــة دمــــرت بيوتهــــم عــــام 1967، 
وانتهاكات وقتل وتدمير مســــتمر حتى 

هذه اللحظة.

وعد بلفور.. 102 سنة وفلسطين تمشي على أشواك »المؤامرة«
غزة/ اال�ستقالل: 

يدخللل وعد بلفللور امل�سوؤوم اليوم ال�سبللت عامه الثاين 
بعللد املئة، وما زالللت فل�سطني مت�سي علللى اأ�سواك ذلك 
الوعد الذي قّدم فل�سطللني للحركة ال�سهيونية »وطنًا 

قوميًا« على اأنقا�س �سعب كامل. مئة عام وعامني مّرت 
علللى الذكرى املوؤملللة، ذكرى وعد بلفور امل�سللوؤوم، الذي 
مت التوافق عليلله ودعمه من اأقطاب راأ�س املال الغربي 
بعد اإ�سداره مبا�سرة يف الثاين من نوفمرب عام 1917، 

والللذي ين�للس علللى اإقامللة وطللن قومللي لليهللود علللى 
اأر�للس فل�سطللني، ويف تلك الفللرتة تدافع مئللات االآالف 
مللن اليهللود، ال�ستعمالهللم وظيفيًا يف خدمللة راأ�س املال 

اال�ستعماري، بهدف التمزيق والتفتيت.

غزة/ االستقالل: 
استنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار. منع 
االحتالل اإلســــرائيلي، النائب في البرلمان األلماني أخيم كيسلر من دخول 
قطاع غزة، في زيارة كانت تهدف لتفقد المؤسسات الحاصلة على التمويل 

األلماني من أجل تعزيز التعاون اإلنمائي وتوفير الماء والرعاية الصحية.
وأكــــد الخضري في تصريح صحفي أمس الجمعة، أن  االحتالل اإلســــرائيلي 
يواصل سياسته منع الوفود البرلمانية الدولية من زيارة غزة، ضمن استمرار 

حصار غزة المستمر للعام الثالث عشر على التوالي.
وأشــــار الخضري إلى أن االحتالل يواصل عزل غزة عن العالم، إلخفاء حقيقة 
الوضع اإلنســــاني المتدهور، والتأثير بمنع المســــاعدات الدولية للمشاريع 

الحيوية.
وشــــدد على مســــاعي االحتالل لتغييب دور البرلمانييــــن الدوليين في دعم 
القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الذي يتعرض لالعتداءات اإلسرائيلية.
وأشــــار إلى أن منــــع الوفــــود البرلمانيــــة والمتضامنين األجانــــب من زيارة 
المؤسســــات اإلنسانية في غرة، ليست المرة األولى، وهو ما يؤكد انتهاكات 
االحتــــالل وعقابــــه للفلســــطينيين والتنكر لــــكل مبادئ حقوق اإلنســــان، 

واستهداف المدنيين المحميين بالحقوق الدولية.
وقال الخضري " منع الوفود محاولة إلبقاء األوضاع اإلنسانية المتدهورة على 
حالها، وعدم إتاحة الفرصة أمام أي إمكانية لتوفير حلول من المجتمع الدولي 

لتخفيف آثار الحصار، وتجاوز األزمة اإلنسانية الخطيرة".

واشنطن/ االستقالل: 
دعا مستشـــار الرئيس األمريكي، جاريد كوشـــنر، 
رئيس وزراء الكيان اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، إلى العمل 
معا لتشكيل حكومة وحدة من أجل اغتنام "الفرص 

الهائلة" في المنطقة.
وقال كوشـــنر فـــي حديث إلـــى "القنـــاة 13"، إنه 
يعتقد بأن نتنياهو وغانتس يريدان المضي قدمًا 
ووضع حد لحالـــة الجمود السياســـي، بعد النتائج 
غير الحاســـمة لالنتخابات التي أجريت في سبتمبر 

الماضي، للمرة الثانية خالل أقل من عام.

وقال كوشنر إن "الرسالة التي حملتها كان مفادها 
أن هناك في الوقت الحالي في المنطقة فرصًا هائلة 
حققناها على مدى العامين ونصف الماضية، ولكن 
هناك حتى فرص أكثر يمكن أن ننتهزها معا، لذلك 
سيكون من الرائع بالنسبة إلسرائيل أن تجد طريقة 
لتشـــكيل حكومة حتى نتمكن من بدء العمل على 

جميع األولويات والفرص الكبيرة القائمة".
وقلل كوشـــنر من خطورة األزمـــة في العالقات بين 
واشنطن والسلطة الفلسطينية، التي تقاطع اإلدارة 
األمريكيـــة منـــذ اعتراف ترامـــب بالقدس عاصمة 
إلســـرائيل في ديســـمبر 2017 وبعـــد ذلك قيامه 

بتقليص المساعدات للفلسطينيين، وقال كوشنر 
بهذا الخصوص: "ما كنت سأسمي ذلك أزمة، أعني 
أن أداء أمريكا جيد. نحن على استعداد للتواصل مع 
الفلسطينيين، ولكننا لســـنا على استعداد للقيام 
بذلك بطريقة ال تحظى فيهـــا أمريكا باالحترام، وال 
نود فعل ذلـــك بطريقة نقوم فيها باســـتثمارات 

سيئة".
واعتبر "أن الرفض الفلســـطيني للجهود األمريكية 
يهدف في األســـاس إلـــى لفت األنظار"، مشـــيرا 
إلـــى أنه "في نهاية المطاف أعتقد أن األشـــخاص 

سيتصرفون بطريقة عقالنية".

الخضري يستنكر منع االحتالل 
نائب ألماني من دخول غزة

كوشنر يطالب »نتنياهو« و »غانتس« بتشكيل حكومة وحدة في »إسرائيل«

واشنطن/ االستقالل: 
أعلن مبعوث الرئيس األمريكي لعملية التسوية في 
الشرق االوسط جيســـون غرينبالت مغادرته البيت 
 امس الجمعة كان 

َّ
األبيض دون رجعة، مشيرًا إلى أن

آخر يوم عمل له في اإلدارة االمريكية.
وقـــال عـــراب ومهنـــدس صفقة القرن جيســـون 

غرينبـــالت علـــى صفحته فـــي موقع تويتـــر »إن 
اليوم(أمـــس) هو آخر يوم لي فـــي البيت األبيض.. 
شكرًا للرئيس ترامب ولكل الذين منحوني ثقتهم 
في اإلدارة االمريكية، لقد كان شرفا عظيما وامتيازا 
ونعمـــة أن أخـــدم بلدنا الرائـــع (الواليـــا المتحدة 

االمريكية).

ويعـــد غرينبالت أحد أبرز مهندســـي صفقة القرن 
التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، ويرجع 
محللون سياســـيون أنه ترك منصبة لتعثر إطالق 

صفقة القرن في المدى المنظور ألسباب عديدة.
َل اطالق صفقة القرن أكثر من مرة  وكان ترامـــب أجَّ

ألسباب لم يوضحها.

مهندس صفقة القرن.. غرينبالت يعلن انتهاء عمله في البيت االبيض 
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظم المدن بمحافظات غزة

 بالمصادقـــة النهائيـــة على مشـــروع تغيير هدف اســـتخدام جزء من 
القسيمة رقم  (14) من القطعة رقم (88)

                  من منطقة سكنية الى بركة تجميع مياه االمطار 
                                 منطقة تنظيم – خانيونس

                         قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936
تعلـــن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المـــدن بمحافظات غزة انها قد 
قررت بجلســـتها رقم 2019/24 المنعقدة بتاريخ 2019/7/31 التصديق 
النهائي على مشروع تغيير هدف استخدام جزء من القسيمة رقم (14) 
من القطعة رقم (88) من منطقة سكنية الى بركة تجميع مياه االمطار .

الســـابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصـــادر عن اللجنة المركزية 
والمنشـــور في جريدتي فلسطين واالســـتقالل بتاريخ 2019/3/14 مع 
وضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمســـة عشـــر يوما ن تاريخ نشـــر هذا 
االعالن في الجريدة الرسمية او في صحيفتين يوميتين محليتين ايهما 

اقرب , وذلك وفقل لنص المادة (18) من قانون تنظيم المدن .

اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حـــذرت أوســـاط إعالميـــة إســـرائيلية، 
أمـــس الجمعة، من خطـــورة اندالع حرب 
كبيـــرة علـــى عـــدة جبهـــات أو جبهـــة 
الشـــمال لوحدهـــا، وفق تقاريـــر مطولة 
"يديعوت  و  نشرتها صحيفتا "هآرتس" 

أحرونوت".
وقالـــت صحيفـــة "هآرتـــس"، إن كبـــار 
والعسكريين  السياســـيين  المسؤولين 
الذيـــن كانـــوا يتباهـــون مؤخـــًرا بنجاح 
الجهود المبذولـــة لمنع التواجد اإليراني 
في المنطقة، بات رأيهم مختلًفا، موضحة 
أن التهديد اإليراني تغير بشـــكل كبير 

منذ ذلك الحين.
وأشـــارت إلى أن هناك حالـــة من القلق 
الحقيقي لدى المســـتويين السياســـي 
والعســـكري من هجوم إيراني، مشـــيرة 
إلى تحذيرات رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو والذي كرر أكثر من مرة 
خـــالل األيام واألســـابيع الماضية من أن 
هناك تحدًيا أمنًيا كبيًرا يتزايد من أسبوع 
إلى آخر، وأنه يجب التســـلح واالستعداد 
لمواجهته، إلى جانـــب تأكيدات رئيس 
أفيـــف  اإلســـرائيلي،  الجيـــش  أركان 
كوخافي، بأن الوضـــع متوتر وهش على 

الجبهتين الشمالية والجنوبية.
ولفتت إلى أن مسؤوال أمنيًا كبيرًا حذر في 
جلســـة مغلقة من فقدان الجيش ميزته 
وقوته في حال لم يبادر بنفســـه بعملية 

مكثفـــة ضد تلك التهديدات، خاصة مع 
زيادة قوة حزب الله، وإمكانية الدخول في 
مواجهة مباشـــرة مع طهران، مشيرًةإلى 
تحذيرات أخرى من أن الميزانية الحالية 
لن تكون كافية للتعامل مع التهديدات 

التي تشكلها إيران.
وقالت الصحيفة إن هناك أكثر من جهة 
أمنيـــة ومصـــادر مختلفة أكـــدت وجود 

تهديدات من إيران وحزب الله، وإمكانية 
إطـــالق صواريـــخ دقيقة من العـــراق أو 
اليمن. مشـــيرًة إلى أنه تم شـــراء طائرة 
F-35 وصواريـــخ دقيقة ودبابات متطورة 
الكوماندوز  قـــوات  قـــدرات  وتحســـين 
لغـــرض التعامـــل مع ذلك، وتـــم تزويد 
بميزانية  اســـتخباراتية  بأنظمة  الجيش 

ضخمة ومتطورة.

وأشارت إلى أن التقييمات االستخباراتية 
السابقة كانت تشير إلى نجاح "إسرائيل" 
بإبعاد شـــبح المواجهة مـــع إيران بفعل 
مـــن عمليات  التـــي تتخذها  اإلجراءات 
عسكرية في سوريا وغيرها ضد القدرات 

والتواجد اإليراني.
وبينـــت أن الوضع حالًيـــا تغير في ظل 
الحديث عن أن إيران غيرت من سياستها 

وأصبحت مصممة اآلن على الرد عسكرًيا 
على أي هجوم إســـرائيلي، مشـــيرًة إلى 
أن الهجمـــات التـــي نســـبت إليران ضد 
أهداف خليجية مؤخـــًرا وخاصًة ناقالت 
النفط تشير إلى أن إيران لن تتحرك ضد 
"إسرائيل" في الســـاحة البحرية، ولكنها 

قد ترد بطريقة أخرى بإطالق صواريخ.
مـــن جانبهـــا قالـــت صحيفـــة يديعوت 
أحرونوت، إن اإليرانيين يخططون لمفاجأة 
ولكـــن هناك بعض األســـباب التي تؤخر 
هجومها ضد "إســـرائيل" حالًيا، مشـــيرًة 
إلى أن "إســـرائيل" أكثر حذًرا من أي عمل، 

بحسب ما نقلته صحيفة القدس .
وبينت أن التصريحات األخيرة للقيادات 
إلى خلق  العسكرية والسياسية تهدف 
انطباع لـــدى الجمهور بـــأن الحرب على 
األقل في الســـاحة الشـــمالية يمكن أن 
تندلع فـــي وقت غير بعيد جًدا. مبينة أن 
هناك احتماالت وتقييمات اســـتخبارية 
تشـــير إلى إمكانية احتمـــال وقوع حرب 

على أي من الجبهات.
ولفتت إلـــى أن "إســـرائيل" غير معنية 
باالنخراط في حـــرب خاصًة وأن المصالح 
الحيوية مـــن الممكـــن أن تتضرر، ولكن 
التدهـــور ممكن فـــي أي وقـــت نتيجة 
ألســـباب أو ظروف خارجة عن الســـيطرة 
بســـبب اإلفراط فـــي الثقـــة بالنفس أو 
تقييم خاطئ للوضع أو فشل تشغيلي أو 

سوء فهم للمعلومات االستخبارية.

أوساط »إسرائيلية« تحذر من حرب وشيكة على عدة جبهات

رام الله/ االستقالل: 
قال المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية الفلســـطينية هشام كحيل، 

أن رئيس اللجنة، الدكتور حنا ناصر، سيعود إلى قطاع غزة، غدًا األحد.
وأشـــار كحيل لوســـيلة اعالم محلية، إلـــى أن ناصر ســـيحمل معه رد رئيس 

السلطة محمود عباس، على رسائل الفصائل الفلسطينية حول االنتخابات.
ونوه المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية، إلى أنه من المقرر أن يلتقي 

ناصر، بالفصائل الفلسطينية مرة أخرى.

