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جهاز المخابرات يعتقل عناصر من حركة الجهاد في طولكرم والخليل
الضفة المحتلة/ االستقالل 

شن جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية 
حملة اعتقاالت اس���تهدفت عناصر من حركة الجهاد 

اإلسالمي في محافظتي طولكرم والخليل.
وطالت االعتقاالت في محافظة الخليل كاًل من مش���ير 
الش���حاتيت وعمر التالحمة ش���قيق الش���هيد ضياء 
التالحمة، وعادل وعماد حريبات، وأفرجت عن الشحاتيت 

والتالحمة بعد ساعات من اعتقالهما.
وفي طولكرم، اعتقل جهاز المخابرات األس���ير المحرر 

صديق عودة.
وتأت���ي هذه االعتق���االت بعد اجتماع لجن���ة الحريات 
العام���ة المنبثقة عن اتفاق المصالحة مطلع األس���بوع 
الحالي تنفيذًا الجتماع الفصائل في القاهرة األسبوع 

الماضي.

 على باب
الوزيـر
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المصالحـة.. 
تغازل الفشـل !

خريشـة لـ 
 »االستقـالل«: 

الدعوة لتفعيل 
المجلس 

التشريعي »غير 
قانونية« 

موظفـو غـزة.. 
بـدون رواتـب 

غزة / حممد مهدي: 
م�صري غام�ض بات يكتنف 

امل�صاحلة الفل�صطينية خالل 
الفرتة املقبلة بني حركتي 

فتح وحما�ض يف ظل الرتا�صق 
الإعالمي بني الطرفني خالل 

الأيام القليلة القادمة، بعد اأن 
كان املواطن قد ا�صتب�صر خريا 

بقرب حتقيقها بعد �صل�صلة 
من اخلطوات الإيجابية التي 

متثلت يف ا�صتالم احلكومة 
للوزارات واملعابر، الأمر الذي 

ي�صب يف خانة العودة اإىل املربع 
الأول الذي عملت م�صر على 

جتاوزه خالل الفرتة املا�صية.
و�صادت حالة من الإرباك، 

عددا من املقار احلكومية 
يف قطاع غزة، بعد قرار 

حكومة التوافق الوطني 
الثالثاء عودة بع�ض املوظفني 

"امل�صتنكفني" لأعمالهم، يف 
حني قررت نقابة 

2موظفـي غــزة  2

حتى �إ�شعار �آخر

�ألغام تتز�يد يف طريقها 

يبرت �أحالم �ل�شباب    ت�شريحات وزيرة �مل�شاو�ة بعد هطول �لأمطار
�لجتماعية �لإ�شر�ئيلية

قنـاصة االحتـالل .. آلة للموت 
واإلعاقة على حدود القطاع  

 بلديـات غـزة تغـرق في 
»شبـر ميـة«

»إسرائيل« تمهد طريق »صفقة 
القرن« بدولة سيناء 



رأي

قبل س���بعين عامًا أصدرت الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة  ما 
يس���مى بقرار التقسيم رقم 181 الذي يقضي بإنهاء االنتداب 
البريطان���ي عن األراضي الفلس���طينية وتقس���يمها إلى ثالث 
كيانات 43,5% من مساحة فلس���طين للدولة العربية و %56 
من ارض فلس���طين لليه���ود و 0,5% للقدس وبيت لحم تحت 
الوصاي���ة الدولية, هذا القرار الجائر ت���م تمريرة باألغلبية, مما 
اغضب مندوبي الدول العربية ودفعهم لالنسحاب وأعلنوا في 
بيان جماعي رفضهم للقرار, على اعتبار ان فلسطين ارض عربية 
وال يجوز التفريط في شبر واحد منها, اليوم تسيطر »إسرائيل« 
فعليا على 85% من األراضي الفلسطينية بتأييد ومباركة دول 
عربية تس���عى للتطبيع مع هذا الكيان المجرم, وإقامة عالقات 
مباش���رة معه, فما الذي تغير ولماذا تحولت السياسة العربية 

هذا التحول الخطير؟!. 
صحيح ان السياس���ة »فن الممكن« وهى متحولة وتتماشى مع 
التطورات الدراماتيكية التي تش���هدها المنطقة, لكن التحول 
ال يحدث أبدا في القضايا الجوهرية, ربما يكون التحول مرتبطا 
ب���األداة, وربما يكون تح���وال تكتيكيا ليرمي له���دف ما, وربما 
يكون تح���وال مرحليا في فترة ما, لكنه ف���ي كل األحوال يبقى 
مس���تندا إلى الثوابت الت���ي ال يجب بأي حال م���ن األحوال ان 
نتخلي عنها, حتى ال يتحول هذا إلى تفريط وتنازل, فمساحة 
المناورة المتاحة دائما تبقى محكومة بسقف معين ال يجوز بأي 
حال م���ن األحوال تجاوزه, ألن تج���اوزه يدخلنا في حالة ضعف 
وه���وان تؤدي إلى زيادة أطماع أعدائن���ا فينا, وتغولهم علينا, 
واس���تفرادهم بنا, وهذا ما حدث بالضبط في عالقة السلطة مع 
عدوها »إس���رائيل« وعالقة الدول العربية الرسمية بهذا الكيان 

المغتصب ألرضنا وحقوقنا. 
الوفود العربية انس���حبت قبل س���بعين عاما احتجاجا على قرار 
التقسيم, وهى اليوم تس���تجدي االحتالل من خالل معاهدات 
الس���الم المزعومة, وما تس���مى بالمبادرة العربي���ة ألجل إقناع 
»إسرائيل« بالموافقة على ما هو اقل مما نص عليه القرار 181 في 
مقابل االنفتاح العربي واإلسالمي على هذا الكيان وإقامة عالقات 
مباشرة معه, وتعزيز المشاريع االقتصادية والعسكرية واألمنية 
والسياسية والتعايش المشترك بينهما, والغريب والعجيب ان 
إسرائيل هي التي ترفض وتصر على مواصلة مخططها لتحقيق 
أطماعها في الدول العربية والس���يطرة على مقدرات األمة, وقد 
خطت خطوات مهمة وكبيرة في هذا المجال تحت مسمى السالم 
والتعايش المشترك, واستطاعت ان تحدث اختراقًا وتصدعات 

كبيرة في الجدار العربي تنذر بما ال يحمد عقباه. 
»إس���رائيل« أصبحت اليوم تتغنى بعالقاتها المباش���رة وغير 
المباشرة مع الدول العربية, وتقول إنها استطاعت قلب األوضاع 
وجر الحكومات العربية للتعاطي مع الرؤية اإلسرائيلية لقضايا 
الح���ل النهائي, وإيجاد أع���داء جدد مش���تركين في المنطقة 
مما يتطلب تكات���ف الجهود العربية اإلس���رائيلية لمواجهة 
أخطارهم, وان عديد الدول العربية تلهث وراء »إسرائيل« ألجل 
تمتين أوضاعها الداخلية خوفا من غضبة الشعوب, وان أمريكا 
تستطيع ان تفرضت سياساتها الممالة عليها إسرائيليا على 
الدول العربية, ولكن أمام كل هذا العلو واإلفس���اد واالس���تكبار 
واالس���تعالء  اإلس���رائيلي, يدرك هذا الكي���ان المجرم انه الن 
يس���تطيع اختراق العقلي���ة العربية وتغيير نظ���رة الكراهية 
الفطرية لدى الش���عوب العربية إلسرائيل, فالشعوب منذ بدء 
الصراع العربي اإلس���رائيلي استفاقت على إراقة الدماء والدمار 
والقتل والخراب الذي تمارسه إسرائيل ضد العرب, وحتى اليوم 
عندما يقتل الجيش أو المستوطنون مواطنا فلسطينيا يهتف 
بالموت للعرب, ويرفع شعارات ضدهم, فكيف يمكن التعايش 
مع هك���ذا كيان, قائم أساس���ا على القت���ل واإلرهاب والعنف 

والخراب والدمار لكل ما هو عربي ومسلم؟!    
فلت���درك الحكومات العربي���ة في الرياض وأب���و ظبي والمنامة 
والكويت والخرطوم وتون���س والمغرب, والذين خرج ادعياؤهم 
وس���فاؤهم للتروي���ج للتطبيع م���ع االحت���الل الصهيوني, ان 
محاوالتهم ستبوء بالفشل, وان جهدهم سيذهب هباء منثورا, 
فالش���عوب العربية غير قابلة للتطبيع م���ع هذا الكيان المجرم 
المس���مى »إس���رائيل«, والوفود الرس���مية العربية التي كانت 
تنس���حب من أروقة األمم المتحدة احتجاجا على قرارات جائرة 
بحق فلسطين, وأصبحت اليوم تتزاحم في أروقة األمم المتحدة 
للتطبيع وااللتقاء مع ممثل »إس���رائيل« ستحاس���بها شعوبها 
يوما على فعلتها, وس���اعتها لن تنفعها »إسرائيل« ولن تجد 
من يتعاطف معها أمام غضبة الشعوب, عليكم ان تستفيقوا 
سريعا وإال فان مصيركم سيكون مثيال بمصير شجرة الدر.              

  

بين االنسحاب 
والتطبيع
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غزة/ االستقالل 
اجتمع منسق األمم المتحدة الخاص بعملية التسوية 
في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف في مدينة غزة 
امس األربعاء مع الوفد األمني المصري ودعا إلى مواصلة 
جهود تمكين حكومة الوفاق الوطني في القطاع. وقال 
مالدين���وف للصحافيين في غزة إن "مص���ر تزيد من 
جهوده���ا للتأكد من تمكين الس���لطة من الرجوع إلى 
غزة واالضط���الع الكامل بمس���ؤوليات الحكومات في 
جميع المجاالت". وأضاف "أعتقد أن هذه الجهود يجب 
أن تتواصل في األيام القادم���ة، االتفاق الذي ُوّقع في 
القاهرة مهم جًدا، ويوفر إطاًرا جيًدا لعودة الضفة وغزة 

تحت حكم سلطة فلسطينية شرعية واحدة".
وش���دد مالدينوف عل���ى أنه "يتعي���ن معالجة جميع 
القضايا قضي���ة قضية وخطوة بخط���وة تبدأ بقضية 
موظفي غزة، وأيًضا بالتخفيف من حدة الوضع اإلنساني 
الصعب في قطاع غزة وآمل بأن تستمر المحادثات في 

األيام القادمة وتحقق نجاًحا".
وأع���رب عن األمل في أن تجتم���ع حركتا حماس وفتح 
في القاهرة في الش���هر المقبل ل"التأكد من أن اتفاق 
القاهرة يجري تنفيذه في الموعد المحدد وأن االتفاقية 
يتم تنفيذها بشكل كامل والتي تشمل معالجة جميع 

الملفات التي تتعلق بعمل الحكومة في غزة".

بعد اجتماعه بالوفد األمني المصري بغزة 
مالدينوف يدعو لمواصلة جهود تمكين الحكومة 

صحيفة: المهلة 
الزمنية لتمكين 

الحكومة قد تتمدد

االحتالل يصادق على طرح قانون 
فصل »شعفاط وكفر عقب« للتصويت

السعودية تعتزم منح تأشيرات 
دخول لالعبي شطرنج إسرائيليين

وكاالت/ االستقالل 
قالت مصادر مطلعة إن مهلة تمكين حكومة الوفاق 
الوطني بشكل كامل بقطاع غزة، المقررة في األول من 
ديسمبر ، حس���ب الجدول الزمني التفاق القاهرة قد 
تتمدد ، وأن عقبات تواجه مهمة الوفد المصري الذي 

ال زال متواجدا في غزة.
وذك���رت صحيفة القدس العرب���ي أن الفريق األمني 
المصري ال���ذي وصل إلى قطاع غزة االثنين الماضي، 
لإلش���راف عن قرب على عملي���ة »تمكين الحكومة«، 
واصل لقاءاته مع المس���ؤولين عن الملف، بعيدا عن 
وسائل اإلعالم، على أمل إنجاز هذه المهمة، والحفاظ 
على ما جرى تحقيقه س���ابقا في إط���ار تطبيق بنود 
اتفاق إنهاء االنقسام، وذلك رغم استمرار الخالفات 
بين حركتي فتح وحماس، حول العديد من الملفات، 
وآخره���ا قرار الحكوم���ة بإعادة الموظفي���ن القدامى 

لعملهم في وزارات غزة.
ورغم أن مهمة »التمكين« حسب اتفاق فتح وحماس 
الموق���ع ي���وم 12 أكتوب���ر/ تش���رين األول الماضي، 
وما تاله من تأكيد في بيان الفصائل الفلس���طينية 
األربعاء الماضي، يجب أن تنتهي قبل حلول األول من 
ديسمبر/ كانون األول المقبل، إال أن قرب هذا الموعد، 
يجعل األمر حتى اللحظة صعبا، لعدم تسلم عدد من 
مسؤولي الهيئات الحكومية مهامهم في غزة حتى 

اللحظة.
تفيد معلومات بأن أمر »تمديد مهلة التمكين« بات 

مطروحا حاليا.
وقالت المصادر المطلع���ة إنه في حال جرى التوافق 
بين الطرفين على تمديد األمر برعاية مصرية، ستتم 
مناقشة الفترة الممنوحة لهذه العملية، خالل »لقاء 
ثنائي« يعقد بين فتح وحماس بدايات ديسمبر في 
القاهرة، يركز على بحث الملفات الخالفية بعمق، من 
أجل حل المشاكل التي اعترضت طريق تطبيق بنود 

المصالحة األخيرة.
وكان حس���ين الش���يخ عضو اللجنة المركزية لحركة 
فت���ح، قد قال في تصريحات له قبل يومين، إن إنجاز 
ملف التمكين بش���كل كامل في قطاع غزة، حس���ب 
الموع���د المحدد أم���ر صعب، وإنه باإلم���كان أن يتم 

تمديده لشهر أو شهرين.
وف���ي ه���ذه األثناء ج���دد مجل���س ال���وزراء تقديره 
للجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة، وأكد 
التزام الحكومة التام ب���كل ما تم االتفاق عليه خالل 
االجتماعات األخيرة التي عقدت في القاهرة، بهدف 

إنجاز الوحدة والمصالحة.
وشدد في ختام اجتماعه  الثالثاء على ضرورة »تمكين 
الحكومة« في قطاع غزة، وممارس���تها لصالحياتها 
كاملة وغير منقوصة كما هو الحال في الضفة الغربية 
»دون تدخل من أي جهة كانت حس���ب القانون«، بما 

في ذلك التمكين المالي الموحد.

القدس المحتلة/ االستقالل 
صادقت  ما تسمى بلجنة القانون والدستور البرلمانية 
في الكنيست اإلسرائيلية، على طرح تعديل "قانون 
أس���اس القدس"، للتصوي���ت عليه ف���ي القراءتين 

الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
ويسمح القانون الذي يدفعه الوزيران نفتالي بينت 
وزئيف ألكين، وأيده 9 ن���واب بينما عارضه 7 نواب، 
بإخراج مخيم ش���عفاط وقرية كفر عقب، من منطقة 
نفوذ الق���دس واقامة مجلس اقليم���ي خاص بهما، 

وبذلك يتقلص عدد السكان العرب في القدس.
ومن بين الذين ايدا "القانون" رئيس اللجنة نيس���ان 
سلوميانسكي وبيني بيغن ونافا بوكير ودافيد بيتان، 
من االئتالف الحكومي، بينما كان بين المعارضين له 
ميك���ي روزنطال وياعيل غيرم���ان ومئير كوهين من 

المعارضة.
يش���ار ال���ى أن المعارض���ة البرلماني���ة ترفض هذا 
التعديل، بدافع رفضها للقس���م الثاني من القانون 
الذي يحدد ضرورة تأيي���د 80 نائبا لنقل مناطق الى 
سلطة سياسية اجنبية، خاصة السلطة الفلسطينية، 

حتى اذا تم فصل هذه المناطق عن القدس.
ويحدد القانون ان هذا الشرط يسري على كل المناطق 
الت���ي تعتبر اليوم مناطق تابعة لبلدية االحتالل في 

القدس.
ويس���تدل من دراسة بحثية اجرتها ش���ركة المياه 
والص���رف الصحي اإلس���رائيلية "جيح���ون" ان عدد 
سكان كفر عقب وشعفاط يصل الى 140 الف نسمة، 

وال يحمل قسم منهم بطاقة الهوية "االسرائيلية".
وبس���بب انقطاع هاتين البلدتين عن القدس، بفعل 
الج���دار، فإن البلدية والش���رطة ت���كادان ال تقدمان 
الخدمات لسكانهما، ما اس���هم في تدهور االوضاع 

فيهما الى حد كبير.
كما أن أوضاع البنية التحتي���ة في هاتين البلدتين 
بالغ���ة الخطورة، وفي ظل غي���اب المراقبة على البناء 
تم انش���اء االف البيوت من دون تنسيق مع شبكات 

الخدمات المنهارة.
ويثي���ر فصل البلدتين وضمهما الى س���لطة محلية 
منفصل���ة التخوف الكبير في صفوف الس���كان من 

تعمق المس بأوضاعهم ومكانتهم.

وكاالت/ االستقالل 
أكدت تقاري���ر صحافية أن الس���عودية تعتزم منح 
تأش���يرات دخول لالعبي شطرنج إسرائيليين، وذلك 
للمشاركة في بطولة تقام في الرياض الشهر المقبل، 
وذلك بع���د مطالبة االتحاد الدولي للعبة بتس���هيل 
مهمة دخولهم، وهو األمر الذي أثار موجة جدل كبيرة.

وأعلن االتحاد اإلس���رائيلي ف���ي تصريحات نقلتها 
وكالة »فرانس برس« أن سبعة العبين تقدموا بطلبات 
الحصول على تأش���يرات، للمشاركة في البطولة التي 
س���تقام في الفترة ما بين 26 إلى 30 ديسمبر/كانون 

األول المقبل.
ومن جانبه أكد جورجيوس ماكروبولوس نائب رئيس 

االتحاد العالمي للعبة، أنه ال جديد حتى اآلن في وضع 
الطلبات المقدمة، ولكنه شدد على أنه ينتظر أن يتم 
منح التأشيرات لالعبين دون أي قيود، التزامًا بقواعد 

االتحاد.
وقال المتحدث باس���م االتحاد اإلسرائيلي للشطرنج، 
ليئور أيزنبرغ، ح���ول القضية »يدعم االتحاد العالمي 
سياس���ة إقامة البطولة في السعودية، ولكنه يضمن 

أيضًا مشاركة الالعبين اإلسرائيليين دون أي قيود«.
وتابع »نتوقع من السعوديين أن يوافقوا على طلباتنا 
بالحصول على تأشيرات دخول للمشاركة في البطولة، 
بالتعاون م���ع االتحاد الدولي«؛ األم���ر الذي لم يصدر 

حياله أي رد من الجانب السعودي حتى اآلن.



2الخميس   ربيع األول         هـ    نوفمبر         م 2 22    2222 2 22 2

 الجهـاد: فلسطيـن بحدودها التاريخية حـق 
السنوار يعقد لشعبنـا ال يقبـل االنتقـاص أو التجزئـة

 اجتماعًا طارئًا 
 مـع قـادة 

الفصائل بغزة

دفعة مالية لموظفي 
غـزة اليوم الخميس

  يف الذكرى الـ70 لقرار التق�سيم الظامل
 لبحــث اآخــر 

م�ستجدات امل�ساحلة

بقيمة 1000 �سيكل

غزة/ االستقالل 
أك���دت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، أن 
فلس���طين بحدودها التاريخية الكاملة حق للشعب 
 

ٌ
الفلسطيني ال يقبل االنتقاص أو التجزئة ، وهو حق

ال يمكن ألي جهة كانت التفريط به أو التنازل عنه.
وش���ددت حركة الجهاد، في بيان صحفي، بمناسبة 
الذكرى ال�70 لصدور قرار التقس���يم الظالم، على أن 
الكيان الصهيوني هو كياٌن اس���تعماري احتل أرضًا 
بالقوة الغاشمة ومارس جرائم التطهير العرقي لطرد 

وتشريد أصحاب الحق الشرعيين.
وأكدت، على أنه ال تس���وية مع ه���ذا الكيان وال حل 
للقضي���ة الفلس���طينية إال برحيل المس���تعمرين 
والمس���توطنين المعتدين وتحرير كل أرضنا منهم 

حتى يعود أصحاب الحق إلى وطنهم وأرضهم.
وقال���ت الحرك���ة: "إن الذك���رى ال� 70 لص���دور قرار 

التقس���يم الظالم تمر اليوم، وهو ال���ذي كان نتاجًا 
لسياس���ات ظالمة انتهجتها القوى االس���تعمارية 

الظالمة والمتآمرة على فلسطين وشعبها.
وأضافت الحركة، أن قرار التقسيم جاء ضمن مسلسل 
متدرج لتمكين الصهاينة من احتالل أرض فلسطين 
وتهجير ش���عبها، وأسس القرار الظالم لكل ما تبعه 
من الجرائ���م التي ارتكبها الصهاين���ة المعتدون ، 
لكن تلك الجرائم على فظاعتها وفداحتها لم توقظ 
الضمير العالمي الذي ظل ش���ريكًا في الجريمة من 
خالل صمته البشع وانحيازه بعيدًا عن الحق والعدل 

وانصاف الشعب الفلسطيني وقضيته.
وأكدت الحركة، على أنه بالرغم من الموازين المختلة 
التي أنتجت قرار التقس���يم الظال���م وما تبعه،  فال 
ش���رعية لوجود ه���ذا الكيان الغاص���ب المحتل وال 
اعت���راف به، فكل القرارات الت���ي تنتقص من حقنا 

الكامل أو تضفي ش���رعية على احت���الل أرضنا هي 
قرارات باطلة.

وجددت الحركة تأكيدها على أن الشعب الفلسطيني 
ومع���ه جماهير وأح���رار أمته الوفي���ة ، باتوا جميعًا 
مدركين لحجم الخطر والتهديد الذي يشكله الكيان 
الصهيوني في المنطقة، ورغم كل حمالت التضليل 
والتطبيع ومحاوالت البعض إقامة عالقات وتنسيق 
لخدمة مصالح الكيان الصهيوني، إال أن وعي شعبنا 
وأحرار أمته بات راسخًا في معرفة عدو األمة المركزي 
الوحيد المتمث���ل بالكيان الصهيون���ي الذي تجب 
مجابهت���ه والتصدي له ومقاومت���ه، وأن هذا واجب 
وأولوية من آكد الواجبات واألولويات، مش���ددًة على 
أن الحركة س���تظل تعمل على تحش���يد كل األحرار 
والتعاون معهم للقي���ام بهذا الواجب الذي ال تحيد 

عنه أبدًا بإذن الله. 

وكان النائب األول لرئيس المجلس التش���ريعي 
أحم���د بحر دعا كافة الكت���ل والقوائم البرلمانية 
في المجلس التشريعي إلى لقاء تشاوري لتنفيذ 
ما ت���م االتفاق عليه بش���أن تفعي���ل المجلس 
التشريعي، واس���تئناف أعماله االعتيادية وفقًا 
للقانون األساسي الفلس���طيني، وتنفيذًا لبيان 
الفصائ���ل الصادر في القاهرة تش���رين الثاني/ 

نوفمبر 2017. 
وأوضح أن هذه الدعوة تنس���جم بصورة أو بأخرى 
فق���ط مع ما ت���م االتفاق عليه بالبي���ان الختامي 
الجتماع الفصائل بالقاه���رة خالل األيام القليلة 
الماضية، مش���يرًا إلى أن الفصائل الفلسطينية 
تدرك عدم وجود س���وى كتلتي���ن في المجلس 
التش���ريعي هما فت���ح وحم���اس، والقوائم هي 
مصطل���ح جديد أضيف نتيجة االنقس���ام الذي 

حصل منذ ما يزيد عن عشرة أعوام .
ولفت إلى أن المجلس التش���ريعي س���يبقى حجر 
الزاوي���ة وممرًا إجباري���ًا للجميع وال وج���ود لحراك 
سياس���ي إال بتفعيله وفق القانون فقط، مبينا أن 

الوضع القانوني للمجلس التشريعي كان مغيبًا من 
قبل المجتمعين بالقاهرة خالل الفترة الماضية.

تعزيز مواقفه
وف���ي موض���وع المصالح���ة رأى النائ���ب الثاني 

للمجلس التش���ريعي أن المناكف���ات اإلعالمية 
األخيرة بين حركت���ي فتح وحماس غرضها طرح 
رؤية كل ط���رف وتعزيز مواقف���ه والحديث عن 
بطوالت صنعت وعوائ���ق يضعها الطرف االخر، 
معتب���را أن ذلك كله يش���كل عائق���ا في طريق 
تنفيذ المصالحة وأمام تجاوز جراحات المواطنين 

وآالمهم جراء االنقسام وتبعاته .
وطالب بضرورة أن يخرج من كل حضر اجتماعات 
القاهرة، للحديث عن حقيقة ما جرى من تفاهمات 
ومعيقات أمام المواطنين، دون مماطلة أو تزييف 
للحقائ���ق، لحاجتهم الماس���ة إلنهاء معاناتهم 

المستمرة من سنوات. 
وشدد خريشة على ضرورة اإلسراع بتنفيذ اتفاق 
المصالح���ة؛ للوقوف أم���ام المؤام���رة اإلقليمية 
بقي���ادة أمري���كا و" إس���رائيل"، و التي تهدف 
لش���طب القضية الفلس���طينية تحت ما يسمى 
"صفقة القرن" الت���ي يديرها الرئيس األمريكي 
ترامب، وتسعى لتشكيل حلف ضد المقاومة في 

مختلف الدول العربية واإلسالمية.

