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القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء السبت، صحفيا، 
وقمعت المشاركين في وقفة تضامنية مع األسرى المضربين 

عن الطعام، في مدينة القدس المحتلة.
وقال مراس���لنا إن ق���وات االحتالل هاجمت المش���اركين في 
الوقفة التضامنية التي نظمها نشطاء مقدسيون، في شارع 
صالح الدين بالق���دس المحتلة، واعت���دت عليهم واعتقلت 

مدير مؤسسة إيليا لإلعالم الصحفي احمد الصفدي.
وأوضح مسؤول ملف المقدس���ات ولجنة األسرى في القدس 
عوض الساليمة، إن الوقفة تأتي للتأكيد على أن المقدسيين 

يقفون إلى جانب األسرى.
وأضاف أن اجراءات االحتالل لن تثني عزيمة المقدسيين في 
الوقوف إلى جانب األسرى ومطالبة العالم وجميع المؤسسات 

الدولية بالتدخل الفوري والعاجل إلنقاذ حياتهم.

االحتالل يعتقل صحفيًا ويقمع وقفق 
تضامنيق مع األسرى في القدس

خانيونس/ االستقالل:
ش���يعت جماهي���ر غفي���رة ظهر الس���بت جثمان 
الش���هيد الشاب أحمد محمد الش���حري (27 عاما) 
الذي ارتق���ى فجر أمس متأثًرا بج���راح أصيب بها 

خالل قصف إس���رائيلي غرب محافظة خانيونس 
جنوب���ي قطاع غ���زة. وجرى نقل جثمان الش���هيد 
من المستش���فى لمنزل عائلته إللقاء نظرة الوداع 
عليه، ومن ث���م للصالة عليه ومواراته الثرى بمقبرة 

الش���هداء بالمحافظة. وهتف المشيعون بعبارات 
غاضبة تطالب المقاومة بالرد على جرائم االحتالل 

اإلس���رائيلي بح���ق الفلس���طينيين 
وأصيب  مواطن  واستش���هد  العزل. 

ارتقى متأثرا بإصابته في قصف «إسرائيلي»
جماهير غفيرة تشّيع جثمان الشهيد »الشحري« بخانيونس

الشيخ عزام: العدوان »اإلسرائيلي«
 على غزة امتداد لوعد »بلفور« المشـــؤوم

رام الله/ االستقالل:
يواصل أربعة أس���رى فلسطينيين في س���جون االحتالل اإلسرائيلي إضرابهم 
المفتوح عن الطعام، رفضًا العتقالهم اإلداري وس���ط تدهور حالتهم الصحية. 

4 أسرى يواصلون إضرابهم 
عن الطعام بسجون االحتالل

تقرير: موجق إسرائيليق جديدة من 
االستيالء على األراضي بالضفق

غزة/ االستقالل:
أك���د عضو المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين الش���يخ نافذ عزام، يوم أمس، أن ما يجري من عدوان 

»إسرائيلي« غاش���م على غزة، هو امتداد للجريمة وللمأساة التي 
حّلت بالش���عب الفلس���طيني بتش���جيع ودعم 
بريطاني. وأكد الش���يخ عزام أنه بالرغم من حجم 

رام الله/ االستقالل:
كش���ف تقرير المكت���ب الوطني للدف���اع ع���ن األرض ومقاومة 
االس���تيطان، التاب���ع لمنظمة التحري���ر، عن موج���ة جديدة من 

الفصائل تحمل االحتالل 
تبعات عدوانه على قطاع غزة

العدوان األخير على غزة: نتنياهو 
»الفاشل« يحاول تصدير أزماته الداخليق 

غزة / محمد أبو هويدي:
مرة أخرى يحاول العدو اإلس���رائيلي توتير األجواء في قطاع غزة 
من خالل استهدافه المستمر لمسيرات العودة وكسر الحصار 

غزة/ االستقالل:
حملت فصائل المقاومة الفلس����طينية ي����وم أمس، االحتالل 
اإلسرائيلي المسؤلية عن تبعات عدوانه الذي شنه على قطاع 

مدارس القدس تئن من وطأة 
االستهداف اإلسرائيلي

غزة / سماح المبحوح 
 انتش���ار جنود مدججون بالسالح، قنابل صوت وغاز تمأل األرجاء، 
إهانات وشتائم، ضرب واعتقاالت صراخ وبكاء، مشهد بات مألوفا 

م�سرية جماهريية 
للف�سائل يف غزة 

بذكرى وعد بلفور

بريطانيا تتبجح: را�سون 
عن دورنا مب�ساعدة 

»اإ�سرائيل« على الوجود

غزة / االستقالل:
قال مركز »صدى سوشال« إن نس���بة االنتهاكات بحق المحتوى 
الفلس���طيني على مواقع التواصل االجتماعي خالل شهر أكتوبر 

تقرير: تصاعد كبير باالنتهاكات ضد 
المحتوى الفلسطيني بـ »التواصل االجتماعي«

دويك يوؤكد �سرورة 
جتديد �سرعيات 

الرئا�سة واملجل�سني 
الت�سريعي والوطني

الخليل/ االستقالل:
التشريعي  المجلس  رئيس  أكد 
الفلسطيني عزيز دويك أن حركة 
»حماس« لن تتراج���ع قيد أنملة 
عن موقفها من االنتخابات. وقال 

تصريح  في  دويك 
إنه  أم���س،  يوم  له 

تظاهرة بالشيخ جراح 
احتجاجًا على االستيطان
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غزة / االستقالل
أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 

أن تهدي���دات ق���ادة العدو بش���ن حرب على قطاع غزة، ليس���ت 
جديدة على شعبنا وهي ال تزيدنا إال إصرارًا على الثبات ومواصلة 

سرايا القدس: لن نسمح بتثبيت معادالت 
جديدة ونأخذ تهديدات العدو على محمل الجد

لجنق االنتخابات تتوقع إجراء 
االنتخابات التشريعيق بفبراير المقبل
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غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلســـطين الشـــيخ نافذ عزام، يوم أمس، أن ما يجري من 
عدوان "إســـرائيلي" غاشـــم على غزة، هو امتداد للجريمة 
وللمأساة التي حّلت بالشعب الفلسطيني بتشجيع ودعم 

بريطاني.
وأكد الشـــيخ عزام أنه بالرغم من حجم ومستوى ااٍلرهاب 
االســـرائيلي وأدوات القتل والترويع والحصار، إال أن ذلك 
كله فشل في دفع الفلسطينيين نحو التخلي عن أرضهم 
، وها هم اليوم يؤكدون أنهم لم ولن ينســـوا حقهم في 

فلسطين، رغم مرور 102 عاما على وعد بلفور المشئوم.
وأوضح عـــزام في تصريح صحفي، أن الفلســـطينيين ال 
يستســـلمون للواقع الذي أســـس له وعد بلفور، مبينًا أن 
هذا الوعد البريطاني األســـود تسبب في تشريد الشعب 

الفلسطيني وشجع على ارتكاب المجازر الوحشية بحقه.
وأضاف: كان من الواضح أن الروح االستعمارية لم تغادر 
أصحابها الذين أعطوا أرض شـــعب يســـكنها منذ آالف 

الســـنين لشـــعب آخر غريب على المنطقة ودخيل علي 
نسيجها وطبيعتها".

وتابع عزام بالقول: »لقد تســـبب الوعد البريطاني األسود 
في تشـــريد الفلسطينيين وشـــجع على ارتكاب المجازر 
الوحشـــية بحقهم على مدى قرن كامل وفي غياب صارخ 
للضميـــر األوروبي والعالمي، ورغم كل المآســـي والمجازر 
والتهجير، أكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم وحقهم 

ورفضوا االعتراف بوعد بلفور ونتائجه".
وأوضح أن الفلسطينيين في ذكري وعد بلفور لن يتوقفوا 
عـــن الكفاح ولن يخضعوا للضغـــوط والترهيب واالبتزاز، 
وسيقفون بقوة في وجه الحلقة الجديدة المسماة صفقة 
القرن لتصفية قضيتهم المقدســـة، مضيفا: كما أفشل 
جهاد الشعب كل الخطط السابقة سينجح بإذن الله في 

إفشال الخطة الجديدة المعروفة بصفقة القرن".
ووجه عزام التحية ألرواح الشـــهداء الذيـــن كان آخرهم 
شـــهيد الفجر الذي ارتقى في خانيونس بفعل العدوان 
المتصاعد، كما وجه التحية لألسرى والمصابين ، وللشعب 
الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، مطالبا بالضغط على 
بريطانيـــا ألن تقدم اعتذارا واضحا عن مســـؤوليتها في 
المعاناة التي عاشـــتها أجيال متعاقبة بسبب وعد بلفور 

ونتائجه.
يذكـــر، أن طائرات االحتالل شـــنت الليلـــة قبل الماضية 
هجمات صاروخية على عدة مناطـــق في قطاع غزة، أدت 

الستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

الشيخ عزام: العدوان »اإلسرائيلي« على غزة امتداد لوعد »بلفور« المشؤوم

رام الله/ االستقالل:
يواصل أربعة أســـرى فلسطينيين في ســـجون االحتالل اإلسرائيلي إضرابهم 

المفتوح عن الطعام، رفًضا العتقالهم اإلداري وسط تدهور حالتهم الصحية.
وأفاد مركز أســـرى فلسطين للدراســـات، يوم أمس، أن األسرى المضربين هم: 
إســـماعيل أحمد علي (30 عاًما) من قرية أبو ديس شرق القدس المحتلة، حيث 
يواصل إضرابه منذ (103) أيام، ومصعب توفيق الهندي (29 عاًما) من قرية تل 
قضـــاء نابلس وهو مضرب منذ (41) يوًما، وأحمـــد عمر زهران (42 عاًما) مضرب 
منذ (37) حيث تم نقل األخيرين إلى »مستشفى الرملة«، باإلضافة إلى األسيرة 
األردنية هبة أحمد اللبدي (24 عاًما) من األردن، المضربة لليوم (41) على التوالي.
وكانت هيئة شؤون األسرى والمحررين، قالت: إن سلطات االحتالل نقلت األسيرة 
المضربة هبة اللبدي من عزل ســـجن »الجلمة« إلى »عيادة سجن الرملة«، بسبب 
تفاقم حالتها الصحية بشكل ملحوظ. وحّذرت الهيئة في بيان لها من تبعات 
هذه الخطوة ونقل األســـيرة اللبدي لـ«عيادة الرملة« سيئة السمعة والمعاملة، 

خاصة وأن وضعها الّصحّي يسوء يوًما بعد آخر.

4  أسرى يواصلون إضرابهم 
عن الطعام بسجون االحتالل

القدس المحتلة / االستقالل:
أكـــد موقع »واال« اإلخباري العبري، تزايد كبير في حاالت 
اعتداء المســـتوطنين اليهود على الفلسطينيين في 

قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب ما نشـــر موقع »عكا للشؤون اإلسرائيلية« نقاًل 
عـــن الموقع فإنه ووفـــق معطيات الجيش والشـــرطة 
اإلســـرائيلية فقـــد »تـــم تســـجيل وقـــوع 36 حادثة 
اعتداء على الفلســـطينيين وممتلكاتهم خالل أكتوبر 

المنصرم«.
وأشـــار الموقع إلى أنه أصيب خالل الشـــهر المنصرم 
12 فلســـطينًيا تم االعتداء عليهم بشـــكل مباشر من 

قبل مجموعات من المستوطنين المتطرفين يقطنون 
مستوطنة »يتسهار« شمالي الضفة.

وأضاف أن المستوطنين اقتلعوا خالل الشهر الماضي 
37 شـــجرة زيتون، وأعطبوا عجالت 52 ســـيارة، وخطوا 

شعارات عنصرية على جدران 12 منزال بالضفة.
وأوضح أن غالبية الشعارات كانت عبارة عن تهديدات، 
وكلمات عنصرية، تدعو لقتل السكان العرب، وتطالب 

بتهجيرهم بالقوة من مناطق سكناهم.
وأشـــار الى أن هنـــاك تخوفات بالجيش اإلســـرائيلي 
مـــن أن تؤدي هذه األعمـــال المتطرفة بحق الســـكان 
الفلسطينيين، الى موجة عنف جديدة بالضفة الغربية.

نابلس/ االستقالل:
طردت قوات االحتالل »اإلســـرائيلي«، يوم أمس، قاطفي الزيتون 

من أراضيهم بين بورين وحوارة جنوب مدينة نابلس.
ووفق مصادر محلية، فقد طردت قوات االحتالل قاطفي الزيتون 
في األراضي المحاذية لما تعرف بمســـتوطنة » يتســـهار« بين 
بوريـــن وحوارة، مشـــيرة إلى أنهم هـــددوا المزارعيـــن بإحضار 

المستوطنين الى المكان في حال لم يغادروا المكان.
الجديـــر بالذكـــر أن قـــوات االحتـــالل ومســـتوطنيه يواصلون 
اســـتهداف قاطفـــي الزيتون في عـــدة قرى بالضفـــة الغربية، 
وشـــهدت قرى جنوب نابلس اعتداءات متكررة من قبل قطعان 

المستوطنين، خالل الموسم الحالي لقطف الزيتون.

كما ســـجلت قرية بوريـــن أكثر االعتداءات التـــي وصلت إلى 12 
اعتداء في اآلونة األخيرة، من استهداف للمزارعين، وسرقة وحرق 
األشجار، في حين سجلت قريوت جنوبا ما يقارب 10 اعتداءات من 

هجوم ومنع المواطنين من قطف ثمار الزيتون.
ووفق المكتـــب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االســـتيطان 
التابع لمنظمة التحرير، فقد تحولت القرى الفلسطينية في موسم 
قطف الزيتون إلى ســـاحة مواجهة ساخنة أكثر بين المواطنين 

والمستوطنين.
ويشير المكتب الوطني إلى أن قوات االحتالل ال تسمح للمواطنين 
بالدخول إلى أكثر من 3500 دونم في محافظة نابلس، إال بتنسيق 

مسبق لعدة أيام خالل السنة

قوات االحتالل تطرد قاطفي 
الزيتون في نابلس من أراضيهم

موقع عبري: تزايد اعتداءات 
المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة

رام الله/ االستقالل:
كشـــف تقريـــر المكتب الوطنـــي للدفاع عن 
األرض ومقاومـــة االســـتيطان، التابع لمنظمة 
التحريـــر، عن موجـــة جديدة من االســـتيالء 
علـــى األراضي الفلســـطينية، بهدف التوغل 
االستيطاني اإلسرائيلي بوتيرة متسارعة في 

مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وأوضـــح المكتـــب فـــي تقريره األســـبوعي، 
الصادر الســـبت، أن مخططات حكومة اليمين 
المتطـــرف في الكيـــان اإلســـرائيلي ُتقوض 
إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع 
الفلسطيني واإلسرائيلي، من خالل االستيالء 
على أراٍض خاصة وعامـــة، تعود لخزينة دولة 

فلسطين.
وأشار إلى أن سلطات االحتالل صادقت عشية 
ما يسمى »عيد العرش« اليهودي، في العاشر 
من تشـــرين األول/ أكتوبر الماضي، على بناء 
2342 وحدة اســـتيطانية جديدة في الضفة، 
لترتفع بذلك عـــدد الوحدات إلى 8337 وحدة 
جديدة منذ مطلع العام الجاري، بزيادة تقارب 

50% مقارنة بعام 2018.
وبين أن هذه السياســـة ليست بجديدة على 

كل حال، فقـــد رفعت ســـلطات االحتالل من 
وتيرة االســـتيطان في األراضي الفلسطينية 
المحتلة منذ وصول الرئيس األمريكي دونالد 
ترمب إلى البيت األبيض قبل 3 ســـنوات على 

نحو غير مسبوق.
ولفت التقرير إلى أنه تمت المصادقة على نحو 
7 آالف وحدة اســـتيطانية سنوًيا بضوء أخضر 
من اإلدارة األمريكيـــة، أي ما يقرب من ضعف 
متوســـط الوحدات االستيطانية في السنوات 
الثالث التي ســـبقتها، والتـــي كانت تدور في 
المعدل العام حول 3650 وحدة سكنية سنوًيا.

ومن بين المســـتوطنات التي ينوي االحتالل 
توسيعها حسب المخطط الجديد، مستوطنة 
»براخـــا« المحاذية لمدينة نابلس من الجنوب، 
حيـــث يجري التخطيـــط لبنـــاء 207 وحدات 
اســـتيطانية، ومســـتوطنة »دوليف« المقامة 
على أراضي قرية الجانيـــة ويجري التخطيط 
لبناء 382 وحدة، ومستوطنة »مفؤوت يريحو«، 
سيتم بناء 182 وحدة، وهو عدد كبير، مقارنة 

بحجم هذه المستوطنات الصغيرة.
وذكـــر التقريـــر أنه تمـــت المصادقـــة على 
تسوية األوضاع القانونية للبؤرة االستيطانية 

غيـــر القانونية »بـــروش هبكعا« فـــي األغوار 
الشـــمالية، بعد أن تم تعريفها كمؤسســـة 
تعليمية تتضمن إقامة مئات الطالب وعائالت 

الموظفين.

ال�شتيالء على اآلف الدومنات
ولفـــت التقرير إلـــى إعالن جيـــش االحتالل 
األســـبوع الماضي، عن قرارات باالستيالء على 
مئات الدونمات في جنيـــن وطولكرم، لصالح 

بناء جدار الضم والفصل العنصري.
وعلـــى صعيد آخر، بدأ وزير النقل والمواصالت 
اإلسرائيلي سموتريتش تنفيذ خطته الخاصة 
بشـــق شـــوارع جديدة، وتفعيـــل القطارات 
والمواصالت العامة بشكل منتظم على الطرق 
االســـتيطانية، بهـــدف اإلســـهام في فرض 

السيادة على تلك المناطق.
يذكر أنه خـــالل الفترة بيـــن العامين 2017 
و2018 عقب فوز ترمب باالنتخابات الرئاسية 
األمريكيـــة طرأ تصاعد كبير فـــي وتيرة البناء 
االستيطاني في المدينة المحتلة، حيث تمت 
المصادقة على بناء 1861 وحدة اســـتيطانية 
جديدة، بارتفاع يبلـــغ 58% مقارنة بالعامين 

الماضيين.