رئيس لجنة االنتخابات المركزية 
غزة/ االستقالل: يعود إلى غزة غدًا األحد 

دعا رئيس المكتب السياســـي 
لحركة حماس إســـماعيل هنية 
إلـــى إنشـــاء  أمـــس الجمعـــة، 
صندوق شـــعبي لدعـــم أهالي 

القدس المحتلة.
وقـــال هنية خـــالل كلمـــة عبر 
الفيديـــو أمام فعاليـــات مؤتمر 
المقدس  بيـــت  ورائـــدات  رواد 
بدورتـــه 11 تحت شـــعار "معا 
ضـــد الصفقـــة والتطبيـــع": إن 
المرحلـــة الحاليـــة هـــي األكثر 
خطـــورة علـــى قضيتنـــا وعلى 
القدس ومقدســـاتها اإلسالمية 

والمسيحية.
المؤتمـــر بوضع  وطالـــب هنية 
خطـــة وبرنامـــج عمـــل ورويـــة 
ومواجهة  القرن  إلسقاط صفقة 
التطبيع مع "إســـرائيل"، وإطالق 
لمواجهـــة  شـــعبية  مبـــادرة 
مثمًنا  "إســـرائيل"،  مع  التطبيع 
موقف الرئيس التونسي قيس 

سعّيد الرافض للتطبيع.
وأشـــار إلـــى أن القـــدس تمثل 
رمـــز وحدة األمة بـــكل أطيافها 
ورمـــز  ومذاهبهـــا،  وأعرافهـــا 
وجوهر  الفلســـطينية  القضية 
الصراع مع المشروع الصهيوني 
وهي رمز الصراع مع إسرائيل وال 

فلسطين بدون القدس.
القرن يتعدى  أن صفقـــة  وأكد 
خطرها إلى المنطقة بشكل عام 
وال يقتصر أثرهـــا على القدس 
وفلســـطين فقط، مشـــدًدا على 
أن مواجهتهـــا أصبحت ضرورة 

تستلزم منا التوحد.

واســـتطرد بقولـــه إن "قضيـــة 
رئيســـية  قضيـــة  فلســـطين 
الشـــعوب..  لـــدى  وأساســـية 
ونحن متمســـكون بأرضنا وبكل 
فلسطين ولن نعترف بإسرائيل 
وسنحمي المسجد األقصى بكل 

عزيمة وإصرار".

هنية يدعو إلنشاء صندوق شعبي لدعم المقدسيين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
الجمعة،  اإلسرائيلي، أمس  الجيش  أعلن 
أنه ســـيبدأ غـــدًا األحد تدريبـــات جوية 
دولية بمشاركة عدد من الدول باستخدام 

طائرات الشبح F-35، وذلك للمرة األولى.
وبحســـب الناطق باســـم الجيـــش، فإن 
ذلك التدريب يحمل اســـم "العلم األزرق" 

المقبل  الخميس  وسيســـتمر حتى يوم 
انطالًقـــا من قاعدة "عوفـــدا" الجوية في 

الجنوب.
ويشـــارك أكثـــر من ألف جنـــدي ما بين 
طيارين وفنيين وعاملين بالقوات الجوية 
من بلدان تشمل ألمانيا وإيطاليا واليونان 
والواليات المتحدة األميركية. مشيرًا إلى 

أن 100 طاقم سيحضر من تلك الدول.
اســـتخدام  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
عشـــرات الطائرات التي ستنفذ طلعات 
جويـــة مختلفـــة، وســـيتم التعامل مع 
ســـيناريوهات تتعلـــق بالقتـــال الجوي 
واألرضي، ومواجهـــة الصواريخ المضادة 

وغيرها.

االحتالل يستضيف أول تمرين دولي لطائرات من الجيل الخامس
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رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شـــؤون االســـرى والمحررين، أمس الجمعة، بأن ســـلطات 
االحتالل اإلسرائيلي، نقلت األسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي من 
عزل سجن الجلمة، إلى عيادة سجن الرملة، بسبب تفاقم حالتها الصحية 

بشكل ملحوظ.
وقالت الهيئة: إن األســـيرة اللبدي تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام 
منذ 40 يوما ضد اعتقالها اإلداري، فيما يواصل االحتالل عزلها واعتقالها 

بظروف قاهرة ومأساوية.
وحـــّذرت الهيئة، من تبعات هذه الخطوة ونقل األســـيرة اللبدي لعيادة 
الرملة ســـيئة السمعة والمعاملة، خاصة أن وضعها الصحي يسوء يومًا 

بعد آخر.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحمت أعداد كبير ةمن المســـتوطنين باحات المســـجد األقصى 

األسبوع  الماضي بحماية من شرطة االحتالل اإلسرائيلية.
وأفادت مصـــادر إعالم عبريـــة أن 416 مســـتوطنًا اقتحموا باحات 

األقصى.
يشار إلى أن العام الحالي 2019 شهد انتهاكات كبيرة بحق المسجد 
األقصى المبـــارك، في إطار عملية التهويد المســـتمرة للمســـجد 

والمدينة المقدسة.

نقل األسيرة اللبدي من عزل 
الجلحة إلى »عيادة الرملة«

 416 مستوطنًا اقتححوا 
األقصى األسبوع الحاضي 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل 4 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح 
عن الطعام في سجون االحتالل، وذلك احتجاجا 

على اعتقالهم اإلداري غير القانوني.
وقالت مصادر في شـــؤون األســـرى: إن األسير 
المقدســـي إســـماعيل علي من بلدة أبو ديس، 
مضرب عن الطعـــام منذ 103 يومًا على التوالي، 

وقد دخل مرحلة الخطر على حياته منذ مدة.
وبحســـب هيئة األســـرى فان األســـرى الثالثة 
اآلخرين هم: األســـير أحمد زهران المضرب منذ 
(42) يومًا، واألســـير مصعب الهندي منذ (39) 
يومًا، واألســـيرة هبه اللبـــدي المضربة منذ (40) 

يومًا.
وأفادت الهيئة أن إدارة سجون االحتالل تشدد 

وتضيق على األسرى المضربين.
وبرغـــم اإلهمال الطبي لم تفلح محـــاوالت إدارة 
سجون االحتالل في إفشـــال اإلضراب المفتوح 

عن الطعام، لألسرى االربعة.
ويناشد ذوو األسرى المضربين كافة المواطنين 
والمؤسسات الحقوقية والجمعيات التي تعنى 

بشؤون األسرى الوقوف إلى جانب أسراهم، حيث 
أبدوا عدم رضاهم عن مستوى التحرك الشعبي 

لنصرة األسرى.

جنين/ االستقالل: 
دخل أربعة أســــرى من محافظــــة جنين، أعواما 
جديــــدة في األســــر خلــــف قضبــــان االحتالل 

اإلسرائيلي.
وذكر منتصر ســــمور مدير نادي األســــير في 
جنين، أن األسيرين ســــعيد حسام الطوباسي 
المحكوم مدى الحياة، من جنين، واألسير محمد 

فؤاد واكد من بلدة العرقــــة، المحكوم 26 عاما، 
دخال عاميهما الـ18 على التوالي في األسر.

وأفــــاد بأن األســــير فادي طالل الســــعدي، من 
مدينة جنيــــن المحكوم 28 عامــــا، دخل عامه 
الـ16 في سجون االحتالل، واألسير أديب جمال 
أبو حســــين من جنين المحكوم بالســــجن 15 
عاما دخل عامــــه األخير خلف قضبان االحتالل، 

علما أن والدته توفيت وهو بالســــجن وحرم من 
وداعها، وهو جريح وعانى من وضع صحي مترٍد.

أن  الطوباســــي  األســــير  عائلــــة  وأوضحــــت 
شــــقيقيهما استشــــهدا وهو في األسر، كما 
هدمــــت قوات االحتــــالل منزلهــــم، وأن نجلها 
أمضى ســــنوات طويلــــة في العــــزل والحرمان 

والعقاب من قبل االحتالل.

أربعة أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في األسر

4 أسرى يواصلون معركة األمعاء الخاوية بسجون االحتالل

ال�سهيد يف �سطور
ولد الشـــهيد هاني عابد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة 
ألسرة ملتزمة دينيا وميسورة الحال ماديا في العام 1962م، 
وتلقى تعليمه األساســـي والثانوي في المدارس التابعة 
لوكالة الغوث بمخيم جباليا، قبل أن يلتحق بكلية العلوم في 
الجامعة اإلسالمية ويحصل منها على شهادة البكالوريوس 
في الكيمياء عام 1985، وخالل سنوات دراسته في الجامعة 
شتعل فتيل الجهاد في نفس الشهيد من خالل انضمامه 
لحركة الجهاد اإلسالمي، وترؤســـه لإلطار الطالبي للحركة 
، ومن ثم واصل مســـيرته التعليمية فـــي جامعة النجاح 
ليحصل على شهادة الماجستير عام 1988م قبل أن ينهي 
مسيرته الجهادية الحافلة باالرتقاء إلى ربه يوم الثاني من 
تشرين الثاني 1994 بعملية اغتيال جبانة نفذها الموساد 

اإلسرائيلي
 العمل املقاوم

 كانت محطته األولى في االعتقال سنة 1991م، على أيدي 
قوات االحتالل اإلسرائيلي بتهمة إيواء أحد أقربائه وليحكم 
عليه بستة أشـــهر ويرحل إلى معتقل النقب الصحراوي، 
وليخرج شـــهيدنا من القيد ليواصل رحلـــة عطائه الدائم 
لهذه األرض الطيبة، وليتولى بعد ذلك مسؤولية الجماعة 
اإلسالمية، اإلطار النقابي الطالبي للجهاد اإلسالمي ، حيث 
كان الشـــهيد مؤمنًا بأهمية دور الطالب في الصراع الدائر 

على أرض فلسطين.
ومع تأسيس صحيفة االســـتقالل تولى الشهيد إدارتها 

العامة ليتواصل مع رحلة الوعي والثورة التي بدأها.
وقبـــل عمليـــة إعادة االنتشـــار التـــي قامت بهـــا القوات 
اإلســـرائيلية في قطاع غزة بأســـبوع واحـــد حاصرت هذه 

القوات منزل الشـــهيد في غزة وحاولت اعتقال الشـــهيد 
الذي كان حريصًا على عـــدم الوقوع في أيديهم مرة أخرى 

حيث كان يخرج كل مساء ويختفي بعيدًا عن عيونهم.
وفي أعقاب قيام أعضاء الجناح العسكري للجهاد اإلسالمي 
بتنفيذ عملية عسكرية شمالي قطاع غزة قتل خاللها ثالثة 
من  الجنـــود الصهاينة، قام الكيـــان الصهيوني باتهام 
الشهيد بالمسؤولية عن العملية والتخطيط لها وليتعرض 
بعدها لمحنة القيد على أيدي السلطة الفلسطينية وليكون 

أول معتقل سياسي في سجون السلطة الفلسطينية بعد 
فشـــل قوات االحتالل في اعتقاله ، ، وهو ما فجر ردة فعل 
عنيفة في أوســـاط الشعب الفلســـطيني وحركة الجهاد 

اإلسالمي،
موعد مع ال�سهادة

وفي الثاني من تشرين الثاني عام 1994م وفي أحد األيام 
المشمسة خرج شهيدنا كأجمل ما يكون الشهداء متوجهًا 
إلى كلية العلوم والتكنولوجيا حيث يعمل محاضرًا هناك، 

ويمضي يومه يعلم تالمذته الكيمياء.
وفي الساعة الثالثة عصرًا يخرج مرة أخرى ليعود إلى مكتبه 
في الصحيفة حيث كان الشـــهيد دائـــم العمل من أجل 
نشـــر الوعي بين أبناء شـــعبه، وما أن يدير شهيدنا مقود 
سيارته حتى تنفجر به ليصاب إصابات خطيرة وينقل إلى 
مستشفى ناصر بمدينة خان يونس ليقلى ربه شهيدًا في 

زمن السالم المزعوم.
واعتقـــد الكيـــان الصهيوني باغتياله أن طريـــق المقاومة 
والجهاد ستتوقف وسيضرب قدرة حركة الجهاد اإلسالمي 
فـــي مواصلة عملياتها دون أن يدرك أن األيديولوجية التي 
انطلقت بها جذوة الجهاد في بداية الثمانينيات قادرة على 
إنجاب القادة والكوادر واالستشهاديين واالندفاع نحو خيار 

المقاومة والجهاد بصالبة وإرادة أقوى وإيمان مضاعف .
فبعد اغتياله توالت العمليات االستشهادية انتقاما لدماء 
الشهيد عابد، ففي أول رد فعل على جريمة االغتيال أقدم 
االستشـــهادي هشـــام حمد من مجاهدي حركة الجهاد 
اإلسالمي في حي "الشـــيخ رضوان" بمدينة غزة على الثأر 
لعابد وفي الحادي عشـــر من نوفمبر من العام 1994، قام 
بتفجير الدراجـــة الهوائية التي كان يقودها في مجموعة 
من جنود االحتالل على حاجز "نتساريم" العسكري جنوب 
المدينة؛ ما أســـفر عن مصرع خمســـة من جنود االحتالل 

وإصابة آخرين.
وفـــي الثاني والعشـــرين من يناير لعـــام 1995م يتقدم 
االستشـــهاديان صالح شـــاكر وأنور ســـكر فـــي عملية 
استشـــهادية مزدوجـــة هي األولى من نوعهـــا في تاريخ 
المقاومة الفلســـطينية في محطة بيـــت ليد فيوقعان 24 

قتيال بين الجنود الصهاينة وعشرات الجرحى.