غزة/ �سماح املبحوح: 
اأك��د النائب الثاين لرئي�س املجل�س د. ح�س��ن 
خري�س��ة اأن دعوة الكتل الربملانية يف املجل�س 
الت�س��ريعي م��ن قب��ل النائ��ب الأول لرئي���س 

ت�س��اوري  لق��اء  اإىل  بح��ر  اأحم��د  املجل���س 
اأعمال��ه  وا�س��تئناف  املجل���س  تفعي��ل  ب�س��اأن 
د�س��تورية،  ول  قانوني��ة  العتيادية غ��ر 
القان��ون  ح�س��ب  الأ�س��ل  اأن  عل��ى  م�س��ددًا 

الداخل��ي  والنظ��ام  الفل�سطين��ي  الأ�سا�س��ي 
للمجل�س الت�سريعي يكون الطلب من �سالحية 
رئي���س ال�سلطة الفل�سطيني��ة حممود عبا�س، 

لأنه �ساحب ال�ساأن من حيث القانون.

غزة/ االستقالل: 
عقد يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع 
غزة، م���ع عدد من الفصائل الفلس���طينية اجتماعًا 
طارئًا مساء أمس األربعاء. استمر عدة ساعات داخل 

مكتب السنوار غرب مدينة غزة.
وأوضح المصدر أن السنوار استقبل ممثلي الفصائل 
ف����ي مكتبه بمدينة غ����زة، وبدأوا االجتم����اع في تمام 

الساعة الخامسة من مساء امس األربعاء.
وأكدت المص����ادر أنه تم دعوة نائ����ب رئيس الوزراء 
زياد أبو عم����ر لحضور اجتماع الس����نوار مع الفصائل 
الفلس����طينية بحضور الوفد األمني المصري بعد نحو 

ساعة من بدئه. . 
وتأت����ي دعوة الس����نوار للقاء الفصائ����ل، بعد إصدار 
حكومة الوفاق الوطني قراًرا يقضي بعودة »الموظفين 

المستنكفين«، وفق ما ُسّمي حاجة الوزراء إليهم.
وس���ادت حالة م���ن االرتباك الش���ديد، صباح أمس 
األربعاء، عددا من المقاّر الحكومية في قطاع غزة، إثر 
عودة بعض الموظفين »المس���تنكفين« ألعمالهم 
بعد قرار حكومة التوافق الوطني الذي صدر أمس، 
في حين قررت نقابة موظفي غزة منعهم من دخول 

الوزارات لحين انتهاء عمليات الدمج والتسكين.
وش���هدت مقرات وزارات المالي���ة والحكم المحلي 
واألوق���اف في مدينة غزة احتش���اد عش���رات من 
الموظفي���ن أمامها، في حين وقع ارتباك مماثل في 

مجمع »أبو خضرة« الحكومي وسط المدينة.
وأص���درت نقاب���ة الموظفين بغزة ق���رارا لمندوبي 
النقاب���ة في الوزارات والمؤسس���ات الحكومة يمنع 
الس���ماح بمقتضاه أي موظف مستنكف من دخول 
الوزارات والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي 
يهدف لخلق وقائع على األرض، وضرب الموظفين 

ببعضهم وخلق إشكاليات كبيرة.

غزة/ االستقالل 
أعلن البنك الوطني اإلس���المي في غزة مساء أمس األربعاء 
عن صرف دفع���ة مالية بواقع ألف ش���يكل لموظفي غزة 

اليوم الخميس .
وقال البنك في بيان مقتضب وصل "االستقالل": "تقرر أن 
يتم اليوم فتح أبواب البنك الوطني االسالمي بجميع فروعه 
وذلك لصرف الدفعة المالية الخاصة بموظفي غزة البالغة 

ألف شيكل".
وأوض���ح  البنك أنه "لن يتم الخص���م على المرابحات لهذا 

الشهر مراعاة للظروف االقتصادية" .
وذكر أن أبوابه س���ُتفتح في تمام الساعة 07:15 دقيقة، 
كما س���يصرف بن���كا البري���د واإلنتاج الدفع���ة المالية 

لعمالئهما.

 خريشـة لـ »االستقـالل«: 
الدعوة لتفعيل المجلس التشريعي "غير قانونية" 
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واتفقت حركتا حماس وفتح ف����ي أكتوبر الماضي، على 
س����رعة انجاز اللجن����ة القانونية اإلدارية التي ش����كلتها 
حكوم����ة الوفاق الوطن����ي إليجاد ح����ل لموضوع موظفي 
القطاع قبل األول من شهر فبراير 2018 كحد أقصي، على 
أن تستمر الحكومة بدفع رواتب الموظفين البالغ عددهم 
40 ألف، خالل عمل اللجنة اعتبارًا من راتب شهر نوفمبر 

  .2017
وصرح عزام األحمد، مس����ؤول مل����ف المصالحة في حركة 
فتح، في تصريحات إذاعية مؤخرًا، بامتناع الس����لطة عن 
دف����ع رواتب موظفي غزة كما هو مقرر الش����هر القادم إال 
بعد التمكين الكامل بغزة، مطالبًا حركة حماس بتسريح 
موظفيه����ا وإعادتهم للبيت قائ����اًل: "إن على حماس أن 
تقول لموظفيه����ا روحوا على  بيتك����م وتقول للحكومة 

تفضلي استلمي".
وكان مجل����س ال����وزراء الفلس����طيني قرر إلى جلس����ته 
األس����بوعية في رام الله الثالثاء الماضي، إلى عودة جميع 
الموظفين المستنكفين في قطاع غزة إلى عملهم، وفور 
ص����دوره خرجت بع����ض الفصائل الفلس����طينية ونقابة 

الموظفين رافضًة هذا القرار.  
وبعد اثارة البلبلة، أكد الحمد الله أن االستمرار في انجاح 
جه����ود انهاء االنقس����ام، يتطلب من الحكوم����ة اإليعاز 
لوزرائه����ا بالعمل على اع����ادة الموظفي����ن القدامى إلى 
أماكن عملهم حس����ب الحاجة، ووفق ما تقضيه مصلحة 
المواطن والعمل الحكومي، بهدف التخفيف من معاناة 
المواطنين والس����ير خطوة لألمام باتجاه عملية تكريس 

المصالحة وفًقا التفاق القاهرة 2011 واالتفاق األخير.

خماوف كبرية
" حياتن����ا كلها صارت خوفًا وقلق����ًا، باألمس كنا خائفين 
م����ن عدم صرف الروات����ب، واليوم خائف����ون أنه ما نبقى 
موظفي����ن، ال نعلم ما هو مصيرن����ا الوظيفي خاصة بعد 
اع����ادة الموظفين القدامى إلى عمله����م"، هكذا عبرت أم 
مصباح البسوس الموظفة في قطاع التعليم عن مخاوفها 
واس����تيائها من تصريحات عزام األحمد األخيرة  بش����أن 

رواتب موظفي غزة وإعادة الموظفين المس����تنكفين إلى 
أعمالهم.  

وقال����ت البس����وس خ����الل حديثه����ا ل�"االس����تقالل": " 
التصريحات األخيرة بش����أن الموظفي����ن والرواتب كانت 
صدمة كبيرة لن����ا، تمنينا أن تكون كاذبًة لكن لألس����ف 
الواقع يصدق ذلك، معتبرة تلك التصريحات بأنها شرارة 

فشل تهدد المصالحة وتنذر ببداية انقسام جديد.  
وأضافت: "خدمنا ش����عبنا أكثر من 10 سنوات بالرغم من 
الضغوطات والمشكالت التي واجهتنا، وبقينا جنودًا في 
الميدان نؤدي مهامنا الوظيفية كونها تربطنا بالوطن ال 
بحماس أو فتح، أليس من واجب الحكومة أن تدفع رواتبنا 

بعد ذلك؟".
وتابعت بنبرة ح����زن: " وضعنا خانق ومؤلم جدا، فبعضنا 
يأتي لتأدية مهامه الوظيفية دون أن يوجد في محفظته 
ش����يكل واحد، وننتظر موعد استالم الراتب على أحر من 
الجمر، وعند اس����تالمه نعود فارغي األيدي فجزء ُيصرف 
لس����داد الديون المتراكم����ة طوال الش����هر، وجزء لتلبية 
متطلبات االس����رة وإيجار المنزل، فكيف سيكون وضعنا 
بدون رواتب؟ "، مشيرًة إلى أنها كانت تنتظر أن تتقاضى 
نصف راتبها 1420 ش����يكال لكس����وة أطفالها الخمسة 

لفصل الشتاء.  
وطالبت البسوس، حكومة الوفاق بأن تتحمل مسؤولياتها 
تجاه موظف����ي القط����اع، وأن تحيدهم ع����ن المناكفات 
السياس����ية ألنه����م يمثلون ج����زءًا كبيرًا من الش����عب 
الفلسطيني، وقد حملوا أمانة خدمة الوطن وأبناء شعبهم 

بالرغم من عدم صرف رواتبهم المالية بشكل مستمر.

يف مهب الريح
أم����ا الموظف أبو محمد بكر، الذي واصل عمله بعد أحداث 
االنقس����ام عام 2007 وعلى أثره جمد راتبه من الحكومة 
آنذاك، يأم����ل أن تجد حكومة الوفاق ح����ال مقبوال لملف 
الموظفي����ن ورواتبه����م بحي����ث يأخ����ذ كل موظف حقه 

ويضمن مستقبله الوظيفي.  
وقال بكر خالل حديثة ل�"االس����تقالل": "حين سمعنا عن 

اتفاق المصالحة بنينا سقف أمال عاليًا وتوقعنا أن يطرأ 
تحس����ن على ظروفنا، وأن ُيقر حقنا بالحصول على راتب 
وادراجنا ضمن خزينة الس����لطة، لك����ن بعد التصريحات 
األخيرة كل أمالنا تحطمت ومستقبلنا الوظيفي أصبح في 

مهب الريح".  
وأب����دي بك����ر، تخوفه من أن يك����ون قرار مجل����س الوزراء 
الفلس����طيني بإعادة الموظفين المستنكفين بغزة إلى 
عملهم، خطوة واضحة نحو االس����تغناء عن موظفي غزة 
"موظفي حماس" وتسريحهم إلى بيوتهم، مما يؤدي إلى 

ضياع حقوقهم وفشل المصالحة.  
وأضاف بحس����رة: " الموظف بات أشبه بالمتسول يطرق 
كل ي����وم باب أحد ليس����تدين ويدبر متطلبات أس����رته، 
فأحيانًا ُيعطى وأحيانًا كثيرة ُيرد خائبًا حتى أصبح يشعر 
بنفس����ه منبوذًا، والجميع يطالبه بالديون"، متسائاًل إلى 
متي سيبقى الموظف كرة تتقاذفها أقدام السياسيين 

والحكومة؟

ملتزمة باالتفاق
وم����ن جانب����ه، أكد يعق����وب الغندور نقي����ب الموظفين 
بحكومة غ����زة، أن حكومة الوفاق ملزم����ة برواتب موظفي 
غزة المستحقة عن شهر نوفمبر الحالي، في الخامس من 
ش����هر ديسمبر القادم، وفقًا التفاق القاهرة على أن تلزم 

حكومة غزة السابقة براتبي شهر سبتمبر وأكتوبر . 
وأوض����ح الغندور خالل حديثه ل�" االس����تقالل"، أن نقابة 
الموظفين لي����س لها عالق����ة بالتجاذبات السياس����ية، 
وترفض تماما ربط رواتب الموظفين بمس����ألة التمكين، 
كون الراتب الشهري حقًا ثابتًا للموظف ويجب أن يتلقاه 
من الحكوم����ة، مؤكدًا أنه ال يمكن باي ح����ال من األحوال 
التهرب والتالعب بأرزاق 40 ألف موظف تحت ما يسمي 
بالتمكين، وأن النقابة لن تس����مح ب����أن يكون الموظفون 

ورقة مساومة. 
وأض����اف أن اللجنة اإلداري����ة والقانونية بدأت عملها في 
أكتوبر الماضي وس����تنتهي في فبراي����ر القادم، على أن 
تلتزم بدفع رواتب موظفي غزة بما ال يقل عن النسبة التي 

كانوا يحصلون عليها سابقًا بداية من شهر ديسمبر عن 
شهر نوفمبر، لحين االنتهاء من عمل اللجنة. 

وبين الغندور، أنه وخ����الل االتصال مع الحكومة أكدوا أن 
الوضع المالي ليس سهال وهم يحاولون توفير اإليرادات 
وقد يكون موعد الصرف خالل الساعات او األيام القادمة 
لصرف الدفعة وقد ال يكون حتى آخر الشهر، موضحًا أن 
صرف الرواتب مرتبط بجمي����ع اإليرادات المالية لتحديد 

نسبة الدفعة التي ستصرف. 
وأوضح أن لدى النقابة برنامج جاهز من الفعليات النقابية 
س����ينطلق في حال لم تلتزم الحكومة بما تم اإلعالن عنه 
بصرف رواتب الموظفين عن ش����هر نوفمبر مطلع الشهر 
الق����ادم، معتبرًا يوم 5 ديس����مبر 2017 يومًا مهما ويوم 

االمتحان األخطر لحكومة التوافق. 
وأش����ار الغندور، إل����ى أن حوار المصالحة ال����ذي أدى إلى 
تش����كيل حكومة الوفاق الوطني ف����ي الثاني من يونيو 
2014، فشل بس����بب عدم التزام الحكومة بصرف رواتب 
شهر مايو آنذاك، متمنيًا أن ال يتكرر السيناريو مرة أخرى. 
وش����دد على أن النقابة مع نجاح جهود المصالحة لما لها 
م����ن أثر إيجابي على ملف الموظفي����ن والملفات األخرى، 
موضحًا أن توفر اإلرادة الحقيقية إلنهاء االنقسام سيزيل 

جميع العوائق والعقبات أمامها. 

قرار مت�سرع
وفيما يتعل����ق بقرار مجلس الوزراء الفلس����طيني بإعادة 
الموظفي����ن القدام����ى المعينين قب����ل 2007/6/14 الى 
عمله����م، قال الغندور:" نرفض هذا الق����رار رفضًا قاطعًا، 
حيث كان األولى بحكومة الوفاق أن تنتظر إلنهاء اللجان 
المختصة عملها في عملية دمج وتمكين موظفي القطاع 
الع����ام، ومن ثم اعادة الموظفي����ن القدامى، مبينًا أن هذا 
عمل خاص باللجن����ة االدارية القانونية المش����كلة لحل 

قضية الموظفين كحد اقصى في األول من فبراير.
واعتب����ر الغندور، قرار مجلس الوزراء قرارًا متس����رعًا وغير 
مسؤول وفيه خلط لألوراق  وسيؤدي الى اشكاليات على 

أرض الواقع، وارباك في عمل الوزارات وربما تعطيله.

حتى إشعار آخر

موظفــو غــزة.. 
بــدون رواتــب 

غزة/ دعاء احلطاب: 
يف ظ��ل ت�س��ارب الت�سريح��ات احلكومية، يعي�ش موظفو غ��زة حالة من 
الغلي��ان والقلق على م�ستقبلهم الوظيفي الذي ب��ات جمهواًل متامًا، بعد 
رف�ش ال�سلطة حتمل نفق��ات رواتبهم امل�ستحقة ل�سهر نوفمرب/ ت�سرين 
الثاين احلايل اإال بعد متكني حكومة الوفاق من اأداء مهامها ب�سكل كامل 
يف القط��اع، وق��رار رئي���ش ال��وزراء رامي احلم��د اهلل باإع��ادة املوظفني 

امل�ستنكفني اإىل اأماكن عملهم ح�سب حاجة وزاراتها. 

إعالن صادر عن جمعية أصدقاء 
مرضى الكلى الخيرية

تعلن جمعية أصدقاء مرضى الكلى الخيرية وبناء على قرار مجلس 
اإلداره , عن عقد االجتماع  العادي للجمعية العمومية للعام )2017( 
وذلك يوم الثالثاء الموافق 2017/12/12 الس���اعة )12 صباحا ( في 
مقر الجمعية الكائن في محافظ���ة رفح بجوار محطة االمينه وذلك 
لمناقش���ة ) جدول األعمال( وانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية 
بعد استكمال األتي في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 9:00 ص 

حتى 13:00 : 
اس���تمرار فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية 

العمومية لعام )2017( وذلك حتى تاريخ 2017/12/4م .
فتح باب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذلك لمدة 3 أيام من 

تاريخ 2017/12/5 م الى تاريخ 2017/12/7م .
فتح باب االعتراض على المرش���حين وذلك لمدة 2 أيام من تاريخ 9 

/2017/12 م حتى تاريخ 2017/12/10 م .
الرد على االعتراضات 10 /2017/12 م وانتهاء فترة االنس���حاب من 

الترشح بتاريخ 2017/12/11 م 

ومع فائق االحرتام والتقدير
جمل�ش اإدارة اجلمعية

غزة/ االستقالل 
نعت حركة الجهاد االسالمي في فلسطين، ممثلة 
بأمينه���ا الع���ام الدكتور رمضان عبد الله ش���لح، 
ونائبه زياد النخالة، ومكتبها السياسي وقيادتها 
وجناحها العس���كري »س���رايا القدس«، والهيئة 
القيادية ألس���راها في الس���جون وكاف���ة األطر 

الحركية والنقابية واللجان التنظيمية والد عضو 
الهيئة القيادية ألس���رى حركة الجهاد المرحوم 
محمد محمود عرنس. وتوفي عرنس أمس األربعاء 
10ربيع أول 1439ه�، بعد حياة قضاها في طاعة 

الله صابرًا محتسبًا بارًا بأهله وأبناء شعبه.
وتقدم���ت الحركة م���ن الدكت���ور محمد عرندس 

وإخوانه الكرام وعائلته، بأحر التعازي والمواساة.
ودعت الحرك���ة العلي القدي���ر أن يتغمد الفقيد 
بواس���ع رحمته ويس���كنه الفردوس مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك 
رفيق���ًا،  وأن يلهم أهله وأبن���اءه وأحفاده الصبر 

وحسن العزاء .

القدس المحتلة/ االستقالل 
حكم���ت م���ا تس���مى المحكم���ة المركزي���ة لالحتالل 
اإلس���رائيلي في تل أبيب أمس األربعاء بالسجن المؤبد 
أربع م���رات بحق منفذي عملية تل أبي���ب التي نفذها 

ثالثة فلسطينيين قبل حوالي العام ونصف.
وذكرت القناة الثانية العبرية أن المحكمة حكمت على  
كل م���ن : خالد ومحمد مخامرة المنفذين الرئيس���يين 

للعملية، وكذلك يونس زي���ن المتهم بنقلهما لمكان 
العملية بالس���جن المؤبد 4 مرات باإلضافة الى 61 عامًا 

من السجن الفعلي بعد إدانتهما بتنفيذ العملية.
كما غرمت المحكمة المنفذين بدفع تعويضات تصل 

إلى حوالي مليوني شيقل لعائالت القتلى والجرحى.
وسيدفع لكل عائلة قتيل من العائالت األربع مبلغ 258 
ألف ش���يقل ، بينما س���يدفع لكل مصاب من مصابي 

العملية بشكل خطير مبلغ 200 ألف شيقل ، باإلضافة 
لمبلغ 20 ألف شيقل لكل مصاب بشكل طفيف.

ووقعت العملية المذكورة في شهر حزيران/يونيو من 
العام الماض���ي 2016 بعد أن هاجم الش���ابان مخامرة 
مطعمًا في مجمع "س���ارونا" التجاري بقلب تل أبيب ما 
أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة أكثر من 10 بجراح 

متفاوتة، بينما جرى اعتقالهما في مكان العملية.

4 مؤبدات بحق منفذي عملية في تل أبيب

الجهاد تنعى والد عضو الهيئة القيادية ألسرى الجهاد محمد عرنس
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وتس���بب هط���ول األمط���ار ف���ي مناطق 
متفرق���ة من قط���اع غزة، قبل أي���ام قليلة، 
بغرق عشرات المنازل  والمحالت التجارية 
والش���وارع، وشهدت مناطق عديدة حاالت 
انزالق للس���يارات، فيم���ا أطلقت العائالت 
في كل من ش���ارع النفق ومنطقة السدرة 
وش���ارع المنصورة ف���ي حي الش���جاعية 
وشارع يافا في حي التفاح وشارع عز الدين 
القسام غرب مدينة غزة، نداءات استغاثة 
ومناشدات لجهاز الدفاع المدني والجهات 
المعنية بالعمل عل���ى إنقاذهم من تدفق 

المياه إلى منازلهم.

وعود زائفة
المواطن أبو إبراهيم زينو، من منطقة يافا، 
والذي أتلفت س���يارته ومحالته التجارية، 
بعد س���قوط دفقات قوية من مياه األمطار 
على منطقته، أكد أنه وسكان المنطقة ملوا 
وتعبوا من الوعود الزائفة، التي يصرح بها 
المس���ؤولون، بأن ما حدث معهم لن يتكرر 
مرة أخ���رى، إال أن مش���كلتهم تتجدد كل 
فصل شتاء، دون معرفة السبب الحقيقي 

وراء ذلك، أهو انخف���اض المنطقة الكبير، 
أم انس���داد البالوع���ات بالش���وارع بفعل 
المخلفات التي يلقيها المواطنون أم غيرها 

من األسباب.
وأوضح زينو ل�"االستقالل" أن حوالي الساعة 
9,30 مس���اء بدأت دفقات المطر بالسقوط 
تباع���ا، ولم تتوقف اال بعد نحو س���اعتين 
م���ن بدئها، مبين���ا أنه استبش���ر وعائلته 
بموس���م ش���تاء يهطل فيه الخير والبركة 
على المزارعين والمواطنين التواقين له منذ 

أكثر من شهر.
ونوه إل���ى أن صدمته كانت أكبر مما توقع، 
بعد مش���اهدته لما أحدثت���ه مياه األمطار 
بس���يارته التي ركنها على ب���اب المنزل، 
وكذلك محالته التجارية أسفل بيته، الفتا 
إلى أن المنطقة التي يسكنها وعدة مناطق 
قريب���ة منها تغ���رق كل ع���ام، دون إيجاد 
حلول مناس���بة من المسؤولين في البلدية 

وغيرهم.
وكان���ت دائ���رة األرصاد الجوي���ة توقعت 
األس���بوع الماضي ح���دوث منخفض قوي 
يضرب قطاع غزة، إذ تتساقط أمطار متفرقة 

تكون غزي���رة أحيانا مصحوب���ة بعواصف 
رعدية ورياح نشطة، وتدني درجات الحرارة 

ليال أكثر منها نهارًا.

خ�سائر كبرية
حجم الخسائر التي لحقت بالمواطن زينو،  
ال تختل���ف كثيرا ع���ن بقي���ة المواطنين 
القاطني���ن ب���ذات المنطق���ة، إذ بلغ حجم 
التلف في صيدلية الرائد الحديثة أكثر من 
30 ألف ش���يكل، جراء  دخول مياه األمطار 
للصيدلية، ووصول ارتفاعها لقرابة  نصف 

متر. 
الدكت���ور الصيدالن���ي س���عيد الصفدي، 
صاح���ب الصيدلي���ة، اش���تكى حاله بعد 
تكبده مبلغًا كبيرًا ال يقوى على سداده، وال 
يستطيع شراء ما يلزم صيدليته، بعد تلف 
الكمي���ة التي كانت متوف���رة لديه، والتي 

جلبها قبل هطول المطر بساعات قليلة.
وأوض���ح أنه بعد توق���ف المط���ر والدمار 
الذي لح���ق بالمواطنين، وانقضاء أيام على 
محاولتهم تصليح ما أتلفته مياه األمطار، ال 
زال رد المسؤولين في بلدية غزة وفي دوائر 

حكومية أخ���رى، بإيجاد ح���ل للمواطنين، 
لمواجهة المنخفض���ات الجوية في فصل 
الش���تاء، ال يرمم ما أتلفته مياه األمطار في 

نفوسهم وال ممتلكاتهم. 