القدس المحتلة / االستقالل:
شـــارك فلسطينيون ونشطاء يساريون إســـرائيليون في المظاهرة األسبوعية 
بحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، احتجاًجا على االستيطان اإلسرائيلي 

في الحي.
وقال صالح دياب أحد نشطاء الحي إنه للسنة العاشرة على التوالي ومنذ استيالء 
المســـتوطنين على منزلي عائلتي الغاوي والكرد نقوم بالتظاهر أسبوعًيا ضد 

االحتالل وتهويد القدس واالستيالء على منازلنا.
وأشار إلى أن متضامنين أجانب ونشـــطاء اليسار اإلسرائيلي يتظاهرون معنا، 
الفًتا إلى أهمية هذه التظاهرة، كوننا نســـتقبل شـــخصيات أجنبية مســـاندة 

للقضية الفلسطينية ونطلعهم على المخططات اإلسرائيلية.
من جهته، قال الناشـــط اليســـاري مايكل بيش: »أشـــارك في هذه التظاهرة 
األسبوعية ألنني ضد االحتالل، تواجدنا هنا يشكل رسالة تضامن مع أهالي حي 

الشيخ جراح المستهدف من قبل المستوطنين«.
وأضاف« نحـــاول قدر اإلمكان بإمكانياتنا تغيير الواقـــع في المنطقة، ونحن ال 
نؤمن بالعنف، في بعض األحيان عندما يرفع العلم الفلســـطيني تقوم القوات 

اإلسرائيلية بمصادرته«.
بدورها، قالت ميخال وهي ناشطة من »تل ابيب«: » نريد تحقيق العدالة وتمكين 
الفلسطينيين من العيش هنا بسالم«، مضيفة أنها تتضامن مع نشطاء تعايش 
كل يوم سبت مع أهالي كهوف وخيام جنوب الخليل، حيث يمنعون من الوصول 

إلى أراضيهم من قبل المستوطنين والجيش وهو أمر مخجل ينبغي مقاومته.

تقرير: موجة إسرائيلية جديدة من االستيالء على األراضي بالضفة تظاهرة بالشيخ جراح 
احتجاجًا على االستيطان
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وأعلنـــت وزارة الصحة صبـــاح أمس عن 
استشهاد الشـــاب أحمد محمد الشحري 
(27 عامـــًا) متأثرا بجراحـــه التي أصيب 
بها جراء االســـتهداف االسرائيلي غرب 

خانيونس فجر أمس السبت.
ويأتي ذلك العدوان بعد ســـاعات قليلة 
مـــن ادعـــاء االحتـــال بـــأن 10 صواريخ 
أطلقت من غزة باتجاه مستوطنات "غاف 
غزة" ســـقط إحداها على منـــزل دون أن 

يعلن عن إصابة أحد.
اأزمة كبرية

السياســـي مصطفى  والمحلل  الكاتـــب 
الصواف قال: "إن العـــدوان األخير (فجر 
الســـبت) على قطاع غزة يأتي في سياق 
العدوان المتواصـــل على القطاع بهدف 
توتيـــر األجـــواء مع غزة لخدمـــة أهداف 
االحتال  رئيـــس حكومـــة  وسياســـات 

بنيامين نتنياهو المأزوم.
لــــ  حديثـــه  فـــي  الصـــواف  وأوضـــح 
"االستقال"، أن نتنياهو يشعر بأنه في 
أزمة كبيرة، والتخلص منها ال يأتي  إال من 
خال العدوان على غزة، معتقدًا أنه يخرج 
نفسه من تلك األزمات التي يمر بها بعد 
فشله في تشـــكيل حكومة جديدة بعد 

االنتخابات اإلسرائيلية الثانية.
ونبه المحلـــل السياســـي، المقاومة في 
غزة إلى ضرورة االنتباه واليقظة لتفويت 
الفرصـــة على العـــدو وعدم الســـماح له 

بالعبث بأمن القطاع.
وأشار إلى أن االحتال يحاول دائما ضرب 
قـــوى  ومقـــّدرات المقاومـــة، إلى جانب 
محاوالته المســـتميتة إلشعال الخافات 
الفلســـطينية  الداخلية  الجبهة  وتوتير 
في غزة، مع التأكيد على أن  مشهد وحدة 

الصف الفلسطيني وخاصة بين فصائل 
المقاومـــة الفلســـطينية وعلى رأســـها 
حركتا (حمـــاس والجهاد اإلســـامي) ال 

يروق له ويحاول دوما العبث به.
ولفـــت المحلل السياســـي، إلى أن العدو 
في هـــذه المرحلة ال يخطط لعدوان كبير 
علـــى قطاع غزة ألن األوضاع الداخلية في 
دولة الكيان ال سيما في ظل عدم القدرة 
على تشـــكيل حكومة جديدة تحول دون 

المغامرة بعدوان واسع على القطاع.
املقاومة جاهزة دائمًا

بدوره أكد الكاتب والمختص في الشـــأن 
اإلســـرائيلي عامـــر عامـــر، أن االحتـــال 
يّدعيه  ما  اســـتغال  اإلسرائيلي يحاول 
من إطـــاق الصواريخ على مســـتوطنات 
غاف غزة، لتصعيد األجواء وتوتيرها في 
القطاع المحاصر، وزرع الخاف واالنشقاق 

في الصف الفلسطيني.
فلســـطينية  جهـــة  أي  تعلـــن  ولـــم 
مســـؤوليتها عن إطاق الصواريخ باتجاه 
"ســـديروت" في وقت متأخر من مســـاء 

الجمعة.
وبين عامر لـ "االســـتقال"، أن اإلعام 
إثارة موضوع  اإلسرائيلي توّســـع في 
غـــزة وفتح  مـــن  الصواريـــخ  إطـــاق 
مواجهـــات تلفزيونيـــة وإذاعية حول 
غزة وعـــرض الصور ومقاطـــع الفيديو 
القادمة من سيديروت وعرض مقاطع 
وأصيب  اســـتهدف  الـــذي  للمنـــزل 
بأضرار مادية جســـيمة وبـــدأ اإلعام 
السياســـيين  باســـتضافة  العبـــري 
والمحلليـــن وإلقاء التهـــم جزافًا حول 
علـــى "الجهاد اإلســـامي" وتحميلها 
مسؤولية اطاق الصواريخ من غزة وأن 

حماس ال تعمـــل على وقف الصواريخ 
بصفتها هي المسؤولة عن غزة ويقرأ 
من ذلك محاولة لزرع الفرقة وتشتيت 
الصف الفلسطيني وهي نقطة مهمة 

يركز عليها االحتال.
وأشـــار المختص في الشأن اإلسرائيلي، 
إلـــى أن األمور في غزة لن تتدهور باتجاه 
مواجهة عســـكرية واســـعة، لكن هذا ال 
يمنع من توخى أقصـــى درجات الحيطة 

والحذر ألي اعتداء محتمل.
وأكد عامر على أن المقاومة في غزة، قادرة 
على أن تضرب عمق الكيان اإلســـرائيلي 
في أي لحظة وفي أي مكان، وهي جاهزة 
ومســـتعدة دائمًا وتســـتطيع أن تفّعل 
أدواتهـــا وتجبـــي ثمنًا يجعـــل الجبهة 
الداخليـــة اإلســـرائيلية فـــي حالـــة من 

الجمود الكامل.

غزة/ االستقال:
حملــــت فصائــــل المقاومة الفلســــطينية يــــوم أمس، 
االحتال اإلســــرائيلي المســــؤلية تبعات عدوانه الذي 
شنه على قطاع غزة وأسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 

آخرين.
واستشهد فجر امس الشــــاب أحمد الشحري (27 عاما) 
وأصيــــب مواطنان آخران في القصف الذي اســــتهدف 
مواقع للمقاومة بخانيونس جنوب قطاع غزة، في الوقت 
الذي شــــنت فيه طائرات االحتال سلســــلة غارات على 

مناطق متفرقة من القطاع.
وقالت حركة الجهاد اإلسامي إن "رئيس وزراء االحتال 
يســــعى التغطية علــــى فشــــله وفســــاده، بالتصعيد 
العدواني ضد قطاع غزة، واستهداف المواقع والمنشآت، 
وإيقاع الخســــائر في صفــــوف المدنيين، كما حدث في 
خانيونس، حيــــث أدى القصف والعــــدوان الرتقاء أحد 

المواطنين شهيدا".
وتابعت الحركة في بيان لها تلقت "االســــقال" نسخة 
عنه، "نترحم على الشــــهيد البطل أحمد محمد الشحري، 
الــــذي استشــــهد فجر يوم أمــــس، جراء االســــتهداف 
العدواني الغاشــــم غرب خان يونــــس، ونحمل االحتال 
مســــؤولية هذا التصعيــــد، ونؤكد علــــى أن ما جرى من 
عدوان هو امتداد للمأســــاة التي حّلت بشــــعبنا منذ أن 
أعطت بريطانيا ومعها قوى االستعمار الغربي، تصريحا 
ودعمــــا لليهود الصهاينة باحتال فلســــطين وتهجير 

واضطهاد شعبها وأهلها".
وجددت الجهاد التأكيد على استمرار النضال المشروع 
في وجه االحتال المجرم، مشــــددة على ثبات الشــــعب 
الفلســــطيني ووحدته في التصدي للعدوان ومواجهة 

كل المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيته.
وحيت "جماهير شــــعبنا التي خرجت بعشــــرات اآلالف، 
في الجمعة الـ (81) من مسيرات العودة وكسر الحصار، 
فــــي مشــــهد يعكس مــــدى قــــوة وحيويــــة الجماهير 

الفلســــطينية، وإدراكها حجم التحديــــات التي تواجه 
قضيتها العادلــــة، وإصرارها على الصمود والمضي في 
طريق حماية الثوابت والحقوق والمقدسات وإسقاط كل 

ما يمس القضية الفلسطينية.
ت�شعيد خطري

من جهتــــه، قال الناطق باســــم حركة "حمــــاس" فوزي 
برهــــوم، إن قصف واســــتهداف االحتال اإلســــرائيلي 
مواقع المقاومة وأهلنا في غزة؛ هو اســــتمرار لمسلسل 
العدوان واإلجرام اإلســــرائيلي بحق شــــعبنا ومقاومته 

الباسلة، وتصعيد خطير بحق المدنيين األبرياء.
وحّمــــل برهوم في بيان صحفي، االحتال اإلســــرائيلي 
تبعــــات القصف وتداعياته، معتبــــرًا حجم االعتداءات 

التي طالت العديد من مواقــــع المقاومة يعكس نواياه 
المسبقة بالتدمير والتخريب، وإن قتل األبرياء وتفجير 
األوضــــاع مــــع المقاومة الباســــلة لن يرتــــد إال في وجه 

االحتال.
وأكد أن دماء أبناء شــــعبنا غالية لن يسمح أحد للعدو 
باســــتباحتها والتجرؤ عليها، أو أن تكون غزة ســــاحة 
لتصديــــر أزماته الداخلية. كما نعى الشــــهيد أحمد 
الشــــحري الذي ارتقى جراء هــــذا القصف الهمجي، 
وتمنى الشفاء العاجل والمعافاة للجرحى والمصابين.
وختم قائــــا: "إن كل هــــذه الجرائم لن تكســــر صمود 
شــــعبنا، ولن تثنينا عن المضي قدما  في طريق الجهاد 

والمقاومة دفاعا عن شعبنا ومواجهة العدوان".

"لن ن�شمح بت�شدير الأزمات"
بدورها، حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســــطين 
االحتــــال المســــؤولية الكاملــــة عن تبعــــات تصعيده 

وعدوانه الذي أدى الستشهاد مواطن وإصابة آخرين.
وأدنت الجبهة في بيان لها بشـــدة، "القصف اإلســـرائيلي 
الهمجي واســـتهداف مواقع المقاومـــة واألراضي الزراعية 
وترويع المواطنين اآلمنين في منازلهم فجر اليوم في قطاع 
غزة". وقالت "شـــعبنا وقواه السياســـية لن يسمح لاحتال 
المتعطـــش للجرائم والقتل بخلـــط األوراق وتصدير أزماته 
الداخلية وال سيما قضايا الفساد التي تاحق رئيس حكومة 
االحتال نتنياهو وأزمة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، 
من خال العدوان على شـــعبنا الفلســـطيني الذي يواصل 

نضاله ومقاومته المشروعة بشتى السبل واألشكال".
وأضافــــت أن "دمــــاء الشــــهداء غاليــــة علــــى شــــعبنا 
الفلسطيني، وتضحيات شعبنا التي تسيل على طريق 

الحرية والعودة واالستقال لن تذهب هدرًا".
ودعت الديمقراطية جميع الوســــطاء للتدخل الســــريع 
والعاجل بإلــــزام االحتال بوقف العدوان واســــتهداف 
المدنيين العزل في مســــيرات العودة وكســــر الحصار 
وتطبيق إجراءات تخفيف الحصار اإلسرائيلي على قطاع 

غزة دون تسويف أو مماطلة.
واعتبــــرت أن "صمت المجتمــــع الدولي وغيــــاب الرادع 
الدولي إلى جانب سياسة الكيل بمكيالين التي تديرها 
اإلدارة األميركية تساعد دولة االحتال على التمادي في 

عدوانها وجرائمها على شعبنا".
كما دعت الجبهة الديمقراطية "القيادة الفلســــطينية 
للتقدم بطلب الحماية الدولية لشــــعبنا وقدسنا وأرضنا 
ضد االحتال واالســــتيطان والتهويــــد، وإحالة الجرائم 

اإلسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية".
وجــــددت وفــــق بيانهــــا مطالبتها لألمين العــــام لألمم 
المتحدة غوتيريــــش بتوفير الحماية الدولية لشــــعبنا 

وأرضنا من قمع االحتال وإرهابه المتواصل.

الفصائل تحمل االحتالل تبعات عدوانه على قطاع غزة

أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة مواطنين

العدوان األخير على غزة: نتنياهو »الفاشل« يحاول تصدير أزماته الداخلية 

غزة / حممد اأبو هويدي:
م��رة اأخرى يح��اول الع��دو الإ�شرائيل��ي توتري 
الأج��واء يف قط��اع غزة م��ن خ��الل ا�شتهدافه 
امل�شتمر مل�شريات العودة وك�شر احل�شار واإطالق 
واإ�شابته��م  املتظاهري��ن  عل��ى  املتعم��د  الن��ار 

عملي��ات  اإىل  بالإ�شاف��ة  مبا�ش��رة،  اإ�شاب��ات 
الق�شف ب��ني الفينة والأخ��رى ملواقع املقاومة 
بزع��م الرد على ما يدعيه م��ن اإطالق �شواريخ 
ملناطق »غالف غزة«. فف��ي اأحدث عدوان على 
غ��زة، �شن الطريان احلربي الإ�شرائيلي �شل�شلة 

غ��ارات عل��ى مناط��ق متفرق��ة من قط��اع غزة 
ا�شتهدفت مواقع للمقاومة واأرا�شي زراعية، ما 
اأ�شفر عن ا�شت�شهاد �شاب واإ�شابة اثنني اآخرين 
بخانيون�س جنوب��ي القطاع، عو�ش��ًا عن اإحلاق 

دمار هائل يف الأماكن امل�شتهدفة.
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و أربك اقتحام جنود االحتالل االسرائيلي 
التعليمية، ما  للمدرسة ســـير العملية 
دفـــع لجنة أولياء أمور الطلبة إلى اإلعالن 

عن إضراب مفتوح  في مدارس القرية. 
خطوات تصعيدية 

محمـــد أبو الحمص عضـــو مجلس لجنة 
أوليـــاء أمور الطلبـــة بمدينـــة القدس 
أكـــد أن اإلضراب المفتـــوح في مدارس 
العيســـاوية يأتي بعد اقتحـــام قوات 
االحتالل مدرسة بالقرية واالعتداء على 
الطالب ومديرها وأحد حراسها، الفتا إلى 
أن الحدث كان مفاجئًا للكادر التعليمي 

للطالب وذويهم.
وأوضـــح أبـــو الحمـــص فـــي حديثـــه 
لـ"االســـتقالل "  أن خطـــوة اإلضـــراب 

المفتوح بالمدارس جاءت بعد مشاورات 
بلجنة أوليـــاء األمور؛ لعـــدم توفر بيئة 
تعليميـــة آمنـــة للطالب، مؤكـــدا على 
اتخاذهـــم (لجنة أولياء األمور) مزيدا من 
الخطـــوات التصعيديـــة  للضغط على  
االحتالل االســـرائيلي بعـــدم تكرار ما 

حدث. 
وبّين أنه بداية العام الدراسي الجاري أعلنت 
اللجنة االضراب المفتـــوح بالمدارس بعد 
تكرار االعتقـــاالت واالقتحامات للمدارس، 
فعقدت عدة اجتماعات بيـــن لجان أولياء 
األمور وممثلين عن القرية مع رئيس بلدية 
االحتالل االســـرائيلي ومسؤولين من وزارة 
المعارف االسرائيلية وممثلين عن شرطة 
االحتالل، تم تعليق وإلغاء االضراب بشرط 

عدم اقتحـــام القرية خاصة في ســـاعات 
الصباح وبعد الظهيرة . 

وأشار إلى أن ســـلطات االحتالل ضربت 
االتفاق بعـــرض الحائـــط، رغم تقديم 
لجنة أوليـــاء األمور عدة شـــكاوى حول 
ذلك وجميعها تم تجاهلها من البلدية 

ومسؤولي الشرطة االسرائيلية.
ولفـــت إلـــى أن واقع التعليـــم بمدينة 
القدس المحتلة صعب للغاية، فالطالب 
يتعرضـــون لمضايقات جســـيمة  بدءا 
باالنتشـــار المكثـــف لجنـــود االحتالل 
االســـرائيلي فـــي الشـــوارع المؤديـــة 
(المـــدارس)  واقتحامهـــا  للمـــدارس  
بشكل متكرر، كذلك حمالت االعتقاالت 

المتكررة في صفوف الطلبة. 