»هاني عابد«.. 25 عامًا على رحيل مهندس اإلعالم الحقاوم  
غزة/ اال�ستقالل: 

خم�سة وع�سرون عامًا مّرت على رحيله، وال زالت ذكراه حا�سرة 
يف وجللدان كل مللن عرفوه، وعا�سوا معه ميللالد الفكرة اجلهادية 
االإ�سالميللة االأوىل يف فل�سطللني والتللي اأ�س�للس لهللا و�سللاغ اأركانها 

ال�سهيللد املوؤ�س�للس د. فتحللي ال�سقاقي، لتثمر بعد ذلللك كواكب ال 
تنتهي من جيل العقيللدة والقراآن، جيل الوعي واالإميان والثورة، 
القادر على اإعادة �سياغة املرحلة بفكره ودمه واأ�سالئه املباركة. 
وت�سادف اليوم ال�سبت الذكرى اخلام�سة والع�سرين على ا�ست�سهاد 

القيللادي يف حركللة اجلهللاد االإ�سالمللي وموؤ�س�للس اأول �سحيفللة 
مقاومة يف فل�سطني »�سحيفللة اال�ستقالل« ال�سهيد القائد »هاين 
عابد«، حيث حمل على عاتقه هّم تر�سيخ الفكر املقاوم يف عقول 

ال�سباب للدفاع عن الوطن وحتريره من دن�س الكيان ال�سهيوين.
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تزامنت الجمعة الواحدة والثمانين من مســـيرات العودة الكبرى وكســـر الحصار مع  
الذكرى 102 لوعد بلفور المشؤوم, حيث منح من ال يملك وطنا لمن ال يستحق, وكان 
هذا الوعد المشؤوم الذي صدر في العام 1917م نقطة فارقة في انحياز العالم بشكل 
سافر لصالح »اسرائيل« فإسرائيل ادارت لعبتها بإقناع العالم بمظلوميتها من عدة 
أبواب, اهمها الباب االنساني الذي لعبت عليه بكثافة ودقة واحترافية كبيرة, فركزت 
على اضطهـــاد اليهود في اوروبـــا والعالم, وتعرضهم للموت والتشـــريد والقهر, 
والممارســـات العنصرية التي مورســـت ضدهم, وتوجت ذلك بأســـطورة المحرقة, 
ونازية هتلر تجاههم, فتعاطف الغرب مع اســـرائيل بشكل فج, خاصة ان المصالح 
السياســـية واالقتصادية والثقافية تالقت بينهما, ومخططاتهما واطماعهما في 
العالم العربي واالسالمي ومنطقة الشرق االوسط كانت واضحة تماما ومتوافقة في 
الرؤية واالهداف, فخرج وعد بلفور كتكفير عن ذنب ارتكبه الغرب تجاه اليهود في 
العالم, وكان يجب التكفير عنه حســـب وجهة نظرهم بتحقيق حلم اليهود بإقامة 
وطـــن قومي لهم على ارض فلســـطين, فقطعت بريطانيا على نفســـها هذا الوعد 

وحققته إلسرائيل. 
لم يكتف الغرب ودول العالم وعلى رأســــها امريكا بتمكين اليهود من فلسطين, بل 
سعوا الى توسيع نفوذها جغرافيًا وسياسيًا وتمييزها كقوة عسكرية هى االكبر على 
االطالق في منطقة الشــــرق االوســــط, حتى تضمن استمرارية وجودها, وتضمن عدم 
تعرضها ألي تهديد خارجي, وتبقى متحكمة في المنطقة سياســــيا وعسكريا وامنيا 
وثقافيــــا, فحولت وعد بلفور الــــى قرارات اممية متتالية, بحق اســــرائيل في العيش 
بســــالم في اراضيها وحددتها باألراضي المحتلــــة عام 48, ثم تبعتها اتفاقيات هي 
اشد وطأة من وعد بلفور, كاتفاقية كامب ديفيد, واتفاقية وادي عربة, واتفاقية اوسلو 
وملحقاتها, ولم يكتف العالــــم بذلك بل التف على هذه االتفاقيات وتحدث عن حق 
اسرائيل في اراضي محتلة عام 67م, ثم توج ذلك بصفقة القرن التي صنعتها االدارة 
االمريكية الوسيط الغير نزيه والمنحاز كليا لصالح االحتالل الصهيوني, وهذه الصفقة 
حولت القضية الفلســــطينية من قضية سياســــية, الى قضية انسانية تهدف فقط 
لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين وإنعاشهم اقتصاديا, مقابل التخلي عن الضفة, 

والقدس, وحل الدولتين, وحق العودة, واقامة كونفدرالية مع االردن. 
هذه السياسة الخرقاء واجهها الشعب الفلسطيني بالتأكيد على حقه في فلسطين 
التاريخية من نهرها لبحرها, وتمســـك بحقه في مواجهة االحتالل ومقاومته بكل 
السبل, و استمرار المسيرات الحاشدة شرق قطاع غزة لحماية حق شعبنا الفلسطيني 
الذي يواجه أقســـى محـــاوالت التصفية لقضيته، و إن هذه المســـيرات ســـتبقى 
مســـتمرة ومتواصلة على الرغم من كل المعاناة التي ســـببها االحتالل. وان الرسالة 
التي تحملها المســـيرة تتمثل في تمّسك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة 
فلســـطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأســـها حق تقرير المصير وإقامة 
دولته المستقلة ، مشددة في الوقت ذاته على رفضها ألي مشروع يهدف لتصفية 
القضية الفلســـطينية والنيل منها, فمهما تآمر العالم على قضيتنا الفلسطينية, 
سيبقى حقنا في فلسطين قائما لن يسقط ابدا, وسيبقى نضالنا مستمرًا حتى ننعم 

بحريتنا ونستعيد ارضنا ومقدساتنا, فما ضاع حق وراءه مطالب.

جمعة يسقط وعد بلفور

رأي

ال يزال فريق الســـلطة الفلســـطينية عند رهاناته في إمكانية 
تحقيق ما يســـمى بالســـالم مع الكيان الصهيوني ، من خالل 
وهـــم القدرة على إحـــداث اختراق فـــي المجتمعين األمريكي 
والصهيوني، بمزيٍد من المشـــاركة في الملتقيات والمؤتمرات 
التي تدعو إليهـــا منظمات يهودية أو صهيونية، ولنســـمها 
ما نشـــاء، المهم ما تحمله من أهـــداف ومضامين تعمل عليها 
خدمة للرؤى المرتكـــزة على تحقيق الحلـــم الصهيوني وعلى 
حســـاب الحق الفلســـطيني وقضيتـــه الوطنيـــة بعناوينها 
المختلفـــة فوق األرض الفلســـطينية الغيـــر منقوصة. جديد 
تلك األوهام هو مشاركة فلسطينية واسعة في مؤتمر منظمة 
»جي ســـتريت« الذي عقد في الواليات المتحدة األمريكية قبل 
أيام، وبالصفة الرسمية للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، 
بوجـــود صائـــب عريقات كبير مفاوضي الســـلطة وأمين ســـر 

المنظمة، باإلضافة ألسامة القواسمي مستشار رئيس السلطة 
السيد محمود عباس.

المشـــاركة الفلسطينية في اللحظة السياســـية الراهنة ، هي 
خروج على المعلن من مواقف قد أبدتها الســـلطة إزاء التشدد 
في االنخراط التفاوضي مع الكيان الصهيوني المباشـــر أو غير 
المباشـــر ، وبين هاللين اللقاءات والمفاوضات المباشـــرة وغير 
المباشـــرة متواصلة. وهي بالتالي أي المشـــاركة ومع ما تعلنه 
منظمة »جي ســـتريت« من أن : » هدفها السياسي والمعلن هو 
توفير رؤية سياسية داخل الواليات المتحدة موالية إلسرائيل 
كوطن قومي للشـــعب اليهـــودي«، ودعمهـــا تهويد القدس، 
وتأييدها للتوســـع االســـتيطاني، هي إعطاء مسوغات لتبرير 
المزيد من التطبيع مع العـــدو الصهيوني وكياناته ومنظماته 
السياســـية، وبمـــا ُيشـــكل طعنة جديـــدة للنضـــال الوطني 

الفلســـطيني، خصوصًا أن من يشارك من جانب الكيان رئيس 
الوزراء الســـابق إيهود باراك، ورئيســـة الوزراء السابقة تسيبي 
ليفني، وهما من عتاة القادة الصهاينة، الموغلة أيديهم عميقًا 

في دماء الشعب الفلسطيني، من خالل ما ارتكبوه من مجازر.
مدانة بالشـــكل والمضمون مشاركة تلك الشخصيات الرسمية 
وغير الرســـمية ، وليس هناك أية مســـوغات سوى المزيد من 
اإلنخراط في تبديد الحقوق والعناوين الوطنية الفلســـطينية. 
وبالتالي يبقى الســـؤال ، كيف تســـتقيم تلك المشاركات مع 
رفض الســـلطة لما يســـمى ب«صفقة القرن«؟، هذا من جهة ، 
ومن جهة أخرى، كيف تســـتقيم تلك الخطـــوات التطبيعية، 
وفتح قنـــوات التفاوض الخلفية، والشـــواهد كثيرة على ذلك، 
قبـــل اتفاق »أوســـلو« وبعـــده ، مـــع الجهود المبذولـــة إلنهاء 

االنقسام وفق رؤية الفصائل الثمانية ؟

الغربـــة نوعـــان؛ غربة زمانية، وهـــي غربة يعاني منها كبار الســـن 
والحكماء، أما الغربة المكانية، فهي شـــقان، شق له عالقة باالبتعاد 
الجسدي عن األوطان، والعيش في الخارج، وغربة لها عالقة بالعيش 
داخـــل الوطن، ولكن دون التفاعل والتعايش والتفاهم مع المحيط، 
وهذه غربة مكانية قاسية، يعاني منها شباب الوطن العربي جلهم، 
رغم إقامتهم في أوطانهم، والسيما أولئك الذين ال يجدون عمال وال 
أماًل وال مســـتقباًل، إنهم غرباء في أوطانهم ووسط أهلهم، وحالهم 
كحال الشـــعب العربي التونســـي قبل انتخابات الرئاسة األخيرة، 
حين كان المواطن التونســـي تائهًا غريبًا يائســـًا، لينقلب كل هذا 
البؤس والضياع التونسي إلى انتماء ووالء ووفاء مع نتائج انتخابات 
الرئاسة التي توجت قيس بن سعيد رئيسًا على قلوب التونسيين.
تونس عـــادت إلى تاريخها ووطنها ودينهـــا وروحها اإلبداعية مع 
نتائج انتخابات الرئاســـة، وقد حدثنا الكاتـــب أحمد الزعبي رئيس 
تحريـــر موقع ســـواليف األردني، والذي زار تونـــس قبل أيام فقال: 
تونس تتقدم، فعندما يطلب رئيس الجمهورية من زوجته القاضي 
السيدة التونســـية المتواضعة بنت الشعب إشراق شبيل أن تأخذ 

إجازة بدون راتب لمدة خمس سنوات من القضاء، كي ال يقع وال تقع 
بالحرج كون زوجها رئيســـًا للجمهورية ، وكي ال يحسب في يوم من 
األيام أن تضاربـــًا في المصالح قد حدث في إحـــدى محاكم الدولة 
ولو من باب الوشـــاية، لتعلن هذه الســـيدة منذ يوم التنصيب أنها 

ستكون خادمة تونس األولى، ال سيدة تونس األولى!
تونس تتقدم مع إقدام الشـــباب التونســـي على حمالت تنظيف 
شـــوارع وحواري تونس من شـــمالها إلى جنوبها ،ومن شرقها إلى 
غربها ، والشباب التونســـي الذي عاد له وطنه صار يقود المبادرات 
التطوعيـــة؛ بعـــد أن كان محبطًا مـــن التغيير قبل شـــهرين، وكان 
يعاني من البطالة والفراغ والرغبة في ركوب موج المتوســـط هروبًا 

من تونس، هذا التونسي صار يهتف للوطن كل مساء.
مشـــهد إبداعي مـــا كان ليتحقـــق ألهل تونـــس إال بعد أن 
اكتشـــفوا شـــخصيتهم، وأكـــدوا ذاتهـــم الوطنيـــة، حين 
انتخبوا رئيســـهم، فصـــارت تونس لهم، وصـــاروا ينتمون 
لهـــا، ويعيشـــون واقعها، ويلتصقـــون بترابهـــا، ألنهم لم 
يعودوا غرباء في أوطانهم، فهم الوطن، وهم الرئاســـة، وهم 

المستقبل، وهم األمل، واالنتماء والوالء والصدق والعطاء.
تجربـــة تونس الديمقراطية أمنية كل عربي، وأمل كل فلســـطيني، 
حين يقف أمـــام الصندوق لينتخب الرئيـــس، ويفتخر بينه وبين 
نفســـه أنه من ســـيقرر أن يكون هذا الشـــخص هـــو الرئيس، ولم 
يفرض عليه أحد شـــخص الرئيس، ولم تكـــن الموافقة األمريكية 
واإلســـرائيلية شرطًا لوجود الرئيس، ولم تكن جامعة الدول العربية 
هي التي وظفت الرئيس، وقتها تموت الغربة المكانية، وتنســـحق 
الغربـــة الزمانية، ويحيـــا االنتماء في الصدور التـــي جففها الجفاء 
والغبـــاء والرياء، ويصيـــر الوطن بحجم المحبة والتســـامح، وتصير 
فلســـطين امرأة تقســـم بطهارتها أنهـــا لم تكن عاقـــرًا، وأن رحم 
نســـائها ال يقل كفاءة عن رحم نســـاء تونس التي انجبت الرئيس 
التونســـي قيس بن ســـعيد، رحم المـــرأة الفلســـطينية قادر على 
االخصاب واالنجاب، وقادر على العطاء، وقادر على تقديم الكفاءات 
والقدرات والطاقـــات التي تعزز الوالء واالنتمـــاء لهذا التراب الذي 
نقش على نتوء الصخر جملة: نحبك يا وطني نظيفًا من الشـــوائب 

واألحقاد، خاليًا من التسلط واألصفاد.