اأكرب من اإمكانياتها
بدوره أكد م. ماهر سالم نائب رئيس لجنة 
طوارئ الش���تاء ببلدية غزة، على وجود عدة 
أس���باب تقف وراء غرق عدد م���ن البيوت 
والمحالت التجارية بعدة مناطق بغزة، منها 
سقوط كمية كبيرة من األمطار بفترة زمنية 
قصيرة، وكذلك قدم المع���دات واألدوات 

المستخدمة من قبل موظفي البلدية.
وأوضح سالم ل�"االستقالل" أن كمية األمطار 
التي هطلت على عدة مناطق بمدينة غزة، 
تقدر خالل س���اعة حوالي 35 ملم، مشددا 
على أن الكمية الت���ي توقع الراصد الجوي 
س���قوطها قبل المنخفض قدرت بحوالي 
5ملم، أي م���ا يزيد ع���ن 12% من الكمية 

السنوية التي تصل ل�350ألف م3. 
وبي���ن أن مضخ���ات وخطوط تجم���ع مياه 
األمط���ار وتصري���ف المياه لم تس���توعب 

الكمية الكبيرة التي س���قطت، ما أدى إلى 
تجمع المياه على ارتفاعات كبيرة ودخولها 
للبيوت والمحالت التجارية في عدة مناطق 
أبرزها، منطقة الزيتون وعسقولة وشارعي 
يافا والدرج ش���رق مدينة غزة، وش���ارع عز 

الدين القسام غرب مدينة غزة.
وأش���ار إلى أن البلدية عملت على تجهيز 
لجن���ة ط���وراىء مكونة من أرب���ع فرق منذ 
بداية موسم الشتاء وإعالن الراصد الجوي 
وجود منخفض قوي س���يضرب المنطقة، 
كم���ا عملت عل���ى تنظي���ف 2500 بالوعة 
بكاف���ة انحاء المدين���ة، إال أن الكمية التي 
سقطت فاقت إمكانيات البلدية وقدراتها 
واألدوات  المع���دات  لق���دم  المح���دودة، 

المستخدمة. 
وش���دد على أن العمر االفتراضي للمعدات 
واألدوات ل���دى البلدية انتهى والمفروض 
تم كبس���ها واس���تبدالها، إال أن االحتالل 
اإلس���رائيلي يق���ف عائقًا أم���ام محاوالت 
البلدي���ة لتطوير وجلب مع���دات جديدة، 
إذ منع دخ���ول أي آلة جدي���دة من المعبر، 

كالمضخات وقطع غيار للمولدات وغيرها.

بعد هطول األمطار

بلديــات غــزة تغــرق فــي »شبــر ميــة«
غزة / �سماح املبحوح : 

�سي��ارات معطلة على ي�سار وميني ال�سارع، وحمالت جتاري��ة غارقة مبياه الأمطار، 
وبي��وت جتمعت داخلها املي��اه واأتلفت ما بها من اأثاث ومع��دات، لتحولها اإىل برك 
�سباح��ة تغرق قاطنيه��ا بوابل من الديون الت��ي ل يقوون على �سداده��ا، من اأجل 
اإ�س��الح ما اتلفته مياه الأمطار يف منطقة �سكنه��م يف �سارع يافا �سرق مدينة غزة. 

م�سهد غرق بيوت املواطنني وممتلكاتهم الذي اأمل بع�سرات من �سكان املنطقة خالل 
الأ�سبوع احلايل، دون معرفة ال�سبب احلقيقي وراء ذلك، ماأ�ساة تتجدد كل عام يف 
ف�س��ل ال�ستاء، على الرغ��م مما ذكرته بلدية غزة ح��ول جهوزيتها وا�ستعداداتها 
ال�سنوي��ة ملو�سم ال�ستاء، والتي اأكدت فيها على اأن جلان الطوارئ التابعة لها تعمل 

على مدار ال�ساعة يف اأوقات املنخف�سات اجلوية.

غزة/ االستقالل 
عق���د مركز األزم���ات والك���وارث بكلية 
العلوم بالتعاون مع فريق إدارة األزمات 
والكوارث في الجامعة اإلس���المية يومًا 
علميًا يحمل عن���وان:" مفاهيم علمية 
وعملية لم���دراء األزمات والكوارث"، في 
قاع���ة المؤتمرات العام���ة بمبنى طيبة 
للقاعات الدراسية، بحضور الدكتور زياد 
أبو هين رئيس مركز األزمات والكوارث، 
والمهندس محمد جودة مسئول األمن 
واألمان في مؤسس���ة الرؤية العالمية، 
ولفيف م���ن الباحثي���ن والمختصين، 
وجمع من ممثلي المؤسسات وعدد من 

طلبة الكلية.
وف���ي كلمته أمام الجلس���ة االفتتاحية، 
ش���كر الدكتور أبو هي���ن القائمين على 
اليوم الدراس���ي، وجهودهم في تقديم 
كل العلوم والمعرف���ة والخبرات، ولفت 
إل���ى أهميته في صقل وتنمية مهارات 

العاملي���ن والم���دراء ف���ي مج���ال إدارة 
األزم���ات والك���وارث. وأك���د الدكتور أبو 
هين على ضرورة التعرف على المفاهيم 
العلمي���ة والعملية لألزم���ات والكوارث 
وحاالت الطوارئ لإلسهام بشكل فعلي 
ف���ي التقليل من ع���دد المتضررين من 

الك���وارث. وفيما يتعل���ق بالمحاضرات 
العلمي���ة للي���وم العلمي، فق���د تحدث 
المهندس جودة في أول محاضرة علمية 
حول قيادة الطوارئ، واستعرض الدكتور 
محمد الزير ممثال عن برنامج غزة للصحة 
النفس���ية، أهمية الس���يطرة النفسية 

لم���دراء األزم���ات والكوارث خ���الل إدارة 
القرارات  الحدث وأهميتها في اتخ���اذ 
الصحيح���ة، ووق���ف الدكتور ع���زام أبو 
حبيب الخبير ف���ي إدارة الطوارئ بوكالة 
الغوث، على المش���اركة المجتمعية في 

إدارة األزمات والكوارث.
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وتس���بب هط���ول األمط���ار ف���ي مناطق 
متفرق���ة من قط���اع غزة، قبل أي���ام قليلة، 
بغرق عشرات المنازل  والمحالت التجارية 
والش���وارع، وشهدت مناطق عديدة حاالت 
انزالق للس���يارات، فيم���ا أطلقت العائالت 
في كل من ش���ارع النفق ومنطقة السدرة 
وش���ارع المنصورة ف���ي حي الش���جاعية 
وشارع يافا في حي التفاح وشارع عز الدين 
القسام غرب مدينة غزة، نداءات استغاثة 
ومناشدات لجهاز الدفاع المدني والجهات 
المعنية بالعمل عل���ى إنقاذهم من تدفق 

المياه إلى منازلهم.

وعود زائفة
المواطن أبو إبراهيم زينو، من منطقة يافا، 
والذي أتلفت س���يارته ومحالته التجارية، 
بعد س���قوط دفقات قوية من مياه األمطار 
على منطقته، أكد أنه وسكان المنطقة ملوا 
وتعبوا من الوعود الزائفة، التي يصرح بها 
المس���ؤولون، بأن ما حدث معهم لن يتكرر 
مرة أخ���رى، إال أن مش���كلتهم تتجدد كل 
فصل شتاء، دون معرفة السبب الحقيقي 

وراء ذلك، أهو انخف���اض المنطقة الكبير، 
أم انس���داد البالوع���ات بالش���وارع بفعل 
المخلفات التي يلقيها المواطنون أم غيرها 

من األسباب.
وأوضح زينو ل�"االستقالل" أن حوالي الساعة 
9,30 مس���اء بدأت دفقات المطر بالسقوط 
تباع���ا، ولم تتوقف اال بعد نحو س���اعتين 
م���ن بدئها، مبين���ا أنه استبش���ر وعائلته 
بموس���م ش���تاء يهطل فيه الخير والبركة 
على المزارعين والمواطنين التواقين له منذ 

أكثر من شهر.
ونوه إل���ى أن صدمته كانت أكبر مما توقع، 
بعد مش���اهدته لما أحدثت���ه مياه األمطار 
بس���يارته التي ركنها على ب���اب المنزل، 
وكذلك محالته التجارية أسفل بيته، الفتا 
إلى أن المنطقة التي يسكنها وعدة مناطق 
قريب���ة منها تغ���رق كل ع���ام، دون إيجاد 
حلول مناس���بة من المسؤولين في البلدية 

وغيرهم.
وكان���ت دائ���رة األرصاد الجوي���ة توقعت 
األس���بوع الماضي ح���دوث منخفض قوي 
يضرب قطاع غزة، إذ تتساقط أمطار متفرقة 

تكون غزي���رة أحيانا مصحوب���ة بعواصف 
رعدية ورياح نشطة، وتدني درجات الحرارة 

ليال أكثر منها نهارًا.

خ�سائر كبرية
حجم الخسائر التي لحقت بالمواطن زينو،  
ال تختل���ف كثيرا ع���ن بقي���ة المواطنين 
القاطني���ن ب���ذات المنطق���ة، إذ بلغ حجم 
التلف في صيدلية الرائد الحديثة أكثر من 
30 ألف ش���يكل، جراء  دخول مياه األمطار 
للصيدلية، ووصول ارتفاعها لقرابة  نصف 

متر. 
الدكت���ور الصيدالن���ي س���عيد الصفدي، 
صاح���ب الصيدلي���ة، اش���تكى حاله بعد 
تكبده مبلغًا كبيرًا ال يقوى على سداده، وال 
يستطيع شراء ما يلزم صيدليته، بعد تلف 
الكمي���ة التي كانت متوف���رة لديه، والتي 

جلبها قبل هطول المطر بساعات قليلة.
وأوض���ح أنه بعد توق���ف المط���ر والدمار 
الذي لح���ق بالمواطنين، وانقضاء أيام على 
محاولتهم تصليح ما أتلفته مياه األمطار، ال 
زال رد المسؤولين في بلدية غزة وفي دوائر 

حكومية أخ���رى، بإيجاد ح���ل للمواطنين، 
لمواجهة المنخفض���ات الجوية في فصل 
الش���تاء، ال يرمم ما أتلفته مياه األمطار في 

نفوسهم وال ممتلكاتهم. 

اأكرب من اإمكانياتها
بدوره أكد م. ماهر سالم نائب رئيس لجنة 
طوارئ الش���تاء ببلدية غزة، على وجود عدة 
أس���باب تقف وراء غرق عدد م���ن البيوت 
والمحالت التجارية بعدة مناطق بغزة، منها 
سقوط كمية كبيرة من األمطار بفترة زمنية 
قصيرة، وكذلك قدم المع���دات واألدوات 

المستخدمة من قبل موظفي البلدية.
وأوضح سالم ل�"االستقالل" أن كمية األمطار 
التي هطلت على عدة مناطق بمدينة غزة، 
تقدر خالل س���اعة حوالي 35 ملم، مشددا 
على أن الكمية الت���ي توقع الراصد الجوي 
س���قوطها قبل المنخفض قدرت بحوالي 
5ملم، أي م���ا يزيد ع���ن 12% من الكمية 

السنوية التي تصل ل�350ألف م3. 
وبي���ن أن مضخ���ات وخطوط تجم���ع مياه 
األمط���ار وتصري���ف المياه لم تس���توعب 

الكمية الكبيرة التي س���قطت، ما أدى إلى 
تجمع المياه على ارتفاعات كبيرة ودخولها 
للبيوت والمحالت التجارية في عدة مناطق 
أبرزها، منطقة الزيتون وعسقولة وشارعي 
يافا والدرج ش���رق مدينة غزة، وش���ارع عز 

الدين القسام غرب مدينة غزة.
وأش���ار إلى أن البلدية عملت على تجهيز 
لجن���ة ط���وراىء مكونة من أرب���ع فرق منذ 
بداية موسم الشتاء وإعالن الراصد الجوي 
وجود منخفض قوي س���يضرب المنطقة، 
كم���ا عملت عل���ى تنظي���ف 2500 بالوعة 
بكاف���ة انحاء المدين���ة، إال أن الكمية التي 
سقطت فاقت إمكانيات البلدية وقدراتها 
واألدوات  المع���دات  لق���دم  المح���دودة، 

المستخدمة. 
وش���دد على أن العمر االفتراضي للمعدات 
واألدوات ل���دى البلدية انتهى والمفروض 
تم كبس���ها واس���تبدالها، إال أن االحتالل 
اإلس���رائيلي يق���ف عائقًا أم���ام محاوالت 
البلدي���ة لتطوير وجلب مع���دات جديدة، 
إذ منع دخ���ول أي آلة جدي���دة من المعبر، 

كالمضخات وقطع غيار للمولدات وغيرها.

بعد هطول األمطار

بلديــات غــزة تغــرق فــي »شبــر ميــة«
غزة / �سماح املبحوح : 

�سي��ارات معطلة على ي�سار وميني ال�سارع، وحمالت جتاري��ة غارقة مبياه الأمطار، 
وبي��وت جتمعت داخلها املي��اه واأتلفت ما بها من اأثاث ومع��دات، لتحولها اإىل برك 
�سباح��ة تغرق قاطنيه��ا بوابل من الديون الت��ي ل يقوون على �سداده��ا، من اأجل 
اإ�س��الح ما اتلفته مياه الأمطار يف منطقة �سكنه��م يف �سارع يافا �سرق مدينة غزة. 

م�سهد غرق بيوت املواطنني وممتلكاتهم الذي اأمل بع�سرات من �سكان املنطقة خالل 
الأ�سبوع احلايل، دون معرفة ال�سبب احلقيقي وراء ذلك، ماأ�ساة تتجدد كل عام يف 
ف�س��ل ال�ستاء، على الرغ��م مما ذكرته بلدية غزة ح��ول جهوزيتها وا�ستعداداتها 
ال�سنوي��ة ملو�سم ال�ستاء، والتي اأكدت فيها على اأن جلان الطوارئ التابعة لها تعمل 

على مدار ال�ساعة يف اأوقات املنخف�سات اجلوية.

غزة/ االستقالل 
عق���د مركز األزم���ات والك���وارث بكلية 
العلوم بالتعاون مع فريق إدارة األزمات 
والكوارث في الجامعة اإلس���المية يومًا 
علميًا يحمل عن���وان:" مفاهيم علمية 
وعملية لم���دراء األزمات والكوارث"، في 
قاع���ة المؤتمرات العام���ة بمبنى طيبة 
للقاعات الدراسية، بحضور الدكتور زياد 
أبو هين رئيس مركز األزمات والكوارث، 
والمهندس محمد جودة مسئول األمن 
واألمان في مؤسس���ة الرؤية العالمية، 
ولفيف م���ن الباحثي���ن والمختصين، 
وجمع من ممثلي المؤسسات وعدد من 

طلبة الكلية.
وف���ي كلمته أمام الجلس���ة االفتتاحية، 
ش���كر الدكتور أبو هي���ن القائمين على 
اليوم الدراس���ي، وجهودهم في تقديم 
كل العلوم والمعرف���ة والخبرات، ولفت 
إل���ى أهميته في صقل وتنمية مهارات 

العاملي���ن والم���دراء ف���ي مج���ال إدارة 
األزم���ات والك���وارث. وأك���د الدكتور أبو 
هين على ضرورة التعرف على المفاهيم 
العلمي���ة والعملية لألزم���ات والكوارث 
وحاالت الطوارئ لإلسهام بشكل فعلي 
ف���ي التقليل من ع���دد المتضررين من 

الك���وارث. وفيما يتعل���ق بالمحاضرات 
العلمي���ة للي���وم العلمي، فق���د تحدث 
المهندس جودة في أول محاضرة علمية 
حول قيادة الطوارئ، واستعرض الدكتور 
محمد الزير ممثال عن برنامج غزة للصحة 
النفس���ية، أهمية الس���يطرة النفسية 

لم���دراء األزم���ات والكوارث خ���الل إدارة 
القرارات  الحدث وأهميتها في اتخ���اذ 
الصحيح���ة، ووق���ف الدكتور ع���زام أبو 
حبيب الخبير ف���ي إدارة الطوارئ بوكالة 
الغوث، على المش���اركة المجتمعية في 

إدارة األزمات والكوارث.
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ع الوجع 
معروف الطيب

الملفت للنظر في حادث مسجد الروضة هو ذلك 
اإلص���رار العجيب على اإليق���اع بأكبر عدد ممكن 
من الضحايا، دقة ف���ي التخطيط، و)عبقرية( في 
التنفيذ، ل���م تكن هناك فرصة لرواد المس���جد 
من المس���لمين للنجاة من )النار( تفجيرات داخل 
المس���جد وأحزم���ة ناس���فة ثم مدافع رشاش���ة 
تس���تقبل الفارين من خالل األبواب طلبًا للنجاة، 
كانت )مفرمة( حقيقية )أبطالها( القتلة أجهزوا 
عل���ى الجمي���ع م���ن المصلي���ن وكان من ضمن 
المصلين ما يقارب السبعين طفاًل.. كان المنفذون 
يرددون هتافات التكبير وهم يفجرون أنفسهم 
وكذلك الذين يطلقون الرصاص، وكانت الضحايا 
أيضًا تطلق هتافات التكبير وهم يس���تغيثون 
هم.. المأساة المرس���ومة على وجوه الضحايا  بربِّ
والموصوم���ة بعار التخلف واس���تنطاق الغلظة 
وقسوة القلب تفرض علينا الكثير من التساؤالت 
أهمها » ما الذي يري���ده الفاعلون من الناس؟!.« 
هل يريدون تطبيق الش���ريعة اإلس���المية؟!. أال 
يكفيه���م أن الناس موجودون داخل المس���جد 
يعبدون.. س���ؤال آخر يلح عل���ى جماجمنا بقوة« 
أين ه���ذا الفعل المتقن ض���د الصهاينة الذين 
هم رأس الحربة في المشروع الغربي والذين هم 
يدنسون المقدسات ويدوسون بحرابهم مسرى 
النبي محمد صل���وات الله عليه أول���ى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين؟ إن عماًل بهذا الحجم، 
وبهذا االعداد وكمية الضحايا لو كان في السياق 
الصحي���ح باتجاه وع���د اآلخرة  ووق���ع في نحور 
مغتصب���ي األمة الحقيقيين لهو جدير بأن يرفع 
أسهم المنفذين ويجعلهم أنموذجًا للصدق مع 
ربهم إلى يوم القيام���ة. ولكن المجد ال يحوزه إال 
أولئ���ك الذين أفنوا أعمارهم في البحث عن جادة 
دوها بدمائهم ليضعوا األمة على  الطريق التي عبَّ
ناصية اإليمان والوعي والثورة.. ألنهم يدركون أن 
الثورة التي هي شكل من أشكال العنف، إن كانت 
محكومة بالغب���اء فهي أكثر إضرارًا بقضيتنا من 
 الله ال يتعبدنا بالجهل 

َّ
االحتالل نفس���ه، وكما أن

ف���إن ثورتنا ال يجوز أن تكون مجرد حالة عصبية، 
أو تعبير انفعالي وش���هوة تدفعنا نحو العدمية 
وإزه���اق األرواح، إن الطمس على البصيرة يجعل 
اإلنسان يفقد توازنه، ويش���وه أهدافه، فيصبح 
كل شيء عنده بالمقلوب، فالعدو يتربع في دائرة 
ًا وتسيطر الشهوة  األصدقاء، والحبيب يصبح عدوَّ
عل���ى الموقف وتصبح بذاتها الهدف.. إن الذين 
هاجموا المسجد بالمتفجرات واألحزمة الناسفة 
تمثلوا فعاًل المقولة التي يبرعون فيها » جئناكم 
بالذب���ح« ولكنهم لم يدققوا ولو للحظة في الفئة 
المس���تهدفة التي يعود عليه���ا الضمير »كم« 
في »جئناكم«، كما أنهم أخطأوا اختيار الوسيلة 
المستخدمة وما يجب أن يستخدم من الوسائل، 
فالرأي ال يف���رض بقوة النيران وال يمكن أن تحل 
المس���ائل التي لها عالقة باالختالفات من خالل 
فوهات البنادق وشظايا العبوات الناسفة بل على 
العكس تمامًا فإن التطرف الذي شهدته الساحة 
الس���ورية والعراقية أودى بالمتطرفين أنفسهم 
ألنه خلق إرادة لدى الط���رف اآلخر بعدم العودة 
عن المطالبة بالقضاء عليهم نهائيًا، ورسميًا لم 
يعد هناك وجود للجماعات المتطرفة سوى في 
المساحة المسموح لهم التواجد فيها وتصفية 
حس���اباتهم معًا، ألن التاريخ أثب���ت أن التطرف 
يولد المزي���د من التطرف، وأن جماعات القتل إن 
لم تجد من تقتله تنقسم على نفسها وتتقاتل 
قتااًل أش���د ض���راوة من قتالها لم���ن تصفهم » 
بالكفار« الذين يمألون المس���اجد وال يعبدون إال 
الل���ه.. أدرك جيدًا أن كرة الن���ار في كل مرة ترتد 
على َمْن يشعلها ويذهب المتطرفون بين ثنايا 
صفحات التاريخ وتبقى الش���عوب ولكن أكثر ما 
يس���وؤنا هو أن الدين نفس���ه يحمل أوزار الذين 
فهموه بصورة مش���وهة، ويبقى سؤال أخير إلى 
أين يريد المتطرفون الناس أن يذهبوا إن لم يكن 

إلى المساجد؟!.

الروضة

وس���ادت حالة من اإلرباك، عددا من المق���ار الحكومية في قطاع 
غزة، بعد ق���رار حكومة التواف���ق الوطني الثالث���اء عودة بعض 
الموظفي���ن "المس���تنكفين" ألعمالهم، في حين ق���ررت نقابة 
موظف���ي غزة منعهم من دخول ال���وزارات لحين انتهاء عمليات 

الدمج والتسكين.
وكان عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح طالب حركة 
حماس بتس���ريح موظفيه���ا و إعادتهم للبيت قائ���اًل: »إن على 
حماس أن تق���ول لموظفيها روحوا ع بيتك���م وتقول للحكومة 
تفضلي استلمي« ، تزامن ذلك مع تصريح لوزير الشؤون المدنية 
في الحكومة حس���ين الش���يخ الذي اكد فيه أن نس���بة تمكين 

الحكومة في قطاع غزة ال تتجاوز %5.
وكان خلي���ل الحية عضو المكتب السياس���ي لحركة حماس رد 
خ���الل مؤتمر صحفي عقده في مدينة غ���زة االثنين الماضي إن 
الصخب اإلعالمي الذي خرج في اليومين الماضيين من قيادات 
حركة فتح يظهر أن هناك أطراًفا تريد االنقالب على المصالحة.

انزالق �سريع
وأكد المحلل السياس���ي مصطفى الص���واف حول التصريحات 
المتبادلة بين حركتي فتح وحماس في الفترة األخيرة ، أن هناك 
فرق���ًا بين التصريحات التي تصدر بين الفينة واألخرى لتخالف 
نصوص وبن���ود اتفاق القاهرة وبين المؤتم���رات والتصريحات 
اإلعالمية التي تصدر لتوضح الحالة وتضع الشارع الفلسطيني 

في صورة مجريات الوضع ليكون حكما وشاهدًا على ما يجري .
وقال الصواف ل�"االستقالل":" مجمال فإن حالة التراشق االعالمي 
تحم���ل تأثيرات س���لبية خطيرة على س���ير عملي���ة المصالحة 
وعلى الجمهور الفلس���طيني المترقب لما يجري"، مشيرًا إلى أن 
المهاترات اإلعالمية تراكم حالة اإلحباط لدى الشارع الفلسطيني 

الذي بنى أمال على الدور المصري للقضاء على حقبة االنقس���ام 
وتجميع الكل الفلسطيني ".

وبي���ن أنه يتوجب على الفصائل الفلس���طينية التي ش���اركت 
ف���ي حوارات القاهرة أن تمارس دوره���ا الرقابي والحامي التفاق 
المصالحة من خالل تحميل المسؤولية للطرف الذي يعرقل سير 
المصالحة حسب التفاهمات واالتفاقات األخيرة. ولفت الصواف 
إل���ى أن الفصائل التي اجتمعت في القاهرة مؤخرا خرجت ببيان 
ال يعدو لكونه تجميال للفش���ل، ولذل���ك يجب مضاعفة الجهود 
للحيلولة دون تفش���ي ذل���ك في المحادث���ات وأن تكون هناك 
حمالت ضغط رسمية وجماهيرية على الطرف المقصر لتنفيذ 
االتفاق بوجود الرقابة المصرية ودورها الضامن لتنفيذ االتفاق ".

