
غزة/ دعاء احلطاب:
يف ظل ا�ضتعال انتفا�ضة القد�س وخوف 

"اإ�ضرائيل" من تنفيذ عمليات جديدة تثري 
الرعب يف �ضفوفها، ت�ضعى جاهدة لواأد 

االنتفا�ضة وجتميد �ضعلتها التي مل تنطفئ 
بعد، من خالل فر�س القرارات و�ضن القوانني 
العن�ضرية بحق منفذي العمليات الفدائية، 

والتي كان اآخرها قانون »اإعدام منفذي 
العمليات«، لتكون مبثابة الرادع 

لكل من يحاول اأن ينفذ عملية 

222222

حكومة االحتالل تخصص 40 مليون شيكل لصالح المستوطنات
القدس المحتلة / االستقالل 

وافقت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األربعاء، على 
نقل 40 مليون ش���يكل لصالح المستوطنات في الضفة 
الغربية بعد يوم واحد م���ن اجتماع بنيامين نتنياهو مع 

حاخامات المستوطنات لدعمه سياسيا. 
وذكر موق���ع صحيفة »هآرت���س« العبري���ة، أن 34.5 مليون 
شيكل سيتم تخصيصها للسلطات المحلية في مستوطنات 
الضفة، و 5.50 ماليين ش���يكل لصالح محطات اإلسعافات 

األولية مشيرا إلى أن وزارة المالية ستحول المبالغ فورًا.
ونق���ل موقع الصحيف���ة عن مس���توطنين قولهم إن 
الزيادة للمستوطنات نوقشت مسبقًا دون عالقة  لها 
باالجتماع  األخير، وأضافوا أن الحديث عن زيادة مقبولة 

خاصة في نهاية سنوات الميزانية. 
وق���ال مكت���ب نتنياهو إن���ه ال عالق���ة الجتماعه مع 
الحاخامات بنقل األموال الناجمة عن الوضع األمني في 

الضفة الغربية.
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 �صخط وغ�صب ف�صائلي
و�صعبي على جرميته 

 �أو�صى با�صتعادة 
�لوحدة �لوطنية و�إ�صقاط 

م�صروع تر�مب

غزة/ حممود عمر:
اأثار تهجم ع�ضو الكني�ضت 

ال�ضهيوين املتطرف »اأرون حزان« 
االثنني املا�ضي، على حافلة اأهايل 

االأ�ضرى خالل رحلة ذهابهم اإىل 
�ضجن »رميون« االإ�ضرائيلي، لزيارة 
اأبنائهم االأ�ضرى، غ�ضبًا فل�ضطينيًا 

كبريًا و�ضخطًا على الدور الذي 
من املفرت�س اأن تقوم به اللجنة 

الدولية لل�ضليب االأحمر بغزة 
وهي توفري احلماية الأولئك 

االأهايل خالل هذه الزيارة التي 
كفلتها كافة ال�ضرائع واالتفاقيات 

الدولية. ووجه »حزان« وهو 
ع�ضو يف حزب الليكود املتطرف، 

عقب اقتحامه حلافلة اأهايل 
االأ�ضرى، �ضتائم اإىل والدتي 

االأ�ضريين عبد الرحمن 
0اأبو لبدة واأحمد ال�ضنا  0

»أرون حزان«.. 
متطرف يأبى 

مواجهة الرجال 

مؤتمر »القدس 
عاصمة فلسطين 

 األبدية« يدعو
 إلى تشكيل جيش 

وطني لتحرير 
فلسـطيـن

0 0

إعدام منفذي العمليات.. تكريس لفاشية  »إسرائيل«  مشروع »فرض السيادة
  على الضفة« ترجمة حقيقية

 لقـرار ترامـب

  الشهيد »أبو 
مرشد« عقـل فذ 
أرهق االحتالل 

يف ذكر�ه �لعا�صرة 
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حملة لإيقاظ �لنا�س لل�صالة

 »أنوار الفجر« .. تبث 
الروح في مساجد غزة 

00 األكثر قساوة  00
صحيًا على قطاع غزة 

بشهادة رسمية



رأي

م���ن الطبيع���ي انه في ظل الظ���روف الحالية التي تش���هدها 
األراضي الفلس���طينية من انتفاضة جماهيرية عارمة في وجه 
االحتالل الصهيوني, وتضامن عربي وإسالمي ودولي واسع مع 
القضية الفلسطينية, ان تشهد المصالحة الفلسطينية تطورا 
نوعي���ا وملحوظا وتخطو خطوات نوعية إلنهاء االنقس���ام, لكي 
يستمر المواطن الفلسطيني في أداء واجبه والتظاهر في وجه 
االحتالل الصهيوني, والعمل على إسقاط قرار الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة موحدة لما يسمى »بدولة 
إسرائيل«, لكن ولألسف الشديد ال زالت المصالحة الفلسطينية 
تراوح مكانها, واألزمات المعيش���ية للمواطن الفلسطيني في 
قطاع غ���زة تحديدا تزداد س���وءا, والتصريح���ات الصادرة عن 
طرفي االنقس���ام تحدث حالة إحباط في الش���ارع الفلسطيني, 
ولها انعكاس سلبي على انتفاضة القدس المباركة, ويحاول ان 
يلعب على وترها االحتالل الصهيوني بوسائل إعالمه المختلفة.