المشاركة في مؤتمر منظمة »جي ستريت« 
وتبديد المزيد من الحقوق والعناوين الوطنية

متــى يصيــر للعربــي وطــن؟

رامز مصطفى

د. فايز أبو شمالة

منذ عدة دورات النتخابات الكنيست اإلسرائيلي تراجع الملف الفلسطيني كثيرا في 
برامج مرشحي األحزاب الصهيونية المتنافسة وفي سجاالتهم. وأدى ذلك، من ضمن 
أســـباب أخرى كثيرة، إلى بلورة اصطفافات جديدة على أســـس عقائدية واتجاهات 
سياســـية واجتماعية ذات طابع فكري أنشـــأت تحالفات انتخابية غير معهودة في 
تالصقهـــا وربـــط مصير كل من مكوناتهـــا باآلخر. وربما هذا هو أحد األســـباب التي 
أفشـــلت رهانات األطراف المتخاصمة حول تشكيل الحكومة في حدوث انشقاقات 
وتصدعـــات لدى الطرف الخصم، وبقيت هذه التحالفات راســـخة على الرغم من عقد 
دورتيـــن انتخابيتين متالحقتين للكنيســـت خالل عدة أشـــهر. تحالفـــات ليبرمان 
وخياراته تأثرت كذلك، وبات اليوم يقدم نفســـه »ســـفيرا« للعلمانية بعد ســـنوات 

طويلة كان فيها جنبا إلى جنب مع األحزاب الحريدية في حكومات متتالية.
ومع ذلك، وربطــــا بالوقائع على األرض، بقيت عناوين الملف الفلســــطيني حاضرة 
في السياســــات اليومية لحكومة االحتالل. ويعود تراجع هذا الملف في اهتمامات 
األحــــزاب المتنافســــة في األســــاس إلى تراجع مســــاحات الخالف حولــــه، بعد أن 
ســــادت سياســــات اليمين مواقف األحزاب الصهيونية جميعها تجاه ســــبل حل 
الصراع الفلســــطيني ـ »اإلسرائيلي«، وخاصة بعد أفول المشهد المعتاد للتسوية 
السياســــية المعبر عنها بماراتون المفاوضات وما يسبقها ويرافقها من مزايدات 
شملت الحكومة ومعارضيها على السواء. ففي مرحلة التفاوض، كان نتنياهو يجد 
في االستقواء على المفاوض الفلسطيني عرض قوة مجانيا، وفي التجاذب مع إدارة 
أوباما بشأن االســــتيطان مجاال إلثبات »حرصه« على مصالح التوسعية اإلسرائيلية 

، ومن خالل ذلك كسب تأييد المزيد من أوساط المستوطنين وعتاولة اليمين.
وقد شــــهد العام 2010 ذروة التجاذبات مع واشــــنطن. لكن نتنياهو قرأ بشكل صحيح 
حقيقة العالقات االستراتيجية األميركيةـ االســــرائيلية، وفهم في الوقت نفسه أن ما 
ورد في خطاب أوباما الشــــهير في القاهرة بشــــأن االســــتيطان، إنما كان مجرد تحفيز 
للمفاوض الفلســــطيني كي يوافق على عودة المفاوضات التي توقفت في أواخر العام 
2008. وبالفعل تآكل مضمون الخطاب األميركي وبقي قطار االستيطان منطلقا بأقصى 
سرعته. ووضع نتنياهو نفسه على يمين منافسيه وخصومه بمن فيهم ليبرمان صاحب 
مشــــاريع التطهير العرقي بحق الفلســــطينيين. ومكنه ذلك أيضا مــــن ترتيب أوضاع 
الليكود تحت زعامته، وفرض نفســــه رئيســــا لالئتالف الحكومي سنوات طويلة. وعلى 
الرغــــم من أنه ال يرغب بـ »الحل الثنائي المتفق عليه«، إال أنه اســــتثمر أعوام التفاوض 

لصالح مشروعه السياسي، في سياق فرض الوقائع أحادية الجانب على األرض.
بعض الملفات الفلســــطينية شــــكلت منطلقا لسياســــات الحكومة اإلسرائيلية، 
وأبرزها ملف االنقســــام كوقائع وتداعيات. ووجد نتنياهو في ذلك سببا للتعامل 
مع الملف الفلســــطيني عبر مســــارين منفصلين، واحد تجاه الضفة والثاني تجاه 
قطاع غزة. ومنذ وقوع االنقســــام، وفي ظل اســــتمرار التفــــاوض (المتقطع)، أعلن 
المفــــاوض اإلســــرائيلي أنه لن يناقش مع المفاوض الفلســــطيني أي قضية لها 
عالقة مباشــــرة بغزة، من زاوية قناعته بأن الســــلطة الفلســــطينية »التمون« على 
القطاع ، وبالتالي شــــق مســــربا تفاوضيا غير مباشــــر يناقش فيه القضايا التي 
تخص القطاع بعد أن حصرها بالجانب االنســــاني، الــــذي امتد أيضا نحو الضفة 

على يد »الصفقة« األميركية وتواؤمها مع خطة نتنياهو في »السالم االقتصادي«.
وقد ســــعت حكومة نتنياهو والتزال أن تفرض على الحالة السياســــية والشــــعبية في 
قطاع غزة شــــروط تهدئة تتناقض مع عناوين البرنامج الوطني الفلســــطيني، مستغلة 
تراكــــم أزمات القطاع وأهله بســــبب الحصار وتداعيات االنقســــام. والمفارقة أن الملف 
الفلســــطيني، وعلى الرغم من تراجعه في خطاب الســــباق االنتخابي اإلسرائيلي، يزداد 
أهمية من زاوية الســــعي الرســــمي اإلسرائيلي الحثيث الســــتثمار مجيء إدارة ترامب 
وإعــــالن عناوين صفقته من أجل إغــــالق هذا الملف نهائيا وفق الرؤية االســــتعمارية 
التوسعية اإلسرائيلية. ولهذا السبب، تزيد حكومة نتنياهو من وتيرة تغولها التوسعي 
على األرض، وتســــعى لكسب موافقة رســــمية أميركية على الكثير من مشاريعها التي 
تصــــب في فرض التهجيــــر والتطهير العرقي في القدس واألغــــوار وعدد من المناطق 
التي تضعها ضمن خارطة دولة إسرائيل الكبرى. وأعطت حكومة نتنياهو للمستوطنين 
دورا مركزيا في تحقيق مشــــروعها التوسعي، من خالل إطالق يدهم في االستيالء على 
أراضي الفلســــطينيين وعقاراته ووفرت لهم الحمايــــة »القانونية« عبر محاكم االحتالل 
وشــــجعتهم على تزوير عقود ملكية بأمالك فلســــطينيين غائبين، وزودتهم بمحامين 
على نفقتها كي يرســــموا إجراءات االســــتيالء علــــى هذه األمالك بقــــرار من المحاكم 
االحتاللية. ونشــــهد في الفترة األخيرة اعتداءات همجية يقوم بها المســــتوطنون في 

موسم قطاف الزيتون في محاولة لمنع الفلسطينيين من جنيه.
ما يزيــــد من قلــــق نتنياهو أن الملــــف الفلســــطيني غير محصور فــــي األراضي 
الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، بل هو قائم ويتنامى في أراضي الـ48 ويمتد 

في مختلف بقــــاع األرض. وقد أزعجه كثيرا أن يتمكن الصــــوت العربي من إنجاح 
»القائمــــة المشــــتركة« كقوة ثالثة في الكنيســــت الثاني والعشــــرين. وقد حاول 
اســــتخدام ســــعي »المشــــتركة« للحصول على نتائج متقدمة في االنتخابات في 
تحفيز المزيد من جمهور اليمين للتصويت لصالح الليكود على اعتبار أن األحزاب 
العربية تشــــكل خطرا على الديمقراطية وعلى يهودية دولة إســــرائيل. وعند فوز 
القائمة المشتركة، اتهم خصمه الرئيسي غانتس بالتنسيق معه. وخالل العامين 
الماضيين، اقترحت أحزاب الحكومة بتشجيع من نتنياهو مشاريع قوانين متعاقبة 
تنضح بالعنصرية ضد الفلسطينيين، وتم ترسيم الكثير منها، من بينها »قانون 

القومية« العنصري الذي يحصر حق تقرير المصير باليهود.
وتجاه الشتات الفلسطيني وملف الالجئين صعدت الحكومة اإلسرائيلية من محاوالتها 
لتصفية أركان هــــذه القضية وخاصة وكالة األونروا، ووجــــدت في إجراءات ترامب ضد 
الوكالــــة وفي محاولة إعــــادة تعريف الالجئ الفلســــطيني رافعة هامــــة لتحقيق هذا 
الهــــدف. لكن إجمــــاع المجتمع الدولي جاء معاكســــا للرؤية األميركية ـ اإلســــرائيلية، 
فاســــتمر في تقديم الدعــــم المالي لألونروا وغطى نســــبة كبيرة من حصة واشــــنطن 
التي امتنعت عن دفعها. وفيما تحدث كثيرون عن اقتراب موعد إقصائه من الســــاحة 
السياســــية، اليزال نتنياهو يرى في الملف الفلســــطيني منصــــة للقيام بمناورات ضد 
خصومه، ويســــتخدمه فزاعة الخطر القــــادم من غزة وحتى من الضفــــة من أجل تمرير 
الكثير من سياســــاته. وقد بدأ مؤخرا يعزف على وتــــر قرب وقوع الحرب من أجل تمرير 

تشكيل »حكومة وحدة« وفق الشروط التي يريدها.

محمد السهلي»إسرائيل« وعقدة الملف الفلسطيني
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واشنطن/ االستقالل: 
ذكـــر مســـؤوالن أمريكيـــان أن إدارة 
رئيـــس الواليـــات المتحـــدة، دونالد 
ترامـــب، قررت تجميـــد 105 ماليين 
دوالر مـــن المســـاعدات العســـكرية 
للبنان، في إجراء يأتي بعد يومين من 

استقالة حكومة البالد.
اللـــذان طلبا عدم  المســـؤوالن  وقال 
الكشـــف عن هويتهمـــا، في حديث 
الخارجيـــة  إن  "رويتـــرز"،  لوكالـــة 
األمريكية أبلـــغ الكونغرس، األربعاء، 
أن مكتب الميزانية في البيت األبيض 
ومجلـــس األمـــن القومي قـــررا هذه 
المساعدات العســـكرية للبنان، التي 
كانـــت تهدف إلى تعزيـــز األمن في 

البالد.
المســـؤوالن ســـبب هذا  ولم يوضح 
القرار، فيما أفاد أحدهما بأن الخارجية 
األمريكية لم توضح سبب هذا اإلجراء 

للكونغرس.
لكـــن هذا التطور يأتـــي بعد أن قدم 
رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، 
يوم 29 أكتوبر، اســـتقالته للرئيس 
اللبناني، ميشـــال عون، بعد "الوصول 
إلـــى طريق مســـدود" في تســـوية 

األوضـــاع داخـــل البالد علـــى خلفية 
مظاهرات واســـعة تعـــم لبنان منذ 
17 أكتوبـــر الحالي ضد السياســـات 

االقتصادية للسلطات.
وقال الحريري إن قرار اســـتقالته جاء 
اســـتجابة لمطالب المحتجين الذين 
تظاهروا في مناطق متفرقة من لبنان، 
مطالبيـــن باســـتقالة الحكومة وحل 

البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة وإلغاء 
نظام المحاصصة الطائفية.

كمـــا تـــم اتخاذ قـــرار تجميـــد هذه 
المســـاعدات وســـط تقارير إعالمية 
مســـؤولين  بعـــث  عـــن  تحدثـــت 
إسرائيليين رسالة إلى أطراف دولية 
بشـــأن احتجاجـــات لبنان، تشـــترط 
معالجة مســـألة صواريخ "حزب الله" 

الدقيقة، قبل تقديم أي مساعدة.
ولفتت الرســـالة، التي تم نقلها بعد 
استقالة الحريري، إلى أن "أي مساعدة 
في اســـتقرار الوضع السياســـي في 
لبنان، علـــى ضوء االحتجاجات هناك، 
يجب أن تقدم شريطة أن تتم معالجة 
قضية الصواريـــخ اإليرانية الدقيقة، 

إليران وحزب الله في البالد.

أمريكا تحجب مساعدات بـ105 ماليين دوالر عن لبنان

الخرطوم/ االستقالل: 
قال وزير المالية الســـوداني، إبراهيم البدوي، الخميس، إن الخرطوم اتفقت مع 
البنك الدولي وصنـــدوق النقد الدولي والبنك األفريقـــي للتنمية على خريطة 

طريق »إلعادة تأهيل« البالد.
وأضاف أن الخطة تتضمن إصالحـــات هيكلية، لكنه لم يتطرق إلى المزيد من 
التفاصيـــل، وقال إنه في إطار االتفاق فإن الســـودان لن يتعين عليه أن يدفع 

متأخرات الديون لمقرضيه، وقد يتضمن أيضا دعما غير مالي.
وكان البـــدوي يتحدث إلى الصحفييـــن في مطار الخرطوم عقـــب وصوله من 
العاصمة األميركية واشـــنطن، حيث حضر االجتماعات السنوية للبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي، وقال إن مفاوضات مع دائنين آخرين ستبدأ في مارس.

وذكر قائـــال دون أن يذكر تفاصيل »بناء على ذلك ســـيبدأ برنامج إعفاء ديون 
السودان بنهاية 2020«.

وقال البدوي إن »أصدقاء الســـودان« ســـيمولون ميزانية البالد للعام 2020 وإن 
الوزارة قدمت إلى المانحين طلبات لتمويل 20 مشـــروعا، ولم يحدد هوية أولئك 
المانحين. وأوضح أن اجتماعا »ألصدقاء الســـودان« ســـيعقد في الخرطوم في 

أوائل ديسمبر، وأن اجتماعا آخر للمانحين سيعقد في أبريل.
وتعمل الحكومة االنتقالية الجديدة في السودان، التي تشكلت في إطار اتفاق 
مدته 3 ســـنوات توصل إليه القادة العسكريون والمدنيون في أغسطس، لرفع 
الســـودان من القائمة األميركية للـــدول الراعية لإلرهاب وهو ما قد يفتح الباب 

أمام استثمارات أجنبية.
وقـــال البدوي إن من المتوقع أن يزور رئيـــس الوزراء، عبد الله حمدوك، الواليات 

المتحدة قريبا، لكنه لم يذكر موعدا.

السودان.. »خريطة 
طريق« إلصالح االقتصاد

واشنطن/ االستقالل: 
توقع بنك االســـتثمار األمريكي »سيتي غروب« 
الجمعة، أن ينخفض مؤشر الدوالر األمريكي إلى 
85، حيـــث يرفع االحتياطي الفيدرالي ميزانيته 
العمومية مرة أخرى عن طريق شـــراء المزيد من 

أصول السندات.
رئيـــس مجموعـــة   ، أبابهـــاي  وقـــال محمـــد 
استراتيجيات التجارة في منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ في ســـيتي غروب، لــــ (CNBC) اليوم: 
»آحدث توقعاتنا أن مؤشـــر الدوالر ســـيضعف 
أكثر، وربمـــا يصل إلـــى 85«، دون تحديد مدى 

زمني.
ومؤشر الدوالر هو مقياس لقيمة الدوالر بالنسبة 

لسلة من العمالت، والتي تتكون إلى حد كبير من 
أهم شركاء الواليات المتحدة التجاريين.