م�سطلحات مطاطة 
ب���دوره حمل المحلل السياس���ي طالل ع���وكل المجتمعين في 
القاهرة الخروج باتف���اق يحتوي مصطلحات مطاطة وفضفاضة 
يفس���رها كل طرف حسب موقفه، موضحا أن مصطلح التمكين 
وال���ذي ي���دور حوله جل الخ���الف افتقد لمعايير تح���دد ما هو 

التمكين المراد وكذلك بجدول زمني مفصل.
واعتبر عوكل ل� "االس���تقالل" أن لقاءات القاهرة كانت كنتيجة 
لرغبة بالتصالح وطي صفحة االنقسام ولكنها لم تتطرق للملفات 
الش���ائكة التي كان يجب تفنيدها والخ���وض بكل تفاصيلها 

لتالفي النفور خالل تطبيق االتفاق.
وأضاف ع���وكل :" حماس تنظر للمصالحة كونها عملية تجميع 
إلدارة الش���أن الداخلي الفلس���طيني فيما تحافظ على قدسية 
المقاومة وعدم قابليتها للمس���اس بها ، في حين أن فتح تريد 
من حماس تسليم السلطة التي تم  سحبها من يدها في القطاع 
بالقوة العسكرية وإعادة الوضع  اإلداري لما كان عليه قبل أحداث  

2007 قبل البدء بالنقاش وهو ما يستوجب على الجانب المصري 
والفصائ���ل العمل المرك���ز لتقريب وجه���ات النظر وتفصيل 

اإلجراءات المطلوبة من الطرفين ".
وبين ع���وكل أن الجانب المصري يواصل ب���ذل جهوده لضمان 
نجاح اتفاق القاهرة األخير وان زيارة الوفد األمني المصري حاليا 
لقطاع غزة ته���دف لالطالع الميداني عل���ى حقيقة الوضع في 
الوزارات واإلدارات في قطاع غزة ضمن دور مصر الرقابي والحامي 

لتنفيذ االتفاق .

خمالفة لالتفاق 
ومن جانبه ، أكد عضو المكتب السياس���ي للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلس���طين طالل أبو ظريفة أن السجاالت اإلعالمية التي 
تش���هدها الساحة اإلعالمية الفلس���طينية تخالف بنود البيان 
الختامي الجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة والتي نصت 
على وقف التصريحات اإلعالمية التي تؤثر سلبا على حالة الوفاق 

الفلسطينية وسير عملية المصالحة .
واعتب���ر أبو ظريف���ة ل� "االس���تقالل" أن التصريح���ات اإلعالمية 
التوتيرية والخطوات المتفردة تش���كل طريقا مختصرا للعودة 
إلى مربع االنقسام السابق ، مؤكدا أن قضية الموظفين يجب أن 
تعال���ج وفق توصيات اللجنة اإلدارية والقانونية وأن أي خطوات 

استباقية تشكل قفزا عن اتفاق القاهرة األخير.
وأردف بالقول :" الجانب المصري أرسل وفدا أمنيا ما زال يمارس 
عمله في قطاع غزة حتى اللحظة ، وأبرز مهامه هي حماية اتفاق 
المصالحة ولجم حالة االنفالت االعالمي األخيرة ومعاينة حقيقة 
الميدان لما يجري في الوزارات التي تم تس���ليمها وآلية العمل 
وحسب ما جرى االتفاق عليه يفترض أن يعلن الجانب المصري 

عن الطرف المقصر والذي يعرقل جهود المصالحة .

ألغام تتزايد في طريقها 

المصالحــة.. تغــازل الفشــل !

غزة / حممد مهدي: 
م�س��ر غام���ض ب��ات يكتن��ف امل�ساحل��ة الفل�سطيني��ة خالل 
الف��رتة املقبل��ة بني حركت��ي فت��ح وحما�ض يف ظ��ل الرتا�سق 
االإعالمي بني الطرفني خالل االأيام القليلة القادمة، بعد اأن 

كان املواطن قد ا�ستب�سر خرا بقرب حتقيقها بعد �سل�سلة من 
اخلطوات االإيجابية التي متثلت يف ا�ستالم احلكومة للوزارات 
واملعاب��ر، االأمر الذي ي�سب يف خان��ة العودة اإىل املربع االأول 

الذي عملت م�سر على جتاوزه خالل الفرتة املا�سية.

غزة/ االستقالل 
نظم���ت الرابطة االس���المية بالتع���اون مع مديري���ة التربية 
والتعليم دورة للتفريغ االنفعالي بالرس���م وذلك بمدرس���ة 
جمال عبد الناصر الثانوية شرق  مدينة غزة. بحضور مشرف 
التربي���ة الفنية في المديرية ش���رق غزة يس���ري المدهون، 
وامين سر الرابطة محافظة غزة وس���عيد العرقان، ومسؤول 
ملف المدارس جالل بصل، و مدير مدرسة جمال عبد الناصر 

الثانوية للبنين جميل الحرازين .
وأكد بصل أن الرابطة مستمرة بتنفيذ سلسلة من األنشطة 
والفعاليات التي من ش���أنها أن تبقي باب التواصل مفتوحًا 

مع كافة الطلبة وتقديم أفضل الخدمات لهم .
وأشار بصل الى أن دورة التفريغ االنفعالي بالرسم خصصت 
لطالب الصف العاش���ر.، داعيا كافة الطلبة إلى التواصل مع 
أمراء الرابطة بالمدارس. ومن جهته عبر مدير المدرس���ة عن 
شكره وتقديره القائمين على هذا الفعالية.. مطالبا باستمرار 

تقديم خدماتهم للمدرسة و طلبتها .

الرابطة اإلسالمية تنظم دورة »التفريغ االنفعالي بالرسم« شرق غزة 
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غزة/ االستقالل
استأنفت السلطات المصرية أمس األربعاء إدخال 
ش���احنات الوقود الالزم لتش���غيل محطة توليد 
الكهرباء بقطاع غزة، عب���ر معبر رفح البري جنوب 

القطاع.
وقالت اإلدارة العامة للمعابر والحدود إن السلطات 
المصرية أدخلت 6 شاحنات وقود خاصة بالمحطة 

أمس عبر المعبر .

وأفادت أنه س���يتم اليوم أيًض���ا إدخال عدد أخر 
من الش���احنات. وكانت ش���ركة توزيع الكهرباء 
بمحافظ���ات غزة أعلنت ع���ن توقف مولد بمحطة 
الكهرباء بالقطاع بسبب عدم إدخال الوقود عقب 
الهجوم اإلرهابي الذي تعرض له مسجد الروضة 
بمدينة العريش المصرية، وتزامن ذلك مع تعطل 
الخطوط المصرية الثالثة المغذية لجنوب القطاع.

وكانت هيئة المعابر والحدود في السلطة أفادت 

مساء الثالثاء بأنه تم تغيير مسار دخولها لتصبح 
عبر بوابة معبر "كرم أبو سالم" التجاري، الذي تمر 

به الشاحنات الفلسطينية.
ويعيش س���كان غزة حالًيا على ج���دول وصل 4 
س���اعات مقابل 12 ساعة قطع لألسباب المذكورة 
المضاف���ة إلى العجز العام بالطاقة مقارنة بحاجة 
غ���زة المرتفعة والتي تمتن���ع حكومة الوفاق عن 

تطبيق حل طارئ أو جذري لها.

استئناف إدخال الوقود المصري لمحطة كهرباء غزة

رام الله/ االستقالل 
ضبط قرابة 35 طنا من منتجات المس���توطنات، وقد أحالت 
طواقم حماية المس���تهلك تاجرين للنياب���ة العامة، وذلك 
لع���دم التزامهما بالقوانين المعمول به���ا ومخالفة بطاقة 

البيان. 
ضبطت طواقم حماية المس���تهلك ف���ي وزارة االقتصاد الوطني 
بالتعاون مع جه���از الضابطة الجمركية قرابة 35 طنا من منتجات 
المس���توطنات، جاء ذلك خالل مواصلة الطواقم لجوالتها الرقابية 
والتفتيش���ية التي اس���تهدفت أس���واق المحافظات الشمالية 

األسبوع الماضي.
وبي����ن التقري����ر األس����بوعي ل����إدارة العام����ة لحماية 
المس����تهلك أن الطواقم أحالت تاجرين للنيابة العامة، 
وذلك لعدم التزامهم بالقوانين المعمول بها ومخالفة 

بطاقة البيان.
وثمنت الوزارة "الوازع الوطني لدى العديد من التجار الذين يقومون 
باإلبالغ عن المواد المنتهية الصالحية وغير الصالحة لالستهالك، 
حيث عملت الوزارة على إتالف قرابة 87 طنا من المواد المبلغ عنها 

من قبل التجار".

ضبط 35 طنًا من 
منتجات المستوطنات 
وإحالة تاجرين للنيابة

رام الله/ االستقالل 
أعلنت شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي 
عن اطالق عالمتها التجارية الجديدة بش����عار 
"حضارة عالٌم جديد" حيث جاء الشعار توافقًا 
مع إس����تراتيجيتها المتمثلة بتقديم احدث 
التقني����ات المبتك����رة ذات الج����ودة العالي����ة 
ومواكب����ة كل جدي����د في عال����م التكنولوجيا 
واالتص����االت لتلبي����ة تطلع����ات واحتياجات 
مش����تركيها بالحصول على أح����دث خدمات 

االنترنت وأفضل تجربة بالترفيه المنزلي.
وصرح مدي����ر التس����ويق يوس����ف الخطيب 
أن اط����الق العالمة التجاري����ة الجديدة يمثل 
انطالقة جديدة لش����ركة حض����ارة في توفير 
كافة الخدمات المتكامل����ة و المحتوى المميز 
وف����ق اعلى معايي����ر الجودة التي تتماش����ى 

ف����ي ذات الوق����ت م����ع روح الش����باب المتميز 
باالبتكار والتجدد المستمر وتأكيدًا منها على 
مواصل����ة الريادة واالبداع في تقديم الخدمات 
التكنولوجية وإثراء حياة مستخدمي االنترنت 

في فلسطين.
وأض����اف الخطي����ب: "قمنا على مر الس����نين 
الماضية بتوس����يع قاع����دة الخدمات واالعمال 
التي تمت����از باالمان والس����رعة بهدف توفير 
أعلى السرعات بأفضل جودة وبأسعار منافسة، 
واليوم أكث����ر من 130 ألف مش����ترك يتمتع 
بخدم����ات حضارة وعبر11مركزًا رئيس����يًا و من 
خالل ما يزيد عن 300 موزع معتمد منتشرين 
ف����ي جميع ارج����اء الوط����ن" إلى جان����ب ذلك 
وألن مش����تركيها عل����ى رأس اولوياتها؛ فقد 
قامت حضارة باالس����تثمار في قس����م العناية 

بالمشتركين لضمان تقديم افضل الخدمات 
لهم و بأفضل جودة وفق اعلى معايير العناية 

بالمشتركين العالمية.
وأكد الخطيب انه تم تطبيق جوهر الش���عار على 
أرض الواق���ع من خالل قي���ام حضارة بتبني خطة 
تش���غيلية ضخمة وتقديم اقوى المنتجات في 
الس���وق الفلس���طيني مثل رواتر س���وبر بوكس 
المع���روف بقوته و امانه و اس���تقراره، وتلفزيون 
حضارة " حضارة TV" الذي يتميز  بتنوع المحتوى 
وجودة المواد الموجودة اضافة الى متابعة كل ما 

هو جديد في عالم السينما والتلفزيون.
والجدير ذكره  أن شركة حضارة قامت باطالق 
انتاج فني جديد بمناس����بة اط����الق عالمتها 
التجارية الجديدة بعن����وان "عالم جديد".عبر  

صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي.

عمان/ االستقالل 
قال���ت مصادر مصرفية إن إجراءات صارمة وش���ديدة عل���ى التعامالت البنكية 
سيش���رع في تطبيقها مطلع الع���ام المقبل )1-1-2018 ( ف���ي جميع البنوك 

الفلسطينية.
وأش���ارت المصادر ، إلى أن لقاء عقد مؤخرا في الجانب األردني من البحر الميت 
بحضور جميع ممثلي البنوك وس���لطة النقد تم خالل���ه وضع مدراء البنوك في 
طبيعة األنظم���ة الجديدة لعمل البنوك بدءا من العام الق���ادم؛ ما أصاب مدراء 

البنوك بالذهول من صرامة تلك اإلجراءات.
وأضاف���ت المصادر أنه على الرغم من أن اإلج���راءات المطبقة حاليا صارمة جدا 
ومبال���غ فيها حتى في التحويالت المالية بين اإلخ���وة في المنزل الواحد، وفي 
الكش���ف عن مصادر األم���وال، وفي تقيي���د الحواالت الخارجي���ة، وفي الرقابة 
الشديدة، وكشف السرية عن الحسابات وحركة األموال لألفراد والشركات، فإن 
ما هو قادم من إجراءات رقابة وآليات للتعامالت المالية يجعل ما هو مطبق حاليا 

"جنة مقارنة بما هو قادم" حسب تعبير أحد مدراء البنوك.
ونبه���ت المص���ادر إلى أن هدف كل تل���ك اإلجراءات مرتبط بإج���راءات دولية 
أمريكية جديدة عنوانها العريض "إجراءات لمنع تبييض األموال" ولكنها باتت 
قادرة على التحكم في كل دوالر ومصدره، ومن أين وكيف ومتى وإلى من، بشكل 

مختلف وأشد بكثير من السابق.
وأضاف���ت أن "اإلج���راءات تش���مل ليس فقط البن���وك بل القط���اع المصرفي 
الفلس���طيني برمته بما في ذلك ش���ركات الصرافة على أن يبدأ العمل بها في 

.")2018-1-1(

رام الله/ االستقالل 
س���جلت وزارة االقتصاد الوطني خالل الش���هر الماضي 183 شركة جديدة في 
محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 33.1 مليون دوالر أميركي 
تقريبًا. ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة السياسات واإلحصاء في الوزارة، 
فقد ش���هد عدد التجار المسجلين في السجل التجاري خالل شهر تشرين أول 
2017 ارتفاعا بنس���بة 16.0% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة %20.6 

بالمقارنة مع شهر تشرين أول 2016، حيث تم تسجيل 152 تاجرًا جديدًا.
 وبين التقرير أن الوزارة رخصت خالل الش���هر الماضي 7 مصانع جديدة بقيمة 
رأس مال بلغت 7.2 ماليين دوالر، كما صادقت الوزارة على 641 ش���هادة منشأ 
بقيمة 13.2 مليون دوالر كما تم إصدار 2,374 رخصة اس���تيراد بقيمة إجمالية 

بلغت 98.2 مليون دوالر.
وبخصوص الملكية الفكرية، أوضح التقرير انه تم إيداع 155 عالمة تجارية لدى 
الوزارة خالل شهر تشرين أول 2017، كما تم تسجيل 282 عالمة جديدة، إضافة 
لتجديد 49 عالمة تجارية أخرى، وعلى صعيد آخر تم إيداع نموذج صناعي واحد 
وتسجيل نموذج آخر، بينما تم إيداع 3 براءات اختراع وتم تسجيل براءة اختراع  

واحدة خالل شهر تشرين أول 2017.
وأش���ار إلى أن مجموع اإليرادات من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة 

بحماية الملكية الفكرية بلغ ما يقارب 198.7 ألف شيقل.

غزة/ االستقالل 
أعلنت وزارة الزراع���ة في قطاع غزة، عن 
اتخاذها عدة خط���وات لوقف التدهور 
الحاصل في أسعار الدواجن، في القطاع 

في الفترة الحالية.

وقالت دائرة العالق���ات العامة واإلعالم 
في الوزارة، إن الوزارة قررت وقف إدخال 
بي���ض التفريخ المخصب للقطاع، حتى 

إشعار آخر.
وأضافت أن الوزارة ق���ررت كذلك وقف 

اس���تيراد  جمي���ع منتج���ات الدواجن 
المثلجة وأجزائها، واالتفاق مع شركات 
التفريخ في غزة على سحب كميات من 
الدواجن الجاهز للتس���ويق إلى ثالجات 

التخزين.

شركة حضارة تطلق عالمتها التجارية الجديدة

الزراعة: خطوات لوقف التدهــور 
الحاصــل فــي أسعــار الدواجـن

إجراءات جديدة صارمة لعمل 
البنوك مطلع العام المقبل

االقتصاد: 183 شركة 
جديدة في الضفة 
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غزة/ االستقالل
استأنفت السلطات المصرية أمس األربعاء إدخال 
ش���احنات الوقود الالزم لتش���غيل محطة توليد 
الكهرباء بقطاع غزة، عب���ر معبر رفح البري جنوب 

القطاع.
وقالت اإلدارة العامة للمعابر والحدود إن السلطات 
المصرية أدخلت 6 شاحنات وقود خاصة بالمحطة 

أمس عبر المعبر .

وأفادت أنه س���يتم اليوم أيًض���ا إدخال عدد أخر 
من الش���احنات. وكانت ش���ركة توزيع الكهرباء 
بمحافظ���ات غزة أعلنت ع���ن توقف مولد بمحطة 
الكهرباء بالقطاع بسبب عدم إدخال الوقود عقب 
الهجوم اإلرهابي الذي تعرض له مسجد الروضة 
بمدينة العريش المصرية، وتزامن ذلك مع تعطل 
الخطوط المصرية الثالثة المغذية لجنوب القطاع.

وكانت هيئة المعابر والحدود في السلطة أفادت 

مساء الثالثاء بأنه تم تغيير مسار دخولها لتصبح 
عبر بوابة معبر "كرم أبو سالم" التجاري، الذي تمر 

به الشاحنات الفلسطينية.
ويعيش س���كان غزة حالًيا على ج���دول وصل 4 
س���اعات مقابل 12 ساعة قطع لألسباب المذكورة 
المضاف���ة إلى العجز العام بالطاقة مقارنة بحاجة 
غ���زة المرتفعة والتي تمتن���ع حكومة الوفاق عن 

تطبيق حل طارئ أو جذري لها.

استئناف إدخال الوقود المصري لمحطة كهرباء غزة

رام الله/ االستقالل 
ضبط قرابة 35 طنا من منتجات المس���توطنات، وقد أحالت 
طواقم حماية المس���تهلك تاجرين للنياب���ة العامة، وذلك 
لع���دم التزامهما بالقوانين المعمول به���ا ومخالفة بطاقة 

البيان. 
ضبطت طواقم حماية المس���تهلك ف���ي وزارة االقتصاد الوطني 
بالتعاون مع جه���از الضابطة الجمركية قرابة 35 طنا من منتجات 
المس���توطنات، جاء ذلك خالل مواصلة الطواقم لجوالتها الرقابية 
والتفتيش���ية التي اس���تهدفت أس���واق المحافظات الشمالية 

األسبوع الماضي.
وبي����ن التقري����ر األس����بوعي ل����إدارة العام����ة لحماية 
المس����تهلك أن الطواقم أحالت تاجرين للنيابة العامة، 
وذلك لعدم التزامهم بالقوانين المعمول بها ومخالفة 

بطاقة البيان.
وثمنت الوزارة "الوازع الوطني لدى العديد من التجار الذين يقومون 
باإلبالغ عن المواد المنتهية الصالحية وغير الصالحة لالستهالك، 
حيث عملت الوزارة على إتالف قرابة 87 طنا من المواد المبلغ عنها 

من قبل التجار".

ضبط 35 طنًا من 
منتجات المستوطنات 
وإحالة تاجرين للنيابة

رام الله/ االستقالل 
أعلنت شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي 
عن اطالق عالمتها التجارية الجديدة بش����عار 
"حضارة عالٌم جديد" حيث جاء الشعار توافقًا 
مع إس����تراتيجيتها المتمثلة بتقديم احدث 
التقني����ات المبتك����رة ذات الج����ودة العالي����ة 
ومواكب����ة كل جدي����د في عال����م التكنولوجيا 
واالتص����االت لتلبي����ة تطلع����ات واحتياجات 
مش����تركيها بالحصول على أح����دث خدمات 

االنترنت وأفضل تجربة بالترفيه المنزلي.
وصرح مدي����ر التس����ويق يوس����ف الخطيب 
أن اط����الق العالمة التجاري����ة الجديدة يمثل 
انطالقة جديدة لش����ركة حض����ارة في توفير 
كافة الخدمات المتكامل����ة و المحتوى المميز 
وف����ق اعلى معايي����ر الجودة التي تتماش����ى 

ف����ي ذات الوق����ت م����ع روح الش����باب المتميز 
باالبتكار والتجدد المستمر وتأكيدًا منها على 
مواصل����ة الريادة واالبداع في تقديم الخدمات 
التكنولوجية وإثراء حياة مستخدمي االنترنت 

في فلسطين.
وأض����اف الخطي����ب: "قمنا على مر الس����نين 
الماضية بتوس����يع قاع����دة الخدمات واالعمال 
التي تمت����از باالمان والس����رعة بهدف توفير 
أعلى السرعات بأفضل جودة وبأسعار منافسة، 
واليوم أكث����ر من 130 ألف مش����ترك يتمتع 
بخدم����ات حضارة وعبر11مركزًا رئيس����يًا و من 
خالل ما يزيد عن 300 موزع معتمد منتشرين 
ف����ي جميع ارج����اء الوط����ن" إلى جان����ب ذلك 
وألن مش����تركيها عل����ى رأس اولوياتها؛ فقد 
قامت حضارة باالس����تثمار في قس����م العناية 

بالمشتركين لضمان تقديم افضل الخدمات 
لهم و بأفضل جودة وفق اعلى معايير العناية 

بالمشتركين العالمية.
وأكد الخطيب انه تم تطبيق جوهر الش���عار على 
أرض الواق���ع من خالل قي���ام حضارة بتبني خطة 
تش���غيلية ضخمة وتقديم اقوى المنتجات في 
الس���وق الفلس���طيني مثل رواتر س���وبر بوكس 
المع���روف بقوته و امانه و اس���تقراره، وتلفزيون 
حضارة " حضارة TV" الذي يتميز  بتنوع المحتوى 
وجودة المواد الموجودة اضافة الى متابعة كل ما 

هو جديد في عالم السينما والتلفزيون.
والجدير ذكره  أن شركة حضارة قامت باطالق 
انتاج فني جديد بمناس����بة اط����الق عالمتها 
التجارية الجديدة بعن����وان "عالم جديد".عبر  

صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي.

عمان/ االستقالل 
قال���ت مصادر مصرفية إن إجراءات صارمة وش���ديدة عل���ى التعامالت البنكية 
سيش���رع في تطبيقها مطلع الع���ام المقبل )1-1-2018 ( ف���ي جميع البنوك 

الفلسطينية.
وأش���ارت المصادر ، إلى أن لقاء عقد مؤخرا في الجانب األردني من البحر الميت 
بحضور جميع ممثلي البنوك وس���لطة النقد تم خالل���ه وضع مدراء البنوك في 
طبيعة األنظم���ة الجديدة لعمل البنوك بدءا من العام الق���ادم؛ ما أصاب مدراء 

البنوك بالذهول من صرامة تلك اإلجراءات.
وأضاف���ت المصادر أنه على الرغم من أن اإلج���راءات المطبقة حاليا صارمة جدا 
ومبال���غ فيها حتى في التحويالت المالية بين اإلخ���وة في المنزل الواحد، وفي 
الكش���ف عن مصادر األم���وال، وفي تقيي���د الحواالت الخارجي���ة، وفي الرقابة 
الشديدة، وكشف السرية عن الحسابات وحركة األموال لألفراد والشركات، فإن 
ما هو قادم من إجراءات رقابة وآليات للتعامالت المالية يجعل ما هو مطبق حاليا 

"جنة مقارنة بما هو قادم" حسب تعبير أحد مدراء البنوك.
ونبه���ت المص���ادر إلى أن هدف كل تل���ك اإلجراءات مرتبط بإج���راءات دولية 
أمريكية جديدة عنوانها العريض "إجراءات لمنع تبييض األموال" ولكنها باتت 
قادرة على التحكم في كل دوالر ومصدره، ومن أين وكيف ومتى وإلى من، بشكل 

مختلف وأشد بكثير من السابق.
وأضاف���ت أن "اإلج���راءات تش���مل ليس فقط البن���وك بل القط���اع المصرفي 
الفلس���طيني برمته بما في ذلك ش���ركات الصرافة على أن يبدأ العمل بها في 

.")2018-1-1(

رام الله/ االستقالل 
س���جلت وزارة االقتصاد الوطني خالل الش���هر الماضي 183 شركة جديدة في 
محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 33.1 مليون دوالر أميركي 
تقريبًا. ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة السياسات واإلحصاء في الوزارة، 
فقد ش���هد عدد التجار المسجلين في السجل التجاري خالل شهر تشرين أول 
2017 ارتفاعا بنس���بة 16.0% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة %20.6 

بالمقارنة مع شهر تشرين أول 2016، حيث تم تسجيل 152 تاجرًا جديدًا.
 وبين التقرير أن الوزارة رخصت خالل الش���هر الماضي 7 مصانع جديدة بقيمة 
رأس مال بلغت 7.2 ماليين دوالر، كما صادقت الوزارة على 641 ش���هادة منشأ 
بقيمة 13.2 مليون دوالر كما تم إصدار 2,374 رخصة اس���تيراد بقيمة إجمالية 

بلغت 98.2 مليون دوالر.
وبخصوص الملكية الفكرية، أوضح التقرير انه تم إيداع 155 عالمة تجارية لدى 
الوزارة خالل شهر تشرين أول 2017، كما تم تسجيل 282 عالمة جديدة، إضافة 
لتجديد 49 عالمة تجارية أخرى، وعلى صعيد آخر تم إيداع نموذج صناعي واحد 
وتسجيل نموذج آخر، بينما تم إيداع 3 براءات اختراع وتم تسجيل براءة اختراع  

واحدة خالل شهر تشرين أول 2017.
وأش���ار إلى أن مجموع اإليرادات من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة 

بحماية الملكية الفكرية بلغ ما يقارب 198.7 ألف شيقل.