حماربة التعليم
المختص بالشأن االسرائيلي عمر جعارة 
اعتبر أن االقتحامـــات واالعتقاالت  كما 
االعتداءات بالضرب على الطالب ومدراء 
المـــدارس بمدينـــة القـــدس المحتلة، 
االحتالل  يتبعهـــا  ممنهجة  أســـاليب 
االســـرائيلي، بهـــدف خلـــق جيل غير 

متعلم وجاهل بقضيته. 
حديثــــه  خــــالل  جعــــارة  وأوضــــح 
لـ"االســــتقالل " أن ممارسات االحتالل 
ضد مــــدارس وطالب القــــدس، تأتي  
الفلسطيني  المنهاج  وتغيير  لشطب 
عنــــه،  بديــــال  االســــرائيلي  وإحــــالل 
وذلــــك ضمــــن المحاوالت المســــتمرة  
لتدشــــين سياسة السطو على الهوية 

الفلســــطينية، بســــلخ الجيل الناشئ 
عــــن تاريخه وتراثه، لضمــــان الوصول 

ألهداف االحتالل التهويدية.
وبّيـــن أن االحتـــالل يســـعى إلى خلق 
الفوضى وبث الخوف والرعب في قلوب 
الفلســـطينيين صغارا كانـــوا أم كبارًا 
بمدينـــة القدس المحتلـــة؛ لحرمانهم 
من الهدوء واألمـــان الذي يبحثون عنه، 
المستوى  لذلك يحاول محاربتهم على 
التعليمـــي واالجتماعـــي واالقتصادي 

وغيرها من مظاهر الحياة . 
وِأشـــار إلـــى أن االحتـــالل يتعامل مع 
الفلسطينيين على أنهم ضيوف بأرض 
فلســـطين واقامتهم مؤقتة، لذلك هم 

يستحقون الطرد واالبادة.

اقتحامات واعتداءات واعتقاالت

مدارس القدس تئن من وطأة االستهداف اإلسرائيلي
غزة / �شماح املبحوح 

 انت�شار جنود مدججني بال�شالح، قنابل �شوت 
وغاز متالأ الأرجاء، اإهانات و�شتائم، �شرب 
واعتقالت �شراخ وبكاء، م�شهد بات ماألوفا 

لطلبة مدار�س القد�س املحتلة، فمع كل �شباح 
تفتح فيه املدار�س اأبوابها اأمامهم تتجدد 

حكايات العتداءات والنتهاكات ال�شرائيلية 
التي اأ�شبحت روتينًا يوميًا يعي�شونه. 

 واعتقلت قوات الحتالل ال�شرائيلي اأم�س 
الطالب �شالح الطويل ) 16 عاما( بال�شف 

احلادي ع�شر »الفرع العلمي« بعد اقتحام 
مدر�شة ذكور العي�شاوية  الثانوية للبنني، 
واعتدت عليه وعلى مدير املدر�شة  طارق 

جالجل واآخرين بال�شرب، بقرية العي�شاوية 
مبدينة القد�س املحتلة.

القاهرة/ االستقالل:
أكدت جامعة الدول العربية مواصلة دعمها وإسنادها 
بكل الســـبل واإلمكانات لنضال الشعب الفلسطيني 
ولقضيته العادلة، وتقديم مختلف متطلبات تعزيز 

صموده وكفاحه البطولي.
وطالبت الجامعة في بيان صادر عن "قطاع فلسطين 
واالراضي العربية المحتلة" بالجامعة السبت، لمناسبة 
الذكـــرى الــــ102 لوعد "بلفـــور" المشـــؤوم، بضرورة 
تحمل المجتمع الدولي مســـؤولياته في وقف معاناة 
الشعب الفلســـطيني، والعمل الجاد إلنهاء االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقالـــت الجامعة: "لقـــد مّكن هذا الوعـــد العصابات 
الصهيونية من ممارســـة أبشـــع جرائـــم التطهير 
العرقـــي والتهجير والقتـــل والتدميـــر، وبرغم مرور 
كل تلك الســـنوات الطويلة ما زالت مأســـاة الشعب 
الفلســـطيني تتجـــدد كل يـــوم، وتتفاقـــم بصورة 
مستمرة جراء ممارسة سلطات االحتالل انتهاكاتها 

اليومية ضد الفلسطينيين". وأشـــارت إلى استمرار 
سلطات االحتالل بعمليات االســـتيطان، والتهجير، 
والقتل، وفرض مخططات التهويد التي تطال مدينة 
القدس وما فيها من مقدســـات إسالمية ومسيحية، 
باإلضافة الى خلق واقع إســـرائيلي جديد على كامل 

األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكـــدت أن هـــذا الوعـــد "وعد مـــن ال يملـــك لمن ال 
يســـتحق"، ســـيبقى جرًحا غائًرا في الذاكرة والوعي 
والضمير العربي واإلنساني لما شكله من تحٍد إلرادة 
المجتمع الدولي وتنّكر لقيم الحرية والعدالة والكرامة 

اإلنسانية.
كما أكـــدت عميـــق اعتزازها بنضـــاالت وتضحيات 
الشعب الفلســـطيني وقيادته، وتقديرها لصموده 
وانجازاته الكبيـــرة في الدفاع عن حقوقه الثابتة غير 
القابلة للتصرف، وتجسيد االعتراف والدعم لحقوقه، 
وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة، وبناء 

دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس.

خليل/ االستقالل:
أكد رئيس المجلس التشـــريعي الفلسطيني عزيز دويك 
أن حركـــة »حماس« لن تتراجع قيـــد أنملة عن موقفها من 

االنتخابات.
وقال دويك في تصريح له يوم أمس، إنه تم إبالغ الســـفير 
القطـــري محمد العمادي خالل لقائـــه بقيادات حماس في 
الضفـــة الغربيـــة أن الحركة مع إجـــراء االنتخابات من أجل 
تجديد الشـــرعيات لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية 

الفلسطينية.
وأوضـــح أنهم أكدوا للعمـــادي أن التجديد يجب أن يكون 
لموقـــع الرئيـــس، والمجلـــس التشـــريعي، باإلضافة إلى 

المجلس الوطني.
وفّند دويك االتهامـــات الموجهة للحركة بعدم موافقتها 
على إجراء االنتخابات، وقال: »نحن مع االنتخابات، وموافقون 
عليها ونريدهـــا، وليس كمـــا يقول البعض بأننـــا أبدينا 

استعدادات ولم نبِد موافقة«.
وشدد على أن هذا االســـتحقاق الدستوري قد طال تجاوزه 

منـــذ أمد بعيد، مردفـــا: »لـــو كان األمر بأيدينا ما اســـتمر 
التشريعي ألكثر من 4 سنوات، ولكن هناك إمالءات دولية 
ومن قبل االحتالل نحن نعرفها، وهناك من يســـتمع لهذه 

اإلمالءات«.
وطالب دويك بإتاحة الفرصة الكاملة للحريات، وعدم القمع 
والمالحقة واالعتقال وقطع رواتب الناس، ســـواء أســـرى أو 
نواب، ألن ذلـــك يدل على نوايا غير صادقـــة تجاه احترام 

النظام السياسي الفلسطيني، والقانون الفلسطيني.
وأضـــاف أننا طرحنا صوتنا باســـتمرار لإلخـــوة في رام الله 
(قيادة السلطة الفلســـطينية وحركة فتح)، من أجل حرية 
عامة للشعب، ثم احترام القانون الفلسطيني، ونبذ سياسة 
اإلقصاء والتفرد واإلمالءات التي يحاول اإلخوة في السلطة 

أن يفرضوها على شعبنا.
وأشار دويك إلى أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يحدد 
خياراته، ويتمسك بحقوقه كاملة غير منقوصة، وأن البيت 
الفلســـطيني بحاجة إلعادة ترميم عبر تجديد الشـــرعيات 

بإرادة فلسطينية خالصة.

الجامعة العربية تؤكد دعمها 
بكل السبل لنضال الفلسطينيين

دويك يؤكد ضرورة تجديد شرعيات 
الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني
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أعلن أنا المواطنة/ غدير ناجي توفيق الهمص....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803878883  يجدهـــا رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى 

أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نائلة عبدالفتاح محمد عيدة...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802631978

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/نهى سعيد علي الصفدي...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
410309702  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/انعام حمدي محارب جندية...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   905204012

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سعدة محمد سعيد عباس...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800309973

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/رائد صالح مصباح الزعيم....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802187906

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
نّظمت فصائل وقوى وطنية وإسالمية في 
قطاع غزة مســــيرة جماهيريــــة يوم أمس، 
بذكــــرى مــــرور 102 عام على "وعــــد بلفور" 

المشؤوم.
وانطلقت المســــيرة مــــن دوار حيــــدر عبد 
الشــــافي صوب مقر األمــــم المتحدة غرب 
مدينــــة غــــزة، وحمــــل المشــــاركون أعالمًا 
فلســــطينية والفتــــات تندد بوعــــد بلفور، 
وأخرى تدعو بريطانيا لالعتراف بخطيئتها 
بحق الماليين من الالجئين الفلسطينيين.

وقال القيــــادي في الجبهــــة الديمقراطية 
لتحرير فلســــطين محمــــود خلف في كلمة 
ممثلة عــــن الفصائل: إنه: "فــــي مثل هذه 
األيــــام كانــــت فلســــطين علــــى موعد مع 
أبشــــع جريمة شــــاهدها التاريخ بوضع بلد 
وأرض شــــعب محتل تحت مجهر العدوان 

االستعماري".
وأوضـــح خلف أن رحلـــة المعاناة الفلســـطينية 
بدأت مع وعد بلفور وال زالـــت متواصلة، مبّيًنا أن 
تداعياته لن تنتهي إال بإزالة مفاعيله السياسية 
والقانونية، وتمكين الشـــعب الفلســـطيني من 

العيش بسالم فوق أرضه المحررة.
ودعا الحكومة البريطانيــــة إلى التراجع عن 
الخطــــأ التاريخــــي الذي ارتكبتــــه، وتحمل 
واألخالقيــــة،  السياســــية  مســــؤولياتها 
وتقديــــم اعتذار رســــمي وعلني للشــــعب 
الفلســــطيني عن كل المآسي التي نتجت 

عن وعد لفور.
كمــــا طالــــب خلــــف بريطانيــــا بتعويض 
الشــــعب الفلســــطيني عن المعانــــاة التي 
تكبدها طيلة قرن من الزمن؛ لتصحيح هذه 
الخطيئة بسياســــة جديــــدة تعيد االعتبار 
للحقــــوق الفلســــطينية، واإلقــــرار بحقوق 

شعبنا ومطالبه العادلة والمشروعة.
ودعــــا لالعتــــراف بكامل حقوق الشــــعب 
الفلســــطيني فــــي مقدمتها حــــق تقرير 
المصير والدولة الفلســــطينية المســــتقلة 
ذات الســــيادة، وعاصمتها القدس وعودة 
الالجئيــــن إلى ديارهم التــــي هجروا منها 

وفقا للقرار األممي 194 لعام 1949.
وأكد خلف أن شعبنا على موعده مع العودة 
إلى أرضه التي هّجر منهــــا، وأن هذا الحق 
ال يمكن أن يســــقط بالتقــــادم، موضحًا أن 
شــــعبنا لن ينســــى بأن كل ما عاشــــه من 
نكبــــات وقتل وتهجير وما يعيشــــه اليوم 

يعود في جذوره إلى وعد بلفور.

واستهجن ما أســــماه "التصريحات الوقحة 
لبعــــض المســــؤولين البريطانييــــن" وهم 
يشعرون بالفخر لمســــاهمتهم في إنشاء 
"إســــرائيل"، معتبًرا ذلك وصمــــة عار على 
جبيــــن ديمقراطية مزيفة وحقوق إنســــان 

منتهكة.
وأضاف: "أي ديمقراطية هذه التي يتغنون 
بها فــــي ظل دعــــم كل صنــــوف اإلرهاب 
الصهيونــــي، وأيــــة حقــــوق إنســــان يتم 
الفلســــطيني  الحديث عنهــــا فيما حقوق 
منتهكة بشــــكل يومي على أيدي مجرمي 

الحرب الصهاينة".
واعتبر خلف أن الرد األفضل على السياسات 

الداعمــــة لالحتــــالل هــــو تعزيــــز وحدتنا 
الوطنية، واتباع سياسة وطنية تراكم على 

اإلنجازات، وتبني كل المنجزات الوطنية.
ودعا لإلسراع في إنهاء االنقسام بما يمكننا 
مــــن التعاطي مــــع العالم بسياســــة تعيد 
االعتبار لمشــــروعنا الوطني، وتســــمح لكل 
تجمعات شعبنا حق المشاركة في العملية 
الوطنية والنضال التحرري بما يتطلب إعادة 

بناء النظام السياسي على أسس وطنية.
وقال: "للتمكن من مواجهــــة صفقة القرن 
وقانون القومية العنصري الصهيوني الذي 
يشــــكل امتــــدادًا لوعد بلفور الذي أســــس 
لبداية المأساة للشــــعب الفلسطيني التي 

لن تنتهي إاّل بإسقاطه".
وأكد خلف أن شــــعبنا ســــيبقى على عهده 
بمواصلــــة النضــــال والمقاومــــة إلزالة كل 
مفاعيل وعــــد بلفور، وما يترتــــب عليه من 

كارثة وجود هذا الكيان الغاصب.
وشــــدد على ضــــرورة أن تعتــــرف بريطانيا 
الالجئيــــن  مالييــــن  بحــــق  بخطيئتهــــا 
الفلســــطينيين نتيجــــة وعد بلفــــور، وهي 
مدعوة لتصحيح هذه الخطيئة الكبرى بحق 

شعبنا الفلسطيني.
وطالــــب خلــــف األمــــم المتحــــدة وعصبة 
األمم التي وافقت علــــى هجرة اليهود إلى 
فلســــطين بضرورة التراجع عن هذا الخطأ، 
والعمــــل علــــى تصحيحه باإلقــــرار بحقوق 

شعبنا الفلسطيني.
وأضاف "حقوق شــــعبنا ال يمكن أن تسقط 
بالتقادم، ولن نسلم بسياسات األمر الواقع، 
وســــيبقى شــــعبنا يقــــاوم المحتــــل حتى 

استعادة كامل حقوقه المشروعة".
وفي ختام المسيرة سّلمت الفصائل والقوى 
الوطنية كتاًبــــا لألمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش يؤكــــد علــــى حقوق 
شعبنا الفلسطيني على أرضه، وأنه يتسّلح 
بالقانون الدولي ومواثيق األمم المتحدة في 

االستمرار بنضاله المشروع ضد المحتل.
ووافق يوم أمس، الثاني من تشرين الثاني/
نوفمبر الذكرى الســــنوية الـــــ 102 لصدور 
وعد "بلفور" المشئوم، الذي منحت بموجبه 
بريطانيــــا الحــــق لليهود فــــي إقامة وطن 
قومي لهم في فلسطين، بناء على المقولة 

المزيفة "أرض بال شعب لشعب بال أرض".
الفلســــطينية  للقضية  المناصرون  ويطلق 
عبــــارة "وعد مــــن ال يملك لمن ال يســــتحق" 

لوصفهم الوعد المشؤوم.

رام الله/ االستقالل:
دافعـــت بريطانيا، عـــن "وعد بلفور"، الصـــادر قبل أكثر 
من قرن، ومّهد الحتالل األراضي الفلســـطينية وقيام ما 
يسمى بـ"دولة إســـرائيل"، قائلة إنها "راضية عن الدور 

الذي قامت به لمساعدة إسرائيل على الوجود".
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفـــي عقدته مندوبة بريطانيا 
الدائمـــة لدى األمـــم المتحدة، الســـفيرة كارين بيرس، 
بالمقر الدائم لألمم المتحدة بنيويورك، بمناســـبة تولي 
بالدها الرئاسة الدورية ألعمال مجلس األمن لمدة شهر 

اعتبارا من الجمعة.
وقالت بيـــرس، للصحفيين، "نحن راضون عن وعد بلفور، 
الذي ساعد على تأسيس دولة إسرائيل ووجودها، لكننا 

نالحـــظ أن جزءا آخر من هـــذا الوعد لم يتـــم تحقيقه، 
وأقصد به قيام الدولة الفلسطينية".

وبدورهـــا طالبـــت الحكومـــة الفلســـطينية بريطانيـــا 
بالمســـارعة بإزالة آثار المظلمة التاريخية المتمثلة في 
وعـــد بلفور المشـــؤوم، عبر تصحيح خطئهـــا التاريخي 
باالعتراف بالدولة الفلســـطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
ودعت الحكومة على لســـان الناطق الرســـمي باســـمها 
إبراهيـــم ملحـــم، لمناســـبة الذكـــرى الــــ102 لوعـــد 
بلفـــور، المجتمع الدولـــي إلى توفير الحماية للشـــعب 
الفلســـطيني الذي مـــا زال يتعرض لمختلف أشـــكال 
العدوان واالستيطان، ونهب الثروات والتطهير العرقي، 

في تنكر فاضح لجميع القـــرارات الدولية التي اعترفت 
بحقوقه السياسية والقانونية، وإقامة دولته على أرضه.
وقال: "تطـــل علينا اليوم ذكرى وعد بلفور الذي شـــكل 
مظلمة تاريخية لشـــعب وقع ضحية لشهوة االستعمار 
والتوســـع والتطهيـــر العرقـــي، والتي ما زالـــت آثارها 
مستمرة بعد نحو قرن من الزمان بعمليات النهب للمزيد 
من األرض، وتقويض القرارات الدولية التي دعت إلقامة 
الدولة الفلســـطينية المســـتقلة بعاصمتهـــا القدس، 

وضمان عودة الالجئين وفق القرار 194."
وأكـــد ملحم ثبات الحكومة على مواقفها وسياســـاتها، 
"وهي أكثر ما تكون عزًما، وأشـــد مضاء حتى نيل الحرية 

واالستقالل".

مسيرة جماهيرية للفصائل في غزة بذكرى وعد بلفور

حكومة رام الله تطالبها باالعتراف بفلسطين
بريطانيا تتبجح: راضون عن دورنا 
القدس المحتلة/ االستقالل:بمساعدة »إسرائيل« على الوجود

دعا عضو كنيســـت يوم أمس، حكومة االحتالل للرد بقوة على 
قطاع غزة، والعودة لسياسة االغتياالت.