وبحلول الساعة ( 09:37 تغ ) هبط مؤشر الدوالر 
0.05 بالمئـــة إلى 97.30 مقابـــل 97.35 أمس 

الخميس .
ويزيد الفيدرالـــي األمريكي ميزانيته العمومية 
عن طريق شـــراء الســـندات وأذون الخزانة لضخ 

السيولة النقدية في األسواق.
وهذا بدوره يجعل عائد السندات - التي تتحرك 
عكسيا مع األســـعار، ينخفض مع ارتفاع أسعار 

السندات.
ويضعف الـــدوالر عادة عندما تنخفض عائدات 

السندات.

وقال أبابهـــاي: إذا انخفض مؤشـــر الدوالر إلى 
85، فقد يرتفع اليورو إلـــى 1.21 مقابل الدوالر، 
و«هذا ... سيكون إيجابيا للغاية ألسهم األسواق 

الناشئة.«
وأعلن الفيدرالي األمريكي في 11 أكتوبر/ تشرين 
األول الماضي، بدء شـــراء أذون خزانة بحوالي 60 
مليار دوالر شـــهريا لضمان »احتياطيات وفيرة« 
في النظام المصرفي، وهو برنامج سيستمر على 

األقل حتى الربع الثاني من 2020 .
واألربعاء الماضي، خفـــض الفيدرالي األمريكي 
أسعار الفائدة على األموال االتحادية بربع نقطة 
مئوية إلى نطاق 1.5 - 1.75 بالمئة، تماشـــيا مع 

التوقعات، للمرة الثالثة خالل 2019.

طوكيو/ االستقالل: 
أظهــــرت بيانات حكومية أمس الجمعة أن معــــدل البطالة في اليابان 
ارتفع إلى 2.4 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2019 ، مقابل 2.2 بالمئة في 

الشهر السابق عليه.
وارتفع معدل البطالة باليابان في ســــبتمبر الماضي للمرة األولى في 6 

أشهر، ما يعكس زيادة في عدد الباحثين عن عمل.
وخالل ســــبتمبر الماضي، ارتفع عدد العاطلين في اليابان بمقدار 130 
ألف شــــخص إلى 1.67 مليــــون عاطل، وفقا لوزارة الشــــؤون الداخلية 

واالتصاالت اليابانية.
وعلى الرغم من الزيادة ، ظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته 
منذ 26 عاًما وسط نقص مزمن في اليد العاملة، حيث تواجه البالد أزمة 
شــــيخوخة سريعة. وفي ســــبتمبر الماضي، بلغ عدد القوة العاملة في 
اليابان رقمًا قياســــيًا 67.68 مليون ، منهم 30.28 مليون امرأة - وهو 

أعلى رقم منذ أن أصبحت البيانات المقارنة متاحة في عام 1953.

»بنك االستثمار األمريكي« يتوقع هبوط مؤشر الدوالر »بشكل كبير« اليابان: ارتفاع معدل البطالة 
إلى 2.4 بالمئة في سبتمبر

السويس/ االستقالل: 
قالت هيئة قناة الســـويس في مصر، الجمعة، إن إيرادات القناة 

بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند 515 مليون دوالر في أكتوبر.
وكانـــت إيرادات قناة الســـويس قد بلغت 5.7 مليـــار دوالر في 

2018، ارتفاعا من 5.3 مليار دوالر في 2017.
وقناة الســـويس أكبر مصـــدر لدخل مصر بالعملة الصعبة، إلى 
جانب الســـياحة وصادرات النفط والغاز وتحويالت العاملين في 

الخارج.
وتعد القناة أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم 

مصادر العملة األجنبية للحكومة المصرية.
 وكانت قناة الســـويس األم افتتحت عـــام 1869، ويبلغ طولها 
نحو 160 كيلومترا، وهي أقصر طريق بحري بين آســـيا وأوروبا، إذ 
تختصر 15 يومًا من زمن الرحلة في المتوســـط. وتدير الحكومة 

القناة عبر هيئة قناة السويس.

مصر.. قناة السويس تحقق 
إيرادات كبيرة في أكتوبر

واشنطن/ االستقالل: 
قالـــت وزارة الخارجيـــة األميركية إنها 
»فرضـــت عقوبات على إيران تشـــمل 
التجارة بأربع مواد تستخدم في البرامج 
العســـكرية أو النووية وتشـــمل قطاع 

اإلنشاءات«.
وأشـــارت الوزارة في بيـــاٍن لها إلى أنه 
»ســـيكون للواليـــات المتحـــدة بهذه 
القرارات ســـلطات إضافية لمنع إيران 
من حيـــازة مواد اســـتراتيجية لحرس 
الثورة اإليرانية وقطاع اإلنشاءات التابع 
له وبرامجه لالنتشـــار النووي«، حسب 

تعبيرها.
وأعلن المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
اإليرانيـــة، عباس موســـوي، عن قيام 
القومـــي  لألمـــن  األعلـــى  المجلـــس 
اإليرانـــي بإعـــداد الترتيبـــات الالزمة 
باالتفـــاق  لتقليص إيران التزاماتهـــا 

النووي.
تصريحــــات  فــــي  وقال موســــوي، 

 بالده اتخذت قرارات 
ّ

صحفية،الخميس،  إن
تعمل على وضع اللمسات األخيرة عليها، 
 »الخيار الدبلوماسي مفتوح، 

ّ
مشيًرا إلى أن

وهناك إجراءات وتحركات أوروبية في هذا 
المجال، سيما من فرنسا، التي تحاول اتخاذ 

إجراء في سياق الوفاء بالتزاماتها«.
باتخـــاذ طهران  وهّدد موســـوي 
الخطوة الرابعـــة لخفض التزامها 
النووي، إذا استمرت الظروف على 
هذا المنـــوال، بدون تحقق نتائج 

ملموسة للمساعي المبذولة. وقال 
»إن اللجنة التي تم تشكيلها في 
المجلـــس األعلى لألمـــن القومي 
على الخطـــوة  بالفعـــل  تعمـــل 

الرابعة«.

الخارجية األميركية تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران
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أنقرة/ االستقالل: 
بـــدأت القـــوات التركية والروســـية 
الجمعة تسيير دوريات مشتركة في 
اتفاق  شمال شرق ســـوريا، بموجب 
وضع حدا للعملية العســـكرية التي 
شنتها أنقرة على المقاتلين األكراد 
في المنطقة، بحســـب مراسل وكالة 

فرانس برس.
وبدأت الدوريات فـــي قرية بمنطقة 
الدرباسية، وفق ما أفاد المراسل من 
الجانـــب التركي في الحـــدود حيث 
اصطحبت القوات التركية صحافيين 

لتغطية الحدث.
وتوجه الجنود في حوالى عشر آليات 
عسكرية تركية وروســـية إلى شرق 
الدرباسية لتسيير دورية في شريط 
يمتد على طول عشرات الكيلومترات، 

بحسب مصادر عسكرية تركية.
إليه  وبموجب اتفـــاق تـــم التوصل 
التركي رجب طيب  الرئيســـين  بين 
إردوغان والروســـي فالديمير بوتين 
األول/أكتوبر في  فـــي 22 تشـــرين 
سوتشـــي بروســـيا عقـــب العملية 
العسكرية التركية في سوريا، أعطي 
المقاتلـــون األكـــراد االنســـحاب من 

األراضي الواقعة على طول الحدود.
وأكـــدت وزارة الدفـــاع التركيـــة في 
بيان أن "الدوريات التركية الروســـية 
المشـــتركة األولى مـــع وحدات برية 

وجوية جارية في شمال شرق سوريا 
طبقا التفاق سوتشي".

وتعتزم تركيا إقامـــة "منطقة آمنة" 
بعمـــق 30 كلم على طـــول حدودها 
تفصل أراضيها عن مقاتلي وحدات 
حمايـــة الشـــعب الكرديـــة التـــي 
تعتبرهـــا "إرهابية" غير أنها تحظى 
بدعم الغرب لتصدرهـــا القتال ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
من جانبه أكد الجيش الروسي أيضا 

بدء تسيير الدوريات.
وأوضح الجيش الروسي في بيان أن 
"الدوريـــة تضم تســـع آليات مدرعة 
روســـية وتركية وتتولـــى أمن الرتل 

آليـــة بي تـــي آر 82 (آلية عســـكرية 
مدرعة) للجيش الروســـي. والمســـار 

يمتد على أكثر من 110 كلم".
وأتاح االتفاق مع روســـيا واتفاق آخر 
أبرم مـــع الواليات المتحـــدة في 17 
تشـــرين األول/أكتوبر وقف الهجوم 
الـــذي باشـــرته تركيا مـــع فصائل 
ســـورية موالية لها في 9 تشـــرين 
األول/أكتوبر ضـــد المقاتلين األكراد 

في شمال شرق سوريا.
وأعلن وزير الدفاع الروســـي سيرغي 
"انســـحاب  أن  الثالثـــاء  شـــويغو 
الوحـــدات المســـلحة مـــن االراضي 
التي سيقام عليها ممر آمن، اكتمل 

المحـــدد". وعلى اإلثر  الموعـــد  قبل 
أكد إردوغان الخميس أنه ســـيكون 
بإمكان تركيا التثبـــت من ذلك بعد 

تسيير الدوريات المشتركة.
خـــالل هجومها  تركيا من  وتمكنت 
األخير توســـيع رقعـــة وجودها في 
شـــرق الفرات، بعدما كانت تسيطر 
أصال على مناطق في شـــمال سوريا 

اثر هجومين سابقين غرب الفرات.
وكان هدف العمليـــة التركية إقامة 
"منطقة آمنة" بطول 120 كلم وعمق 
30 كلم بين بلدتي تل أبيض ورأس 
العيـــن اللتين طردت منهما وحدات 

حماية الشعب الكردية.

تسيير دوريات تركية روسية مشتركة في شمال شرق سوريا

موسكو/ االستقالل: 
أعلـــن مدير عام »روس أوبورون إكســـبورت«، ألكســـندر ميخييف، 
أمس الجمعة، أن روسيا أنهت عملية إمداد تركيا بمنظومات »إس 
400« الصاروخيـــة قبل الموعد المحـــدد والمتفق عليه مع الطرف 

التركي.
وقـــال مخييف خالل مؤتمـــره الصحفي: »في عـــام 2019 تواصل 
»روس أوبورون إكسبورت« تعزيز صورتها من خالل شريك موثوق 
ديناميكي ومرن وهو على استعداد لممارسة األعمال بكفاءة حتى 

في مواجهة ضغوط قوية من المنافسين األخرين«.
وأضاف قائال: »نتقدم بنجاح كبير بالرغم العوامل الخارجية السيئة 
والمضرة، وهذا يعطينا الدفع والعزم برغم من العقوبات المفروضة 
علينا واســـتطعنا   قبل الموعد المحدد تسليم جميع مكونات نظام 

الدفاع الجوي »إس 400« لتركيا«.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن  أن منظومات »إس 

400« الصاروخية سيتواصل نقلها حتى الربيع المقبل.
وتـــم توقيع اتفاقية توريد »إس400-« إلى تركيا، في كانون األول/
ديســـمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيـــا بموجبها على قرض من 

روسيا لتمويل شراء »اس400-«، جزئيًا.
وتسببت الصفقة بأزمة في العالقات بين تركيا والواليات المتحدة، 
وطالبت واشـــنطن بالتخلي عـــن الصفقة مقابل شـــراء منظومات 
باتريوت األميركية، مهـــددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتالت 
مـــن طـــراز »إف35-« إلى تركيا. ومـــع ذلك، رفضـــت أنقرة تقديم 

تنازالت.

روسيا أنهت عملية 
إمداد تركيا بمنظومة 
»إس 400« الصاروخية

بغداد/ االستقالل: 
كشفت هيئة النزاهة العراقية عن إصدار 
60 أمـــرا بالقبض واالســـتدعاء بحق نواب 
ومســـؤولين محليين، علـــى خلفية تهم 
فســـاد وهدر بالمـــال العـــام، موضحة أن 
أوامر االستدعاء صدرت بحق وزير، وخمسة 

نواب حاليين، ووزيرين سابقين.
في معـــرض حديثها عن حصيلة شـــهر 
أكتوبـــر من أوامـــر االســـتدعاء والقبض، 

الهيئة  فـــي  التحقيقات  كشـــفت دائرة 
إصـــدار أوامر اســـتدعاء بحـــق 38 عضو 
مجلس محافظـــة من األعضـــاء الحاليين 

والسابقين.
وأضافت أنه تم إصدار أمر اســـتدعاء بحق 
محافـــظ واحـــد، واثنيـــن بمنصب رئيس 
مجلس محافظة مـــن الحاليين، فضاًل عن 

ستة مديرين عامين، ووكيل وزير واحد.
وأكـــدت الدائرة إصـــدار أوامر قبض بحق 

محافظ، ورئيس مجلس محافظة حاليين، 
وخمسة مديرين عامين.

وتشهد البالد حراكا شعبيا احتجاجًا على 
غياب الخدمات األساسية، وتفشي البطالة، 
وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول 

لألزمات المعيشية.
السياســـيون  القـــادة  ويســـعى 
لالحتجاجات  حل  إلى  في العراق للتوصل 
المتواصلة المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء 

عادل عبد المهدي.
والخميس قـــال الرئيـــس العراقي برهم 
صالـــح إن رئيـــس الحكومـــة عـــادل عبد 
المهدي مستعد لالستقالة، بشرط اتفاق 
الكتل الرئيسية بالبرلمان على بديل، لكن 
عشـــرات اآلالف من المحتجيـــن قالوا: إن 

استقالته لن تكون كافية.
وتدفـــق محتجون من مختلـــف الطوائف 
ببغداد  التحريـــر  واألعـــراق على ســـاحة 

للتعبيـــر عـــن غضبهم من نخبـــة يرونها 
غارقة في الفســـاد، ومسؤولة عن المعاناة 
اليومية والحرمـــان، وتردي حالة الخدمات 

العامة.
وُقتل أكثر من 250 شخصًا في اشتباكات 
مع قـــوات األمن منذ انـــدالع االحتجاجات 
التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات يشهدها 
العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في 

عام 2003، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

العــراق.. أوامــر بالقبــض علــى مسؤوليــن و نــواب

بيونغ يانغ/ االستقالل: 
ذكرت وكالة األنبـــاء المركزية الكورية الرســـمية صباح أمس 
الجمعة أن كوريا الشـــمالية أجرت اختبارا آخر إلطالق قاذفات 

صواريخ متعددة عمالقة بعد ظهر الخميس.
وقـــال التقرير إن أكاديمية علوم الدفـــاع لكوريا الديمقراطية 
نظمـــت االختبـــار للتحقق من أمـــن نظام اإلطالق المســـتمر 

للقاذفات.
وذكرت تقارير إعالمية كورية جنوبية في وقت سابق أن بيونغ 
يانـــغ أطلقت قذيفتيـــن قصيرتي المدى باتجـــاه البحر قبالة 

ساحلها الشرقي الخميس.
وعبـــر زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون عن ارتياحه إزاء 
تجربة االطـــالق وبعث بالتهنئة للخبراء الذيـــن طوروا النظام، 

وفقا لما ذكرت وكالة األنباء المركزية الكورية.
ودعـــت بيونغ يانغ مـــرار مؤخرا الواليات المتحـــدة إلى تغيير 

نهجها إزاء المحادثات النووية المتوقفة قبل نهاية العام.
ويقول الجيش الكوري الجنوبـــي إن بيونغ يانغ قامت باختبار 

12 قذيفة قصيرة المدى هذا العام.