غزة/ االستقالل 
أعلنت وزارة الزراع���ة في قطاع غزة، عن 
اتخاذها عدة خط���وات لوقف التدهور 
الحاصل في أسعار الدواجن، في القطاع 

في الفترة الحالية.

وقالت دائرة العالق���ات العامة واإلعالم 
في الوزارة، إن الوزارة قررت وقف إدخال 
بي���ض التفريخ المخصب للقطاع، حتى 

إشعار آخر.
وأضافت أن الوزارة ق���ررت كذلك وقف 

اس���تيراد  جمي���ع منتج���ات الدواجن 
المثلجة وأجزائها، واالتفاق مع شركات 
التفريخ في غزة على سحب كميات من 
الدواجن الجاهز للتس���ويق إلى ثالجات 

التخزين.

شركة حضارة تطلق عالمتها التجارية الجديدة

الزراعة: خطوات لوقف التدهــور 
الحاصــل فــي أسعــار الدواجـن

إجراءات جديدة صارمة لعمل 
البنوك مطلع العام المقبل

االقتصاد: 183 شركة 
جديدة في الضفة 
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وقالت جيال جملئيل، خالل مشاركتها في مؤتمر 
نس����ائي تابع لألم����م المتحدة ف����ي القاهرة، في 
حوار لمجلة )الس����يادة(، إن����ه ال يمكن إقامة دولة 

فلسطينية إال في سيناء.
وكش����فت القناة الثانية العبري����ة، أن الخارجية 
المصري����ة طلب����ت توضيح����ات م����ن الخارجي����ة 

الصهيونية حول تصريحات جملئيل.
مش����يرة إلى أن مصر عبرت عن طريق س����فيرها 
في )تل أبيب( حازم خيرت، عن غضبها الش����ديد 
إزاء تل����ك التصريحات، خالل اتص����االت مع كبار 

المسؤولين بالخارجية اإلسرائيلية.

مدانة ومرفو�ضة
واعتبرت حركة الجهاد اإلس����المي، أن تصريحات 
الوزيرة اإلس����رائيلية، عدائية للشعبين المصري 
والفلسطيني، وهي تصريحات مدانة ومرفوضة 

رفضًا مطلقًا.
وقالت الحركة في بيان لها: "أرض س����يناء تخص 
مصر الشقيقة التي دافع عنها األشقاء المصريون 
بدمائهم وأش����الئهم"، مؤكدًة أن فلسطين "هي 
أرضن����ا التي س����تقام دولتنا على كام����ل ترابها 

المبارك من البحر إلى النهر".
وش����ددت الحركة على أن الش����عب الفلسطيني 
لن يقبل بأي مكان بديل ع����ن وطنه وأرضه التي 

سيرحل عنها االحتالل اإلسرائيلي مدحورًا. 
ودع����ت المصريي����ن والعرب جميع����ًا إلى إغالق 
أرضهم وبالدهم في وجه اإلس����رائيليين، محذرًة 

من مخططات االحتالل الدنيئة لتفتيت وتقسيم 
العالم العربي واإلسالمي. 

كما دانت حركة حماس تصريحات وزيرة المساواة 
االجتماعية اإلس����رائيلية التي عّدت سيناء مكانًا 
للدولة الفلسطينية. وأكد سامي أبو زهري الناطق 
باسم الحركة في تصريح صحفي، تضامن حركته 
الكام����ل مع مصر ض����د أي محاوالت أو مش����اريع 
تنتقص من الس����يادة المصرية على س����يناء أو 

غيرها من التراب المصري.
وقال: "لن يكون هناك مكان للدولة الفلسطينية 

إال على أرض فلسطين".

ت�ضريحات عبثية حاقدة
م����ن ناحيته، رف����ض عضو اللجن����ة المركزية في 
حركة فتح جمال محيس����ن، تصريح����ات الوزيرة 
الصهيوني����ة، واعتبره����ا "محاول����ة إس����رائيلية 
لاللتف����اف على النض����ال الفلس����طيني والخيار 

الفلسطيني المدعوم دوليًا".
وقال محيس����ن ل�"االس����تقالل": "هذه تصريحات 
عبثية حاقدة، تخرج عن وزراء الحكومة اإلسرائيلية 
اليميني����ة التي ترف����ض كافة حلول التس����وية 
المطروحة دوليًا، فهذه الوزيرة عبرت عما في داخل 
حكومتها الفاش����ية التي تق����وم على العنصرية 
واالستبداد والتوسع على حساب مصالح وحقوق 

شعبنا الفلسطيني".
وأضاف: "هذه التصريحات لن تضعف من نضالنا 
الفلسطيني بمختلف أش����كاله، وهي لن توقف 

القيادة الفلسطينية في معركتها الدبلوماسية 
السياس����ية  لني����ل االعت����راف الدول����ي بالدولة 
الفلس����طينية القائمة على أراضينا المحتلة عام 

1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وحذر محيسن من التساهل مع هذه التصريحات، 
ودع����ا إلدراك خطورتها خاص����ة وأنها تتزامن مع 
المخطط األمريكي اإلسرائيلي المسمى ب�"صفقة 
الفلسطينية  القضية  القرن" والهادف لتصفية 

نهائيًا.
وبّين أن هذه التصريحات تشير بشكل واضح إلى 
عدم رضوخ "إسرائيل" للقانون الدولي وللقرارات 
الدولية التي تؤكد على حقوق الفلسطينيين في 

إقامة دولتهم المستقلة في تقرير مصيرهم.
وتاب����ع: "االحتالل اإلس����رائيلي لدي����ه مخططات 
وجهود كبيرة ويرصد مليارات الدوالرات من أجل 
تهجير شعبنا الفلسطيني وتوسيع االستيطان 
وتهوي����د كل ما هو فلس����طيني وإس����المي في 
الق����دس، لذلك يجب علينا التوج����ه نحو التوحد 
والمصالح����ة من أج����ل مواجهة ه����ذه المخاطر 

الكبيرة".

جمرد اأوهام
من ناحيت���ه، رفض عض���و المكتب السياس���ي 
للجبه���ة الديمقراطي���ة لتحرير فلس���طين زياد 
جرغون، تصريح���ات الوزيرة اإلس���رائيلية، وقال 
ل�"االس���تقالل": "فلس���طين هي دولتنا وحدودها 
معروفة وحقوقنا واضحة ومعترف بها أمام العالم، 

وما دون هذه الحقوق من أوهام لن يرى النور أبدًا".
وأض���اف: "ه���ذه الوزي���رة اإلس���رائيلية معروفة 
بعنصريتها وتشددها ضد كل ما هو فلسطيني، 
ولك���ن المحزن أن تذكر هذه التصريحات من على 
أرض ش���قيقتنا الكبرى مصر، فهذا اس���تهداف 
واضح للسيادة المصرية، ومحاولة جديدة لضرب 
العالقات التاريخية بين الش���عبين الفلسطيني 

والمصري".
وبّين جرغون أن القانون الدولي والقرارات الدولية 
وخاص���ة ق���رار 194، وقرار 242 ال���ذي يؤكد على 
ضرورة انس���حاب الكيان الصهيوني من األراضي 
الفلس���طينية المحتلة ع���ام 1967، ويؤكد  قرار 
194عل���ى ضرورة ع���ودة الالجئي���ن الذين هجروا 
من ديارهم ع���ام 1948، فيما هناك إجماع دولي 
على االعتراف بدولتنا الفلسطينية وبحق شعبنا 

بتقرير مصيره.
وتاب���ع: "إن ه���ذه التصريحات دلي���ل على تنكر 
إسرائيل لكافة هذه القرارات وااللتزامات الدولية، 
ويجب على دول العالم الكبرى والهيئات الدولية 
الرس���مية اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة ضد هذا 

الكيان إلنهاء احتالله ألراضينا الفلسطينية".
وأكمل جرغون: "إن ش���عبنا يمتلك الرد على هذه 
التصريح���ات وغيرها من خ���الل مواصلة كفاحه 
ونضاله ف���ي كافة المحافل الدولي���ة وعلى أرض 
المعركة والميدان، فش���عبنا لم ييأس في يوم ما 
من مقارعة هذا االحتالل وس���يواصل حتى تحرير 

كافة أراضينا المحتلة".

 تصريحات وزيرة المساواة االجتماعية اإلسرائيلية

»إسرائيل« تمهد طريق »صفقة القرن« بدولة سيناء 
غزة/ حممود عمر:

الق�ضي��ة  العرب��ي يف دع��م  الرتاخ��ي والرتاج��ع  م��ع حال��ة  ان�ضجام��ًا 
الفل�ضطيني��ة، خرج الكيان ال�ضهي��وين يف ت�ضريحات ر�ضمي��ة اإىل العلن 
ليوؤك��د اأن الدولة الفل�ضطينية التي ي�ضع��ى رئي�س ال�ضلطة الفل�ضطينية 
حمم��ود عبا�س ال�ضتجالبها من خالل م�ضرية الت�ضوية ال�ضلمية الفا�ضلة 
عل��ى م��دار 24 �ضن��ة، �ضيك��ون مكانه��ا �ضبة جزي��رة �ضين��اء امل�ضرية، يف 

ت�ضريح قوبل برده فعل غا�ضبة على امل�ضتوى الفل�ضطيني.
وكانت وزيرة امل�ضاواة االجتماعية االإ�ضرائيلية جيال جملئيل، �ضّرحت 
االثن��ني املا�ض��ي، اأن »اأف�ضل مكان للفل�ضطينيني ليقيم��وا فيه دولتهم هو 

�ضيناء«، بح�ضب ما اأفادت القناة العربية الثانية.

الفصائل: لن نقبل بأي مكان 
بديل عن أرضنا واالحتالل 

سيرحل مدحورَا 

رام الله/ االستقالل 
حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
ف���ي تقرير صادر عنها ام���س األربعاء، 
من تفاقم األوض���اع الصحية لعدد من 
األس���رى المرضى القابعين في سجني 
»النق���ب« و«ريمون«، في ظل اس���تمرار 
سياس���ة االهمال الطبي من قبل إدارة 

السجون.
وذكرت الهيئة، أن األسير ظافر الريماوي 
43 عام���ا من رام الله والقابع في س���جن 
النق���ب، يعاني من مش���اكل في الغدة 
الدرقية تسبب له ضعفا عاما في مختلف 

أنحاء جسده، كما يعاني األسير مصطفى 
بريجية 33 عاما م���ن بيت لحم، من وضع 
صحي صعب بسبب عجز في قدمه اليمنى 
وشلل وترها، كما يعاني من التهاب في 
مفاصل الحوض ومن الديسك والتهاب 
في البروستاتا والمسالك البولية والفتاق، 

وال يتلقى العالج الالزم لحالته المرضية.
كم���ا أوض���ح التقرير، أن األس���ير فتحي 
النج���ار 45 عاما من الخلي���ل، والقابع في 
س���جن النقب، يعاني من الباسور وتمزق 
في الركبتين وانتفاخ مكان عملية الفتاق 
التي أجراها قبل مدة، كما يعاني من آالم 

حادة في األسنان.
وأضاف���ت، أن األس���ير المريض س���عيد 
مسلم يعاني من انتفاخ في القدم واليد 
بس���بب تبعات إصابته بجلطة قلبية منذ 
ع���ام، إضافة إل���ى مواصل���ة حرمانه من 

الزيارات.
كما قالت، إن األس���ير نبيل أبو يابس 27 
عاما من بيت لح���م، يعاني من آالم حادة 
في الجهة اليمنى من بطنه، بسبب أوجاع 
بالكلى، كم���ا يعاني األس���ير من ضيق 
بالتنفس والتهابات في الدم، وال يتلقى 

العالجات الالزمة.

غزة/ االستقالل 
اعتبر مس���ؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلس���المي داود ش���هاب 
أمس األربعاء، استمرار استضافة المغتصبين الصهاينة على الفضائيات 

العربية عار كبير.
وادان ش���هاب خالل بيان صحفي مقتضب بش���دة استضافة المستوطن 
الصهيون���ي الذي ظهر عل���ى قناة الجزي���رة الثالثاء ف���ي برنامج االتجاه 

المعاكس.
ورفض شهاب هذه السياسات التي ال تخدم قضايانا القومية واإلسالمية، 
والهدف منها تجميل صورة العدو!! والترويج لالحتالل الغاشم ، والتطبيع 

الصريح معه .

شهاب: استضافة 
مستوطن على قناة الجزيرة 

تطبيع صريح وعار كبير

تحذير من تفاقم الوضع الصحي لعدد 
من األسرى في »النقب« و »ريمون«
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قالوا ال ثبات في السياس���ة، ورددوا القول كثيرًا حتى 
ألفناه حّد القبول، ولم تعد تلك التقّلبات السياس���ية 
لهذا الفريق أو ذاك محّل صدمة، وهنا تكمن الخطورة 
في التعاطي مع األحداث السياس���ّية المتالحقة، فقد 
يمس���ي السياس���ّي وطنّيًا ويصبح خائنًا وقد تس���ّلح 
بوجهة نظره وقراءته لألحداث، ومتطلبات المرحلة، وقد 
يصبح الرجل خائنا وابن حرام سياسّيًا ثم يمسي قومّيا 

عروبّيا وثورّيًا خالصا!!!
صحيٌح أن���ه ال يدوم على ما هو إال ه���و، لكن ألم يتبَق 
للسياس���يين من ثواب���ت واضحة تحك���م مواقفهم 

وعالقاتهم؟
إذا ما قمنا بمراجعة س���ريعة لمجم���ل المواقف التي 
تصدر عن هذه العصابة السياسّية أو تلك فإننا سنجد 
الموق���ف وضّده، والتوّجه وعكس���ه، مما يش���ي بحالة 
من الفوضى السياس���ّية والكيل لألمور المتش���ابهة 
بمكيالين وأكثر، مما يؤكد انعدام الثبات السياس���ّي 
حيال األمور التي تحياه���ا األمة، وتلك مصيبة كبيرة، 
لكّن األصعب منها واألدهى أن ننخدع كش���عٍب وأّمة 
بسياس���ة البعض وتصريحاتهم لدرجة ننسى معها 
حقيقة تلك العصابات السياسّية والظروف التي الزمت 
نشأتها، والمبادئ التي انطلقت منها، واألهداف التي 

تسعى لتحقيقها.
في متابعتنا للش���أن السعودي نش���عر بصدمٍة جّراء 
التصريح���ات والمواقف العملّي���ة المتعّلقة بالعالقة 
الخفّية والمعلنة مع الكيان الصهيوني، وليس آخرها 
تصريح وزير الحرب اإلسرائيلي الذي قال فيه: إن وزير 
الخارجية الس���عودية )الُجبير( يقول بالعربية ما نقوله 
بالعبرّي���ة!!! ناهيكم عن التطبيع اإلعالمّي المتس���ارع 
والتوافق العملّي على كثير من المش���اريع السياسّية 
في المنطقة الس���ّيما ما يخّص الملف اإليرانّي وحزب 
الل���ه والحرب على اليمن وس���ورّيا، وغيرها من القضايا 

الساخنة في منطقة الشرق األوسط.
     أم���ام س���يل األخب���ار المتالحقة عن ه���ذا الفجور 
السياس���ّي يش���عر المس���لم بقدٍر كبير من الصدمة 
والخيب���ة، لكن أليس األولى بنا أن نبكي على أنفس���نا 
التي صّدقت وانخدعت أن آل سعود وغيرهم من الُنظم 
الحاكمة كانوا في عداد الش���رفاء يوما؟ لماذا ننس���ى 
تاريخ هذه النظم وسياساتها عبر عقود تسّلطها على 
الحكم لدرجة أننا نتفاجأ بموقٍف خيانيٍّ هنا، وجريمة 

تآمرّية هناك!
      علين���ا أن نعترف أن ه���ذه األنظمة لم تتغّير، إنما 
نحن الذين س���محنا له���م أن يضحكوا عل���ى ذقوننا، 
وصّدقناهم رغم كذبهم، وخدعنا أنفس���نا رغم يقيننا 

أنهم أدوات لالستعمار ومشاريعه.
علينا أن نعترف أننا صدّقنا الخونة والمتآمرين وصّفقنا 
لهم، وتأّس���ينا بعلماء بالطهم واقتدينا بهم، وبكينا 
ونحن نتفاعل مع خطبهم... علينا أن نعترف أننا سمحنا 
 

ّ
لهم باستحمارنا حين نسينا أصلهم واغتصابهم لحق
األمة، وحملنا أثقالهم السياسية لكل بلٍد ما كان لهم 
أن يبلغوها لوال كثير من حمقى األّمة ومغّفليها الذين 
رضوا ألنفسهم أن يكونوا كاألنعام، وان يكونوا الجسر 
الذي يعبر عليه القتلة والمتآمرون، فمتى سنستفيق 
من هذا الس���بات، ونزيل الركام عن ذاكرتنا التي طال 

عليها األمد وتراكم عليها الصدأ؟
الكّيُس َمن دان هذه العصاب���ات، وحّصن عقله وقلبه 
ضدها، واطمأن قلبه لس���وئها المطلق حتى لو تعّلقت 

بأستار الكعبة!

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

كفانا دهشة 
وصدمة!

وتعم���دت قوات االحت���الل في اآلونة االخيرة اس���تهداف 
الفلسطينيين بالقرب من الحدود الشرقية على طول قطاع 
غزة مما خل���ف العديد من االصابات والش���هداء على مدار 

الشهور السابقة.

الوجه الأ�سود
الش���اب علي الحاج )23 عامًا( لم يس���تطع أن ينس���ى وجه 
الجندي األس���ود الذي كان يراقبه من خالل فوهة بندقيته 
ليصبح هذا السواد مرافقًا له في كل فصول حياته القادمة 
بعد أن اصيب الحاج برصاصتين في مفصل ركبته تم على 

اثرها بتر ساقه.
وبصوت مختلط بآه���ات ألم رجله الذي لم يهدأ بعد، يروى 
الحاج ما حدث معه ل� "االستقالل" قائاًل : "قبل شهر خرجت 
برفقة صديق���ي للمش���ي والترويح عن النف���س في يوم 
اإلجازة حتى وصلنا لشارع "جكر" الممتد على طول الشريط 
الحدودي الشرقي الفاصل بين قطاع غزة واألراضي المحتلة 
عام 1948م، وبالقرب من الحدود رأيت جنديًا أس���ود البشرة 
يحمل سالح قناص، وبس���رعة أدرت نفسي للخلف للرجوع 
ولكنه أطل���ق صوبي رصاصتين متفجرتي���ن أصابتا رجلي 

اليسرى وسقطت على األرض معمى علي".
وأض���اف الحاج، أن الجندي تعم���د اصابة ركبته وتفجيرها 
بالرصاص، مش���يرًا إل���ى أن س���اقه أصيب���ت بنزيف حاد 
وتدهورت أوضاعه الصحية واس���تلزم األمر تحويلة عاجلة 
للس���فر للعالج بالداخل المحتل لكنه قوب���ل بالرفض مما 

اضطره إلجراء ثالث عمليات جراحية داخل قطاع غزة.
وأكد الحاج، أن العمليات التي أجراها باءت بالفشل وبالتالي 
قرر األطباء بتر ساقه ليتوقف النزيف ولينقذوه من الموت، 
وعندما استفاق من العملية لم يكن يصدق أنه أصبح برجل 
واحدة وأنه لم يس���تطع الرجوع لعمله في البلدية كما كان 

في السابق.
وقال الح���اج : "هذا الجندي االس���رائيلي حاقد على العرب 

وعلى كل الشباب ما بعرف غير تدمير وقطع أرجل الشباب 
وأن���ا م���ش أول واحد وال آخ���ر واحد ألن هذه هي سياس���ة 

االحتالل".

مفا�سل مه�سمة
المواطن عمر أبو س���همود ) 38 عامًا( من س���كان المنطقة 
الشرقية لمدينة خانيونس، كان هو اآلخر ضحية لعنجهية 
االحت���الل،  فاالهتمام بأرضه الزراعي���ة أو الخروج في جولة 

حول شوارع منطقته يضع حياته على هاوية الخطر.
وأوضح أبو س���همود ل� "االس���تقالل"، أن���ه أصيب برصاص 
االحت���الل مرتين خالل ممارس���ة عمله كم���زارع في أرضه 
القريبة من الس���ياج الفاصل، مشيرًا إلى أن إصابته الثانية 
هي األصعب الس���يما وأنه أصيب في ي���ده بعيار مطاطي 

خلف كسورًا شديدة .
وتابع أبو س���همود حديثه ممس���كًا بيده المصابة :" كنت 
خارجًا لتفقد األرض وبعد س���اعة تقريبا سمعت اطالق نار 
عشوائي رفعت رأسي وفجأة شعرت بعيار مطاطي يهشم 

مفاصل يدي بشكل كلي".
ووصف أبو س���همود، ألم االصابة بغير العادي خاصة وانه 
أجرى أكثر من عملية خرج منها بمفاصل من شرائح البالتين 
ولم يتمكن من العمل بيديه بشكل طبيعي، قائال :"معالجة 
الكس���ور ما زالت تحتاج وقتًا طوياًل وبالتالي ال استطيع أن 
احم���ل صناديق وال أجنى ثمارًا وال حتى حفر أي حفرة ألزرع 

فيها".
ورغم أن اس���تهدافه كان مباش���رًا ومقص���ودًا لم يترك أبو 
سهمود أرضه التي ال يملك مصدر دخل غيرها إلعالة أسرته 

المكونة من 10 أفراد.
وأضاف " بعد اصابتي وألكثر من شهر لم يدخل أحد األرض 
خوفًا من استهدافهم وخسرت خسارة كبيرة واآلن اوكلت 
العمل إلى مجموعة ش���باب أتقاس���م األجر معهم ويكون 

نصيبي هو األقل".

 وأك���د أن اليهود يرون من يعملون وعل���ى علم تام بأنهم 
مزارعون وال يشكلون أي خطر عليهم ورغم ذلك يتعمدون 
اس���تهدافهم بهدف ارهابهم وأبعاده���م عن أراضيهم 
الزراعية وعدم االعتناء بها، لقناعتهم أن كل الفلسطينيين 
ال يستحقون الحياة بكرامة، وأن كل ما يتحرك فوق األرض 

يجب أن يموت أو يفقد شيئًا من جسده.

ا�ستهداف مبا�سر
ب���دوره أكد أش���رف الق���درة الناط���ق باس���م وزارة الصحة 
الفلس���طينية في قطاع غزة ، أن كافة االصابات التي تصل 
إلى المستشفيات تدلل على أن االحتالل اإلسرائيلي يقوم 
باستهداف مباشر للمدنيين العزل في المناطق المتاخمة 
للخط الفاصل . وأوضح ل�"االس���تقالل" أن االحتالل يتعمد 
إصاب���ة المناطق الس���فلية من الجس���م خاصة الس���اقين 
للتس���بب بإعاقات دائمة، باإلضافة إل���ى منطقتي الصدر 
والرأس بأنواع مختلفة من األس���لحة الموجهة كالرصاص 

الحي واألعيرة المطاطية وقنابل الغاز .
وبين القدرة، أن ما تم رصده خالل الفترة الماضية كش���ف 
عن أساليب عدة لالحتالل كان آخرها قنص الفئات الشابة 
ما بين 17-25 عامًا س���واء بالرصاص أو بتوجيه قنابل الغاز 
إلى صدورهم مباشرة ، مشيرًا إلى أن عدد اإلصابات بلغ خالل 

شهر اكتوبر المنصرم 11 إصابة في صفوف المواطنين. 
وش���دد أن االستهداف المباش���ر، له مخاطر عدة قد تؤدي 
لإلعاقة و ترك آثار وآالم بالغة في جسد المصاب وقد سبق 

أن استشهد مواطنين نتيجة استهدافهم في الرأس .
وج���دد التأكيد عل���ى أن االحتالل ال يتوق���ف عن التعامل 
بعنصرية واضحة مع المدنيين وخاصة الشباب والمزارعين 
وه���ذا األمر هو تهديد لمصالح المواطنين ولحياتهم دون 
مبرر، مش���يرًا إلى أن الطفل الذي يلعب او المواطن المدني 
ال يمك���ن أن يؤذي الجندي المتحصن على بعد امتار خلف 

السياج.
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أعلن أنا المواطن محمد كمال محمد ابو شاويش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
800790040فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة /فريدة سعيد حسين زعرب  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)903650869( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن /عبدالرحمن  ماجد  عبد  نبهان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800505471( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / خالد رستم سيد رستم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804475820( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / س���عد حسين س���ليمان عبد اإلله 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
801015199فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة /هبة حسين ايوب ريان.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411158660( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

يبتر أحالم الشباب 

غزة/ جيهان كوارع:
بات ال�سياج الفا�سل عل��ى حدود غزة، حمطة تنتهى عندها 
اأح��ام الكثري من الفل�سطيني��ن، وبالقرب منها ي��ودع الفرد 
حياته الطبيعية ليحجز له مكانًا رغمًا عنه يف �سفوف ذوي 

الإعاق��ة وامل�ساب��ن، ب�سب��ب جندي  ي�سوب نح��وه �ساحًا ل 
يعرف اإل زرع الأمل يف حياة الفل�سطينين ول مييز بن �سغري 
بال��كاد يفهم معنى العدو ول كبري فهم معنى الحتال، لكنه 
اأق�سم على التحدي وموا�سلة احلياة ما ا�ستطاع اإليها �سبيًا.