ووفقـــًا للقناة 13 العبرية، قال عضو الكنيســـت يائير البيد:« 
يجـــب الرد بقـــوة ودون تردد على إطـــالق الصواريخ من غزة، 
يجب أن يعلم قادة حركتي حماس والجهاد أنهم سيدفعون 
حياتهـــم ثمنا ألي هجوم، يجب أن نرد على مقاومة غزة بقوة، 

وليس بـ حقائب بالدوالر«.
وتابع: »سياســـة التصالح والهدوء التـــي انتهجها نتنياهو 
مفلســـة، وعلى الجيش اإلســـرائيلي توســـيع آليات الرد، بما 

يشمل العودة إلى سياسة االغتياالت«.
تأتي تصريحات البيد صبيحة التصعيد »اإلســـرائيلي« على 
قطاع غزة، أدى الستشـــهاد الشاب أحمد محمد الشحري( 27 

عامًا) بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وإصابة آخرين.

عضو كنيست يدعو الغتيال 
قادة »حماس« و »الجهاد«
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أعلن أنا المواطن/ عزيز محمد احمد صالح...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   406152785

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود فؤاد ابراهيم الغلبان  ....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804480119

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/أحمد عامر عزت ابو زيد....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   409017597

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نجوى محمد سليمان برهم....... /.
عن فقد جواز سفر اردني  يحمل رقم  110269 

فعلى من يجده رجاء أن يسلمه مشكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/أحمد سالمة سليمان ابو موسى....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410952618

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هديل طلعت محمد عصفور....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402936157

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فاطمة العبد حسين ابو فول ....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
801911322  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد عبد القادر محمد ابو عجوة....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804518066

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ايمان محمد رمضان الدرديسي....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410548051

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات 
(410) حـــاالت اعتقـــال لمواطنيـــن 
فلســـطينيين خـــالل تشـــرين أول/ 
أكتوبر من بينهـــم (65) طفاًل قاصًرا، 

و(16) سيدة، بينهن نائبة وجريحة.
وأوضح المركز في بيـــان صحفي، أن 
(11) حالـــة اعتقـــال لمواطنيـــن من 
قطاع غزة، أحدهم التاجر جهاد محمد 
نبهان، تم اعتقالـــه أثناء عودته إلى 
القطـــاع عبر حاجز بيـــت حانون/ إيرز، 

وأطلق سراحه بعد أسبوعين.
بينما جرى اعتقال (10) شبان وأطفال 
خالل اجتيازهم السلك الفاصل شرق 
القطـــاع أحدهم جريـــح أصيب قبل 
اعتقاله نتيجة إطالق النار عليه شرق 

رفح.
وذكر أن قوات االحتالل اعتقلت خالل 

الشـــهر الماضـــي 5 صحافيين و15 
متضامًنـــا أجنبًيا خالل مشـــاركتهم 
فـــي تغطيـــه جرائم االحتـــالل ضد 
المواطنيـــن فـــي األغوار الشـــمالية 
احتجاًجا على إقامة بؤرة اســـتيطانية 

جديدة.
وأشـــار إلى أن حـــاالت االعتقال بحق 
النســـاء وصلت إلى (16) حالة بينهن 
الجريحة ســـهير أحمد إسليمية (38 
عاًمـــا) التي اعتقلت بعـــد إطالق النار 
عليها في ســـاحات الحرم اإلبراهيمي 

في الخليل، وأصابتها بجروح.
فيما أعـــاد االحتالل اعتقـــال النائب 
في المجلس التشـــريعي واألســـيرة 
المحـــررة خالدة جـــرار (54 عاًما) بعد 
اقتحام منزلها في البيرة وتفتيشـــه 
وتحطيـــم محتوياته، ولم يمِض على 
إطالق ســـراحها من آخر اعتقال سوى 

8 شهور فقط.
ورصـــد المركـــز (65) حالـــة اعتقال 
ألطفـــال ال تتجـــاوز أعمارهـــم الـ18 
عاًما، أصغرهـــم الطفل "مهاب نايف 
مصطفـــى (8 ســـنوات) مـــن قريـــة 
المحتلة، وكذلك  بالقدس  العيسوية 
الطفـــل قصـــي ابراهيم الجعـــار (٩ 
سنوات) واعتقل وهو يلهو على دراجة 
هوائية أمـــام منزله في بلدة بيت أمر 

شمال الخليل.
وبيـــن أن محاكم االحتـــالل الصورية 
أصدرت (81) قراًرا إدارًيا، منهم (47) 
قـــراًرا جديًدا للمـــرة األولى غالبيتهم 
أســـرى محررين أعيـــد اعتقالهم مرة 
أخرى وفرض عليهـــم اإلداري، و(34) 
قـــراًرا بتجديـــد الفتـــرات االعتقالية 
ألسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت 

ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

غزة / االستقالل:
قال مركز »صدى سوشال« إن نسبة االنتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل 

االجتماعي خالل شهر أكتوبر في تزايد كبير دون اعتبار ألي خصوصية له.
 وأضاف المركز في تقرير الشـــهري، أن إدارة موقع »فيس بوك« تتربع على عرش مواقع التواصل 
االجتماعي في االنتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني، حيث تم رصد 145 انتهاًكا متنوًعا ومئات 

حاالت الحظر من خاصية البث المباشر للصفحات والنشطاء واالعالميين الفلسطينيين.
وأضاف »تم رصد عدد من الصفحات والحسابات الشخصية المحذوفة مثل: صفحة هنا العبيدية، 
صفحة مادما نت، صفحة يوميات بيت لم، صفحة أخبار تعليم فلســـطين الشـــامل، صفحة عالر 
اليوم، صفحة شبكة رابعة االعالمية، صفحة قناة القدس الفضائية، صفحة حلحول االن، صفحة 

النورس نت«.
ووفق المركز فقد ســـجل 4 انتهاكات على موقع اليوتيوب تويتر وواتساب وهم:  حذف فيديو 
من قناة حذيفة جرار، وانذار لقناة شـــبكة القدس على اليوتيوب، وحذف رقم عمر لبابيدي على 

الواتساب، وحذف منشورات من المركز الفلسطيني لإلعالم على تويتر.
وقال »إنه وبالتعاون مع عدد من النشطاء والصحفيين شكلوا حملة للضغط على ادارة الفيسبوك 
على وسم #  FBblockspalestine«. وتابع »تمكن المركز خالل شهر أكتوبر من استعادة مجموعة 
طالب بيرزيت وصفحة االعالمي غازي مرتجى وصفحة بيت دجن اليوم، ليرتفع مجموع ما استعاده 

المركز إلى ٢5 صفحة منذ انطالقه«.

غزة/ االستقالل:
االحتــــالل  أن  الصحفييــــن  دعــــم  لجنــــة  أكــــدت 
»اإلســــرائيلي« يواصل اعتداءاته بحق الصحفيين 
والمؤسســــات اإلعالميــــة الفلســــطينية، من خالل 
استخدام طرق ووسائل شــــتى لعرقلة نقل الرواية 

الفلسطينية وفضح جرائمه.
وطالبت اللجنــــة، في بيان صحفي لهــــا يوم أمس، 
بالتزامن مع اليوم الدولي إلنهاء االنفالت من العقاب 
على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، المؤسسات 
الدولية بردع االحتالل ومحاسبته على جرائمه بحق 
الصحفيين. وفق القرار الدولي (٢٢٢٢) الذي ينص 

على حماية الصحفيين.
ورصــــدت اللجنة في تقريٍر لها أعدته من بداية عام 
٢01٩ حتى شهر أكتوبر الماضي، حجم انتهاكات 
االحتــــالل بحــــق الصحفيين، وارتكــــب األخير 557 
انتهاًكا، منها ما يقارب اعتقال 70 صحفًيا، في حين 
أجلت ومددت محكمة االحتالل أحكام االعتقال بحق 

٢5 آخرين.
وأكــــدت إن ما يجري من انتهاكات بحق الصحفيين 
الفلســــطينيين صدمة لكل مراقبــــي حالة الحريات 
الصحفية، مشــــددة على أن عــــدم تقديم مرتكبي 
الجرائــــم مــــن جنود االحتــــالل للمحاكمــــة الدولية 
يشجعهم على مواصلة االنتهاكات ضد الصحفيين.

وأدنــــت اللجنة، إقدام قــــوات االحتالل على االعتداء 
على الصحفيين خالل تغطيتهم ألحداث مسيرات 
العودة، ونعتبرها محاولة فاشــــلة لطمس الحقيقة 

ومنع الشــــعب الفلســــطيني عن مطالبته بحقوقه 
الوطنية.

كما جــــددت تأكيدها أن االحتــــالل ال يزال يخالف 
المواثيق والمعاهــــدات الدولية التي تكفل لألفراد 
حرية الرأي والتعبير، وعلى رأســــها اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنســــان، وميثاق رومــــا للمحكمة الجنائية 
الدوليــــة واتفاقية جنيــــف الرابعة، ومــــواد العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعت المؤسسات اإلعالمية والحقوقية الفلسطينية 
أن تعمل بشــــكل موحــــد بآليات محــــددة من أجل 
المطالبة بضرورة معاقبة االحتالل »اإلسرائيلي« على 
انتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتحديد 
اآلليات، ونقل معانــــاة الصحفيين موحدين بصوت 

واحد لكل أنحاء العالم.
وطالبــــت االتحاد الدولــــي للصحفيين ومؤسســــة 
»مراســــلون بال حــــدود ومنظمة اليونســــكو بتوفير 

الحمايــــة للصحفييــــن الفلســــطينيين، ومعاقبة 
االحتالل على جرائمه وتعليق عضويته في االتحاد 

الدولي للصحفيين.
وناشدت لجنة دعم الصحفيين، المنظمات الحقوقية 
واإلعالمية بتفعيل دورها لمحاسبة المعتدين على 
الصحفيين، على ارتفاع وتيرة االنتهاكات في اآلونة 
األخيرة سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي 
بحق الصحفيين، مشيرة إلى أن تغاضي المؤسسات 
الدولية عن اعتداءات االحتالل شجع مرتكبيها على 
االستمرار في اإلجراءات التعسفية ضد اإلعالميين 

ومؤسساتهم.
ودعت الســــلطات الفلســــطينية في غــــزة والضفة 
الغربيــــة لضمان حريــــة عمل الصحفييــــن وعدم 
االعتداء عليهم وتوفيــــر األجواء المالئمة لعملهم 

بحرية .
وحّملت اللجنة، االحتالل المســــؤولية الكاملة جراء 
االعتداء الصحفيين والمؤسسات االعالمية مؤكدًة 
على أن حرية العمل الصحفي مكفول وفق القانون 
الدولي، داعية المؤسسات المعنّية بحقوق اإلنسان 
إلــــى إلزام االحتــــالل باحترام القوانيــــن والمواثيق 

الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير.
ولفتت أن االحتالل ال يزال يعتقل في سجونه (18) 
صحفيــــًا، واصدر بحقهم أحكاما عالية باإلضافة إلى 

االعتقال اإلداري دون توجيه تهمه لهم.
وأوضحت بأن 144 صحفًيا أصيبوا خالل تغطيتهم 

اإلعالمية منُذ بدابة العام، أغلبيتهم من قطاع غزة.

لجنة دعم الصحفيين: االحتالل ينتهك حرية ت557( إعالميًا فلسطينيًا عام 2019

تقرير: تصاعد كبير باالنتهاكات ضد المحتوى 
الفلسطيني بـ »التواصل االجتماعي«

410  حاالت اعتقـال بأكتوبر بينهم 65 طفال
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لم يغب الشـــهيد هاني عابد رحمه الله عن المشهد االعالمي طوال 25 عاما من تاريخ استشهاده في 
الثاني من نوفمبر 1994م, فهو ال زال حاضرا باســـمه وذكره الى يومنـــا هذا, وبفكره المقاوم وثقافته 
االســـالمية وعطائه الكبير, انه يتواجد في مداد اقالمنا, وبين  ثنايا الكلمات, و بين السطور المتراصه, 
وفي فكرنا الثائرة ورسالتنا السامية, كيف ال وهو الذي اخذ على عاتقه حمل الرسالة االعالمية المقاومة, 
واســـس لإلعالم الفلسطيني المقاوم, وكانت له رحمه الله وصايا عشـــر اوصى بها وطالب بالعمل من 
اجلها, وهى وصايا تخص االعالم الفلسطيني الذي كان يرجوه ويعمل على ان يكون حاضرا في الميدان 
بشـــكل دائم وال يغيب بغياب االشخاص, انما يتمدد وينتشر بتمدد الفكرة وانتشارها وااليمان بها, 
فقد اوصى رحمه الله كل صحفي فلسطيني او مراسل او كاتب بأن يعلم انه يحمل امانة الكلمة مصداقا 
َماِء«  َبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السَّ َرٍة َطيِّ َبًة َكَشـــجَ ُه َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ لقوله تعالى » َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب اللَّ
فقال في وصاياه رحمه الله لمن يريد ان يســـلك نهج االعالم المقاوم, وهو طريق صعب وشـــاق ومليء 

بالعقبات وله ثمن باهظ: 
1/  يجب ان يكون االعالم الفلسطيني المقاوم لسان حال المواطن لحل ازماته واالشكاليات التي تعترضه 

فهو الحلقة االضعف لذلك يجب ان ننحاز اليه ونتبنى قضايا » من باب انصر اخاك ظالما او مظلوما«. 
2/  يجب التركيز فقط على جرائم االحتالل وعدم حرف االنظار عنه بإشـــعال قضايا 
خالفية جانبية تستنزف من جهدنا وطاقاتنا ووقتنا بال طائل, فعدونا الرئيسي هو 

االحتالل, ومعركتنا مع االحتالل فقط وليس مع غيره. 
3/ يجب التصدي لمســـيرة التسوية التي يحاولون تسويقها على شعبنا, وكشف 
زيفهـــا وضاللها, فهي تهدف لاللتفاف على حقوقنـــا وثوابتنا, واالحتالل ال يريد 

السالم وال يسعى اليه, والسلطة تعيش وهم التسوية. 
4/ االلتفاف الشــــعبي الجماهيري حول المقاومة, وابقاء هذا الخيار قائما طالما بقى االحتالل فوق ارضنا, 

وخلق حالة تكامل بين المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني تكون رصيدًا لنا في االزمات. 
5/ التصدي لإلعالم الصهيوني الذي يصدر الرواية الكاذبة للعالم, من خالل اختراق كل الحصون والموانع 

للوصول للمعلومة الحقيقية وتوثيقها لكي نقنع العالم بحقيقة وصدق روايتنا, وكذب رواية االحتالل. 
6/ التصدي للفساد أيا كان الطرف الذي يقف خلفه, ومواجهة الفاسدين وفضحهم وتقديمهم للعدالة 
لكي يحاسبوا على فسادهم, فهذا يكسب االعالم بوسائله المختلفة المصداقية ويحقق العدالة للجميع. 
7/ عدم التعاطي مع الشائعات خاصة تلك التي يروج لها االحتالل ونقل المعلومة الموثقة, 
فالشـــائعة ان سادت فقد تحســـم معركة او تكســـر جيشـــا, واالحتالل ال ينفك عن اثارة 

الشائعات, لذلك يجب ان نكون متيقظين دائما. 
8/ يجب عدم التدخل في شــــؤون االخرين الداخلية, فنحن نحترم خصوصية االخرين, 
لكننا ننحاز الى ارادة الشعوب وخياراتها بعيدا عن التدخل في شؤونها الداخلية حتى 

ال ننجر لمعارك هامشية ونحرف بوصلتنا. 
9/ يجب مواكبة االحداث الفلسطينية اوال بأول وتحديد الموقف منها, وعدم ترك المساحة لألخرين لكي 

يوجهوا الرأي العام بالوجهة التي يريدون, وبما ال يخدم مصالح شعبنا.    
10/ يجــــب ان تبقــــى المعركة قائمــــة بيننا وبين االحتالل وعدم االنشــــغال عنها, وذلك بشــــحذ الهمم 
والتحضير الدائم للمعركة القادمة, وتوقع االســــوأ منه تجاه شــــعبنا وقضيتنا, فاالحتالل يقف وراء كل 

مآسينا ومعاناتنا وأالمنا. 
الشهيد هاني عابد صاحب رسالة, ونحن نتوارث وصاياه جيال بعد جيل, فاإلعالم المقاوم ينهض بفضل 
هــــؤالء القادة العظام الذين قدموا دماءهم وارواحهم ثمنا للحرية واالســــتقالل, وســــنبقى اوفياء لهم ما 
حيينا, انها مســــيرة طويلة وممتدة منذ 25 عاما للشــــهيد هاني عابد, لكنها مســــيرة من الحضور لفكره 

ووصاياه ورسالته المجيدة .  

25 عامًا على الحضور

رأي
محطة تاريخية ســــوداء ... ماتت فيها الضمائر 
... واغلقــــت العقول ... وكانت محاولة لشــــطب 
التاريخ .. بل انها محاولة لشطب شعب واقتالعه 
من ارضــــه .... محطة تاريخية ســــوداء لن تقلب 
صفحاتهــــا في ظل ضيــــاع الحقــــوق وامتهان 
الكرامة ... وسلب الحرية ... واضاعة حق طبيعي 
بممارســــة الســــيادة واقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة بعاصمتها القدس .
قرن وعامــــان (102) منذ وعد بلفور األســــود .... 
وعد من ال يملك الى من ال يستحق ... ذكرى وعد 
مشــــؤوم صدر في الثاني مــــن نوفمبر من العام 
1917..... ما بعد اتفاقية التقسيم والتجزئة بين 
والمسمى  والفرنسي  البريطاني  االســــتعمارين 
ســــايكس بيكو في العــــام 1916 .... وبعد حرب 
عالميــــة أولى تــــم دفــــع ثمنها على حســــابنا 

وحقوقنا .
نكرر بكل عام ما قلناه بالذكرى السابقة ....حتى 
وصلنا الــــى الذكرى اليــــوم ....والجديد فيها ....