بيروت/االستقالل: 
اســـتأنفت المصـــارف اللبنانيـــة صباح 
امس الجمعة نشـــاطها بعـــد توقف دام 
التي  أســـبوعين، بســـبب االحتجاجـــات 
شـــهدتها البالد، في حين واصلت قوات 
األمن إعـــادة فتـــح الطرق التـــي قطعها 

المحتجون ليال.
وذكـــرت وكالة رويتـــرز أن مصارف لبنان 
اســـتأنفت عملهـــا للمـــرة األولـــى منذ 
أســـبوعين بعد احتجاجات دفعت رئيس 

الوزراء سعد الحريري إلى االستقالة.
وأشـــارت إلى أن البنوك شـــهدت زحاما 
وواجـــه العمـــالء قيـــودا جديـــدة علـــى 
إلـــى الخارج والســـحب من  التحويـــالت 

حسابات بالدوالر.
وكانـــت جمعيـــة المصارف قـــد أعلنت 
العودة إلى العمـــل امس، رغم ما وصفته 
بعـــدم اســـتتباب األوضاع مؤكـــدة أنها 
ســـتعمد إلى توفيـــر الحاجـــات الملحة 

واألساسية، ومنها دفع الرواتب واألجور.

وكان مراســـل الجزيرة قـــد أفاد بأن أربعة 
محتجيـــن اقتحمـــوا المدخل الرئيســـي 
لمبنـــى جمعية المصارف وســـط بيروت 
واعتصمـــوا فيـــه، تنديـــدا بالسياســـة 

المصرفية في لبنان.
وتســـببت حركة االحتجاج غير المسبوقة 
منذ ســـنوات التي بدأت في 17 أكتوبر/

تشرين األول، بشلل كامل في البالد شمل 
والجامعات  والمـــدارس  المصارف  إغالق 

وقطع طرق رئيسية في جميع المناطق.

كاليفورنيا/ االستقالل: 
أمريكية بوقوع  أفادت وســـائل إعالم 
العديد مـــن الضحايا أمـــس الجمعة، 
جـــراء عمليـــة إطـــالق نار فـــي إحدى 

حفالت الهالوين بمقاطعة أوريندا في 
والية كاليفورنيا.

ونقـــل موقع »اإلندبندنـــت«، عن مدير 
شـــرطة المقاطعة بحسب قناة »روسيا 

اليوم«، قوله إن »قســـم شرطة أوريندا 
يتعامل مع حوادث إطالق نار متعددة، 
والتحقيق جاٍر فـــي عملية اطالق النار 

الجديدة.

 مصارف لبنان تستأنف عملها والجيش يفتح الطرق المقفلة

قتلى بإطالق نار أثناء حفل في كاليفورنيا

بيونغ يانغ تختبر قاذفات 
صواريخ متعددة عمالقة
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غزة/ محمد العقاد:
ُتفتتح منافســــات الجولة العاشــــرة مــــن دوري الدرجة 
الممتازة، اليوم السبت، بلقاءين مهمين، حيث يستقبل 
اتحاد بيــــت حانون فريق الصداقــــة »المدفعجية« على 
ملعب بيت حانــــون، بينما اتحاد الشــــجاعية »المنطار« 

يستضيف شباب رفح »الزعيم« على ملعب اليرموك.
ويدخل اتحاد بيت حانون اللقاء بمعنويات عالية بعدما 
عاد لسكة االنتصارات من بوابة شباب خانيونس وتعادل 
بالنقــــاط مع الصداقة الذي ســــيكون ضيًفا ثقياًل عليه، 
ولكن سيحاول بيت حانون فض الشراكة معه وتحقيق 

الفوز واالرتقاء لمركز متقدم في جدول الترتيب.
كتيبة »الحوانيــــن« بقيادة المخضــــرم محمد العماوي 
يعلم جيًدا المدفعجية ودرس نقاط القوة والضعف في 
الفريق وسيعمل بكل ثقله من أجل خطف الفوز وتدارك 
السقوط من جديد ومواصلة األفراح على جمهور الفريق.
وبنفس الهدف، يدخل الصداقة اللقاء وجل تركيزه على 
تحقيق الفوز رغم صعوبة المهمة، ولكن سيرمي الفريق 
بكل ثقله لكســــب المباراة ومواصلة الظهور بمســــتوى 
مميــــز، والتقدم نحو القمة والتســــلق بشــــكل متدرج، 
ويطفــــئ توهــــج الحوانين من جديد ويفض الشــــراكة 

والمطاردة.
أبناء المدرب عماد هاشــــم يمتلكــــون خبرة كبيرة داخل 
الملعــــب رغم قوة المنافس الســــيما أنهــــم يتعاملون 
مع كل مباراة على حدة، ويحاولون الســــيطرة على الرتم 
وامتصــــاص انتفاضــــة الحوانين في الملعــــب وقوته، 

ويأملون الخروج من ملعبهم بنتيجة إيجابية.
 اقتحام وجناة 

وعلى ملعب اليرموك ســــيدخل الشجاعية اللقاء وصوب 
أعينــــه نحو تحقيــــق الفوز واقتحام القمة والمنافســــة 
ومزاحمة الشــــاطئ وخدمات رفح ســــواء علــــى الوصافة 
والصدارة إذا تعثر أحدهما هذه الجولة، لذلك الشجاعية 
ســــيقاتل وينتفض علــــى »الزعيم« ويحــــاول تحقيق 

االنتصار والوصول إلى النقطة 19 ليتساوى مع المتصدر 
والوصيف »الشــــاطئ« والضغط عليهــــم قبل أن يلعب 

الفريقان مباراتهما.
»أسود الشرق« سيتوحشــــون بكل قوة امام الشباب من 
أجــــل تقديم كل ما لديهم لخطف الفــــوز ويعلمون أن 
الزعيم فريق كبير بالعبيــــه وجمهوره لكن عامل األرض 
والجمهــــور وامتالك المنطار توليفة مميزة من الالعبين 

تكاد أن تكون في صالحهم.
وعلى الجهة األخــــرى، يأمل »الزعيــــم« الخروج من هذه 
المباراة بأقل الخســــائر ويعلم قوة الشجاعية وأن هدفه 
هو التقدم وتحقيق الفوز، لكــــن »الزعيم« فريق مقاتل 
قوي يريد تحقيــــق الفوز أيًضا من أجل الهروب والنجاة 
مــــن المراكز المتأخرة ورفع رصيده إلى 13 نقطة يضمن 

فيها مركزًا مطمئنًا نوًعا ما للجمهور ولو بشكل مؤقت.
»شباب رفح« يريد الخروج من المأزق الذي يؤرق مستقبله، 
وتحقيق الفوز الثاني توالًيا ومواصلة االستنهاض وعدم 
الرجوع إلى ســــجل الهزائم، وتجاوز األزمة التي عصفت 

بالفريق تتطلب من الالعبين القتال من أجل الفوز.
وتســــتكمل منافســــات الجولة، يوم األحد حيث يلتقي 
شــــباب جباليا مع شباب خانيونس على ملعب اليرموك، 
وخدمات الشــــاطئ وهالل غزة على اســــتاد خانيونس 
(عقوبة على األول)، وتختتــــم يوم االثنين بفريق أهلي 
غــــزة واتحاد خانيونس (فلســــطين)، وخدمات رفح وغزة 

الرياضي على ملعب رفح.
فــــي الجولة العاشــــرة من الدرجة األولــــى، يلتقي اليوم 
الســــبت خدمات البريج وخدمات خانيونس على ملعب 
الــــدرة، والزيتــــون واالقصى علــــى اســــتاد خانيونس 
(عقوبة علــــى األول)، ويوم األحد نماء والجالء على ملعب 
بيت حانــــون، خدمات النصيرات وبيــــت حانون األهلي 
علــــى ملعب النصيــــرات، وتختتم يــــوم االثنين التفاح 
والقادســــية على ملعــــب اليرموك، والعطــــاء وخدمات 

المغازي على استاد خانيونس.

الحوانين والصداقة لفض الشراكة و »المنطار« يستضيف »الزعيم« في لقاء ساخن 

 لندن/ االستقالل:
اســــتبعد ســــتيف نيكول، نجــــم ليفربــــول اإلنجليزي 
السابق، إمكانية انتقال محمد صالح العب منتخب مصر 
لصفوف يوفنتــــوس اإليطالي خالل فتــــرة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي يوفنتوس 
اإليطالي أرسل مندوًبا إلى ملعب »أنفيلد« األحد الماضي 
لمتابعة محمد صــــالح نجم ليفربول فــــى مباراته ضد 

توتنهام.
وقالت صحيفة »ذا صــــن«، إن مندوب نادى يوفنتوس 

تواجد في أنفيلد لمتابعة محمــــد صالح نجم ليفربول 
الذي ســــجل هدًفا من ركلة جزاء، ومعه ثالثي توتنهام 
كريســــتيان إيركســــن وهيونــــج ســــون ميــــن وتوبى 
ألدرفيرليــــد تمهيًدا للتفاوض مــــع أنديتهم لضمهم 

خالل الفترة المقبلة.
وأكــــدت »ذا صن« أن يوفنتوس يبحث عن بديل لنجمه 
كريســــتيانو رونالــــدو، ويــــرى أن محمد صالح وســــون 
مرشحان لخالفة البرتغالي الذي وصل إلى سن 34 عاًما.

 »ESPN« وقال ســــتيف نيكول في تصريحات لشــــبكة
العالمية، »أعتقد محمد صالح سيستمر في ليفربول، ال 

أدري ما هي األســــباب الذي تجعلــــه يفكر في االنتقال 
لصفــــوف يوفنتــــوس اإليطالــــي، ال أقلــــل من شــــأن 
يوفنتوس، لكــــن محمد صالح يلعب حاليًا في ليفربول 
الذي تــــوج بلقب دوري ابطال اوروبا الموســــم الماضي، 
ويعد مرشحًا بارزًا لحصد لقب الدوري االنجليزي الممتاز 

هذا الموسم«.
وكان محمد صالح قد دخل دائرة اهتمامات يوفنتوس 
في الموسم الماضي أيًضا حيث ربطته تقارير صحفية 
باالنتقال إلى اليوفي بعد تألقــــه مع ليفربول وقيادته 

للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

نجم ليفربول السابق يستبعد انتقال محمد صالح إلى يوفنتوس

خاميس رودريجيز 
يغيب عن مباراة 

ريال مدريد القادمة
مدريد/ االستقالل:

يدخل ريال مدريد مواجهة جديدة في الدوري اإلسباني أمام 
ريال بيتيس اليوم السبت، وبعد أيام قليلة من االنتصار على 
ليجانيس بخماسية نظيفة ضمن منافسات الدوري اإلسباني.
وغاب عن تدريبات الفريق الملكي كاًل من خاميس رودريجيز 
بسبب والدة ابنه الثاني وسفره إلى كولومبيا، وكذلك جاريث 
بيل الذي عاد من رحلته من لندن وتدرب بشـــكٍل منفرد في 
إطار عملية تعافيه من اإلصابة. ورغم مشاركته في تدريبات 
الفريق المرينجي امس، ولكن من الواضح أن مشـــاركته في 

لقاء الغد ستكون صعبة للغاية نظرًا لعودته المتأخرة.
إضافـــًة إلى ذلك فإن المدير الفني زين الدين زيدان يأمل بإعطاء 
النجـــم البرازيلي الشـــاب رودريجو جوس مزيدًا مـــن الوقت في 
التشكيلة األساسية إلى جانب العب الوسط فيديريكو فالفيردي 
الذي ثبت أقدامـــه مع المرينجي. ومن المنتظـــر أن تكون هناك 
فرصة لعودة النجم الكولومبي للمشاركة مع الريال وذلك في مباراة 

منتصف األسبوع ضد جاالتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

االستقالل/ وكاالت: 
بـــات األرجنتينـــي ماوريســـيو بوكيتينو المديـــر الفني 
لتوتنهـــام هوتســـبير، مطلوًبـــا لدى عمـــالق جديد على 

المستوى األوروبي.
وسبق أن ارتبط اسم بوكيتينو باالنتقال لقيادة مانشستر 

يونايتد وريال مدريد خالل الموسم الماضي.
ووفًقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بايرن ميونخ يريد 
أن يكون ماوريسيو بوكيتينو هو االسم القادم على مقعد 

بدالء البافاري، في حالة االســـتغناء عـــن المدرب الكرواتي 
نيكو كوفاتش هذا الموسم.

ويعيش ماوريســـيو بوكيتينو، بداية مهتزة مع توتنهام 
في الموسم الحالي بالدوري اإلنجليزي الممتاز ودوري أبطال 

أوروبا، لكن النادي أكد تمسكه بالمدرب األرجنتيني.
يذكـــر أن بايرن ميونخ يخســـر صدارة الترتيـــب بالدوري 
األلماني حتى اآلن، لصالح بوروســـيا مونشنجالدباخ بفارق 

نقطة واحدة.

بوكيتينو على رادار عمالق أوروبي جديد
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 بيت لحم/ االستقالل: 
اســـتولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الجمعة، على جرار زراعي 

لمواطن من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد مزارعـــون في البلدة، بأن االحتالل اســـتولى علـــى جرار زراعي 
يعـــود للمواطن إبراهيم عدنان صالح أثناء حراثته ألرضه في منطقة 
خلة الفحم المحاذية لمســـتوطنة »العازر« المقامة عنوة على أراضي 

المواطنين.