قنــاصة االحتــالل .. 
آلة للموت واإلعاقة على حدود القطاع  
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أعلن أنا المواطنة/ فاطمة احميد ربيع ابو حميدان /....
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
412250599فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها  

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مصعب أحمد محمد أبو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802680439( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن بالل بشير أحمد اللحام
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804402188( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / وائل خليل إبراهيم ابو مصطفى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800421489( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /  ماري حسن صقر سليسل.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900290099  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / غادة مروان حرب ابو حليمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803716893( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

الكنيســت فــي خــدمة نتنيــاهو

يعيش اللبنانيون، المثقفون منهم على وجه الخصوص، تداعيات صدمة 
القبض على المخرج والممثل المس���رحي المعروف زياد عيتاني بتهمة 
التخابر مع “الموس���اد” اإلس���رائيلي ... وبين ُمص���دق للخبر وُمكذب له، 
تمضي التحقيقات مع المتهم، وتتوالى اعترافاته، لتكش���ف جانبًا من 

“مستور” النوايا الخبيئة والخبيثة لإلسرائيليين حيال لبنان وأهله.
ال شيء مثير للدهشة في حكاية تجنيد العيتاني ... القصة باتت معروفة، 
فتاة جميلة تتواصل بك عبر شبكات التواصل االجتماعي، تطلب صداقتك 
وتحاورك في الش���أن العام، وتس���عى في “تخليق” مش���تركات بينك 
وبينها، وال بأس من ممارس���ات ال اخالقية عبر أثير الفيسوك والمسانجر، 
تنتهي إلى ابتزازك بنشر “غسيلك الوسخ”، وإن كنت تورطت في البوح 
بما تعتقده معلومات حساس���ة عن جهات خاصة أو عامة، سُيس���تخدم 
ضدك والبتزازك ... هذا ما حصل مع المخرج الشاب، المعروف في األوساط 

الفنية والثقافية والسياسية.
لكن ما يثير االهتمام حقًا في قصة العيتاني، أن “مش���غلته”، الضابطة 
الحس���ناء في “الموساد” اإلس���رائيلي كوليت فيانفي، كلفت “الفنان” 
بالتقرب من شخصيتين لبنانيتين سنيتين معروفتين، ومن معسكرين 
مختلفين ... األول، ه���و وزير الداخلية الحالي وأحد المقربين من الرئيس 
س���عد الحريري، نهاد المش���نوق، من خالل مدير مكتبه محمد بركات ... 
والثاني، هو الوزير الس���ابق عبد الرحيم مراد، الناصري السابق، من خالل 

نجله حسن، الذي صادف أنه من معارف المخرج – المتهم.
ال أدري لماذا استعجلت األجهزة األمنية إلقاء القبض على العيتاني، وهو 
الذي كان على موعد مع الضابطة اإلس���رائيلية في لبنان بعد بضعة أيام، 
في فندق البس���تان الجميل، في بلدة برمانا الجبلية المذهلة، حيث كان 
باإلمكان ضبط “الُمشغل” و”المشتغل به” بالجرم المشهود، بما يمثل 
جائزة كب���رى للبنان وأجهزته األمنية ... يبدو أن ثمة تفاصيل عديدة، لم 

نعرفها بعد عن مجريات التحقيق.
الس���ؤال الذي يجد إجابته م���ن دون بحث وكبير عناء، ه���و: لماذا تهتم 
إسرائيل بجمع بيانات تفصيلية عن مسؤوليين لبنانيين، ليسا مندرجين 
في قائمة أعدائها األلداء، وهما بكل تأكيد ليسا متورطين في أي أعمال 
“إرهابي���ة” ضدها، وال من يومياتهما، متابعة تجنيد وتدريب وتس���ليح 
وتمويل، خالي���ا المقاومة في الضفة والقدس وقطاع غزة وداخل األخضر 
... وإذا كان الوزير مراد من بيئة حزب الله السياسية، فإن الوزير المشنوق، 

من زعماء المعسكر المناهض لحزب الله البارزين.
التفس���ير الذي ُيجمع اللبنانيون عليه، هو أن إس���رائيل باس���تهدافها 
لهاتين الش���خصيتين أو أي منهما، تسعى في إشعال الصراع المذهبي 
في لبن���ان ... وإعادة البالد إلى مناخات “ح���رب االغتياالت” التي أعقبت 
اغتي���ال الرئيس رفيق الحريري ف���ي العام 2005 ... لو أن “الُمش���غلة” 
الحس���ناء، وصلت إلى بيروت، واستطلعت أهدافها، وأعطت أوامرها لفرق 
القت���ل والتنفيذ واالغتيال، لكان لبنان، غرق في بحر من الفوضى وحروب 
االتهامات، ولكان انزلق إلى المس���تنقع الذي ُأريد له أن ينزلق إليه، بعد 

حكاية الحريري  واستقالته .
تعلمنا هذه الواقعة، التي تتوالها أجهزة أمنية غير محسوبة على فريق 
ح���زب الله وجماعة 8 آذار، أن إس���رائيل يمكن أن تتورط  في مسلس���ل 
اغتي���االت، ويمكن أن تطيح بوجوه وزعامات وش���خصيات، ليس���ت من 
نادي “مقاوميها”، بل من خصومهم ... فكيف يجرؤ كثيرون على رفض 
التفكير بمس���ؤوليتها عن جرائم س���ابقة وقعت في لبنان، وكانت سببًا 
في انقس���ام أبنائه واصطراعهم، ووصولهم إلى حافة الهاوية منذ العام 

المشؤوم الغتيال الحريري.
قد يتقبل كثيٌر من اللبنانيين اليوم، فرضية أن إس���رائيل تخطط إلذكاء 
الفتنة الطائفية والمذهبية في لبنان، في ضوء التحقيقات التي جرت مع 

زياد عيتاني، ولكن أغلب هؤالء، ما كانوا ليصدقوا هذه الفرضية، أو حتى 
يس���تمعوا لهذه الرواية، لو أنها كش���فت بعد اغتيال المشنوق ومراد – 
أم���ّد الله في عمريهما – قبل الجريمة الرواية قابلة للتصديق، أما بعدها، 

فهيهات أن تجد من يصغي لها.
قديمًا كنا نحّمل إسرائيل وزر أي جريمة من هذا النوع، باعتبار أنها صاحبة 
مصلحة، وأن ذراعها طويلة، ورغبة مّنا في البحث عن “مشجب” نعلق عليه 
أخطاءها وخطايانا ... لكن السنوات العش����ر األخيرة، شهدت بروز ظاهرة 
معاكس����ة تمامًا: فأي اتهام إلس����رائيل في حاالت من ه����ذا النوع، يقابل 
بالس����خرية والتشكيك، وننس����به إلى من نرى فيه خصمًا من أهل البيت 
أو األش����قاء واألصدقاء والجيران ... إن أنت قلت إن اسرائيل تدعم النصرة، 
قوبلت باإلدانة واالستهجان، وإن أنت أشرت إلى دور إسرائيلي في العراق 
أو س����وريا أو لبنان أو في االنقسام الفلس����طيني، قيل لك إنك تبحث عن 
مشجب، وإنك “تغمس خارج الصحن”... تصدمنا التحقيقات مع العيتاني 
وأمثال����ه كثر في لبنان على وجه الخص����وص، من دون أن تعدل في أنماط 
تفكيرنا، أو تعيد توجيه بوصلتنا صوب الخطر الحقيقي والتهديد الماثل.

ميزة لبنان، ان لديه مس���احة واسعة من الحرية، تسمح بنشر التحقيقات 
والكش���ف ع���ن المعطيات أواًل ب���أول ... ما يجري في لبن���ان، يجري مثله 
وأضعافه في معظ���م إن لم نقل جميع الدول العربية، ولكن بصمت ومن 
وراء أبواب موصدة ... ال نعرف عنها سوى القليل األقل ... وربما لدى لبنان، 
أجهزة أمنية أكثر احترافية في الكشف عن شبكات التخابر والتجسس 
مما هي عليه الحال بالنس���بة لدول عربية أخرى ... وربما لبنان مستهدف 
إسرائيليًا أكثر من غيره، لوجود حزب الله على أرضه ومن بين شعبه، وهو 
الكابوس الذي تحس���ب له إس���رائيل ألف حس���اب، حتى وإن خرج علينا 
م���ن يحاول إقناعنا، بأنه “أداة إس���رائيل وذراعها”، طالما هو “أداة إيران 

وذراعها”.

عريب الرنتاوي

مــا الــذي تريــده »إسرائيــل« للبنــان؟

االثنين الماضي، أقرت الكنيست بالقراءة االولي ما 
أطلق عليه »قانون التوصيات«، وهو مشروع قانون 
قدمه دافيد مس���لم من »الليك���ود« ومن المقربين 
لنتنياهو، بهدف منع الشرطة من نشر توصياتها 
بع���د التحقيق م���ع المتهمين، وُيعرف ش���عبًيا 
وإعالميا ب� »قانون توصيات بيبي« نظًرا ألنه يخدم 
نتنياهو عبر منع الشرطة من استخالص التوصيات 
ونش���رها في أعق���اب االنتهاء م���ن التحقيق في 
شبهات فساد نتنياهو، بحيث يبقي االستنتاجات 
س���رية وبعيدة عن معرفة الجمهور، وبذلك يتحرر 
نتنياهو من الضغوط التي يمكن ان ترافق اإلعالن 
ع���ن تقديرات وتوصيات الش���رطة فيما لو أوصت 
بتقديم الئحة اتهام ضده تتهمه بالفساد وتلقي 

الرشاوى.
ويبدو ان المشروع سيتم المصادقة عليه قريًبا في 
القراءتْين الثانية والثالثة، االثنين القادم، وهو ما 
يعرف ب� »السلق السريع« أو »الخطف« في سباق مع 

الزمن ال ستباق التحقيقات.
ظاهرة القوانين المفصلة على مقاس أش���خاص أو 
لخدمة أجندة أو موق���ف، أو إلدانة فكرة أو جمعية 
أو سلوك، أو لشرعنة وتبييض عمل خارج القانون؛ 
باتت في السنوات األخيرة ظاهرة كبيرة يتم اللجوء 
إليها كثيًرا، وبس���هولة دونما تحفظ، وقد اعتبرها 
بين���ي بيغن من »الليكود« دليال على فقدان الحياء 

وتعكس طبيعة المشرعين.
ويبدو ان تزايد وتيرة س���ن مثل ه���ذه القوانين تعود 
ألس���باب ودواف���ع كثي���رة، م���ن بينها تزاي���د األطماع 
الصهيونية، وتغير الخارطة السياس���ية في إسرائيل 
نحو اليمين الفاشي، ووصول الغوغائيين الفاشيين إلى 
الكنيس���ت، والذين يرغبون في ترك بصمتهم وتأكيد 
حضورهم أو خدمة ألهداف مجموعات وجهات، كما ان 
غياب المعارضة وفقدانها القدرة على تقديم نفس���ها 
كبديل سياسي وأيديولوجي، وغياب الفوارق وتماهيها 
وتزلفها لخطاب الحكومة يعتبر س���بًبا آخر. لكن س���ن 
القوانين الش���خصية أو القوانين ذات الطابع المناقض 
ل���روح القواني���ن الحامية ل���روح الحال���ة الديمقراطية 
والليبرالي���ة داخل المجتم���ع الصهيوني تترجم حجم 
استبداد الزعامات باألحزاب وبقيادات األحزاب، وتشير 
إلى غياب وتقليص مساحة الديمقراطية داخل الحزب 
نفسه، وهو أمر حذر منه عدد كبير من القادة السابقين 
داخل ح���زب »الليكود« مثل دان مري���دور وبيني بيغن 

ورؤوفين ريفلين وموشيه يعلون.
دافيد بيتان - ال���ذي كان قبل االنتخابات األخيرة مجرد 
نائب رئيس بلدية »ريش���ون لتسيون«، وبعد أن أصبح 
رئيس االئت���الف الحكوم���ي واليد األق���وى لنتنياهو 
والخادم األمين له، س���وية مع دافيد مسلم رئيس لجنة 
الداخلية - بات بحكم قربه ووالئه لنتنياهو الش���خص 
األكثر سيطرة واستبداًدا داخل الحزب وداخل االئتالف 

الحكومي يعكس الوجه األكثر وقاحة وسفورًا لنتنياهو، 
فعندم���ا رفض بيني بيغن التصوي���ت لصالح القانون 
داخل لجنة الداخلية، وهو عضو في لجنة الداخلية التي 
ناقش���ت مش���روع قانون التوصيات تمهيدًيا لعرضه 
على الكنيست؛ قام بيتان ومسلم باستبداله بعضو آخر 
في عملي���ة مهينة لواحد مّمن يعتب���رون من آخر أمراء 

»الليكود«.
قان���ون التوصية، الذي س���يتم العمل به مباش���رة بعد 
سنة، سيحصر عمل المحققين فقط بالتحقيق دون ان 
يكون لهم رأي في نتائج التحقيق، حيث س���يتم نقل 
الملف إلى االدعاء أو إلى المستش���ار القانوني في حالة 
نتنياهو، والذي سيقوم باالستماع لنتنياهو فيما يخص 
موقفه من االتهامات ومن نتائج التحقيق، ثم سيقوم 
المستشار بالتشاور مع النيابة العامة باتخاذ قراره، سواء 

بإغالق الملف أو تقديم الئحة اتهام.
مخاوف المعارضين للقانون من سياسيين وإعالميين 
ان القانون )الذي عرض بش���كل رس���مي، وت���م تبريره 
بأنه جاء لخدمة عش���رات اآلالف م���ن المتهمين الذين 
يعانون على المس���توى االجتماعي من نشر توصيات 
الشرطة، والكثير منهم يتم إغالق ملفاتهم أو ال يؤخذ 
بتوصيات الش���رطة وال تقدم بحقهم لوائح اتهام دون 
ان يس���تطيعوا تجنب الضرر الذي تس���بب لهم جراء 
نش���ر توصيات الش���رطة( جاء ليخدم نتنياهو بشكل 
شخصي، ال سيما وأن التعجل في سن القانون وترافقه 

مع قرب انتهاء تحقيقات الشرطة في ملفات فساد 
نتنياه���و وإصراره���م على عدم اس���تثناء ملفات 
التحقيق المفتوحة حالًيا؛ كل ذلك اعتبروه مؤشًرا 
على حقيقة مخاوفهم، فالقانون سيمنح نتنياهو 
وقًتا ثميًنا بحيث يمكنه ربما ان يذهب لالنتخابات 
القادمة قبل ان يصدر المستش���ار القانوني قراره 
بصدد االتهامات، ثم ان المستشار القانوني أثناء 
مش���اوراته لن يكون تحت تأثير الضغوط، ضغوط 
الرأي العام واإلعالم التي كانت س���تمارس بعد ان 

تعلن الشرطة توصياتها.
لكن من جهة أخرى، فإن ثمة من يعتقد بأن القانون 
لن يحم���ي نتنياهو كم���ا يرغب المش���رعون، ألن 
هناك ثغرة ف���ي القانون أصر على تضمينها وزير 
المالية كحلون، تمنح المستشار الحق في مطالبة 
المحققين بتقديم توصياتهم في بعض القضايا 
دون نش���رها في اإلعالم، كما ان الشرطة تستطيع 
بش���كل أو بآخر تسريب استنتاجاتها، وبالتالي لن 
تبقى سًرا. وكتب عن ذلك برنياع متخياًل ان يقوم 
ش���خص ما بتسريب االس���تنتاجات على صفحته 
الشخصية لتقوم بعدها صحيفة بريطانية بنشر 
التسريب، ثم تقوم الصحف االسرائيلية باقتباس 
التس���ريب عن الصحافة البريطانية، وبنش���ره في 
بريطانيا س���يتحول الخبر إلى خبر عالمي تتداوله 

جميع وكاالت األنباء.
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اهتم النبي صلى الله عليه وس���لم بالبناء الداخلي 
لألم���ة،  وأضف���ى قداس���ة عل���ى العالق���ات بين 
المسلمين بحيث لم يعد المسلم مخّيرًا بخصوص 
طبيعة س���لوكه مع إخوانه وأبناء دينه.. فالمسألة 
تصب���ح جزءًا من اإليمان وس���المة المعتقد وهو ما 
ينعكس على طبيعة الدولة التي أسس���ها النبي 

صلى الله عليه وسلم وعلى حياة الناس برمتها. 
وم���ن الواض���ح أن اهتزاز منظوم���ة العالقات بين 
المس���لمين يعد واحدًا من أهم أسباب االنتكاسة 
التي تعيش���ها األمة، وتحول بأس���ها إلى داخلها 
ونحن نظن أن معظم األحادي���ث في هذا الجانب 
معروفة ومش���هورة، لكن فقط على صعيد الوعظ 
النظ���ري، والواقع ه���و الذي يؤكد بع���د األمة عن 
تطبيقها عمليًا، يقول عليه الصالة والس���الم في 
واحد م���ن هذه االحادي���ث: »مث���ل المؤمنين في 
تواده���م وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجس���د 
الواحد إذا اش���تكى من���ه عضو تداعى له س���ائر 
األعضاء بالس���هر والحمى«، أي أن االنسان مطالب 
أن يتأل���م فع���ال وحقيقة أللم أخي���ه، وأن يتوجع 
لمأس���اة غيره، ودون ذلك ال معن���ى لإليمان مهما 
كانت األلقاب وهم���ا كان الضجيج الذي نحيط به 
أنفس���نا .. هذا مقياس لصحة اإليم���ان أن تكون 
األمة بالضبط كالجسد إذا عانى جزء منها ،شعب أو 
طائفة تألم الجميع وانتفضوا لمساندة الموجوعين 
والمقهوري���ن.. ويزيد النبي األم���ر وضوحًا عندما 
يقول: »المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه من 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج 
عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 
القيامة ومن س���تر مسلمًا ستره الله يوم القيامة«. 
ونحن نس���مع هذه األحاديث ونع���ود إلى حياتنا 
وواقعنا نش���عر بالصدمة والمسلم مأمور وفق هذا 
الدين بالس���عي إلنص���اف أخيه وتفري���ج كربته، 
وحماية حياته وأس���رته.. المسلم منهي عن ظلم 
أخيه أو خذالنه، فما الذي يحصل اآلن؟ نفعل تمامًا 

عكس ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم ويتفنن 
المسلم في ظلم أخيه والتعدي على حياته، يجتهد 
المسلم في زرع العنت في طريق غيره، وحتى عندما 
يخطئ اإلنسان، فبداًل من الستر والتعامل بمنطق 
الح���رص والرحم���ة، يكون التحري���ض والفضيحة 
والتربص والتق���اط األخطاء والقصور.. وفي حديث 
ثالث يقول النبي صلى الله عليه وس���لم: » المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يش���د بعضه بعضا« وشيك بين 

أصابعه .. هل عند حكامنا اليوم من يفعل ذلك؟ 
أم أنن���ا نخ���ذل بعضن���ا ونتلذذ بتجوي���ع بعضنا 
ونس���تمتع بس���يطرتنا على حياة بعضنا.. ماالذي 
يج���ري في كل أنحاء األمة؟ إن حرمة المس���لم جزء 
من منظومة هذا الدي���ن، يمثل انتهاكها ومدعاة 
لغضب الله واستمرارًا لهذا الشكل البائس للحياة.. 
إن حرمة المسلم تبدًا من الشعور وما يسكن القلب 
كما يقول عليه الصالة والس���الم: »ال يؤمن أحدكم 

حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه«، األمر ال يتعلق 
فقط بالسلوك واألفعال والتصرفات، ولكنه يعالج 
حتى المشاعر وخلجات النفس.. ال يستقيم إيمان 
الفرد إال إذا س���كنه ش���عور الحب الخوانه، واال إذا 
تمن���ى الخير لغيره تمامًا كما تمناه لنفس���ه.. انه 
النموذج الس���ماوي الذي تجس���د فع���ال في مكة 
والمدينة، ما أدى إلى التغيير الكبير في الكون كله.

والس���ؤال المر م���رة أخرى، هل نح���ب الخير فعال 
إلخوانن���ا كما نحبه ألنفس���نا ه���ل تجتهد الدول 
والحكومات في طول الوطن اإلس���المي وعرضه في 
التضامن والتآسي أم أن التدابر والقطيعة والعنف 
والتحريض هو الذي يوجه تلك الدول والحكومات 
بعد تصحيح الش���عور أو تصوي���ب وجهة القلب 
فينتقل اإلس���الم خطوة أخرى عل���ى طريق تعزيز 
التضامن والتالحم فيقول عليه الصالة والسالم » 
ال يحل لمسلم أن يروع مسلمًا لو على سبيل النظرة 

أو الموق���ف كما يوضح في حدي���ث آخر » من نظر 
إلى مس���لم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله 
يوم القيامة« ال يح���ل أي ال يجوز أي أنه حرام على 
المسلم أن يخيف المسلمين وهذا التحذير ينطبق 
على كل أشكال التخويف ، تهديدًا كان أو سجنًا.. 
أو إجراءات تقيد الحرك���ة أو عنفًا وقتاًل .. هذا كله 
غي���ر جائز وفي���ه مخالفة صارخة لهدي اإلس���الم 
وتوجيهات النبي صلى الله عليه وس���لم .. لقد بلغ 
حرص اإلسالم على أمنه الفرد وحياته وحقوقه جدًا 
مثاليًا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم« »من 
مر فى ش���يء من مس���اجدنا،  أو أسواقنا ومعه نبل 
فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب 
أحدًا من المس���لمين منها بشيء« يشعر اإلنسان 
باالندهاش أمام هذا الحرص الكبير من النبي على 
أصحابه واخوانه وأبناء امته هو يخشى أن يخدش 
أحدهم بسالح أخيه ولو عن غير قصد فكيف نفسر 
ما يجري اليوم في عواصم ومدن العرب والمسلمين 
وكيف نفهم هذا القتل العش���وائي وهذا العنف 
األمم حتى تنال ش���فاعته انت مطال���ب بااللتزام 
بكالم���ه وهديه كي���ف نجرؤ على طلب ش���فاعته 
ونحن نض���ع احاديثه ه���ذه وراء ظهورنا ونتجبر 
على بعضنا ، نزل بعضنا الش���مت ببعضنا والتلذذ 
بمعاناة بعضنا فيكف يس���تقيم هذا مع حديثنا 
عن اإلس���الم والنبي والجنة والنار » من أش���ار إلى 
أخيه بحديدة ف���إن المالئكة تلعنه حتى ينتهي 
وان كان اخاه البيه إلمه » مجرد اإلش���ارة بالس���الح 
حتى لو كان حديدة صدئة يستجلب على االنسان 
لعنة المالئكة .. وه���ذا يعني غياب رحمة وغياب 
البركة وغياب السكينة وراحة البال اليس هذا هو 
ما يطبع حياتنا .. بدون ان نصلح ش���بكة العالقات 
الداخلية بدون ان يش���عر المس���لم باألمن وحرص 
أخيه على س���المته وحقوقه والتخفيف من آالمه 
بدون ذلك سيظل حديثنا عن النبي صلى الله عليه 

وسلم وسيرته ، حديثا بال معنى !