المزيد مــــن اآلالم والحرمــــان ....األحزان والدموع 
االجتماعية  وتبعاتهــــا  االنســــانية  والكــــوارث 
السياســــية  تبعاتهــــا  كمــــا  واالقتصاديــــة.... 
ومخاطرهــــا علــــى األمــــن والســــلم االقليمــــي 
والحصار  االحتالل  اســــتمرار  والدولي..... وحتى 
والعدوان الذي ال يتوقف ... والجرائم التي تكرر 
بكافــــة المحطات ... والتي تؤكد ان هذا المحتل 
المجرم قد بنى كيانه على محطة سوداء ... لقرار 
اسود ســــيبقى عارا وانتهاكا انســــانيا سياسيا 
وقانونيا يجب معالجته بإرادة سياســــية دولية 
يجب ان ال تقبل ان يســــجل عليها التاريخ انها 
قد ماتت بضمائرها واصابها العمى والضياع ... 
وحتى ال تتكرر تجربة أليمة وســــوداء ألي أمة او 

شعب اخر .
ناشدنا الدول والزعماء ... .ناشدنا أصحاب الفكر 
والرأي .... ناشدنا اإلعالم الحر وأصحاب الضمائر 
والمنادين بحقوق االنسان...فلم يستمعوا الينا 
..... ولــــم تحرك كلماتنــــا ضمائرهم ..... قلوبهم 

واحاسيسهم وال حتى ميزان العدل لديهم .
خطابات .... مقاالت .... مســــيرات ... اعتصامات 
وندوات .... وورشــــات عمل.... .كلها تتحدث عن 
ظلم هــــذا الوعد....وظلم هذه الدولــــة المتجبرة 
المتغطرسة التي اطلقته عبر وزير خارجيتها .... 
ليقلب خارطة المنطقة ....وليبقي على عار التاج 

الملكي البريطاني بتاريخه القديم والحديث.
عار سياســــي أخالقي انساني.... سيبقى يالحق 
المملكــــة المتحــــدة التــــي اعطــــت تعليماتها 
لوزيــــر خارجيتها بلفور ..... بإصــــدار هذا الوعد 
االســــود تخلصا من اليهود فــــي اوروبا والقذف 
بهــــم في احضان بالد العرب ..... وعلى حســــاب 

الفلسطينيين وارضهم وحقهم التاريخي .
الثاني من نوفمبر بالعام 1917 تقدمت بريطانيا 
عبر وزيــــر خارجيتها بلفور بهديــــة مجانية .... 
الصهيونية  والحركة  اليهود  إلرضاء واسترضاء 
بعد مؤتمرهــــم االول بالعــــام 1897... مقابل ما 
جــــرى لهم بعهــــد النازية الهتلرية وما ســــمي 

بالهولوكوست .
لكن أن يدفع الشـــعب الفلسطيني على حساب 
حقوقـــه وارضه وحريتـــه ثمن قـــرارات المؤتمر 
الصهيوني االول.... وما اسفرت عنه نتائج الحرب 
العالمية االولى ..... وما انتجته اتفاقية سايكس 
بيكو.... يســـتحق التوقف كما يســـتحق وقوف 
العالم باســـره ....حتى تصحوا الضمائر ....وحتى 
تستيقظ االنســـانية ....وحتى يرفع علم العدالة 
في ســـماء هذا الكون ....هذا اذا ما كان هناك في 

هذا العالم ما يمكن لنا مناشدته ومخاطبته .
تجديد معالم المعاناة .... ومضمون الحرمان وما 
أزهقت من أرواح وما سالت من دماء .... وما هجر 
من عائالت وما دمر من منــــازل ......ظلم تاريخي 
يتجدد مع كل عام ....لتزداد االمور صعوبة ومحنًا 
...وال زال العالــــم يقف متفرجــــا صامتا .... وعلى 
أكبر تقدير مناشدا ومطالبا..... وليس عازما على 

احقاق الحق واعادته ألصحابه .
المحروميــــن  رســــالة   .... المتجــــددة  رســــالتنا 
المهجرين ...الصابرين المرابطين الثابتين على 
حقهم المتمسكين بحقوقهم المصممين على 
اجتيــــاز طريقهــــم صوب حريتهــــم مهما غلت 

التضحيات .
....مناشــــدتنا نخاطب بها الجميع ....كما ونذكر 
بهــــا الجميع بحقنا برفع قــــرار الظلم عنا ....بقرار 
أممي ملــــزم ولديــــه االليات المحــــددة بضرورة 
االعتــــراف الدولــــي الكامــــل بدولة فلســــطين 
بعاصمتهــــا القــــدس .... وعــــودة المهجريــــن 
لوطنهــــم ورفع كافة أشــــكال الظلــــم .... حيث 
يوجــــد الماليين من المهجرين بمخيمات اللجوء 
والشــــتات .... وجزء منهم تحــــت وطأة االحتالل 

االسرائيلي وجبروته وغطرسته وجرائمه .
الظلــــم التاريخي والمســــتمر والــــذي يتعرض 
له الشــــعب الفلســــطيني ال زال قائما ومستمرا 
ومتصاعــــدا .... وال نجــــد من التحــــرك الدولي ما 
يتناســــب مع مســــاحة هذا الظلــــم .... وال زالت 
بريطانيــــا صاحبة القــــرار االســــود بتاريخها ال 
تعتــــرف بظلمهــــا ...وال تعتــــرف بجريمتها .... 
حتى عبر تصريحــــات مندوبها الجديد بمجلس 
االمن الدولي وال تقر بحقوقنا ودولتنا وعاصمتنا 
القــــدس ...ال زالت بريطانيــــا على موت ضميرها 
..... ونســــيان جريمتها ....وحالة ضياع عدالتها 
.... حتى أنها ال زالت بحالة ضياع انسانيتها لذا 
يجب ان يتم تجريمها ومحاسبتها ومحاكمتها 

على فعلتها .
ان اصحــــاب حقوق االنســــان ...اصحاب العدالة 
والكرامة االنســــانية المطالبيــــن بالديمقراطية 
والعدالة االجتماعية ..... يواجهون المتلســــنين 
من المنافقين الكاذبين الخارجين عن جذورهم 
الخارجين  القانونيــــة  وعدالتهم  االنســــانية.... 
عن الحســــابات السياسية وغير الواعين لمخاطر 
االبقاء على اثني عشر مليون فلسطيني..... وهم 
يعانون ويحرمون ويســــلبون على مرأى ومسمع 
العالــــم باســــره . فمــــاذا تنتظــــرون؟! والى أين 

ستأخذوننا ؟! وماذا أنتم فاعلون ؟!.
هــــل ســــتتحرك ضمائركــــم .... ويكــــون العام 
القادم .... عام الدولة الفلســــطينية المســــتقلة 
بعاصمتهــــا القدس ... وحتى يعيش الشــــعب 
الفلســــطيني بحريته وســــيادته وكرامته على 

ارضه وفي ظل دولته .
نأمل ونعيــــش األمل مع كل عــــام ...فال تخيبوا 
امالنا ...وال تفســــدوا علينا احالمنــــا ....بالعيش 
كباقي الشــــعوب بحرية وســــيادة ودولة ..وكما 
قــــال مفجر ثورتنا ....الشــــهيد القائد ابو عمار ال 
تســــقطوا غصن الزيتون ......تعاطوا مع الموقف 
السياســــي للقيادة الفلســــطينية وعلى راسها 
الرئيس محمــــود عباس .... الذي يســــعى بكل 
قوة لتحريك عملية الســــالم مــــن خالل المؤتمر 
الدولي .... وحتى نصل لتســــوية سياسية وفق 
حل الدولتين .... ليعيش الجميع بأمن وسالم فال 
تضيعوا هذه الفرصــــة الثمينة ...التي يصعب 
تكراراها وحتي نشطب محطات سوداء ... لتاريخ 

طويل .

محطة سوداء... وتاريخ يطول !!
وفيق زنداح

رفع مســـتوى التبشـــير بتهديدات قادمة قد تؤدي الى اشـــتعال حرب 
ليـــس جديدا في الســـلوك اإلســـرائيلي السياســـي واألمنـــي فهو يقع 
ضمن إســـتراتيجية تريـــد الحفاظ على حالة التحفـــز األمني لدى جيش 
االحتالل والجمهور اإلسرائيلي وإبعاده عن االنشغال في أزماته الداخلية 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وفي هذا السياق تأتي تصريحات 
رئيـــس أركان جيـــش االحتالل افيـــف كوخافي بان »الوضـــع هش وقد 
يتدهور إلى حرب علـــى جبهتين«، ويالحظ هنا ان هذه القول يأخذ بعدا 
أكثر جدية لصدوره عن رأس المؤسســـة العســـكرية وليس السياســـية 

ممثلة بنتنياهو.
معـــروف ان نتنياهو وضع مســـألة التهديدات في مقدمـــة اهتماماته 
ودعايتـــه السياســـية وجعل ايـــران التهديد االساســـي ونجح في دفع 
ادارة ترامب لالنســـحاب مـــن االتفاق النـــووي الموقع بيـــن ايران ودول 
5+1 الموقـــع عـــام 2015 اال ان نتنياهـــو حول هذا الموضوع الســـتثمار 
سياسي عشـــية االنتخابات االســـرائيلية العامة األولى والثانية وتفاخر 
بهذا االنجـــاز وعالقته مع الواليات المتحدة وتحـــدث إلى األمم المتحدة 
بخرائط عن مفاعل نووي ايراني وســـرقة األرشـــيف النووي ثم ما اسماه 
مصانع الصواريـــخ الدقيقة في لبنان وربط بين إيران والمقاومة في لبنان 

وفلسطين في توجه يريد لفت نظر اإلسرائيليين الى حرصه على أمنهم 
وما حققه من انجازات عشـــية االنتخابات بعيدا عن التركيز عليه شخصيا 
في انتخابات التاســـع من أيار والسابع عشـــر من أيلول الماضيين ودفع 
قضايا الفساد الثالث ضده إلى أدني سلم االهتمامات وكانت االعتداءات 

التي نفذت في ســـوريا والعراق جزءا من هذا الجهد .
نتنياهـــو كوزيـــر للحرب هو الذي عيـــن افيف كوخافي رئيســـا لألركان 
واســـتخدم االخير في خط دعايته السياسية خالل االنتخابات بمرافقته 
في زيارات الى قواعد عسكرية وعلى حدود قطاع غزة وشمال فلسطين ولم 
يســـتطع كوخافي االبتعاد عن هذا التوظيف لكن مقابلته مع المراسلين 
العسكريين األســـبوع الماضي مع انتهاء االنتخابات ومفاوضات تشكيل 
الحكومة تشـــي ان كوخافي يقرأ الخارطة وفق زاوية أمنية وعسكرية في 

ظل معطيات جديدة.
ما يســـربه المحللون العسكريون في الصحافة يشير الى ان تقديرًا امنيًا 
جديدًا يقول ان ايران سترد على اعتداءات قادمة  تستهدفها في سوريا 
او أي مكان اخر ما يفسر قول كوخافي ان الوضع هش وحساس الى جانب 
ان تلك االعتداءات لم تنجح في تحقيق اهدافها بإبعاد إيران عن ســـوريا 
او افشـــال ما ادعته حول اقامة مصانع صواريخ دقيقة، وتشـــير اوســـاط 

امنية إســـرائيلية الى مخاوف الى مزيد من االعتداءات قد تفضي الى رد 
إيرانـــي يغير قواعد اللعبة بعد قرار إيراني على اعلى مســـتوى اتخذ في 
هذا الصدد ما يوجب حذرأ إســـرائيليًا اكبر بهذا الشـــأن وتخفيض وتيرة 
االعتداءات وما يالحظ أنها توقفت خالل الشـــهر الماضي بشـــكل كامل 
فالتداعيات المترتبة عليها يمكن ان تؤدي الى حرب واسعة في الشمال.

ال يخفى هنا ان المخاوف اإلســـرائيلية األمنية وما تبعها من تســـريبات 
تأتي في ســـياق الحملة الدعائية االســـرائيلية ضد محـــور المقاومة في 
المنطقـــة ومحاولة تجنيد موقـــف عربي ودولي يتبنـــى موقفها اذ اعلن 
نتنياهـــو ان ايـــران نصبت صورايـــخ بعيدة المدى فـــي اليمن يمكن ان 
تضرب أي مكان في فلسطين وتبع ذلك بالحديث عن دعم ايران للمقاومة 
في لبنان وغزة ومحاولتها تجنيد نشـــطاء فـــي الضفة المحتلة وتمركزها 
في ســـوريا والعراق  وجـــاء دخول تل ابيب على خط  المشـــهد الداخلي 
اللبناني وتوزيع رسالة الى المجتمع الدولي بان » أي مساعدة في استقرار 
الوضع السياســـي في لبنان، على ضوء االحتجاجات هناك، يجب أن ُتقّدم 
شريطة أن تتم معالجة قضية الصواريخ اإليرانية الدقيقة، إليران وحزب 

الله في البالد«.
ال يمكـــن فصـــل الحديث اإلســـرائيلي المتواتر عن هشاشـــة الوضع 

واحتماليـــة انـــدالع حرب عن رفع ضغوط على المســـتوى السياســـي 
كي يوافق على ميزانيات اضافية لوزارة الحرب يطالب بها اشـــكنازي 
لمواجهـــة التحديات على جبهة الشـــمال والجنوب بأكثـــر من مليار 
دوالر لتمويـــل مشـــاريع تســـليجية وتدريبية وهي طريقـــة معتادة 
لقادة الجيش الســـتجالب ضغوط على المستوى السياسي وتقليص 
ميزانيات الوزارات الحكومية ونقلها لميزانية الجيش في وقت يعاني 
فيه االقتصاد اإلســـرائيلي من انخفاض النمـــو وارتفاع العجز مع حالة 
الالستقرار سياسي واحتمالية انتخابات ثالثة يضخ لها اموال اضافية 

تصل الى 150 مليون دوالر.
أي كانـــت دواعي رفع ســـقف التهديـــدات الذي يتزامن مـــع مفاوضات 
تشـــكيل الحكومة االســـرائيلية وســـيرها نحـــو طريق مســـدود فإنها 
تحمل رســـائل الجيش بضرورة انهاء حالة الجمود اإلســـرائيلي في هذه 
التهديدات وكان اجتماع كوخافي مع بني غانتس قبل اسبوعين واطالعه 
على الوضع االمني مؤشـــرا على محاولة التأثير غير المباشر على االحزاب 
للدفع نحو تشكيل سريع للحكومة والذي يعطل البحث في طلب الجيش 
زيادة ميزانيـــة الحرب واتخاذ قرارات أمنية بعيدا عن الوضع السياســـي 

غير المستقر.

عامر خليلكوخافي واشتعال الحرب.. الدوافع واألهداف



األحد 6 ربيع األول 1441 هــ 3 نوفمبر 2019 م

رام الله/ االستقالل:
قال رئيــــس الوزراء د. محمد اشــــتية، إن 
خطوات الحكومة علــــى صعيد االنفكاك 
عن دولة االحتالل، لن تقتصر على مسألة 
العجول، بل ســــتذهب باتجــــاه خطوات 
أخرى جديدة، ألنه ال يمكن لهذا االحتالل 
أن يظل مربحــــا، وألنه يجب أن يدفع ثمنا 

الحتالله.
وقال د. اشــــتية، فــــي تصريح لــــه، » إن 
الوظيفة الرئيســــة للحكومة ليست دفع 
الرواتــــب وتكنيــــس الشــــوارع، بل هي 
مركب رئيس في المشــــروع الوطني، لذا 
في ظل انســــداد األفق السياســــي، أردنا 
أن نبــــدأ باالنفكاك التدريجي من العالقة 
الكولونياليــــة التي فرضهــــا علينا واقع 

االحتالل«.
جاء ذلك في كلمــــة له، خالل حفل نظمه 
معهد أبحــــاث السياســــات االقتصادية 
»ماس«، في مقره برام الله ، لمناسبة مرور 

25 عاما على انشائه.
ولفت إلــــى أن لالنفــــكاك أربعة مفاصل، 
تتمثــــل فــــي تعزيــــز المنتــــج الوطني، 
واالســــتيراد المباشر من العالم، وتعميق 
عالقات التعاون مع العمق العربي والكثير 
مــــن دول العالم، عــــالوة علــــى مقاطعة 
المنتجات اإلســــرائيلية، مضيفا »نحن ال 
نخجل من هذا الموضوع، وال نحكي تحت 
الطاولــــة، فالمقاطعة أمر أساســــي ضمن 

عمقنا االستراتيجي«.

المانحين ســــاعدوا فلسطين  وأوضح أن 
بـــــ 37 مليار دوالر منذ العــــام 1994، من 
ضمنهــــا 20 مليــــارا صرفــــت للرواتــــب، 
وســــبعة مليارات ذهبت لقطــــاع العمل 
االهلي، مقابل 10 مليارات دوالر خصصت 
للبنــــى التحتيــــة، بما يتضمــــن 25 ألف 
غرفة صفيــــة، و1851 كم طرق، ومدارس 

ومستشفيات وغير ذلك.
وتطرق إلــــى نية الحكومــــة اطالق عطاء 

بعد يوميــــن للدفــــع االلكتروني، مضيفا 
»ســــتكون كافــــة المدفوعــــات للحكومة 
الكترونية، وســــيقوم بذلك شــــركات من 
القطاع الخــــاص تتنافس علــــى العطاء، 
أمــــا الخطوة الالحقة التي ندرســــها نحن 
وسلطة النقد، هي الذهاب باتجاه العملة 
المشــــفرة لتجاوز مسألة فائض الشيكل 

الذي يتكدس لدى البنوك«.
وكــــرر تأكيده علــــى فتح أراضــــي الدولة 

والوقف لالستثمار.
من ناحيته، هنأ د. محمد مصطفى، رئيس 
مجلس ادارة صندوق االستثمار، المعهد 
بيوبيله الفضي، مشيرًا إلى تقديره لدوره 

القيادي.
وأثنــــى على كل من ســــاهم، ليكون لدى 
فلســــطين معهد متقدم في السياسات 
االقتصادية، مبينا أن الصندوق ســــيظل 

داعما للمعهد.