غزة، متأثرًا بجراحـــه التي أصيب بها خالل معركة 
العصف المأكول (حرب 2014). 

ونعـــت الكتائب في بيان على موقعها اإللكتروني 
الشـــهيد »بكل آيات اإليمان بقضـــاء الله وقدره، 
وبعـــزة المؤمنيـــن الواثقيـــن بنصر اللـــه وفَرجه، 
وبشـــموخ المجاهديـــن القابضين علـــى جمرتي 
الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب 
محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم 

لله رب العالمين«.
وقالـــت إن العمور استشـــهد متأثرًا بجراحه التي 
أصيب بهـــا خـــالل معركـــة العصـــف المأكول، 
»ليمضي إلى ربه بعد حيـــاٍة مباركٍة حافلٍة بالعطاء 
والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه 
من الشـــهداء األبـــرار األطهار وال نزكـــي على الله 

أحدًا«.
كما اصيب 96 متظاهرا بجـــراح مختلفة جراء قمع 
االحتـــالل آلالف المشـــاركين أمس الجمعـــة في 
الجمعة الـ81 من مســـيرات العودة وكسر الحصار 

بعنوان »يســـقط وعـــد بلفور« بمخيمـــات العودة 
الخمسة شرق قطاع غزة.

وقالـــت وزارة الصحـــة إن حصيلـــة اعتـــداء قوات 
االحتالل على المتظاهرين شرقي قطاع غزة بلغت 

96 إصابة مختلفة منها 57 بالرصاص الحي.
ووصـــل آالف المتظاهريـــن  عصر أمـــس الجمعة 
للمشـــاركة في الجمعة الـ81 من مسيرات العودة 
وكســـر الحصـــار بعنـــوان »يســـقط وعـــد بلفور« 

بمخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة.
وقالـــت الهيئة العليا لمســـيرات العودة وكســـر 
الحصار إن »جمعة يســـقط وعد بلفـــور »يجب أن 
تكون يومًا للتحشيد الوطني والكفاحي المميز في 
جميع أماكن تواجد شـــعبنا في الوطن والشـــتات، 
ويومًا للمسيرات واالعتصامات الحاشدة والغاضبة 
فـــي مدن وعواصم العالم وخاصة أمام الســـفارات 

اإلسرائيلية والبريطانية.
وأضافت أن الجمعة تأتي تأكيدًا على تمســـك 
شـــعبنا بحقه في العودة إلـــى أرضه، ولتوجيه 

وبطالن هذا الوعـــد محملين المســـؤولية عنه 
لبريطانيـــا وكل دول الغرب المنحـــازة للكيان 
والمتآمرة على شـــعبنا، والتي تسببت في نكبة 

الشعب الفلسطيني.
ويشـــارك الفلســـطينيون منذ 30 من آذار/مارس 
2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل 
بين قطاع غـــزة واألراضي الفلســـطينية المحتلة 
عام 1948، للمطالبـــة بعودة الالجئين إلى مدنهم 
وقراهم التي ُهجروا منها في 1948 وكسر الحصار 

عن غزة.
ويقمع جيش االحتالل تلك المســـيرات الســـلمية 
بشـــدة وإجـــرام؛ حيث يطلـــق النار وقنابـــل الغاز 
الســـام والُمدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى 

الستشهاد عشرات المواطنين وإصابة اآلالف.
ومنذ انطالق المســـيرة، استشـــهد 327 مواطًنا؛ 
منهم 15 شـــهيًدا احتجز االحتـــالل جثامينهم، 
وأصاب 31 ألًفـــا آخرين، في قمعـــه المتظاهرين 

واعتداءات أخرى في قطاع غزة.

رام الله/  االستقالل: 
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن عمليات تنفيذ 
مخططات أسرلة الضفة الغربية المحتلة وتهويدها 
وضم أجزاء واسعة منها وفرض القانون االسرائيلي 

عليها بلغ مراحل متقدمة جًدا.
وأضـــاف بيـــان للوزارة أمـــس الجمعـــة أن التغول 
االستيطاني غير المسبوق انتقل إلى مرحلة جديدة 
متقدمة في ابتالع ما تبقى من األرض الفلسطينية 
بالجملة، وتعتبره اســـتغالال بشعا لمرحلة االنحياز 

األمريكي األعمى لالحتالل وسياساته.

وأشـــار إلى أن تلك الخطط تزايـــدت بعدما أقدمت 
ســـلطات االحتالل على مصادرة 3000 دونم جنوب 
بلدة يطا، ضمن ما يسمى بـ«خطة الون«، وبما يؤدي 
إلى فصل شـــرق القدس عن محيطها الفلسطيني 
ومصـــادرة مئات الدونمات في قريـــة يعبد والقرى 

المجاورة لها لتعميق المشروع االستيطاني.
وأشـــار إلى تنفيـــذ عدد كبير من الطرق والســـكك 
الحديديـــة االســـتيطانية الضخمـــة التي تنهش 
بشـــكل نهائي أية فرصة إلقامة دولة فلسطينية 
قابلـــة للحيـــاة وتـــؤدي عملًيـــا إلـــى ربـــط جميع 

المســـتوطنات في الضفة بعضها ببعض وربطها 
بالعمق اإلســـرائيلي بمـــا يؤدي لمحو ما يســـمى 
بالخـــط األخضر وإغراقه بأعـــداد كبيرة من البنايات 

االستيطانية والمستوطنين.
ووصلت عمليات األســـرلة –بحسب البيان-إلى باطن 
األرض الفلســـطينية، بافتتاح مقبرة ضخمة تحت 

األرض على مشارف شرق القدس.
وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع تلك المخططات 
االستعمارية كأمور باتت عادية ومألوفة ال تستدعي 

أية وقفة أو موقف أو حتى إدانة شكلية

»الخارجية«: االستيطان انتقل لمرحلة متقدمة في ابتالع األرض

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشـــفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن إعداد 
وزارة المواصـــالت "اإلســـرائيلية" خططا إلنشـــاء 
شبكة مواصالت عمالقة بالقدس والضفة الغربية 
المحتلتين، في إطار استراتيجيتها فرض السيادة 

"اإلسرائيلية" على األراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة 
امس الجمعة: إنه بعد أربعة أشـــهر من تســـلمه 
مهام منصب وزير المواصالت "اإلسرائيلي"، يعمل 
بتســـالئيل ســـموتريتش، بوتيرة متسارعة على 
فرض السيادة "اإلسرائيلية" في مجال المواصالت 
علـــى الضفة الغربيـــة المحتلـــة كمقدمة لفرض 

سيادة إسرائيل".
وأشـــارت إلى أن ما تســـمى بــــ "اإلدارة المدنية" 
(لالحتالل اإلسرائيلي)، صادقت (األربعاء) نهائيا 
على خطة لمضاعفة "شـــارع األنفـــاق" الذي يربط 

بين القـــدس وبين الكتلة االســـتيطانية "غوش 
عتسيون" (جنوب بيت لحم) بتكلفة تصل إلى نحو 

مليار شيكل (300 مليون دوالر).
وحســـب الصحيفة العبرية؛ من المقـــرر أن يبدأ، 
مطلع األســـبوع الحالي، شق الطريق االلتفافي عن 
مخيم "العروب" لالجئين الفلسطينيين، من "غوش 
عتســـيون" إلى الجنوب بتكلفة تصـــل إلى 800 

مليون شيكل (230 مليون دوالر).
وأوضحت، أنه مع استكمال هذين الشارعين، فإن 
الطريق من القدس إلى مســـتوطنة "كريات أربع" 

ستكون باتجاهين، وكل اتجاه مسلكين.
اليميـــن  مـــن  المقربـــة  الصحيفـــة  وكشـــفت 
"اإلســـرائيلي"، النقاب عن أن ســـموتريتش ومع 
تســـلمه هذا المنصب، أقام مكتبا دائما في مبنى 
وزارة المواصالت "اإلسرائيلية" للمواصالت بالضفة 
الغربية، كما طلب من وزارة األمن إطالع الوزارة على 

كل الجوانب ذات الصلة بالتخطيط والتنفيذ في 
مجال المواصالت بالضفة.

أما العملية الثانية التي بادر إليها ســـموتريتش، 
والتي تعتبر "بعيدة المدى" - بحســـب الصحيفة 
- إدخـــال الضفـــة الغربية المحتلـــة إلى منظومة 
الخطط الهيكلية للمواصالت، بمعنى أنها ستكون 
مشـــمولة في التخطيطات اإلســـرائيلية البعيدة 
المدى في مجـــال المواصالت، وال يتـــم التعامل 
معها بشكل جزئي منفصل كما كان عليه الوضع.

وذكرت أنه في غضون الســـنوات المقبلة سيكون 
تم إنجاز تلك المشاريع، وهي مجرد أولى خطوات 
خطة ســـموتريتش التي يروج لهـــا منذ وصوله 
للوزارة، ويسعى من خاللها ألن تكون مستوطنات 
الضفـــة وخاصـــة الكبرى منهـــا، جزء مـــن "دولة 

إسرائيل".
وبينت الصحيفة العبرية، سعي وزير المواصالت، 

إلـــى ربط مجمع مســـتوطنات "غـــوش عتصيون" 
و"بيتـــار عيليت"، و"إفـــرات"، و"كريـــات أربع" في 
الخليـــل (جنوبا) و"تســـور هداســـا" جنوبي بيت 
لحم (جنوبا)، مع بعضهـــا البعض من خالل جملة 
من المخططات الهادفة لشق طرق بهدف تأمين 

حركة المستوطنين عبرها.
وتضيـــف الصحيفـــة، أنه في إطار ضـــم الضفة 
الغربية إلى خطط المواصالت القطرية اإلسرائيلية، 
بادر ســـموتريتش إلى جعلهمـــا ضمن منظومة 
الفحص واألمان لشركة "نتيفي يسرائيل" ووزارة 
المواصـــالت، حيـــث أقيمت 16 نقطـــة لمعالجة 
مواقـــع تعتبر ذات خطورة، كمـــا تجرى فحوصات 
مهنية للحركة على طرقـــات الضفة، وذلك ضمن 
الفحوصـــات التلقائية للوقوف على مدى النجاعة 

االقتصادية لشق شوارع جديدة.
ويتضـــح بحســـب التقريـــر، أنه قام بقلب ســـلم 

األولويـــات فـــي الـــوزارة، حيث يخصـــص ثلثي 
الميزانية لالســـتثمار فـــي المواصـــالت العامة، 
وثلثها لشـــق الطرقات. وبالنتيجـــة، فإن الضفة 
الغربيـــة ســـتكون مشـــمولة فـــي كافـــة خطط 

المواصالت العامة التي يجري االعداد لها.
وبحسب الصحيفة، فإن الوزير اإلسرائيلي يعمل 
حالًيا على مخططات أخرى تشمل شق طرق أخرى 
وتوســـيع بعض الطرق قرب مستوطنات رام الله 
ونابلس، بمبالغ مالية طائلة تصل إلى أكثر من 15 

مليار شيكل (4.3 مليار دوالر).
وتستغل ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي، تقسيم 
الضفـــة الغربية إلـــى ثالثة مناطـــق، وفق اتفاق 
أوسلو الثاني الموقع عام 1995مع منظمة التحرير 
الفلسطينية، إلحكام السيطرة على 60 في المائة 
من أراضي الضفة الغربية المصنفة "ج"، وتخضع 

لسيطرتها األمنية واإلدارية.

»شبكة المواصالت«.. أولى مخططات االحتالل لضم الضفة

االحتالل يستولي على جرار 
زراعي جنوب بيت لحم

بيروت/ االستقالل: 
 اللبنانيين تمكنوا خالل األســـبوعين 

ّ
قـــال األمين العام لحزب الله حســـن نصر الله إن

الماضيين من تجنب الوقوع في ما كان يخطط له البعض من الذهاب للفوضى.
وأضاف نصر الله  في كلمة له أمس الجمعة«  أن الشتائم خالل األسبوعين الماضيين 

والتعرض للكرامات والتحريض عليها لم تكن عفوية بل موجهة.
 بعض الذين دفعوا باتجاه الشـــتائم كانوا يريدون اســـتدعاء الشـــارع 

ّ
وجزم أن

 الصادقين في التظاهرات ال عالقة 
ّ

اآلخر من أجل االقتتال الداخلي، ولفت إلى أن
لهم بكل هذا الكم من الســـباب والشتائم. األمين العام لحزب الله ذكر أنه »كان 
 الذي منع الذهاب إلى الفوضى هو 

ّ
هناك تعمد لقطع طريق الجنوب«، مضيفًا أن

مستوى الوعي الذي تحلى به الكثير من اللبنانيين وعدم الخضوع للمشاعر. وفي 
 »من يريد من اللبنانيين مواصلـــة العمل االحتجاجي هذا 

ّ
هذا الســـياق، أكد أن

 كل من 
ّ

حقهـــم الطبيعي لكن عليهم تنزيه احتجاجاتهـــم ومنابرهم«. وقال إن
يريد الصدام بين الشـــوارع والقواعد المؤيدة للقوى السياسية يجب مواجهته 

بالصبر مهما كانت الضغوط.

نصر الله: اللبنانيون تجنبوا 
الوقوع في الفوضى المخطط لها

رام الله/ االستقالل: 
أكد عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحرير 
الفلســـطينية رئيس دائرة شـــؤون الالجئين أحمد 
أبو هولي، أمس الجمعة، أن الشـــعب الفلســـطيني 
ســـيبقى رأس الحربة في مواجهة كافة المشـــاريع 
والمؤامـــرات التصفوية وفـــي المقدمة منها صفقة 
القرن األمريكية التي تستهدف الحقوق والثوابت .

وأضاف أبو هولي في بيان صحفي وصل »االستقالل«، 
بمناســـبة الذكـــرى (102) لوعـــد بلفور أن الشـــعب 
الفلســـطيني وقيادته وقـــف في وجـــه المؤامرات 
وأسقط مشـــاريع التوطين والوطن البديل، الفتا إلى 
أن اإلدارة األمريكية تســـعى من خالل صفقة القرن 
استكمال جريمة وعد بلفور من خالل ترسيخ يهودية 

لها  بالقدس عاصمة  »إســـرائيل« واالعتـــراف  دولة 
وإنهاء دور األونروا وتوطين الالجئين الفلسطينيين 
فـــي البلدان المضيفـــة كمدخل لتصفيـــة القضية 
الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني على أرضه .