الشيخ: نافذ عزام فـي ذكــرى مولــد النــور 

ومن الوا�ضح اأن اهتزاز منظومة العالقات بني 
امل�ضلمني يعد واحداً من اأهم اأ�ضباب االنتكا�ضة 
التي تعي�ضها االأمة، وحتول باأ�ضها اإىل داخلها 

ونحن نظن اأن معظم االأحاديث يف هذا اجلانب 
معروفة وم�ضهورة، لكن فقط على �ضعيد الوعظ 

النظري، والواقع هو الذي يوؤكد بعد االأمة عن 
تطبيقها عمليًا، يقول عليه ال�ضالة وال�ضالم 

يف واحد من هذه االحاديث: »مثل املوؤمنني يف 
توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل اجل�ضد 
الواحد اإذا ا�ضتكى منه ع�ضو تداعى له �ضائر 

االأع�ضاء بال�ضهر واحلمى«

احللقة الثالثة

بقلم: ثابت العمور

العــودة إلــى يثــرب .. مهمــة خاصــة

ال نختل���ف على حال���ة التردي العربي الرس���مي الحاصلة، وال 
نختلف على إسقاط القضية الفلسطينية من كل الحسابات 
الرسمية، وشخصيا لم أعجب من رؤية بعض األنظمة الرسمية 
لضرورة الذهاب للتطبيع مع الكيان الصهيوني فهاته باتت 
أمرا واقعا، ولم أعجب من التدح���رج في المحددات حتى بات 
البعض يرى ان تصفية القضية الفلسطينية بعد تسويتها 
باتت مم���را إجباريا للتق���رب إلى  لتل أبي���ب، ولم أعجب من 
التروي���ج لصفقة القرن، ولم أعجب لتصني���ف جامعة الدول 
العربية لح���زب الله أحد اب���رز مقومات المقاومة اإلس���المية 
للكي���ان الصهيوني في المنطقة »إرهابي���ًا«، لم أعجب كيف 
يقطع العرب أذرعهم ويلقون بعصيهم وهم يهرولون صوب 
الكيان الصهيوني، ولم أعجب لتشويه المقاومة الفلسطينية 
والتقليل منها، ولم أعجب من الصمت العربي الذي وصل حد 
التحريض على قطاع غزة، ولم أعجب من الهاش���تاجات التي 
تقلل من مركزية القضية الفلسطينية، وربما ال نعجب الحقا 

وقد بتنا عجائب.
كثيرة هي العجائب العربية الرس���مية ومؤخرا بات يتخللها 
بعض عجب العجاب الش���عبي، ليس المعضلة في التطبيع 
إطالقا وال في إس���قاط القضية الفلس���طينية من الحسابات 
فالطريق إلى القدس سيسقط فيه كثيرون، ولكن دعونا نعيد 
النظر في م���ا هو الثابت وما هو المتغير ف���ي وعينا وإدراكنا 
وهويتن���ا وعقيدتنا، السياس���ة حمالة أوجه���ة ولكل طرف 
محدداته ومصالحه وحساباته سياسيا، ولكن ماذا إذا أسقطنا 
عقيدتنا، ماذا إذا أصبح المرور للكيان الصهيوني يقتضي ان 
يتجول الصهيوني » بن تس���يون« في اطهر بقعة على وجه 
األرض ويلتق���ط الصور، ويتبجح بالزي العرب���ي، ما الفارق وما 

التمايز وما المسافة المنطقية والحقيقية بيننا وبين عدونا.
باألم���س عرضت قناة روس���يا الي���وم لق���اء للصهيوني »بن 

تس���يون« واس���تضافته وهو يرتدي الزي العربي التقليدي 
وللدقة الخليجي، بالمناس���بة اس���تضافة الصهاينة إعالميا 
لم يع���د حكرا على روس���يا اليوم وال يمكنن���ا مراجعة القناة 
مثال أو األخ���ذ عليها في ذلك، عربيا وقومي���ا بات الصهاينة 
ضيوفًا مرحبًا بهم على جل وسائل اإلعالم العربية وتفتح لها 
الشاشات ليقولوا روايتهم ويمرروا غسيل دماغ وليمر التطبيع 
على وعين���ا وإدراكنا وفهمنا وحقنا وعقيدتنا ال على القضية 

الفلسطينية والمقدسات واألرض والحق والدم فقط.
ظهر »بن تسيون« في استديو روسيا اليوم وخلفية الشاشة 
مسجد قبة الصخرة، اقترح مش���اهدة الفيديو وكتم الصوت 
ترى هل يمكن للذين لم يرون »بن تسيون« مسبقا معرفة من 
هو الضيف، بدأ »بن تس���يون« حديثه بأنه قام بالزيارة لرؤية 
أصدقائه هناك وعلى ما يبدو أنهم أصدقاء قدامى وأصدقاء 
الجامعة األمريكية، روسيا اليوم تمرر الرواية وواشنطن تمرر 
اللقاءات وتخصص الجامع���ات وتدجن النخب العربية، كنت 
أعيب على الذين يتبنون رواية المؤامرة ولي بعض المالحظات 
على بعض الذين يش���يطنون القوى الدولية حتى رأيت األمر 
وقد ب���ات فجا وملحوظا وال يتجاهل���ه إال غافل، مائة عام على 
وعد بلفور وس���بعة عقود على النكبة والالجئ الفلس���طيني 
ينش���د حقه في العيش ينش���د حقه في العودة ويتبجح بن 
تس���يون انه يمتلك أربعة جوازات س���فر روسي وإسرائيلي 
وأمريك���ي ورابع يخفيه لكنه يس���مح له بالدخ���ول للمملكة 
العربية السعودية، وهو الجواز الذي بمقتضاه دخل إلى الحرم 
المدني الش���ريف والتقط الصور فيه، قد يكون »بن تسيون« 
مر من خالل خديعة ولم يعلن عن هويته الحقيقية، ولكن لم 
نس���مع ولم نر تعقيبا وال تعليق���ا عندما خرج وعرض الصور ، 
هل كان يخشى تبعات عرضه للصور وإعالنه عن الزيارة أم ان 
األمر كان واحدة من مراحل المهمة الخاصة مهمة العودة إلى 

يثرب. خاصة وانه ذكر في اللقاء بأنه يهودي وعائلته يهودية 
تقليدية وال يخفي ذلك وال يخش���اه، ق���د ال تعترض المملكة 
على الصور ولكن ماذا عن وقوف يهودي في الحرم  وهو يعلن 
ذلك بعد الزيارة، سياسيا األمر مفهوم ولكن ماذا عن الشرعي 
والش���رعية الدينية أحد أهم أركان مقومات النظام السياسي 
الس���عودي وماذا عن ردة فعل مليار مسلم وموقفهم من زيارة 
يهودي ألقدس مقدساتهم هل بلغ الترويض هذه المبالغ ؟! 
العودة إلى يثرب لم ترتبط بزيارة »بن تسيون« للملكة العربية 
الس���عودية مؤخرا، ففي العام 2008 عقد لقاء في واش���نطن 
تحت عنوان حوار الحضارات وضم ملوك ورؤس���اء بعض الدول 
العربية واإلس���المية وحينها وقف رئيس الكيان الصهيوني 
وق���ال أثناء إلقاء كلمته: » ان كان هنال���ك من ينادي بضرورة 
العودة إلى فلس���طين فإننا بدورنا ننادي بضرورة العودة إلى 
يث���رب« أي إلى المدينة المنورة. ومر األمر عربيا ورس���ميا دون 
تعقيب أو تعلي���ق، حتى تصدر للرد الدكتور محمد س���عيد 
البوطي رحمه الله ف���ي خطبة الجمعة يوم 2008/11/21 وقال 
ف���ي رده أن خيانة اليهود وغدره���م ونقضهم لعهودهم مع 
رس���ول الله صل الله عليه وسلم كانت الس���بب الذي جعلته 
عليه الصالة والسالم يجليهم عن المدينة ويخرجهم منها، إن 
الخيانة هي التي قذفت باليهود خارج المدينة المنورة، وهذا 
أمر واضح وجلي وال يحتاج التدليل على غدر اليهود وخيانتهم 

الستحضار وبرهان.
ُيعلق الدكتور محمد صالح المسفر على زيارة »بن تسيون« في 
مقال بعنوان » وأخيرا تحقق الحلم الصهيوني في الوصول إلى 
يثرب«، كتبه يوم 24/ 11/ 2017 »هناك جيل من المسؤولين 
السياسيين في الخليج يعتقد أن التقرب إلى إسرائيل يحقق 
له األمن والس���الم ويفتح له أبواب الغرب وأنه الضامن الوحيد 

لبقاء هؤالء الحكام في مناصبهم طالما بقوا على قيد الحياة«.

وفي ع���ام 2014 كتب محمود رفعت زعلوك وهو كاتب مصري 
مقاال بعنوان »بنو قينق���اع يعودون إلى يثرب« وافتتح المقال 
بالتالي : » إنني أش���م نس���يم خيبر ويثرب.. إنني أشم رائحة 
أج���دادي في خيب���ر »هكذا قال���ت جولدا مائير رئيس���ة وزراء 
إس���رائيل عندما زارت مواقع في جنوب طابا؛ ومن قبلها هتف 
موشى دايان وزير دفاعها في باحة األقصى عقب نكسة يونيو 
»هذا يوم بيوم خيبر.. لقد وصلنا أورش���اليم ومازال أمامنا يثرب 
وأم���الك قومنا فيها«؛ لم يلِق العرب ب���ااًل لتلك األحاديث ربما 
النش���غالهم بترويج ُأكذوبة إلقاء إسرائيل في اليم من دون أن 
ينتبه���وا إلى أن اليهود يعملون ليل نهار في س���بيل إبادتنا 
بهدف بناء دولتهم المزعومة؛ فاليهود يعيشون على أمل غزو 
جزيرة العرب والدليل على ذلك أيضًا احتالل القدس في صفر 

1387 ه� وهو ما يوافق غزوة خيبر في صفر 7ه�.
ال يتعل���ق األمر إذن بصفقة سياس���ية أو اقتصادية أو صفقة 
قرن أو تمرير مش���روع سياسي لتسوية القضية الفلسطينية 
أو تصفيتها، لكننا أمام واح���دة من اكبر المهام الخاصة التي 
يخطط لها اليهود، لس���نا أمام مش���روع يبتل���ع األرض ويهود 
المقدس���ات فقط، إننا أمام مشروع يهودي صهيوني عقائدي 
يقتضي إعادة بناء المش���روع اإلسالمي الحقيقي والموضوعي 
بركائز صحيحة وس���ليمة وقوية وقادرة على مواجهة المشروع 
الصهيون���ي، ان الضرب ل���م يعد بالعص���ا الصهيونية لكننا 
نواجه���ه عص���ا عربية اليوم تس���تهدف كل مقوم���ات األمة 
ومقدراتها، وزيارة »بن تسيون« اكبر من مجرد بالون اختبار، نحن 
أمام كي للوعي واإلدراك، الكيان الصهيوني يمر اآلن للتطبيع 
ولما بعد التطبيع بأريحية وانس���يابية غير مس���بوقة وواجبنا 
كمقاومة إسالمية وكفلس���طينيين وكمسلمين مواجهة هذا 
المشروع وان العبء األول واألكبر يقع على عاتقنا ألننا ببساطة 

رأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني بكامل أدواته.
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غزة / عبدالله نصيف:
يومًا بعد يوم تزداد المتعة و اإلثارة بدوري الدرجة األولى 
الغزي ، ف����ي ظل التنافس الكبير على بطاقتي الصعود 
لدوري األضواء خاصة بعد تقارب النقاط  بين عدد كبير 
من الفرق، و لكن بنس����ب متفاوتة، حيث تنطلق لقاءات 
األسبوع الحادي عشر واألخير من مرحلة الذهاب لدوري 
الدرجة األولى غدَا الجمعة ، وتنتهي يوم األحد القادم .

و يتصدر خدمات خانيونس ترتيب دوري الدرجة األولى 
الغ����زي بعد أن نجح الفريق في قل����ب الطاولة على رأس 
فريق الصالح الرياضي ال����ذي كان متفوقًا بهدف دون 
رد ، ولك����ن في الدقائ����ق األخيرة تغي����رت بعد أن نجح 
فريق خدم����ات خانيونس بتعديلها ف����ي الدقيقة 86 
وفي الدقيقة 91 نجح وخطف ثالثة نقاط كانت كفيلة 

بتصدر الفريق لجدول الدوري .
 ويغادر خدمات خانيونس غدًا الجمعة لملعب النصيرات 
، لمواجهة خدمات النصيرات العنيد والذي يقبع بالمركز 
الس����ابع برصيد 16 نقطة ، ويعتبر النصيرات من الفرق 
القوية التي لم تخس����ر أي لقاء في مرحلة الذهاب على 
أرضه وبين جمهوره ، ويس����عى الفريق األصفر لخطف 
الفوز واقتناص ثالث نقاط يتقدم بها للمركز الثاني في 

حال سقوط فرق المقدمة.
 فيما س����يلتقي الصالح والذي يقبع في المركز الحادي 
عشر وقبل األخير يوم األحد القادم على ملعب النصيرات 

فريق بيت حانون األهلي الذي تقدم للمركز التاسع بعد أن 
حقق الفوز على خدمات المغازي بهدفين دون رد .

ورغم تعادله الس����لبي أمام خدمات البريج إال أن فريق بيت 
الهي����ا خطف نقطة  تقدم بها لمركز الوصافة بفارق هدف 

عن صاحب المركز الثالث نادي الزيتون الرياضي .

ويسعى الفريق لمواصلة  عروضه القوية و إنهاء الدور األول 
في الصدارة في حال خسارة خدمات خانيونس ، أو الحفاظ 
على الوصافة ، عندما يس����تقبل عل����ى أرضه وبين جمهوره 

خدمات المغازي المتعثر والذي يقبع في المركز العاشر .
وفي المركز الثالث يقبع نادي الزيتون الذي س����قط للمركز 

الثالث بعد خس����ارته بهدف دون رد أمام نادي الجالء ، 
ويسعى الفريق غدا الجمعة لمداواة جراحه على حساب 

األخير متذيل الترتيب فريق المجمع اإلسالمي .
الزيتون يتطلع للفوز وتعثر المتصدر والوصيف ، لكي 
يقفز للمركز األول و التتويج بلقب الش����تاء ، أما المجمع 
اإلسالمي فيسعى لكسر سلسلة الهزائم وخطف ثالث 

نقاط غالية في مشوار الهروب من القاع . 
و يستضيف التفاح فريق خدمات دير البلح على ملعبه 
يوم السبت القادم ، ويسعى التفاح للفوز و يمنى النفس 
بسقوط خدمات خانيونس وبيت الهيا و الزيتون ، فيما 
يسعى خدمات الدير لمواصلة عروضه القوية والتي كان 
آخرها الفوز على المجمع اإلسالمي والعودة بثالث نقاط 

قد تدخله المربع الذهبي .
وعلى ملعب النصيرات يستضيف فريق خدمات البريج 
صاح����ب المركز الخام����س فريق الج����الء صاحب المركز 
السابع ، وكالهما بنفس الرصيد 16 نقطة ، لكن خدمات 

البريج يتفوق عليه بفارق األهداف .
خدمات البريج الذي وقع  في فخ التعادل الس����لبي أمام 
بيت الهيا يس����عى لخطف الثالث نق����اط وإنهاء الدور 
األول على أقل تقدير في المركز الثاني في حال سقوط 
فرق المقدمة ، أم����ا الجالء الذي خطف ثالث نقاط غالية 
األس����بوع الماضي بفوزه على فريق الزيتون  فيس����عى 

إلنهاء مرحلة الذهاب بالمربع الذهبي .

األسبوع األخير من مرحلة الذهاب

مواجهــات ناريــة بــدوري الدرجــة األولــى الغــزي

غزة / االستقالل: 
أعلن مجلس إدارة نادي شباب رفح قبول استقالة المدير 
الفني للفري���ق األول بالنادي الكابتن ناهض األش���قر 
والتي تقدم بها عقب لقاء فريق النادي أمام ش���قيقه 
فريق الهالل . وكلف مجلس اإلدارة المدرب سعيد عبد 
الوهاب لقيادة دفة الفريق الفنية في المباراة الختامية 
من الدور األول أمام فريق ش���باب جباليا األسبوع القادم 
، على أن يتم البت بشكل نهائي في أمر المدير الفني 

القادم للفريق فيما بين الدورين .
وأهاب مجلس اإلدارة بالجميع بأن ال يتعاطوا مع أي أخبار 
تخص النادي إال من خالل القناة اإلعالمية الرسمية في 
الن���ادي ممثله باللجنة اإلعالمية التي يترأس���ها عضو 

مجلس اإلدارة األستاذ أسامه الطويل .

�شباب رفح يعني عبد
 الوهاب خلفًا للأ�شقر

عمان / االستقالل: 
واص���ل النج���م محم���ود وادي هوايت���ه المفضلة 
بتسجيل األهداف رغم خسارة فريقه من الفيصلي 

4 / 3 بدور الربع نهائي من كأس األردن .
و قدم وادي مباراة رائعة حيث سجل الهدف الثالث 
لفريقه و كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل 

منها الهدف الثاني .
هذا ويتربع المحترف الفلسطيني المنتقل حديثا 
من الدوري الغزي وفريقه السابق اتحاد خانيونس  
على صدارة هدافي دوري المناصير األردني برصيد 

8 أهداف .

وادي يوا�شل 
�شدارة هدايف 

الدوري الأردين 

االستقالل / وكاالت:
كش���فت تقاري���ر إخباري���ة ، أن بي���ب 
مانشس���تر س���يتي  مدرب  جوارديوال 
اإلنجلي���زي، يفك���ر في ترمي���م دفاعه  
بصفقة جديدة، خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية المقبلة.
وذك���رت صحيف���ة "ذا ص���ن"، أن بيب 
جواردي���وال، يفكر في ض���م قلب دفاع 
ري���ال سوس���يداد، إنييج���و مارتينيز، 
وربما يحاول ض���م الالعب في الميركاتو 

الشتوي المقبل.
وأضافت الصحيفة أن هناك كشافين من 
أداء مارتينيز  النادي اإلنجليزي يتابعون 
)26 عام���ا( مع ري���ال سوس���ييداد، منذ 

انطالق الموسم الكروي الحالي.
وكان مارتينيز، مطلوبا في برشلونة الصيف 

المنصرم، باقتراح من المدرب إرنستو فالفيردي.

االستقالل /وكاالت:
أعلن نادي برش���لونة اإلس���باني  تجديد عقد نجمه األرجنتيني 
ليونيل ميسي حتى صيف 2021، ليغلق باب التكهنات حول 

رحيل البرغوث عن قلعة البلوجرانا.
وأش���ار النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي إلى أن ميسي 
وقع على العقد الجديد، الذي يتضمن شرًطا جزائًيا قيمته 

700 مليون يورو.
وأضاف أنه وفًقا للعقد الجديد ستمتد مسيرة الالعب 
األرجنتيني مع الفريق األول للبارسا 17 عاًما، حيث 
تم تصعيده ع���ام 2004، وس���اهم في تتويج 

النادي ب�30 لقًبا محلًيا وقارًيا وعالمًيا.
ولفت إلى أن ليونيل ميسي سجل 523 
هدًفا في 602 مباراة مع برشلونة، 
وحص���د جائ���زة الكرة 
الذهبي���ة ألفض���ل 
 5 العالم  في  العب 
إلى  إضافة  م���رات، 
جائزة الح���ذاء الذهبي 
لهداف أوروبا 4 مرات، آخرها 

العام الجاري 2017.

مانشستر سيتي 
ينافس برشلونة 

على صفقة 
دفاعية

ميسي يجدد تعاقده 
مع برشلونة بشرط 

جزائي خيالي
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ما جلس���ت إلى القرآن الكري���م أتلوه وأتملى 
تفس���يره وبالغت���ه وإعج���ازه ، إال أحسس���ت 
أني في جو مزيج من مهاب���ة تبعث اإليمان ، 
وسعادة تمنح السكينة ، ونور يضيء جوانب 
النفس بالعلم الصحيح واإلقناع البليغ واإلمتاع 
المعجز ، فأهتف من أعماق نفس���ي : ) الحمد 
لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا * قيما ( . ثم إني على تكراره أحس أن له 
بشاشة متجددة ، وأنه في كل قراءة يمنحني 
جديدًا من المعرفة يتوج قديمها ، وطارفًا من 
البالغة يزكي تليدها ، فأشعر بأني إزاء كنز ال 
تفنى عجائب���ه ، وبحر ال تحجب جواهره ، وزاد 
يغذي الروح َروحًا وريحانًا ، وعطاء إلهي يتحف 

النفس إسالمًا وإيمانًا .
فأردد في سعادة غامرة قوله عز وجل : ) وننزل 

من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ( .

قبســات 
ولطائف قرآنية

الو�سع ال�سيا�سي
كان العرب في جاهليتهم يس���ود مجتمعهم النظام القبلي، 
بمعن���ى أن القبلية تمثل الوحدة التي رباطها الدم والعصبية، 
وتلحق القبلية بها العبيد والفقراء الذين يلوذون بحماها، دون 

أن تربطها بهم عادة صلة قرابة بالمعنى المعروف.
والحرية عند العربي أساس حياته، ال يقبل التنازل عن جزء منها 
مهم���ا كان المقابل، وإلى جانب هذا نراه يتحلى بصفات أخرى 
كريمة؛ كالش���جاعة والكرم وحماية الج���ار، وهي صفات ترقى 
بصاحبه���ا – في كثير من األحيان – إلى س���يادة القبيلة، بيد 
أنه – من زاوية خاصة – نالحظ أن تلك الحرية الشخصية كثيرا 
م���ا تبلورت عند األفراد إلى أناني���ة مفرطة، حتى لتعوق أحيانا 
تنفيذ أحكام ش���يخ القبيلة، بل ربما أدى األمر في هذا الش���أن 
إلى التمرد والعصيان، وهكذا بينما نرى أن مس���ؤوليات زعيم 
القبيلة تبدو ضخمة، نالحظ – في الوقت نفس���ه – أن سلطاته 

التنفيذية محدودة.

الو�سع الديني
إن تاريخ األديان العام يؤكد لنا أن أرض المبعث قد احتوت على 
كافة األديان التي اعتنقتها البشرية قبل اإلسالم؛ فقد عرفت 
الوثنية في مكة، والمسيحية في نجران والحية وغسان وتخوم 
الحبشة، والموسوية في يثرب وما حولها من مستعمرات يهود 
ش���مال الحجاز، وعرفت الصابئة عبادة النجوم، وس���معت عن 

المجوسية بحكم اتصال إمارة المناذرة العربية بالفرس.
ولكن ما من ش���ك في أن الوثني���ة بالجزيرة قد اتخذت من بين 
هذه األديان طابع الغلبة واالنتش���ار، والس���يما ف���ي مكة وما 
جاورها، بحكم المركز الديني الذي ال ينازع لهذه األخيرة، حتى 
لق���د أضحت محج العرب في جاهليتهم، يفدون إليها من كل 

صوب.
كذل���ك ما من ريب ف���ي أن هذه الوثنية لم تك���ن ذات أصالة 
عند العرب، فق���د وفدت إليها كغيرها من المعتقدات بصورة 
أو بأخرى. ولع���ل رواية »الكلبي« في هذا الصدد أقرب ما يكون 
إل���ى الصحة؛ فقد جاء في كتابه »األصنام« ما يرجع به الكيفية 
التي دخلت به���ا هذه المعبودات مكة؛ وم���ؤدى هذا أن عمرو 
بن لح���ي الخزاعي كان حاجبا للكعبة، ث���م أصابه مرض ثقيل، 
فذهب يستشفى منه في البلقاء بالشام، بأن يستحم في عين 
هناك، وكان أن قدر له الش���فاء بهذا الع���الج، وتصادف أثناء 
استش���فائه أن رأى أهل البلقاء يعبدون األصنام، فسألهم عن 
ش���أنها، فأجابوه بأنهم يستسقون بها األمطار، ويستنصرون 

بها على األعداء!! فطلب إليهم أن يس���تصحب بعضًامنها إلى 
قومه، وكان أن قدم بها إلى مكة، ووضعت حول الكعبة، وبمرور 
الزمن تعل���ق الناس بهذه األصنام، وتوارثوا هذا التعلق، الذي 

أدى بهم في النهاية إلى تأليهها وتقديسها.
ولق����د كان من بين عب����اد األصنام وعباد مظاه����ر الطبيعة على 
الخصوص من أدركوا بحاس����ة خفية أن هناك قوة إلهية بعيدة 
م����ن كل هذه األوه����ام، فجاهروا بم����ا اعتقدوا غي����ر وجلين وال 
متهببين، بيد أن هؤالء كان����وا قلة محدودة، بحيث لم يكن في 
إمكانها الوقوف أمام الوثنية أو ما شاكلها، ويذكر التاريخ منهم 

قس ابن ساعدة اإليادي، وأمية بن الصلت، وورقة بن نوفل.
وتجدر اإلش���ارة – في صدد الحديث ع���ن الوضع الديني – إلى 
ما كان س���ائدا لدى العرب من ع���ادات يومئذ، كضرب القداح، 
وزجر الطير، وغيرها من التقاليد، تلك التي كان مبعثها الوهم 

والتخيل، دون أن يتوفر لها قوة الواقع، أو برهان اليقين.