وقــــال: إن األوضــــاع االقتصاديــــة فــــي 
فلســــطين تشــــكل تحديًا وطنيــــًا كبيرًا 
ألســــباب كثيــــرة، تتمثل في اســــتمرار 
االحتــــالل، وتراجــــع النمــــو االقتصادي، 
ونقص الموارد في الوطن، لذا فإننا بأمس 
الحاجة إلــــى تبني برنامــــج عملي وطني 
نســــتطيع من خاللــــه التعامــــل مع هذه 

التحديات، والعبور نحو مستقبل أفضل.
وبين أنه يجب كسر قيود االحتالل، وزيادة 
االعتماد علــــى الذات، عــــالوة على إعادة 
تركيب العالقة االقتصادية مع اسرائيل، 
مضيفــــا »صحيح أن قديــــم هذه العالقة 
المتمثل فــــي بروتوكول باريس يحتضر، 

لكن بديله لألسف لم يكتمل بعد«.
وحث على زيادة االســــتثمار في قطاعات 
مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة، والخدمات 
الطبيــــة والتعليم، ما رأى أنه يســــتدعي 
توفير سياســــات وحوافــــز وضمانات بما 
يقلــــل مــــن مخاطــــر االســــتثمار، ويعمق 

التكامل ما بين القطاعين العام والخاص.
المتصلة  الجوانــــب  واســــتعرض بعض 
ببرنامج الصندوق االســــتثماري، مبينا أنه 
يعمل عبــــره على تحقيــــق مجموعة من 
األهداف الوطنية، من أبرزها المســــاهمة 
في إيجــــاد 100 ألف وظيفــــة على مدار 
السنوات العشــــر المقبلة، وخفض حجم 
المنتجــــات اإلســــرائيلية فــــي الســــوق 
الفلسطينية بمقدار النصف مقارنة مع ما 

هي عليه اآلن.

اشتية: ذاهبون للعملة الممفرة لتجاوز مسألة فائض الميكل

رام الله/ االستقالل:
أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية 
الفلسطينية، عن أســـعار المحروقات والغاز 
للمســـتهلك لشـــهر تشـــرين ثاني نوفمبر 

المقبل في كافة محافظات.
وحسب األســـعار الجديدة، التي أعلنت عنها 
الهيئة العامة للبترول، انخفض على ســـعر 
ليتر البنزين 95 األكثر شعبية مقارنة بأسعار 

تشرين أول اوكتوبر.
وســـيباع ليتـــر البنزين (95 أوكتـــان) األكثر 
شـــعبية اعتبارا من منتصف الليلىة، بقيمة 

6.06 شيكال، كان 6.09 شيكل.

وبقي سعر ليتر البنزين (98 أوكتان)، بــ6.70 
شيكال دون أي ارتفاع.

ولم ترفع هيئة البترول، ســـعر ليتر السوالر 
للشهر الجديد، حيث سيبقى عند 4.99.

أما أســـعار اســـطوانة الغاز فقط جاءت على 
النحو التالي: سعر اســـطوانة الغاز 5 كلغم، 

للمستهلك 25 شيقل في محل الموزع.
بينمـــا تبـــاع أســـطوانة الغـــاز 12 كلغـــم 
للمستهلك بقيمة 59 شيكل في محل الموزع 
دون تغيير، فيما ســـعر اســـطوانة الغاز 48 
كغم، فتباع للمستهلك 236 شيكل في محل 

الموزع.

رام الله/ االستقالل:
ارتفعت مديونية الحكومة الفلسطينية، بشكٍل كبير، حتى وصلت االلتزامات المالية 

المطلوبة منها، ما قدره 5.7 مليارات دوالر أمريكي.
ويعرف الدين العام بأنه الرصيد القائم لاللتزامات المالية الحكومية غير المســــددة، 
والمترتب عليها دفعه تســــديًدا اللتزاماتها، وذلك وفًقــــا لتعريف المادة األولى من 

قانون الدين العام الفلسطيني رقم 24، لعام 2005.
وأوضــــح الفريق األهلي لدعم شــــفافية الموازنة العامة، أن مجمــــوع االلتزامات على 
الحكومــــة بلغت 5.7 مليار دوالر، مقســــمة إلى متأخــــرات للمواطنين وقروض محلية 

ودولية.
وأشــــارت إحصائية الفريق، إلى أن متأخــــرات المواطنين بلغــــت 3.4 مليارات دوالر، 
مقســــمة إلى 1.9 مليار دوالر لهيئة التقاعد، و780 مليون رواتب وعالوات، إضافة إلى 

700 مليون للقطاع الخاص.
كما بلغ مقدار القروض المحلية والدولية ما قيمته 2.3 مليار دوالر، داخلًيا وخارجًيا.

االستقالل/  رويترز:
قال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان 
الســـبت إن البنوك اللبنانية لم تشـــهد ”أي 
تحركات غير عاديـــة“ لألموال يومي الجمعة 
والســـبت بعد أن ظلت مغلقة لمدة أسبوعين 

بسبب االحتجاجات في مختلف أنحاء البالد.
وأضـــاف صفير لرويترز عبر البريد اإللكتروني 
”كان رد الفعل هو تقريبا ما توقعناه وترقبناه. 
وعلى الرغـــم من ذلـــك، كان الناس يطرحون 
الكثير من األسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من 

التطمينات“.
وأشار محللون ومصرفيون إلى مخاوف واسعة 
النطاق بشـــأن مســـارعة المودعين بســـحب 

مدخراتهم وتحويلها إلى الخارج عندما تعيد 
البنوك فتح أبوابها.

وبـــدأت االحتجاجات في أنحـــاء البالد في 17 
أكتوبر تشـــرين األول ووضعت لبنان في أزمة 
سياســـية بينما يكابد البلد لمواجهة أســـوأ 
أزمـــة اقتصادية منذ الحـــرب األهلية. وأدت 
االحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء سعد 

الحريري في األسبوع الماضي.
وقـــال صفير ”نحـــاول مواجهة الشـــائعات 
وتفادي حدوث ذعر لمنع أي عمليات ســـحب 

غير ضرورية وغير مبررة“.
وقـــال مصرفيون وعمـــالء يـــوم الجمعة إنه 
لم ُتفرض قيود رســـمية علـــى حركة رؤوس 

األموال عندما فتحت البنـــوك أبوابها مجددا 
يوم الجمعة لكن عمالء واجهوا قيودا جديدة 
على التحويالت للخارج والسحب من الحسابات 

بالدوالر.
وقال مصـــدر مصرفـــي إن عمليـــات الفروع 

تمضي ”على نحو أفضل من المتوقع“.
وكانت حركة االحتجاجات ضعيفة صباح يوم 
السبت بســـبب األمطار لكن انتشرت دعوات 
على مواقـــع التواصل بالتجمع في وقت الحق 

يوم السبت.
ولـــم يتســـن التواصل مـــع البنـــك المركزي 
للتعقيـــب على كم األمـــوال التي خرجت من 

البالد أو دخلت إليها بعد إعادة فتح البنوك.

البنوك اللبنانية لم تمهد أي »تحركات
 غير عادية« لألموال بعد إعادة فتحها

مديونية الحكومة 
الفلسطينية: 5.7 مليارات $

بيت لحم/ االستقالل:
قال وزير الزراعة رياض عطاري إنه من المتوقع إنتاج 30 ألف طن 
من الزيت خالل الموســـم الحالي، مقارنة بـ14 ألف طن الموســـم 

الفائت، وهو ما يعني إمكانية تصدير 6 آالف طن.
جاء ذلك في انطالق فعاليـــات مهرجان قطف الزيتون 19 الذي 
نظمه  مركز التعليم البيئي التابع للكنيســـة اإلنجيلية اللوثرية 
في األردن واألراضي المقدسة، وبلدية بيت لحم، السبت بمشاركة 

رسمية وشعبية واسعة.
وأقيمت فعاليات المهرجان بالتعاون مع مركز الســــالم ووزارة الزراعة 
وغرفــــة تجارة وصناعة بيت لحم، واتحاد لجان العمل الزراعة، واإلغاثة 
الزراعيــــة. وأوضح عطاري، أن الزيتون يمثــــل رمزية وطنية، وله قيمة 

اقتصادية عالية، ودور في توفير األمن الغذائي للعديد من األســــر. 
بحسب الوكالة الرسمية. وذكر العطاري أن الحكومة وضعت المسودة 
األولى إلعالن بيت لحم عنقودا سياحيا، ما يعزز من مكانتها، ويشجع 

على تنشيط السياحة فيها، ويؤكد مكانتها الدينية العالمية.
من جانبـــه، ذكر محافظ بيت لحـــم كامل حميـــد، أن المهرجان 
ينســـجم مع توجهـــات الحكومـــة، واعتزامها إطـــالق بيت لحم 

كعنقود سياحي، وتشجيع الصناعة فيها وتحسين اقتصادها.
وأعرب عن امله بأن ال يتم شراء أو استيراد الزيت والزيتون، لدعم 
المزارعين لمواجهة التوسع االستيطاني، ولمنحهم القدرة على 
مواجهـــة األوضـــاع االقتصادية الصعبة.« مثمنا دور الكنيســـة 
اللوثرية ومركز التعليم البيئي، في أداء الرسالة والوطنية والبيئية.

عطاري: نتوقع إنتاج 30 ألف
 طن من الزيت هذا الموسم

أسعار المحروقات لمهر نوفمبر
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تونس / االستقالل:
التــــي  النهضــــة  عرضــــت حركــــة 
تصــــدرت االنتخابات التشــــريعية 
الماضيــــة في تونس، وثيقة تعاقد 
لتكون أساســــا لتشــــكيل الحكومة 
المقبلة التي تتشــــاور بشــــأنها مع 
أحزاب أخــــرى ممثلة فــــي البرلمان 

الجديد.
وفــــي مؤتمــــر صحفــــي بالعاصمة 
باســــم  المتحدث  قال  التونســــية، 
الحركــــة عمــــاد الخميــــري إن هذه 
التي ســــميت "مشــــروع  الوثيقــــة 
وثيقة تعاقد للحكومة"، بمثابة عقد 
يجب أن يوقعه أي طرف يشــــارك 

في الحكومة الجديدة.
الوثيقــــة  أن  الخميــــري  وأضــــاف 
لبرنامج  العريضة  الخطوط  تتضمن 
قال  التي  الجديــــدة  الحكومة  عمل 
إنها ســــتضم "شــــخصيات نزيهة 

وتتمع بالكفاءة".
عــــدة  علــــى  الوثيقــــة  وتنــــص 
محــــاور تشــــمل مكافحة الفســــاد 
األمــــن، وتنمية  والفقــــر، وتعزيــــز 
العامــــة،  والخدمــــات  التربيــــة 
وزيادة االســــتثمارات، واســــتكمال 

وإرساء  الدســــتورية،  المؤسســــات 
الحكم المحلي.

وخالل المؤتمر الصحفي الذي ظهر 
فيه مع قيادييــــن آخرين بالحركة، 
تعهد المتحدث باسم النهضة بأن 
تبذل الحركة كل ما في وسعها من 
أجل اإلســــراع في تشكيل الحكومة 
التي قال إنها "ســــترى  الجديــــدة 

النور قريبا".

الخميري  قــــال  الســــياق  وفي هذا 
إن المشــــاورات مع األطــــراف التي 
المقبل مستمرة،  البرلمان  ستشكل 
وستفضي إلى تشكيل حكومة في 

اآلجال الدستورية.
وأكد مجــــددا أن رئيــــس الحكومة 
التي  الحركــــة  ســــيكون من داخل 
حصلت على 52 من مقاعد البرلمان 
الـــــ217، في حيــــن تقــــول أحزاب 

تشملها المشــــاورات الجارية حاليا 
إنهــــا لن تكــــون طرفا فــــي حكومة 
ترأســــها النهضــــة، وتطالــــب بأن 
ُتسند رئاسة الحكومة الجديدة إلى 

شخصية مستقلة.
آمالهم على  التونســــيون  ويعلــــق 
الطبقة السياسية لمعالجة األوضاع 
الفقر والفساد  االجتماعية ومحاربة 

من خالل الحكومة الجديدة.

تونس.. حركة النهضة تعرض وثيقة تعاقك للحكومة المقبلة

الجزائر/االستقالل:
التقشـــف« في الجزائر العديد  جّمدت »كماشة 
من البرامج والمشـــاريع الكبـــرى، التي أطلقتها 
الحكومة قبل ســـنوات، وذلك بدافع شح الموارد 
األعمال،  التي دفعت حكومـــة تصريف  المالية 
إلى تقليـــص ميزانية التجهيز بملياري دوالر، ما 
يطاول المشـــاريع الحيوية بالنسبة للمواطنين، 
وقد بلغت نسبة األشـــغال في جزء منها حوالي 

30 في المائة.
وحكمـــت األزمـــة المالية التي تمر بهـــا الجزائر 
منـــذ 2014، والتي بلغـــت الذروة بعـــد تهاوي 
احتياطات الصرف، على العديد من المشـــاريع 
الكبرى بالجمود لســـنة أخرى، وذلك بعدما حمل 
مشـــروع موازنة 2020 تأجيل رفع التجميد عنها 

لسنة 2021، في حال انتعاش عائدات البالد من 
النفط.

وحســـب نائب مدير الميزانية في وزارة المالية 
عبد الجبار قويدري، فإن »أكبر المشاريع المجمدة 
هي خمسة مستشـــفيات جامعية كبرى بغالف 
مالي فاق الملياري دوالر، المشـــروع تم اعتماده 

في 2014 وُأدرج في موازنة 2015.
لكن تراجـــع إيـــرادات الخزينـــة العمومية دفع 
بالحكومـــة لتجميـــده 4 مـــرات. باإلضافـــة إلى 
تجميد توســـعة خطوط »مترو الجزائر العاصمة« 
وهي التوسعة التي تمتد للضاحية الغربية من 
العاصمة ومجمدة منـــذ 2017. وكذا تم تجميد 
مشـــروع »تـــرام واي« (TRAM-WAY) فـــي 3 

محافظات بغالف مالي يعادل مليار دوالر.

طهران/ االستقالل:
قال قائد الحرس الثوري اإليراني حســـين ســـالمي إن 
إيران تعزز ســـاحة قدرتها بحيث تقضي على أي نقطة 
يســـتهدفها العدو منها، الفًتا إلى جاهزية قواته ألي 

حرب، غير معتمدة على الصواريخ فقط.
وأضـــاف قائد الحـــرس الثوري اإليراني خالل مراســـم 
إزالة الســـتار عن جداريات جديدة على جدران السفارة 
األمريكية السابقة في طهران: »نمتلك القدرات التقنية 
لمواجهة أي عدو، ولدينا اإلرادة الســـتخدامها، وقادرون 

على تحمل أي نزاع«.
وتابـــع: »قواتنا المســـلحة جاهـــزة، ولـــن نعتمد على 
الصواريـــخ فقط فـــي أي حرب، رغم أننـــا ندخر كميات 

كافية منها، وأكثر من الالزم«.
وأكد ســـالمي أن بالده ال تقبل التهديد أو االستســـالم 

والرضوخ، وأن أمريكا لم تعد القوة األولى في العالم.
وشـــدد على أن بالده تعزز قدراتها حتى تســـتهدف 
أي نقطة قد يســـتغلها العدو ضدها، مشيرا إلى أنهم 
يمتلكـــون القدرات التقنية لمواجهـــة أي عدو »ولدينا 

اإلرادة الستخدامها عند الضرورة«.
ونبـــه ســـالمي إلـــى أن طهـــران ال تقبـــل التهديد أو 
االستســـالم، مبينا أن أمريكا لم تعـــد القوى األولى في 

العالم.

إيران: لن نعتمك على 
الصواريخ فقط بأي حرب

واشنطن/ االستقالل:
دعا وزيــــر الخارجية األميركي مايــــك بومبيو الحكومة 
العراقية إلى االســــتماع لما وصفها بالمطالب المحقة 
التي ينادي بها الشــــعب العراقي، في وقت تســــتمر 
فيه المظاهرات الحاشــــدة المنددة بالفساد والمطالبة 

بإصالحات سياسية واقتصادية.
وفي بيان صحفي وزعته السفارة األميركية في بغداد 
علــــى وســــائل اإلعالم، طالــــب بومبيو أيضــــا الحكومة 
العراقية بتخفيف القيــــود التي فرضتها مؤخرا  على 

اإلعالم وحرية التعبير.
وقال الوزيــــر األميركي إنــــه يجب علــــى كل األطراف 
نبذ العنف، وقــــال إن تحقيق الحكومــــة العراقية في 
أعمــــال العنف التي وقعت في أوائل أكتوبر/تشــــرين 
األول الماضــــي »يفتقر للمصداقيــــة الكافية«، معتبرا 

أن الشــــعب العراقــــي يســــتحق المســــاءلة والعدالة 
الحقيقيين.

وكان يشير بذلك إلى تقرير نشرته الحكومة العراقية 
قبل أكثر من أسبوع حول مالبسات مقتل نحو 160 من 
المتظاهرين، وآنذاك قوبل التقرير بانتقادات من عدة 

قوى سياسية.
وفــــي الموجــــة األولى مــــن المظاهرات مطلع الشــــهر 
الماضــــي، طلب وزير الخارجيــــة األميركي من الحكومة 
العراقية أن تحتــــرم مطالب المتظاهرين وتلتزم بأكبر 

قدر من ضبط النفس تجاه المحتجين.
ولليوم الثامن على التوالي، شهدت العاصمة العراقية 
بغــــداد وعدد مــــن المحافظــــات الجنوبيــــة مظاهرات 
واحتجاجــــات واســــعة للمطالبــــة بمحاربــــة الفســــاد 

وباإلصالح السياسي واالقتصادي.

بومبيو: على الحكومة العراقية 
االستماع لمطالب الشعب

»كماشة« التقشف في الجزائر...تجميك 
مشاريع الصحة والنقل والتعليم

كابول/ االستقالل:
قتل 9 أطفال أفغان وشـــرطيان يوم أمس، في انفجار لغم 

أرضي بوالية »طهار« (شمال شرق).
وأعلنـــت الســـلطات األمنية في والية »طهـــار«، أن لغما 
مزروعا علـــى جانب طريق في منطقـــة »دارداق«، انفجر 
اثناء مرور تالميذ ما أســـفر عن مقتـــل 9 منهم وإصابة 

آخر بجروح.
واتهم المسؤولون عناصر«طالبان« بزرع اللغم، في حين لم 

تعلق الحركة على الحادث.
وفي والية ـ«ساري بول«، قتل شرطيان وأصيب اثنان آخران 

إثر هجوم للحركة على مخفر في قضاء »سانتشارق«.
وأشار دقيق، إلى مقتل 15 من عناصر »طالبان« وإصابة 15 

آخرين، خالل اشتباكات وقعت أثناء الهجوم.