وأكد أبو هولي على انه إذا مّر وعد بلفور في الماضي 
بســـبب اختـــالل موازين القـــوة لصالح »إســـرائيل« 
الدولة القائمة علـــى االحتالل فلن تمر صفقة القرن 
األمريكيـــة فـــي الحاضـــر مهما بلغـــت التضحيات 
المؤامـــرات والضغوطات على شـــعبنا  واســـتعرت 

الفلسطيني .
ولفـــت إلى أن وعد بلفور ســـيبقى باطـــاًل ألنه صدر 
من جهـــة ال تمتلك األرض وأعطي لمن ال يســـتحق 
والنتهاكـــه الصريـــح لكافـــة األعـــراف والمواثيق 

والقوانين الدولية ولمبادئ حقوق اإلنســـان وتنكره 
لحقوق للشعوب .

وطالب أبو هولي بريطانيا بتصحيح سياســـتها تجاه 
القضية الفلسطينية واالعتذار للشعب الفلسطيني 
على ما طاله من ظلم تاريخي على مدار عشـــرة عقود 
بســـبب وعد بلفور الـــذي أعطت بريطانيـــا بموجبه 
الحـــق لليهود في إقامة وطـــن قومي لهم على أرض 
فلسطين على حساب الوجودي للشعب الفلسطيني 
الـــذي نتاجًا لهـــذا الوعـــد تعرض ألبشـــع عمليات 
التطهيـــر العرقـــي والتهجير القســـري مـــن أرضه 
ودياره إلى منافي الشتات ، لتقام على أنقاض مدنه 
وقراه دولة »إســـرائيل« لتمثل أخر استعمار عسكري 

استيطاني احتاللي في العالم والعصر الحديث .

أبو هولي: الشعب الفلسطيني سيبقى رأس الحربة ووعد بلفور باطل

الدوحة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياســـي لحركة المقاومة االسالمية "حماس"، موسى أبو 
مرزوق، أن االنتخابات حق للشعب الفلسطيني؛ الختيار قياداته، ومن يعبرون 

عنه، مشددا على ضرورة ضمان النزاهة والشفافية والحرية والعدالة.
وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "يجب قبول النتائج 
والعمل وفقها، كما يجب أن تشــــمل االنتخابات القدس والضفة الغربية، 
وقطاع غــــزة"، مؤكدا في الوقت ذاتــــه أن التوافق الوطنــــي ضرورة لنجاح 

االنتخابات.
وأوضح أبو مرزوق، أن حركته جاهزة لكل ذلك، وستعمل ما في وسعها إلنجاح 

االنتخابات.

أبو مرزوق: يجب ضمان النزاهة والشفافية 
باالنتخابات وسنعمل على إنجاحها

�سهيد متاثرًا  ..
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 مواطنون يقطفون الزيتون باأر�سيهم املهددة من االحتالل وامل�ستوطنني يف تل ارميدة باخلليل       ) وفا (

مانيال/ االستقالل: 
أعلنت الشرطة الفلبينية، أمس الجمعة، أن 19 مزارعا قضوا نحبهم في منطقة 
جبلية شمالي البالد، عندما سقطت شاحنتهم المحملة بأكياس من حبوب األرز 

في واد عميق.
وبحســـب ما نقلت وكالة فرانس برس، فقد كان الضحايا عائدين إلى منازلهم 
بعد أن تســـلموا دعمًا حكوميًا من تلك الحبوب، في ساعة متأخرة الخميس، في 
بلدة كونير، عندما فقد السائق السيطرة على الشاحنة، وذلك في مأساة جديدة 
من كوارث الطرق الخطيرة في هذا البلد. وقد يكون الحادث وقع بســـبب تعطل 
المحرك أو المكابح، بينما كانت الشـــاحنة تشق طريقها صعودا، ثم تدهورت 

الشاحنة إلى الخلف لتسقط في واد بعمق 20 مترا.
وقال المســـؤول المحلي في الشـــرطة مانويل كانيباس لوكالة فرانس برس إن 

»الشاحنة سقطت على جزئها الخلفي ثم ُسحق الركاب«.
وأضاف أن 20 شـــخصا آخرين كانوا على متن الشاحنة أصيبوا بجروح، لكنها ال 

تمثل خطرا على حياتهم.
وقال كانيباس إن وزن الحبوب قد يكون فاقم خطورة الحادث، وتســـبب بمقتل 
عدد من الضحايا سحقا. وتتكرر حوادث المرور في الفلبين، بسبب ضعف صيانة 

الحافالت، وعدم تلقي السائقين التدريب الكافي.
وقتل 29 شـــخصا، من بينهم أطفال، في ســـبتمبر الماضـــي، في بلدة تيبولي 
بجنـــوب الفلبين عندما تحطمت شـــاحنة كانت تقل مجموعة من األشـــخاص 

العائدين إلى منازلهم بعد حفل على الشاطئ.

شاحنة أرز »تقتل« 19 
مزارعًا في الفلبين

فاليتا/ االستقالل: 
قال خبراء آثار إنهم اكتشفوا حطام غواصة بريطانية اختفت في ذروة 

الحرب العالمية الثانية في قاع البحر قبالة ساحل مالطا.
وتمركزت الغواصة إيرج مع غواصات أخرى في مالطا، ونفذت عدة مهام 
عندما أمرتها البحرية البريطانية وباقي األســــطول باالنتقال إلى مصر 

بسبب حصار األلمان الشديد للجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط.
وأبحرت إيرج فــــي 27 أبريل عام 1942 وعلى متنها طاقم من 32 فردًا 
و11 عســــكريا وصحفيــــا واحدا، لكنها لم تصل إلى اإلســــكندرية في 
موعدها المقرر في الســــادس من مايو، وظــــل مصيرها مجهوال حتى 

اليوم.
وقال فريق من جامعة مالطا كان قد قضى 20 عاما في مســــح المناطق 
الساحلية للجزيرة إنه بناء على طلب حفيد قائد الغواصة فإنهم أجروا 
هذا الصيف مســــحًا على منطقة انتشــــرت بها بكثافة ألغام ألقتها 

القوات النازية.
وكشــــف تصوير بأجهزة متخصصة عن وجود جسم يشبه الغواصة 
على عمق 130 مترا وعلى بعد نحو 3 كيلومترات تقريبا من الساحل، ثم 

عثرت أجهزة غطس على الغواصة لكن بدون جزء كبير من مقدمتها.
وقال البروفيســــور، تيمي جامبين، رئيس البعثــــة الجامعية ›األضرار 

بمقدمة (الغواصة) تكشف عن انفجار عنيف للغاية‹.
وأضاف لرويترز أنها أصيبت بلغم وهي ال تزال تبحر على ســــطح الماء 

بعد وقت قصير من مغادرتها مالطا تحت جنح الظالم.

نيويورك/ االستقالل: 
أنقذت قطة حياة امرأة في مدينة النسنج، في والية نيويورك األمريكية، من خالل إيقاظها أثناء 

اشتعال حريق في شقتها.
وقالت دانييل شـــيفر: إنها كانت نائمة في شـــقتها عندما قفزت عليها قطتها كيتي، والتي 
كانت قد عثرت عليها قبل خمس سنوات في الشارع واصطحبتها معها إلى المنزل، لتكتشف 

أن ألسنة اللهب انتشرت في الشقة.
وفـــي اليوم التالي عثر رجل اإلطفاء على القطة كيتي في الشـــقة المحترقة، وكانت تعاني من 

حروق متوسطة، حيث قامت صاحبتها باصطحابها إلى مستشفى الحيوانات وعالجها.
ووفقا لوسائل إعالم محلية تســـبب انفجار أسطوانات الغاز في اشتعال حريق ضخم في تسع 

شقق.

بكين/ االستقالل: 
يعاني رجل صيني، يبلغ من العمر 34 
عاما، من مرض نادر يمنعه من الزواج، 
ويجعله يبدو فــــي نظر اآلخرين طفال، 
بعــــد أن تعرض إلصابة في الرأس منذ 

كان في السادسة من عمره.
وبدأت مشكلة تشو شنغكاي، وهو من 
منطقة ريفية وسط الصين، في عمر 6 
سنوات، عندما أصيب في رأسه بحجر 
بينمــــا كان يلعب مع أطفــــال آخرين، 

بحسب موقع »أوديتي سنترال«. 
ويقول والدا تشــــو إنــــه أصيب بحمى 
لمــــدة ثالثة أيــــام متواصلــــة، فلجأوا 

إلى المستشــــفى، وهناك اكتشــــف 
األطباء تجلط الدم فــــي دماغه، وأجروا 

عملية جراحية طارئة إلزالته.
وتعافى الطفل بشــــكل جيد، وبدا أن 
حياتــــه طبيعية لبضع ســــنوات بعد 
ذلك، لكن في ســــن التاسعة الحظت 
عائلته أن تشو ال ينمو مقارنة باألطفال 
اآلخرين في عمــــره. وفــــي الواقع، بدا 
وكأنه لم ينُم على اإلطالق منذ حادثته.

ولجأ والدا تشو إلى مستشفى إقليمي 
إلجــــراء فحص طبي، علــــى أمل معرفة 
ســــبب توقف نمــــوه، وبعد سلســــلة 
مــــن االختبارات قيل لهمــــا: إن الغدة 

النخامية لدى الصبي قد تضررت، مما 
أثر بدوره على نموه البدني.

وبعــــد أكثر من عقدين مــــن الزمن، ما 
زال تشو شنغكاي، البالغ من العمر 34 
عاما، يشبه صبيا صغيرا، وليس لديه 
شــــعر في الوجه، وصوته صوت طفل 

أيضا.
وألن جســــده لم ينضج بالكامل، فهو 
غير قادر على الــــزواج وإنجاب األطفال 

مثل معظم من ترعرع معهم.
وقال تشــــو: »على الرغم من أنني أبلغ 
من العمر 34 عاما، فإن وظائف جسدي 

تعمل كوظائف جسد طفل صغير ».

حالة »نادرة«.. عمره 34 عامًا لكنه يبدو طفال قطة تنقذ حياة صاحبتها 
من حريق هائل بمنزلها

االستقالل/ وكاالت:
بما تصبح الغرز الطبيـــة جزءا من الماضي، في حال 
تم إقرار تقنية طبية تساعد على التئام الجروح في 

خالل ثوان معدودة.
والتقنيـــة الجديدة عبارة عن شـــريط الصق تعمل 
على إغالق الجروح خالل 5 ثـــوان فقط، وفق ما قال 
معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا على موقعه 

اإللكتروني. 
وأوضح علماء فـــي المعهد الذي يتخذ من الواليات 
المتحـــدة مقرا لـــه، إنهم أثبتوا أن هذه األشـــرطة 
نجحـــت خالل التجـــارب التي أجريـــت على الجروح 

الصعبة في أجسام الفئران والخنازير.
وأوضحوا أن الشـــريط ظل ملتصقـــا بقلوب الفئران 
لعـــدة أيام، مؤكديـــن أن األمر يســـتلزم مزيدا من 

االختبارات.
 وأشـــاروا إلى أنهم اســـتلهموا فكرة الشـــريط من 
العناكب التي تســـتخدم المواد اللزجة لإلمســـاك 
بالفريسة، مشيرين إلى أنه يعالج بسهولة األنسجة 

الهشة في الرئة واألمعاء.
وال تقـــف مزايا التقنية الطبيـــة الجديدة على رتق 
الجروح فقط، إذ يمكنهـــا أن تنقذ الحياة عبر وقف 
النزيف الذي قد يعقب عمليات الجراحة في المعدة، 

وقد يفضي أحيانا إلى تعفن الدم.
وقال أحد المشاركين في ابتكار الشريط: إن العالم 
يشـــهد 230 مليون عملية جراحية كبيرة ســـنويا، 
وكثير منها يحتـــاج إلى رتق مكانها بالغرز، وهو ما 
يمكن أن يؤدي إلى إتالف األنســـجة وترك الندوب. 
وأضاف أن الشريط الجديد حل جديد لمسألة التئام 

الجروح، بال ندوب تبقى فترة طويلة من الزمن.
ويأمل العلماء أن تشــــكل التقنية الجديدة بديال 
مناســــبا للغرز التــــي ال تعمل بصــــورة جيدة في 
كل األنســــجة، وتؤدي أحيانا إلى مضاعفات لدى 

المرضى.

دمشق/ االستقالل: 
أقدم شاب لم يتجاوز العشرين من عمره في مدينة 
جبلة بسوريا، على قتل والده بإطالق النار على رأسه 

واتهام شخص مجهول بذلك.
وذكر مصدر محلي في المدينة ، أنه حصلت جريمة 
كان ضحيتها أب والفاعل ابنه الذي ما يزال طالبا في 

الثالث الثانوي.
وذكـــر المصدر أن االبن ذو الـ (17 عاما) حاول إيهام 

الشرطة، بأن شـــخصا مجهوال قتل والده ( 55 عاما) 
وأطلق النار على رأســـه من الشـــباك ثم الذ بالفرار، 
إال أنـــه وبالتحقيق تبين أن القاتل هـــو االبن وأداة 

الجريمة عبارة عن بندقية صيد.
حيـــث تم على الفـــور أخذ إفادة االبـــن وبعد توجه 
عناصر الشـــرطة الى مكان الحادثة، تبين أن الطلق 
الناري تم من داخل الغرفة وليس كما زعم االبن من 
الشباك، مســـتندين في ذلك الى وجود آثار دماء و 

›خردق‹ على الجدار الداخلي لهذه الغرفة.
وبعد كشف البصمات ومطابقة األدلة، تبين أن االبن 
هو من أطلق النار على والده بسبب خالفات عائلية، 
وقام بإســـعافه بعد أن تأكد انه مـــات حتى يبعد 

الشبهات عن نفسه.
وذهب الشـــاب بعد قتل والده إلى قسم االسعاف 
في مشفى بانياس وهو يبكي وينادي بأعلى صوته 

باحثًا عن طبيب ينقذه، إال أنه كان قد فارق الحياة.

علماء يكتشفون طريقة جديدة اللتئام الجروح

شاب يطلق النار على والده وبعد التأكد من موته يسعفه

العثور على غواصة مفقودة 
منذ الحرب العالمية الثانية