الو�سع االجتماعي
كذلك من عادات العرب – في هذا المجال يومئذ – أنهم كانوا 
ال يزوجون بناتهم لألعاجم، وقصة النعمان بن المنذر مع كسرى 
– في هذا الش���أن – خير ش���اهد على هذا التقليد؛ فقد رفض 
النعمان أن يزوج إحدى بناته لكسرى، ودفع حياته ثمنا لتلك، 
ولن تبعد في الزمن كثيرا؛ فما زالت عادة كهذه على الخصوص 

تسود كثيرا من القبائل العربية في مجتمعاتنا.
ومن العادات االجتماعية الكريهة عند عرب الجاهلية، ما عرف 
بينهم من »أن زوجة األب كانت تورث كما يورث المتاع«، وهو ما 
عرف في الفقه اإلسالمي بنكاح المقت، وكان قاصرا حينئذ على 
المرأة التي ليس لها أوالد كبار، وربما كان هذا راجعا إلى ما رسخ 
في أذهانهم من أن المرآة بزواجها قد انحلت صلتها بأسرتها، 

وبالتالي أصبحت قطعة من بيت زوجها.
ومن المبادئ السيئة التي كانت تسود المجتمع العربي القديم، 
ما ش���اع بين القوم يومئذ من نص���رة األخ ظالما كان أو مظلوما، 
حتى أضحى مثال جاريا، وغنى عن البيان ما كان يجره هذا المبدأ 
من خصومات بين أبناء االثنتين عادة؛ كما حدث بين ابني عبد 
مناف )هاش���م وأمية( ، وبين العباسيين والعلويين، مع أنهما 

فرعا عبد المطلب بن هاشم!!
وبعد... فهل نستطيع بعد هذا العرض لتلك األوضاع عموما أن 
نقول: أن ظهور اإلس���الم بالحجاز كان انقادا للمجتمع العربي، 
وإعدادا للمس���ؤولية التي ألقاها هذا الدين على عاتق العرب؟ 

وبالتالي أال يكون مولد الرسول ميالد األمة العربية؟

حق���ا؛ فقد كانت األحوال السياس���ية والديني���ة واالجتماعية 
في الجزيرة العربية – كما رأينا – قبيل اإلس���الم خاصة مدعاة 
إلنقاذ سريع، وتغيير يكاد يكون شامال في هذه المجاالت؛ فقد 
استشرى وبال ما س���اء منها، وجله كان يخضع لعامل الوراثة، 
»إنا وجدنا آباءنا على أمة«، وتطلع العقل البش���ري للخالص من 
نير التقليد، ومن زاوي���ة أخرى طالما تاقت النفوس يومئذ إلى 
حياة يسودها السلم واألمن، بعد تلك الحروب القبلية الطاحنة، 
فكان���ت والدة المصطفى صلى الله عليه وس���لم إيذانا بنجاة 
البشرية مما قاس���ته؛ فقد اضطلع محمد النبي العربي بأسمى 
رس���الة في الوجود، حيث بعثه الله إلى العالمين بشيرا ونذيرا 

»وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة.
لقد جاء الرس���ول بكتاب من عند الله »ال يأتيه الباطل من  بين 
يديه وال من خلفه« جمع بين دفتيه تشريعات سماوية؛ ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور، وليقودهم إلى حيث رفاهيتهم 
ف���ي دنياهم، ونجاته���م في أخراهم، فكانت أسس���ه – بهذا 
االعتبار – صالحة لكل زمان ومكان، وأنه بالتالي يكون اإلس���الم 
دين���ا ودولة؛ إذ معظم اآليات القرآنية هدفها التش���ريع، وقد 
ش���رحها الرسول بقوله أو بعمله، كما أشار النبي – فعال أو قوال 
– لما لم يرد فيه نص قرآني، وعلى هذا وجد مصدر للتش���ريع 

اإلسالمي )القرآن الكريم والحديث الشريف(.
ويجم���ل بن���ا في هذه المناس���بة أن ن���ورد إش���ارات من هذه 
التش���ريعات على س���بيل المثال ال الحصر طبع���ا؛ ففي مجال 
السياسة أقر الدين مبدأ الشورى، فقال تعالى: »وأمرهم شورى 
بينهم«، وفي مجال االقتصاد وضع اإلسالم مبدأ كفالة المجتمع 
بعضه لبعض يقول الرس���ول: »ليس بمس���لم من بات شبعان 
وجاره جائع وهو يعلم«، ومن األسس في مجال االجتماعات مبدأ 
المس���اواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، أيا كان الجنس 
والل���ون والدين »ي���ا أيها الناس إنا خلقناكم م���ن ذكر وأنثى، 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم« 
فالتقوى – إذن – وحدها مجال التفضيل بين العباد، يتبع هذا 
حس���ن المعاملة للجميع »وقولوا للناس حس���نا«. هكذا ال نكاد 
نحصر تلك التشريعات اإلس���المية الفريدة، والسيما منها ما 
كان متص���ال بالنواحي االجتماعية؛ كقواني���ن الزواج والطالق 
والميراث، وتنظيم األس���رة، وما إلى ذلك من التنظيمات التي 
أنق���ذت المجتمع العربي، واضطلع المس���لمون بنش���رها بين 
العالمين في كل زمان ومكان، وتحمال منهم للمس���ؤولية التي 
ألقاها اإلسالم على عواتقهم جيال بعد جيل.. »ولتكن منكم أمة 

يدعون إلى الخير، يأمرون وينهون عن المنكر«.

اإن الأو�ضاع التي كان عليها العرب الأول بجزيرتهم 
وقبل الإ�ضالم مل تعد �ضرا ت�ضن به امل�ؤرخات 

ال�ثيقة، اأو اأن اأنباءها مل تنلها يد امل�ؤرخني منذ ذلك 

احلني؛ ففي ب�ضاطة من العر�ض التاريخي يتبني لنا 
يف اإيجاز ما كانت عليه تلك الأو�ضاع بني ه�ؤلء الق�م 

يف جمالت ال�ضيا�ضة والدين والجتماع.

اأ.حممد �سحادة

ميــالد المصطفــى … ميــالد أمــة

فت���اوى

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق سيدنا  الجواب /  
محمد األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
 فاألصل أنه ال يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم إال بحق لقوله تعالى:}َواَل 
اِم ِلَتْأُكُلوا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل  َتْأُكُل���وا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُح���كَّ
ِذيَن آَمُنوا اَل  َها الَّ

ْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن{ )البقرة:188( وقوله تعالى } َيا َأيُّ ���اِس ِباإْلِ النَّ
َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم....{ )النساء:29( 
 اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَراٌم َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضُه( 

ُّ
وقوله صلى الله عليه وسلم:) ُكل

) صحيح مس���لم ، كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم ظلم المس���لم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه (. 

 َأَحٌد َماِش���َيَة اْمِرٍئ ِبَغْيِر 
َّ

وروى البخ���اري في صحيحه عن النبي r قال: ) اَل َيْحُلَبن

ِإْذِنِه ( ) صحيح البخاري ، كتاب في اللقطة، باب ال تحتلب ماشية أحد بغير إذن(. 
وهذا هو األصل الذي يتمسك به في حرمة مال المسلم على المسلم، ويستثنى 
من هذه القاعدة إذا مر رجل ببس���تان، أو طعام، أو ثمر، وكان مضطرًا للطعام، أو 
كان يعلم أن صاحب الطعام أو الثمر يسمح للمارة باألكل من ثمره وطعامه، فإنه 
يجوز في الحاالت المذكورة أن يأكل من ذلك الثمر والطعام، لقوله تعالى:}َفَمِن 
َه َغُفوٌر َرِحيٌم { )البقرة:173( وقوله صلى   اللَّ

َّ
اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه ِإن

ِخْذ    ُخْبَنًة ()س���نن الترمذي ،  الله عليه وس���لم )   َمْن َدَخَل    َحاِئًطا    َفْلَيْأُكْل َواَل َيتَّ
كتاب البيوع عن رس���ول الله ، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها(. 
ومعن���ى خبنة ال يحمل معه من الثمر خارج البس���تان، وعلى هذا فهم جمهور 

العلماء هذا الحديث.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

 األكــل مــن الثمــار بغيــر إذن صاحبهــا 
السؤال /   هل يجوز األكل من ثمر البساتين بغير إذن صاحبها ؟ 
رجل مر في الطريق قرب شجر اللوز أو شجر البرتقال فهل يجوز 

له األكل منها دون إذن صاحبها؟  
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موسم  » الكلمنتينا« في غزة

ارتباك في وزارات غزة بعد عودة »المستنكفين« 

)APA images( 

)APA images( 

افتتاح معرض المنتجات الفلسطينية.. غزةمظاهرات في ذكرى قرار تقسيم فلسطينالوفد األمني المصري يجري لقاءات بغزة )APA images( )APA images( )APA images( 
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تجهيز المولود األول..   ورطة ألهل الزوجة أم ضرورة؟
ومع م���رور الوقت أصبحت فكرة تجهي���ز الطفل األول 
من قبل أهل الزوج���ة الزاما وفرضا في بعض العائالت 
الفلس���طينية، رغم األوضاع االقتصادية الصعبة التي 

يعاني منها المواطنون في قطاع غزة قطاع.
ترى بع���ض األمهات أن ع���ادة تجهي���ز الطفل األول 
البنتها أصبح���ت ضرورة ال يمكن التخلي عنها لكونها 
تدخ���ل الفرحة على ابنتها، فيما ترى أخريات بان هذه 
الع���ادة تعد عبئا إضافيا على العائالت الفلس���طينية 
في ظل الظروف االقتصادي���ة الصعبة التي يعانيها 

المواطنون منذ عدة سنوات. 

تبعث الفرح
المواطنة أم عالء البيط���ار، ترى أن تجهيز الطفل األول 
البنته���م، من أكث���ر العادات الجميل���ة لكونها تبعث 
الكثير من الفرح والسعادة في بيت أهل الزوجة خاصة 
إن كان أول أحفادهم، مؤك���دًة أن هذه العادة كان لها 
أهمية كبيرة لدى الجيل السابق الذي كان ينتظر بفارغ 

الصبر هذا الحدث . 
وتق���ول البيطار ل�"االس���تقالل": " إن التكالي���ف المادية 
المترتبة على الحمل والوالدة وغرفة الطفل تش���كل عبئًا 
كبي���رًا على الوالدين، لذا جاءت فكرة تجهيز المولود األول 

كنوع من المحبة والمساعدة لهم كي ال يشعروا بالعجز في 
حال لم يستطيعوا توفير المستلزمات الضرورية لطفل". 

وبينت البيطار، أنها تبدأ بالتجهيز للطفل منذ الشهر 
الرابع للحمل، حيث يتم شراء المالبس للجنسين "ذكر 
وأنث���ى" وكافة المس���تلزمات الضرورية لحمام الطفل، 
وتصنع بيدها قطعًا شتوية من الصوف، وأيضًا صناعة 
وسادة لرأسه الصغير وتكون دائرية الشكل ومصنوعة 
من القماش الناعم للمحافظة على شكل الرأس دائريًا 

ألن رأسه يكون طريًا ويتشكل شكله بحسب تقلباته.
ولفتت إل���ى أن جهاز الطفل يك���ون مختلف االحجام 
واالصناف ولسن يصل إلى 3س���نوات، ويكفي لثالثة 
أطفال من بعده، الفتة ال���ى أن تكاليف الطفل الواحد 
تتراوح ما بين )800-1000شيكل(، حيث يتم التجهيز 
حسب جنس الطفل حتي ال ُيحملهم أعباء مادية كبيرة.  

عبء جديد
في حين خالفتها الرأي المواطنة أم محمد شموط، والتي 
أوضحت أن تجهيز المولود األول لالبنة يشكل عبئًا جديدًا 
عل���ى أهل الزوجة في ظل األوضاع االقتصادية الس���يئة 
التي يعيشها أهالي القطاع، وال سيما مع غالء المعيشة.   
وتقول ش���موط ل�"االس���تقالل": " مجتمعن���ا يفرض على 

األمهات تجهيز المول���ود األول لبناتهن، فأصبحت عادة 
محرج���ة لألمهات الالتي ال يمتلكن المال الكافي لتجهيز 
حفيدهن، فيضطررن إلى االستدانة من األقارب واألصدقاء 
لتجهيزه وتفادي إحراجهم أمام أهل الزوج"، مش���يرًة إلى 
أن تجهيز طفل بنتها يبعث سعادة ال يمكن وصفها في 
قلبها ويعيد اليها ذكرياته���ا الجميلة مع أبنائها عندما 

كانوا صغارًا، لكن قلة ما في اليد تنغص فرحتها. 
وأضافت، أنها تبدأ بتجهيز المولود الجديد منذ الش���هر 
الس���ابع للحمل حي���ث يتم التعرف على جنس���ه وعلى 
هذا األس���اس تبدأ بش���راء المالبس وال���الزم له، منوهة 
إلى أنها تكتفي بش���راء ثالث أو أرب���ع قطع مما يحتاجه 
الطفل، وتحاول بقدر اإلمكان تغطية كافة مس���تلزماته 
بأق���ل التكاليف ألن دخل زوجها بال���كاد يكفي لتوفير 

احتياجاتهم الضرورية.   
وفي نهاية حديثها أردفت: "بعض األمهات بتن يرفعن 
جزءا من مهر بناتهن قبل الزواج لتجهيز طفلها البكر من 
خالله، بعدما كانوا يضفن عل���ى المهر من أجل تجهيز 

بناتهن بجهاز ُيشرفهن امام بيت األزواج". 

ثقافة وافدة 
ومن جهته، أكد المختص النفس���ي واالجتماعي درداح 

الش����اعر، أن مس����ؤولية تجهيز الطفل األول من 
مهام أهل الزوج وليس أهل الزوجة، ألن االنفاق 
على الزوجة وطفلها من مس����ؤولية الزوج، معتبرًا 
أن تجهيز أهل الزوج����ة لحفيدهم األول ثقافة 
وافدة إلى قطاع غزة والمجتمعات العربية، القت 
طريقها عند الكثير م����ن الناس إلى أن أصبحت 
إجبارًا لبعض األس����ر دون مراعاة للوضع المادي 

لهم. 
وأوضح الش����اعر ل�"االستقالل"، أن تجهيز الطفل 
األول م����ن قب����ل أه����ل الزوج����ة اذا كان من باب 
االختيار فانه يقوي العالقات االجتماعية ويزيد 
المحبة بين العائ����الت، لكن اذا كان الزامًا وفرضًا 
عليهم فسيتحول إلى أعباء جديدة من شأنها أن 

تخلق خالفات جمة. 
ولفت  المختص الشاعر الى أن تلك العادة باتت 
تنتش����ر بين العائالت رغم الظروف االقتصادية 
الصعبة التي يعيش����ها المواطنون في القطاع، 
داعيًا إل����ى محاربتها لكونها عادة غريبة متصلة 
بأنماط بيئة معين����ة، باإلضافة الى أنها مخالفة 
لشهامة وكرامة الرجال الذين باألصل يرفضون 
تحميل أسرة الزوجة أعباء ليست من اختصاصها.  

غزة/ دعاء احلطاب: 
ال�شك اأن قدوم مولوٍد جديد 

اإىل االأ�شرة يزيد احلب ويدخل 
ال�شعادة يف قلوب اأفراد العائلة، 

فالكل  ي�شارع ال�شتقباله 
بطريقته اخلا�شة، اإال اأن اأهل 

الزوجة لديهم طقو�س خمتلفة 
خا�شٍة اذا كان املولود حفيدهم 

االأول، فيبدوؤون بتجهيز كافة 
م�شتلزماته من �شرير ولبا�س 

وحتى اأغرا�س حمامة االأول 
بعد الوالدة، تعبريًا عن فرحتهم 

وحبهم البنتهم التي طاملا 
انتظروا اأن ت�شبح اأمًا لطفٍل 

�شغري. 

ماذا أفعل إذا نسيت تناول الدواء؟

وكاالت/ االستقالل 
كثيرون ينس���ون تناول حبة الدواء بين 
الحي���ن واآلخر م���ع كثرة انش���غاالتهم 
وس���باقهم الدائ���م م���ع الوق���ت إلنجاز 
أعمالهم المتراكمة عليهم بصورة دائمة.

وطبًع���ا أيتها األم ق���د تكونين من بين 
ب���دورك وبخاصة عندم���ا تختلط  هؤالء 
المهام عليك وتتزايد. لكن ماذا تفعلين 
في هذه الحال���ة؟ هل من الصحي تناول 
حب���وب الدواء في وقت الحق؟ وهل يجوز 
تن���اول كمية مضاعفة منه���ا في اليوم 
التالي؟ اليك األجوبة عن كل هذه األسئلة 

في هذا المقال من عائلتي.
في حال نس���يت تناول بع���ض األدوية 

كأدوية ضغط ال���دم او األدوية المعالجة 
لعسر الهضم على سبيل المثال يمكنك 
تناولها في وقت الحق م���ن اليوم. اال أن 
الح���ال ال تك���ون كذلك في م���ا يختص 
ببعض األدوية األخرى كأدوية منع الحمل 
كحبوب البروجسترون مثاًل اذ يجب تناول 
ه���ذه األخيرة في غضون 3 س���اعات من 

موعدها على األكثر.
أما األدوية المنشطة فيجب تناولها في 
الصباح ألنها قد تؤثر على نومك مس���اء، 
ف���ي الوقت ال���ذي يجب تن���اول حبوب 
المساء ألنها  للكولسترول في  المعالجة 

تكون أكثر فعالية في هذا الوقت.
لكن حذاري عزيزتي م���ن تناول األدوية 

بكمية مضاعفة في اليوم التالي فأدوية 
ضغط ال���دم على س���بيل المث���ال لدى 
تناوله���ا مضاعفة ت���ؤدي الى انخفاض 
ضغط الدم بشكل كبير وخطير في حين 
أن جرعة مضاعفة من األسبرين قد تؤدي 

الى اصابتك بالنزيف.
وأخي���ًرا، وف���ي ما يختص ب���� المضادات 
الحيوية، فالطريقة المثلى لتناولها هي 
تقسيمها على نفس الحصص من الوقت 
في خالل اليوم واذا نس���يت تناول جرعة 
معينة تناول���ي هذه األخيرة فور تذكرك 
او إذا ل���م تتذكريها إال ف���ي وقت قريب 
من الجرع���ة التالية فال تتناوليها حينها 

وتناولي جرعتك التالية ليس اال!

 نصائح مهمة قبل الخضوع 
إلى عملية جراحية

دبي/ االستقالل 
أوصت الرابطة األلمانية ألطب���اء التخدير المرضى 
المقبلين على عملية جراحية بإخبار طبيب التخدير 

باألدوية، التي يتعاطونها بانتظام.
وفس���رت الرابط���ة أن ذلك يس���اعد الطبيب على 
تحديد ما إذا كان يجوز تعاطيها وفي أي األوقات، 
نظًرا ألنه ال يجوز على سبيل المثال تعاطي أدوية 

سيولة الدم بجرعات معينة قبل الجراحة.
وقبل الخضوع للجراحة ينبغي أيًضا خلع كل الُحلي 
والعدس���ات الالصقة وأطقم األسنان غير الثابتة، 
وتفادي وضع المكياج، أو ط���الء األظافر، أو األظافر 
االصطناعية. وقبل الجراحة بس���ت ساعات ال يجوز 
للمريض أيًضا تناول أي طعام، أو ش���رب الماء قبل 

الجراحة بساعتين على األقل.



قال األمين 

إن شعبنا يعرف جبهة أعدائه الحقيقيين، ولكنه 
يرى اآلنـ  بل منذ فترة طويلةـ  قواه الوطنية ترتمي 
على عتبة هؤالء األعداء، وشــــعبنا يعرف وسائله 
وحقوقه وأهدافه، ولكنه لم يعد يعرف ما إذا كانت 
قواه الوطنية تريد دولة فلسطينية أو حكمًا ذاتيًا أو 
فيدرالية، تريد فلسطين أو جزءا منها، تريد الضفة 
والقطاع أو شــــبكة المســــتوطنات الهائلة معها، 
وتريد نضاال وجهادا طويال وانتفاضة مســــتمرة أو 
هي تلعب بأوراق مجبولة بدماء الشهداء والجرحى 
واألســــرى. وهنا أيضا البد مــــن التذكير بأن وحدة 
اإلطار البد أن تأتــــي نتاجا طبيعيا لوحدة البرنامج 
والتوجهات واالتفاق حول الوســــائل وليس قبل 
ذلك. إننا نقولها بوضوح أن اإلسالميين يرون اليوم 
أن ليس من المصلحة وليس من العملي البحث عن 
إطار بديل وان اإلسالميين الفلسطينيين يدركون 
في مجموعهم أن محاوالت دولية وعربية لشــــطب 
المنظمة اليوم إنما تستهدف شعبنا وانتفاضته 
وحقوقــــه وليس هيــــاكل ومؤسســــات المنظمة 
بشكل خاص. ولكن على الذين يدعون ويمارسون 
الضغط على اإلسالميين اآلن أن يدركوا أن اإلسالم 
هو عقيدة شــــعبنا وهويتــــه وتاريخه وهو صخرة 
شعبنا وجدار صموده األخير. وأن دفع اإلسالميين 
إلى إطار »م.ت.ف« في ظل برنامج وخط سياســــي 
تفريطــــي ومضطرب لن تكون نتائجــــه إال اهتزاز 
شــــعبنا األخير وإضعاف قوى صموده األساسية. 
إن المسألة ليســــت في عدد المقاعد والضمانات 
التنظيميــــة واإلداريــــة ولكنها فــــي صالبة الخط 
الجهــــادي وبرنامج النضال. وهذا الشــــعب الذي 
فجر االنتفاضة الباسلة وال زال مستمرا بها بسيل 
من الشــــهداء والجرحى واألســــرى قادر على حمل 

األهداف الكبرى.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

االستقالل/ وكاالت 
ذكرت وســـائل إعالم هندية، أن سلطات والية 
هندية، ســـجنت ثمانيـــة من الحميـــر أربعة 
أيام، جراء تســـببها بإصابات لعدد من األطفال 

وإلحاقها ضررا بالنباتات في المدينة.
وأوضحـــت ســـلطات مقاطعة فـــي والية أتر 
برديش، شمال البالد، أن الحمير أضرت بنباتات 
الحديقة، لمدة تزيد عن الشـــهر، كما هاجمت 
أطفاال أثناء لعبهم. وجرى إطالق سراح الحمير 
بعد أن حضر مالكوهـــا وتعهدوا بعدم تركها 
مســـتقبال بعيدا عـــن أعينهم، وفقـــا لموقع 
»هندوســـتان تايمـــز«. ويقول أحـــد العاملين 
في الســـجن، أن الحمير دمرت إحدى الحدائق 
بالكامل، »كنا نتصـــل بالمالكين، لكنهم ظلوا 

يقولون في كل مرة إن الحمير ليست لهم«.
ويقول مســـؤول الســـجن إن الحمير »عوملت« 
بشكل حســـن في المعتقل، إذ جرى إطعامها 

مرتين في اليوم قبل اإلفراج عنها.

اعتقال 8 حمير في 
الهند بسبب »الفوضى«
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لندن/ االستقالل 
قال باحثون إنه تم تســــجيل إشــــعاعات ومواد ضارة 
مــــع األمطار التي هطلت على األرض فوق اليابان وأنها 
جاءت نتيجة تفاعالت نووية في السماء بسبب صواعق 
البــــرق. وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مؤامرة من فيلم 
خيال علمــــي، فإن العلماء يقولون إنه ال يوجد ســــبب 
للقلق حيث ال يوجد خطر صحي من اإلشعاعات وأنها 
ليســــت أكثر ضرًرا من اإلشــــعاعات التي يتعرض لها 

كوكبنا بالفعل.
وتم التوصل إلــــى النتائج من قبل فريق من الباحثين 
مــــن جامعة كيوتــــو في اليابــــان، ونشــــرت في مجلة 

"نيتشر" العلمية.
وكان يعتقد منذ الثمانينيات أن تفاعالت االنشــــطار 

النووي تحدث فــــي الغالف الجوي خــــالل العواصف 
الرعدية، بســــبب أشعة غاما التي تنتجها اإللكترونات 

ذات الطاقة العالية.
وتشير النتائج إلى المرة الثانية التي يرى فيها العلماء 
نظائر مشعة تنتج طبيعيا في الغالف الجوي، أما المرة 
األولى فكانت في شكل جســــيمات أنتجتها األشعة 

الكونية من الشمس والنجوم األخرى.
واســــتخدم العلماء المراصــــد واألقمــــار االصطناعية 
النيترونــــات والبوزيترونــــات  عــــن هــــذه  للكشــــف 
)البوزيترون نقيض اإللكترون ويحمل شحنة كهربائية 
موجبة مساوية لشحنة اإللكترون( والجسيمات األخرى 
منذ الثمنانينات، لكن حتى اآلن كان من الصعب تأكيد 

أنها نتاج تفاعالت نووية.

وخالل عاصفــــة رعدية فــــي فبراير هذا العــــام، رصد 
البروفيسور إنوتو وفريقه "إشعاعا كثيفا" من ضربتي 
برق قبالة الساحل، باستخدام معدات مثبتة في مفاعل 

كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية في نيغاتا.
وأعقب ذلك خط أشعة غاما ممتد مع نفس خصائص 
الطاقة الذي يتوقع العلمــــاء رؤيتها من البوزيترونات 

واإللكترونات عقب التفاعل النووي.
ووفقا للورقة المنشورة في "نيتشر" فإنه يمكن لهذه 
النتيجة "توفير قناة غير معروفة مسبقا لتوليد نظائر 
الكربون والنيتروجين واألوكسجين بشكل طبيعي على 
األرض" كمــــا أنها على أقل تقديــــر تثبت أن ما يجري 
في العواصف الرعدية أكثر بكثير مما يعتقد العلماء 

في األصل.

البرق والرعد يولدان تفاعالت نووية وإشعاعات