بورت أو برنس / االستقالل:
قتــــل 42 شــــخصا علــــى األقــــل 
االحتجاجات  في  العشرات  وجرح 
المنــــددة بالحكومة فــــي هايتي 
منذ منتصف أيلول/سبتمبر، وفق 
مفوضية حقوق اإلنســــان التابعة 
لألمــــم المتحدة، التــــي عبرت عن 
»القلــــق العميــــق« إزاء األزمة في 

ذلك البلد.
وتشــــهد الدولة األكثــــر فقرا في 
األميركتين احتجاجات مســــتمرة 
بســــبب  انطلقت  شــــهرين،  منذ 
شــــهدت  لكنها  الوقــــود،  نقص 
أعمــــال عنف وتوســــعت لتصبح 
حملة تطالب باســــتقالة الرئيس 

جوفينيل مويز.
وقالت المفوضيــــة العليا لحقوق 

اإلنســــان في بيان »نشــــعر بقلق 
عميــــق إزاء األزمــــة المســــتفحلة 
في هايتــــي، وتأثيرها على قدرة 
الهايتييــــن علــــى الوصــــول إلى 

حقوقهم األساســــية من الرعاية 
والتعليــــم  والغــــذاء  الصحيــــة 

واحتياجات أخرى«.
وأضافــــت المفوضيــــة أن تقارير 

تشير إلى أن قوات األمن مسؤولة 
عــــن 19 من تلك الوفيــــات، فيما 
األخرى ارتكبت علــــى أيدي أفراد 
مسلحين أو مهاجمين مجهولين.

42 قتيال خالل احتجاجات ضك الحكومة بهايتي مقتل 9 أطفال إثر انفجار 
لغم شمالي أفغانستان
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غزة/االستقالل:
خطف اتحاد الشـــجاعية نقطة ثمينة من 
أنياب شباب رفح، فيما كان التعادل السلبي 
ســـيد الموقف في لقاء اتحاد بيت حانون 
الرياضي و الصداقة ، في افتتاح منافسات 
األســـبوع العاشـــر و قبل األخير عن نهاية 
مرحلة الذهاب من بطولة دوري غزة الممتاز.
ونجـــح اتحاد الشـــجاعية في خطف نقطة 
ثمينة من فم الزعيم شباب رفح ، في اللقاء 
الذي أقيـــم بينهما على ملعـــب اليرموك 

بغزة.
شوط أول سلبي أداء ونتيجة، ولم ينجح أي 

فريق في هز الشباب.
وفي الشـــوط الثانية دخل المنطار مندفعا 
بغية تسجيل هدف التقدم، ونجح بالفعل 
بالحصول على ركلـــة جزاء، لكن عالء عطية 
فشل في هز الشباك بعدما تصدى حارس 
الزعيم عبدالله شقفة للضربة بالدقيقة50.

ليرد الزعيم بقوة و يســـجل أحمد الشـــاعر 
هدف التقدم بالدقيقة60.

وحاول الشجاعية إدراك التعادل ، في ظل 
تراجع كبير للزعيم حفاظا على هدف الفوز.

ومع اقتراب نهاية اللقاء بالدقيقة96 نجح 
عمر العرعير في إدراك التعادل للشجاعية؛ 

لينتهي اللقاء بالتعـــادل اإليجابي (1_1)، 
ليرفـــع المنطار رصيده إلـــى 1٧ نقطة في 
المركز الثالث، بينما رفع شباب رفح رصيده 

إلى 11 نقطة وظل بمركزه الثامن.
وعلى ملعـــب بيت حانون شـــمال القطاع، 
فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء بيت 

حانون الرياضي و الصداقة.
ورغم الفرص الســـانحة أمام المرمى إال أن 
الفريقين فشال في هز الشـــباب و الخروج 

بنقطة تضاف لرصيد كل فريق.
ورفعا رصيدهمـــا إلى 15 نقطة بالمركزين 

الرابع للصداقة والخامس لبيت حانون.

غزة / االستقالل:
تغلب نادي خدمات البريج على مضيفه خدمات 
خانيونـــس بثالثة أهـــداف دون رد، فيما نجح 
األقصى من الخروج أمام الزيتون بنقطة ثمينة، 
في افتتاح منافسات األسبوع العاشر من بطولة 

دوري الدرجة األولى بغزة.
واصـــل خدمات البريـــج بقيادة مديـــره الفني 
العندليب ســـامي سالم سلســـلة االنتصارات 
وفوزه على خدمات خانيونـــس بثالثة أهداف 
نظيفة، في اللقاء الـــذي أقيم على ملعب الدرة 

وسط القطاع.
شوط أول سلبي، شهد طرد العب البريج إبراهيم 

وشاح بالبطاقة الحمراء المباشرة بالدقيقة 33، 
وإهدار العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

وفي الشوط الثاني رغم النقص العددي للبريج 
، تحصـــل البريج على ركلتي جـــزاء، نجح أحمد 
ميـــط بالدقيقة 64 افتتاح األهداف، وعزز خالد 
النجار ٧2 النتيجة بهدف ثاٍن ،واختتم أسامة 

أبو قضامة ثالثية البريج بالدقيقة 92.
وتحّصل العب خدمات خانيونس محمود بدوان 
على البطاقة الحمراء المباشـــرة بالدقيقة 69 ، 
وأهدر زميله محمد أبو معمر ركلة جزاء لخدمات 

خان يونس بالدقيقة 9٧.
وبهـــذا الفـــوز الثمين رفع البريـــج رصيده إلى 

16 نقطـــة وقفز للمركز الرابـــع بجانب خدمات 
خانيونس الثالث مؤقتا بنفس الرصيد.

وعلى اســـتاد خانيونس جنـــوب القطاع، نجح 
األقصى في الخروج بنقطة ثمينة بتعادله أمام 

الزيتون (1_1).
وجاءت أهـــداف اللقاء بالشـــوط الثاني عندما 
ســـجل للزيتون شـــادي مصبح بالدقيقة68، و 
ونجح األقصى عبر نجمه مهند مصلح في إدراك 
التعادل بالدقيقـــة 88، ليرفع الزيتون رصيده 
إلى 13 نقطة بالمركز الســـابع مؤقتا، بينما رفع 
األقصـــى رصيده إلى 12 نقطـــة وتقدم خطوة 

للمركز الثامن مؤقتا.

الحوانين والصداقة «حبايب»
»المنطار« يخطف نقطة ثمينة من أنياب »الزعيم«

البريج يضرب شباك »ذئاب خانيونس«.. 
والزيتون يفشل في تخطي األقصى

االستقالل / وكاالت
فجر ليفانتي مفاجأة من العيار الثقيـــل، وحقق انتصاًرا ثميًنا على 
ضيفه برشـــلونة، بنتيجة (3-1) ، ضمن الجولة الـ12 من منافســـات 

الليجا.
ســـجل هدف برشـــلونة الوحيد ليونيل ميســـي من ركلة جزاء في 
الدقيقة 38، بينما ســـجل أهداف ليفانتي كامبانيا، وبورخا مايورال، 

ونيمانيا رادويا في الدقائق 61، 63، و68 على الترتيب.
وُتعد هذه الهزيمة هي الثالثة لبرشـــلونة في الليجا هذا الموســـم، 
حيث تجمد رصيده عند 22 نقطة في الصدارة ، وقفز ليفانتي للمركز 

الثامن برصيد 1٧ نقطة.
هذا و تغلب فريق فالنســـيا اإلسباني على نظيره إسبانيول بنتيجة 

2-1، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب »باور 8«.
افتتح فريق إسبانيول التهديف من خالل ركلة جزاء فى الدقيقة 31، 

عن طريق ركلة جزاء سددها الالعب مارك روكا .
وفى الشـــوط الثانى استطاع فالنســـيا أن يدرك هدف التعادل فى 

الدقيقة 69 عن طريق ركلة جزاء سجلها الالعب دانيال باريخو . 
وفى العشـــر دقائق االخيرة على انتهاء المباراة استطاع فالنسيا أن 
يسجل هدف التقدم الثانى فى الدقيقة 80 عن طريق ماكسيميليانو 

جوميز . 
بهذا الفوز ارتفع رصيد فالنسيا إلى 1٧ نقطة وأصبح فى المركز الـ8، 

بينما توقف إسبانيول رصيده عند النقطة الـ 8، فى المركز الـ 19.

االستقالل / وكاالت
نجا المتصدر ليفربول من هزيمة 
أولى له هذا الموســـم، بفوزه على 
مضيفه أســـتون فيال 2-1 ضمن 
الجولة الحادية عشرة من الدوري 

اإلنجليزي الممتاز.
وســـجل المصري محمود حســـن 
تريزيجيـــه هدف أســـتون فيال 
القابـــع فـــي مدينـــة برمنجهام 
أنـــدي  وعـــادل   ،21 بالدقيقـــة 
الضيـــف  للفريـــق  روبرتســـون 
بالدقيقة 8٧، قبل أن يحرز ساديو 
مانـــي هدف الفوز فـــي الدقيقة 

.4+90
ورفع ليفربول رصيده في الصدارة  
إلى 31 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام 

حامل اللقب مانشستر سيتي الذي بدوره فاز 
علـــى ســـاوثهامبتون 2-1، فيما تجمد رصيد 

أستون فيال عند النقطة 11.
هذا وفاز مانشستر سيتي بشق األنفس على 
ضيفـــه ســـاوثهامبتون بهدفين لهدف في 

مباراة مثيرة.
و تقـــدم الضيوف بهدف جيمـــس وارد بروز 
بالدقيقة 13، ورد السيتي بهدفين لسيرجيو 

أجويرو وكايل ووكر في الدقيقتين ٧0 و86.
رفع مانشســـتر ســـيتي رصيده بهـــذا الفوز 
الثمين إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بينما 

تجمـــد رصيد ســـاوثهامبتون عنـــد 8 نقاط، 
ليبقى في منطقة الثالثي المهدد بالهبوط.

و واصل آرســـنال مسلســـل نتائجه السلبية، 
بالتعادل مع وولفرهامبتون (1-1)، على ملعب 

اإلمارات.
وكان الجانرز قد انهزموا أمام شيفيلد يونايتد 
(1-0)، في الجولة قبل الماضية، ثم تعادلوا مع 

كريستال باالس (2-2).
بييـــر  عبـــر  التســـجيل  آرســـنال  وافتتـــح 
إيميريك أوباميانج، فـــي الدقيقة 21، وعدل 
وولفرهامبتـــون النتيجـــة عن طريـــق راؤول 

خيمينيز، في الدقيقة ٧6.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد آرســـنال إلى 1٧ 
نقطة في المركز الخامـــس، كما ارتفع رصيد 
وولفرهامبتون إلى 13 نقطة، في المركز الـ11.

فيما عاد مانشســـتر يونايتد لدوامة العروض 
المخيبة هذا الموسم، بخسارته أمام مضيفه 

بورنموث (1-0).
وسجل جوشوا كينج هدف المباراة الوحيد في 

الدقيقة 45.
وتجمد رصيـــد مانشســـتر يونايتـــد بهذه 
الخســـارة عند 13 نقطة، فـــي المركز الثامن 
، فيما رفـــع بورنموث رصيده إلـــى 16 نقطة، 

وارتقى للمركز السادس.

ماني ينقذ ليفربول من فخ أستون فيال بفوز شاق 
ومانشستر سيتي يفلت من فخ ساوثهامبتون 

ليفانتي يقلب 
الطاولة على برشلونة 
ويهزمه في 7 دقائق



األحد 6 ربيع األول 1441 هــ 3 نوفمبر 2019 م

طولكرم / االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي يوم أمس، شابين من 
بلدة قفين شـــمال مدينة طولكرم شـــمال الضفة الغربية 
المحتلـــة، خالل تواجدهما قرب معبر برطعة جنوب مدينة 

جنين.
وقالت مصادر محلية: إن قوات االحتالل اعتقلت المواطنين 
مهند غالب عمار، وصهيب أشـــرف عمار قرب معبر برطعة 

جنوب جنين أثناء تواجدهما في المنطقة القريبة من جدار 
الفصل العنصري.

وأشارت إلى أن جنود االحتالل احتجزوا الشابين لفترة قبل 
اعتقالهما.

يذكر أن 12 مواطًنا أصيبوا برصاص االحتالل بتلك المنطقة 
لدى محاولتهم الدخول لألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

1948 مؤخًرا، في حين اعتقل عدد آخر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
تضم "إســــرائيل" عــــددًا من المجرميــــن ورجال 
العصابــــات والمافيا حول العالــــم، اتخذوا منها 
مالًذا آمنا لهم، بسبب األصول اليهودية لهم، بما 
فيهم رجال األعمال والسياســــيين والممارسين 
لجرائــــم جنســــية ُمهينة كاالغتصــــاب، وفق ما 

كشفه صحفي إسرائيلي.
وأضــــاف الصحفــــي اإلســــرائيلي عكيفــــا ألدار، 
الرئيــــس الســــابق لمكتب صحيفــــة "هآرتس " 
العبرية في واشــــنطن، في مقالــــه له الجمعة، أن 
"هؤالء المجرميــــن العالميين باتــــوا يجدون في 
الســــنوات األخيرة مأوى لهم في -إسرائيل- هرًبا 
من الجهــــات التي تنفــــذ القانون فــــي بالدهم 

األصلية".
وأشار إلى أن الدول التي تالحقهم ال تبذل جهًدا 
إضافًيا لطلب تســــليمهم من "إســــرائيل"، ألنها 

تسعى للتخلص منهم أساًسا.
ولفت إلى أن "ما يتردد في وســــائل اإلعالم حول 

لرئيــــس الحكومة بنيامين  االتهامات الموجهة 
نتنياهو، تشــــكك كثيًرا في رواية أن -إسرائيل- 
هــــي الدولــــة الديمقراطية الوحيدة في الشــــرق 
ا من منظومة الفســــاد  األوســــط، ألنها باتت جزًء

العالمي".
ففي عام 2018 وجدت نفسها في المكان 34 من 
بين 180 دولة في التقييم العالمي للفساد، كما 
بدأ اسمها يتردد في السنوات األخيرة في ملفات 

مالحقات الفساد العالمي".
وأوضح الكاتب، المصنف ضمن قائمة المحللين 
األكثــــر تأثيرا في العالــــم، أن "الظاهرة تتلخص 
في هروب عدد من رجال األعمال والسياســــيين 
من روسيا وأوكرانيا، ممن يمتلكون صيًتا إعالمًيا 
واسًعا في بالدهم، وباتوا يجدون في "إسرائيل" 
ملجأ للهروب من المحاكمات الجنائية العادلة في 
بالدهم"، مضيًفا أن أحد أهم المجرمين الهاربين، 
هــــو وزير الطاقة الســــابق فــــي أوكرانيــــا إدوارد 
ستيفســــكي، المتهــــم بقضايا فســــاد بماليين 

الــــدوالرات، وهرب لـ"إســــرائيل" بعد انقالب عام 
2014، وقام بتغيير اسمه إلى لينوتان روزنبيرغ".
ورأى الكاتــــب، أنــــه يتطلــــب إجــــراء تعديــــالت 
فــــي القانــــون، ألن هنــــاك تجارة فــــي الجوازات 
اإلســــرائيلية ألغراٍض إجرامية، مؤكًدا أن "األمر ال 
يقتصــــر على مجرمين هاربين مــــن دول االتحاد 
الســــوفيتي الســــابق، فلدينا إيــــدي أبيتان من 
فرنســــا الذي أديــــن هناك بجرائــــم، وحكم عليه 
بالسجن ثالث ســــنوات، ثم هرب إلسرائيل، ولم 

تصدر فرنسا طلبا بتسليمه.
كما كشــــف النقاب أن "إســــرائيل تــــؤوي لديها 
أربعــــة مجرمين متورطيــــن في أخطــــر القضايا 
الجنائية التــــي عرفتها أوروبا في القرن الماضي، 
مــــع وجود متهمين آخرين وصلــــوا إليها، وأقاموا 

فيها".
ويمنح القانون اإلسرائيلي، حصانة لكل يهودي 
في العالم حاصل على الجواز اإلســــرائيلي، حتى 
لو لم يقم يوًما واحًدا في -إســــرائيل-، حق اللجوء 

آخران ولحقت أضرار ماديـــة كبيرة بممتلكات المواطنين، خالل غارات متتالية 
عنيفة شـــنتها طائرات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم، على أهداف مختلفة 

في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة صباح أمس استشـــهاد المواطن الشحري متأثًرا بجراحه 

التي أصيب بها جراء االستهداف االسرائيلي غرب خانيونس.
وشـــّنت المقاتالت اإلسرائيلية، فجر الســـبت، سلسلة من الغارات على مناطق 
متفرقة من غزة، أدت إلى استشـــهاد فلســـطيني، وإصابة اثنْين آخرْين بجراح 

وصفتها وزارة الصحة بين "الخطيرة والمتوسطة".
وزعم الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على 
حســـابه في موقع "تويتر"، أن المقاتالت اإلســـرائيلية شنت غارات على مواقع 
عســـكرية تتبع لحركة "حماس" ومجمع إلنتاج األسلحة، ومخزن للسالح، شمال 

ووسط وجنوب قطاع غزة، ردًا على إطالق 10 صواريخ من القطاع.
وذكرت وســـائل إعالم إسرائيلية، منها الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت 
أحرونوت"، أن أحد الصواريخ ســـقط على منزل في مدينة سيدروت، القريبة من 

القطاع، دون وقوع إصابات.
وذكر الموقع أيضا أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدأ مشاورات 
عبـــر الهاتف، مع رئيـــس أركان الجيش، أفيف كوخافي، وقيادات عســـكرية 

وأمنية لبحث سبل الرد، على الصواريخ.

»إسرائيل« تضّم أكبر وأخطر المجرمين حول العالم

رام الله/ االستقالل:
توقعت لجنة االنتخابات المركزية الســـبت، إجراء 
االنتخابات التشـــريعية في شـــهر فبراير المقبل، 
وذلك حال صدور مرســـوم رئاســـي بإجـــراء تلك 

االنتخابات على أن تتلوها االنتخابات الرئاسية.
وقـــال المدير التنفيذي للجنة االنتخابات هشـــام 
كحيل، إلذاعة صوت فلســـطين الرســـمية أن وفد 
لجنة االنتخابات ســـيتوجه مجـــددًا إلى قطاع غزة 
غدًا (اليوم) األحد لـ" اطـــالع حركة "حماس" وكافة 
الفصائل على تأكيـــد الرئيس محمود عباس على 
جاهزيته للمضي قدما بالدعوة لالنتخابات وتذليل 

أي عقبة أمامها".

وقال إن وفد لجنة االنتخابات ســـيعود إلى رام 
الله فـــي ذات اليـــوم لوضع عبـــاس في صورة 
نتائج االجتماع مع الفصائل في غزة الستكمال 
اإلجـــراءات الخاصـــة بإعـــداد مراســـيم الدعوة 

لالنتخابات.
وفيما يتعلق بإجـــراء االنتخابات في القدس، ذكر 
كحيل أن لجنة االنتخابات التقت مع ممثلي االتحاد 
االوروبي وطلبت منهم الضغط والعمل على إحداث 
اختراق لدى "إســـرائيل" وتمكين الفلســـطينيين 
في المدينة من المشاركة في االنتخابات وتحضير 

بعثة لإلشراف على العملية االنتخابية.
وأفاد بأنه ســـيتم دعـــوة كافة األطـــراف الدولية 

للمشـــاركة في عملية المراقبة علـــى االنتخابات، 
إضافة إلى مؤسســـات الرقابة الفلسطينية ووكالء 

القوائم االنتخابية واألحزاب المختلفة.
وسبق أن كلف عباس، لجنة االنتخابات في السابع 
من أكتوبر الجاري ببدء التحضير إلجراء االنتخابات 
التشـــريعية في األراضـــي الفلســـطينية وطلب 
منه اســـتئناف االتصاالت مع القـــوى والفعاليات 
والفصائـــل والجهـــات المعنيـــة كافـــة من أجل 

التحضير إلجرائها.
وقال، إن االنتخابات التشـــريعية ســـيتبعها بعد 
بضعة أشـــهر االنتخابات الرئاسة، وفق القوانين 

واألنظمة المعمول بها.

وفدها يصل غزة اليوم

لجنة االنتخابات تتوقع إجراء االنتخابات التشريعية بفبراير المقبل
االستقالل/ وكاالت:

أعلن وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي الفروف أنه بات من الواضح أن "صفقة 
القرن" األمريكية ال تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة.

وأشــــار الفروف في حديث لبرنامج "اســــتعراض األوضــــاع الدولية" لقناة 
"روسيا 24" التلفزيونية مساء الجمعة إلى إقامة "دولة إسرائيل" فوًرا بعد 
تبني قرار أممي بهذا الصدد عام 1948، ولم تتم إقامة دولة فلســــطينية 

حتى اآلن".
وقال إنه: "وعلى ما يبدو ال يريد الكثير من شـــركائنا، وقبل كل شيء الواليات 

المتحدة إقامتها".
وأضـــاف "بدال مـــن تنفيذ القـــرارات الدولية تعد الواليـــات المتحدة الجميع 
بصفقـــة القرن، التي كمـــا أدرك الجميع، لن تفترض إقامة دولة فلســـطينية 

متكاملة".

الفروف: »صفقة القرن« ال تفترض 
إقامة دولة فلسطينية متكاملة

الخليل/ االستقالل:
زار وفـــد مـــن حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي في 
فلسطين، بقيادة األســـير المحرر خضر عدنان 
وم. وصفي كبها عائلتي أسيرين فلسطينيين 
محرريـــن في الضفة الغربيـــة المحتلة. وتوجه 
الوفد إلى منزلي االســـيرين ضرغام األعرج في 
بلدة السواحرة شرق محافظة القدس المحتلة، 

واألســـير المحرر ثائر حالحلـــة في بلدة خاراس 
في محافظة الخليل.

وكانت قوات االحتالل "اإلســـرائيلي"، قد أفرجت عن 
األسيرين األســـبوع الماضي، وأمضى األسير األعرج 
19 عامًا داخل ســـجون االحتالل، واألســـير حالحلة 
الذي مضى شهرين في االعتقال اإلداري، وشرع في 

اإلضراب عن الطعام ضد اعتقاله دون تهمة.

غزة/ االستقالل:
أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير 
فلســـطين ماهر مزهر، الســـبت، أنه تم اإلفراج عن 
أربعـــة معتقلين من حركة فتح في غزة بعد جهود 
حثيثة بذلتها الجبهة على المستوى القيادي مع 

حركة حماس .
وقال مزهر في تصريحات صحفية، إنه تم اإلفراج عن 
أمين عابد، وهيثم مسعود، وعبد الله الحويحي، وبسام 
محيسن، بعد جهود حثيثة بذلتها الجبهة الشعبية، 

من أجل تهيئة المناخــــات وخلق أجواء ايجابية لعقد 
االنتخابات العامة خاصة وان رئيس لجنة االنتخابات 

حنا ناصر سيصل إلى قطاع غزة األحد«.
وأضاف: »حركة حماس كانت متعاونة جدًا وقدمت 
التســـهيالت رغم أن ممثل وزارة الداخلية في غزة 
أكـــد أن هنـــاك مخالفات قانونيـــة ونظامية تجاه 
المعتقلين، حيث أنهم كانوا سيحولون إلى النيابة 
العامة لمقاضاتهم على القضايا المنسوبة لهم«.

وطالـــب مزهـــر، الحكومـــة الفلســـطينية في رام 

الله بالســـير على نهج غـــزة والذهاب باتجاه وقف 
عمليات االســـتدعاء والمالحقـــة واإلفراج عن كافة 

المعتقلين السياسيين.
وقـــال:« يجب أن تنتهج الحكومة في رام الله نهج 
غزة من أجل البدء بخطوات على األرض إلعادة الثقة 
للمواطن الفلســـطيني ولشـــعبنا بهـــدف تهيئة 
األجـــواء للعملية االنتخابية التـــي يجب ان تكون 
مبنية على الشـــراكة وعلى اجتمـــاع قيادي يبحث 

في الموضوع السياسي واالنتخابات«.

االحتالل يعتقل شابين من
 طولكرم على حاجز بجنين

وفد من »الجهاد« يزور
 أسيرين محررين في الضفة

بجهود من «الشعبية»
اإلفــراج عــن 4 معتقليــن مــن »فتــح« بغــزة

جماهري غفرية ..

�شرايا القد�س: ..

حماية أبناء شعبنا وجهادنا ضد هذا المحتل المتغطرس.  
وشددت سرايا القدس في بيان لها على أنها ستبقى تدافع عن شعبها ما دام 
هناك عدوان وأنها لن تسمح للكيان الصهيوني بتثبيت معادالت جديدة، وأن 
هذا العدو ال يجب أن يشعر بالراحة وأال يعيش مطمئنًا، طالما يرتكب الجرائم 

ضد الشعب الفلسطيني ويحتل أرضه.
وأكدت السرايا أنها تمتلك مســـاحة كبيرة جدًا للتعامل مع واقع الميدان في 
حال أقدم االحتالل علي أي حماقة تمس بأبناء شـــعبنا أو بقيادة المقاومة وقد 

خبر العدو المقاومة جيدًا.
وأضافت: »ال يمكن أن ُنبقي شـــعبنا يعيش تحـــت التهديدات الصهيونية 
المتكررة التي نتعامل معها على محمل الجد وسنتعامل مع كل عدوان بحجمه 

وقدره ألن دماء الصهاينة ليست لها قيمة أمام دماء أبناء شعبنا«.
وتابعت السرايا في بيانها: "من واجب المقاومة أن تدافع وتحمي أبناء شعبنا 
الذيـــن تدعوهم لالحتجـــاج على الحصار فيصابون إصابـــات بالغة وبعضهم 

يرتقون شهداء".
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الرياض/ االستقالل:
اضطرت عائلة ســـعودية بمحافظة الخبر لدفع مبلغ 3 آالف ريال، 
لسيدة من جنسية عربية، كتعويض عن قطتها التي تسبب في 

وفاتها طفل العائلة السعودية البالغ من العمر 5 سنوات.
وقالـــت والدة الطفـــل وتدعى أم علي إنها ذهبـــت برفقة طفلها 
الصغير لشـــرب القهوة مع جارتها من الجنســـية العربية، مبينة 
وفقًا لصحيفة »الوطن« أنه أثناء الجلوس فوجئت بطفلها يسحب 

قطة بحبل مربوط في عنقها.
وأبانت أنها وجارتها تفقدتا القطة وتبين لهما أنها ميتة، وعندها 
دخلت صاحبة المنزل في نوبة من البكاء والتشـــنج، وطلبت منها 
وطفلها مغادرة المنزل فورًا، الفتة إلى أنها حاولت تهدئة السيدة 

إال أنها لم تستجب ما اضطرها للخروج مع ابنها من المنزل.
وأضافت أنها أخبرت زوجها بالواقعة، وقد وعد بشراء قطة بديلة، 
إال أن صاحبـــة القطة رفضت، مبينة أن قطتها من نوع »شـــيراز« 
وتعيش معها منذ 4 ســـنوات وأنها لـــن تقبل بأقل من 10 آالف 

كتعويض.
وأوضحـــت »أم علي« أنه بعد مفاوضات وتدخل من زوج الســـيدة 
العربيـــة وافقت األخيرة على قبول مبلـــغ 3 آالف ريال كتعويض 

عن قطتها.

السعودية : تعويض 3 
آالف ريال عن وفاة قطة

لندن/ االستقالل:
نشـــر أحد المواقـــع البريطانية على اإلنترنـــت إعالنا عن وجود 
فرصة عمل شاغرة لمحبي وهواة السفر، في الوقت الذي سيقوم 

به الراغب بزيارة 40 بلدا حول العالم.
وقام موقع Wowcher البريطاني بطرح وظيفة عمل على موقعه 
الخاص على اإلنترنت، تحت عنوان »مســـافر« والتي سيتحدث 

بها الموظف عن رحالته على شبكات التواصل االجتماعي.
وســـيقوم الموظف بزيارة 40 بلدا خالل عام واحد، بما في ذلك 
الواليات المتحدة األمريكية وتايالند واإلمارات العربية المتحدة 

وإيطاليا وأيسلندا وغيرها من الدول.

وســـيتمكن الموظف مـــن اصطحاب صديق له خالل ســـفره، 
ويمكنه تغيير الصديق خالل رحالته.

ويطلب من الموظف القيام بتصوير فيديوهات يقوم بعرضها 
على شبكات التواصل االجتماعي، يتحدث فيها عن انطباعاته 

حول الدول التي يزورها.
ويصل الراتب الســـنوي إلى 25 ألف جنيه إسترليني، ويطلب 
من المتقدمين بان يكونوا قد تجاوزا ســـن الـ18 مع جواز سفر 

ساري المفعول.
ويطلب من الموظف نشـــر مقطع فيديـــو التتجاوز مدته الـ30 

ثانية على حساب خاص على اإلنترنت.

لندن/ االستقالل:
دخل طبيب ألماني موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية، عقب نجاحه 
في اقتالع أطول ســــن بشــــري. ووفقا لما نشرته DW، تمكن الطبيب 
المتواجد في مدينة أوفنباغ األلمانية، من اقتالع سن بلغ طوله 37.2 
ميليمترًا، ما يجعله أطول سن بشري. وتسلم الطبيب األلماني، ماكس 

لوكاس، شهادة من موسوعة »غينيس« القتالعه السن.
المريض توجه الستشــــارة الطبيب األلماني وطلب مســــاعدته لحل 

معاناته الطويلة مع هذا السن واآلالم الشديدة التي يسببها له.
الســــن الضخم، والذي تم إجراء جراحة القتالعه، كان الجزء األكبر منه 
الجذر الواقع أســــفل خــــط اللثة. وانتظر لوكاس نحــــو عام كامل في 
تحضير الفحوصات الالزمة للسن وتقديم جميع األوراق المطلوبة قبل 

تسجيلها رسميا بموسوعة »غينيس« كأكبر سن بشري.
وأشار لوكاس إلى أنه سيخصص مكانا بمكتبه لوضع الشهادة التي 

حصل عليها من »غينيس«.

موسكو/ االستقالل:
كشفت صحيفة ”ذا صن” البريطانية عن اعتقال السلطات 
الروسية لرجال لم يتم الكشف عن إسمه وبالغ من العمر 51 
عامًا متهما بقتل ثالثة من أصدقائه وهم نائمون والعثور 
علـــى جثثهم مأكولة جزئيًا إلى جانب بقايا حيوانات مثل 

الكالب والقطط والحيوانات الصغيرة والطيور  .
 وكشفت لجنة التحقيق الروســـية أن المتهم كان يقوم 
بإعطاء الخمر إلى أصدقائه حتى يدخلوا في النوم ثم يقوم 
بطعنهم بسكين حتى الموت في واقعتين منفصلتين .. 
ومن ثم يبدأ في تقطيع أجســـادهم وأكلها قبل التخلص 

من البقايا بوضعها فـــي أكياس وإلقائها في قناة نهرية 
وبحيـــرة في منطقة مدينة ”أرخانجيلســـك” في شـــمال 

روسيا .
ولم يكتِف المتهم بقتل وأكل أصدقائه فقط بل بدأ يقيم 
في إحدى شـــقق ضحايـــاه وكان يخبر والـــدي القتيل أن 

إبنهما يعمل في مدينة أخرى .
وعندما بدأت الشـــرطة في البحث عن ضحية مفقودة قدم 
لهم نفس التفســـير في حين أن الضحيتين األخريين لم 
يتم البحث عنهما، ولكن كشفت التحقيقات بعد ذلك عن 

موقع الجثث وأدت العتقال الجاني .

االستقالل/ وكاالت:
أثار رجل حيرة األطباء بعدم تأثره بمفعول ســـم األفاعي، 

بعد أن ظل يحقن نفسه بها لمدة 30 عاما.
ويأمل الباحثون في أن تســـاهم حالة ستيف لودوين، في 
تطوير مضاد للســـموم، اعتمادا على األجســـام المضادة 

الموجودة في جسده.
وعرض لودوين مجموعته غير العاديـــة من الزواحف، بما 
في ذلك »أندر ســـحلية على األرض« وأفعى مميزة بسمها 

الخطير.
وتعرف أفعى األشـــجار الخضراء بأنها تقطـــن أجزاء من 

آسيا، وسمها خطير على البشر، إال أن لودوين يجمع سمها 
ويحقن نفسه بها.

وقال صاحب الـ53 عاما إنه أصبح على دراية بمفهوم 
حقن ســـم األفعى، ليصبح محصنا ضده عندما كان 
طفـــال، واعترف بأن الكثيرين مـــن األطباء حذروه من 
المـــوت فـــي نهاية المطاف، بســـبب خطـــر صدمة 

الحساسية.
وأوضح لودوين »قالوا لـــي إن الكبد والكليتين لن تتحمل 
الســـم، ولكن كل 6 أشـــهر إلى نحو عـــام أخضع لالختبار 

وأتجاوزه«.

رجل يحقن نفسه بسم
 األفاعي لمدة 30 عامًا

وظيفة بـ25 ألف جنيه إسترليني 
من أجل السفر حول العالم

طبيب يدخل غينيس 
باقتالعه أطول سن بشري

القبض على آكل لحوم البشر أكل أصدقائه!

واشنطن/ االستقالل:
جرائـــم بعض األمهـــات النـــادرة، تثبت 
 لـــكل قاعدة شـــواذ، وهناك 

ّ
بالدليـــل أن

نســـاء ال تليق بهن األمومـــة، ألنهن جبلن 
من قســـوة وبرودة ال إنسانيتين، وأول من 
يلقى منهن العذاب واأللم فلذات أكبادهن 

وأطفالهن األبرياء
وأثـــارت جريمـــة أم متوحشـــة الـــرأي العام 
األمريكي، لغرابة السبب الصادم والتافه الذي 
قتلت من أجلـــه رضيعها، ببـــرودة متناهية 
دون أن يتوقـــف قلبها عن النبض، أو يوخزها 

ضميرها بأنيابه
فقد لفظ طفـــل رضيع يبلغ (20 شـــهرًا) من 
عمره فقط، أنفاســـه األخيرة الجمعة الماضية 
في أحد مستشـــفيات مقاطعة كويتا جنوب 
شرق والية أتالنتا األمريكية، حيث عثر األطباء 
على آثار ضرب وكســـر في فـــك الرضيع وآثار 
دماء، ما أثار شكوكهم وحملهم على االتصال 

بالشرطة.
وقالت ترينيتي (23 عامًا)، وهي والدة الطفل، 
إن رضيعهـــا ســـقط فـــي حفـــرة، وإن اآلثار 
الموجودة على جسده كانت بسبب ذلك، غير 

أن التقارير الطبية كشـــفت أن اآلثار التي تم 
العثور عليها ال تؤيد روايـــة األم التي ُحولت 
إلى التحقيق األمني، حيث اعترفت الحقًا بأنها 
من قامت بضرب ابنها بسبب اتساخ حفاضته، 
وعلى إثر ذلك تم تحويل الســـيدة للمحاكمة 

بتهمة القتل.
يشار إلى أن تقارير إعالمية نقلت بداية العام 
الجاري في مدينة ويتشـــيا بوالية كنســـاس 
جريمة بشعة، إذ أقدمت أم على قتل رضيعها 
الذي يبلغ من العمـــر عامين ضربًا؛ ألنه رفض 

تناول قطعة من الطعام.

برازيليا/ االستقالل:
أنجبت امرأة برازيلية بالغة 61 عاما طفال عن طريق اإلخصاب في المختبر .

آنا ماريا بونتيلو موريرا أنجبت ابًنا اســـمه إيان باســـتخدام عملية قيصريـــة. ويزن المولود 3.4 
كيلوغرامات، وقالت البرازيلية: آمل أن تلهم قصتي الناس أعرف أن بعض النســـاء األكبر ســـنًا 

يحلمن بأن يصبحن أمهات، لكنهن خائفات. لقد حققت حلمي«.
وخضعت موريرا لعالج في عمودها الفقري من قبل أخصائي تقويم العظام، واضطرت إلى تناول 
هرمونات باهظة الثمن خالل العالج وأشارت، »أنه كان هناك من ال يؤمن بأنها قادرة على اإلنجاب 

فعال، لكن هذا ال يهم اآلن فقد أصبحت أما، إني سعيدة للغاية«.

قتلت رضيعها ألغرب سبب ممكن برازيليــة ستينيــة
 تنجــب مولــودًا

مهرجان قطف الزيتون ال�شنوي التا�شع ع�شر ببيت حلم      ) وفا (