القدس اليوم في واجهة األحداث, والمصالحة تراجعت خطوة 
إلى الوراء, والشعب الفلسطيني هو من يحدد أولوياته بعيدا عن 
الساس���ة والمتنفذين, لذلك المطلوب اآلن إما انجاز المصالحة 
الفلس���طينية, والبدء برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة 
دون قيد أو ش���رط, وإم���ا التوقف عن الحديث ع���ن المصالحة 
الفلسطينية وإفساح المجال للقدس بانتفاضتها المباركة كي 
تتصدر األحداث, ويتمركز حولها الحديث عبر وس���ائل اإلعالم 
المختلفة, ألنها هي األجدر باالهتمام, وهى القادرة على توحيد 
الموقف الفلس���طيني, وتحريك الش���ارع في الداخل والخارج, 
وإحراج الكيان الصهيوني واإلدارة األمريكية أمام العالم, خاصة 
بعد ان تحدت اإلدارة األمريكي���ة إجماع العالم كله, وانتهكت 
قرارات األمم المتحدة بشكل فاضح من اجل عيون »إسرائيل«.     
المصالحة الفلس���طينية ال يجب ان تح���رف أنظارنا عن قرارات 
لبعض الدول التي قررت ان تخطو خطوة مماثلة للقرار األمريكي 
بنقل سفارتها إلى القدس, ألن الواجب يحتم علينا ان نتصدى 
لمثل هذه القرارات بقوة وحزم, فأين دور الس���لطة الدبلوماسي 
في تحريض العالم على مقاطعة تلك الدول التي تسعى لنقل 
سفارتها للقدس, أين دور السلطة في تحريض الدول العربية 
واإلس���المية إلغالق س���فارات هذه الدول في بلدانها, وسحب 
الس���فراء العرب منها, أين دور السلطة ومساعيها للتحريض 
على وقف التعامل االقتصادي والتبادل التجاري مع هذه الدول, 
ألن مثل هذه الخطوة لو اتخذت ستتبعها خطوات أخرى لدول 
صوت���ت مع القرار األمريكي ودول امتنعت عن التصويت, وهذا 
كله يتطلب يقظة ومراقبة وتحركًا فلس���طينيًا دائمًا لمواجهة 
الق���رار, وتحريض لل���دول العربي���ة واإلس���المية ودول العالم 
لمواجهة هذه الخطوات بقوة وح���زم, خاصة مع قرار  تصويت 
عرض على«الكنيس���ت«، يحظر على الحكومة التفاوض بش���أن 
مل���ف القدس مع الس���لطة الفلس���طينية في إط���ار أي عملية 

سياسية مستقبلية.
الخطوات متس���ارعة باتجاه فرض سياس���ة األم���ر الواقع على 
الس���لطة الفلس���طينية بخصوص ما يتعلق بالح���ل النهائي 
للقضية الفلسطينية وفق منظور »إس���رائيل« الخاص, وبدأت 
تتس���رب معلومات حول مفاوضات غير مباش���رة بي���ن اإلدارة 
األمريكية والسلطة الفلسطينية ألجل القبول بالقرار األمريكي 
ح���ول الق���دس مقابل حواف���ز مادي���ة واقتصادية للس���لطة 
الفلسطينية لتحسين أوضاع الفلسطينيين, لكن القرار عندما 
يتعلق بالقدس فان أي طرف رس���مي أو غير رسمي ال يمكن ان 
يمتلكه, الن القدس ملك لجميع العرب والمس���لمين, والشعب 
الفلس���طيني هو الحام���ي األول واألبرز للق���دس المحتلة, وال 
يقب���ل بمجرد طرحها على ملف المفاوض���ات, واالحتالل يدرك 
ذلك جي���دا, ويعلم ان القدس س���تبقى مح���ور الصراع ليس 
مع الفلس���طينيين فحس���ب, بل مع العرب والمسلمين في كل 
أنحاء العالم, وال يملك اح���د مهما كان حق التنازل عن القدس 
كعاصم���ة موحدة لدولة فلس���طين التاريخية م���ن نهرها إلى 
بحرها, فالقدس دائما تفجر الثورات وستبقى كذلك حتى يتم 

تحريرها من هذا الكيان الصهيوني. 
ال تجعلوا المصالحة الفلس���طينية تس���تنفد جهد شعبنا رغم 
أهميتها وحرصنا الش���ديد عليها, ألنن���ا اآلن نخوض معركة 
شرس���ة من اجل القدس, يجب ان تترك���ز كل الجهود عليها, 
تحاوروا من خلف الكواليس وال تس���تنزفوا طاقات ش���عبنا في 
حوارات ليس م���ن ورائها طائل, فتحبط���وه أو تصيبوه بخيبة 
أم���ل ال قدر الله, تفاوضوا من خل���ف الكواليس ويوم ان تصلوا 
إلى قرار بالمصالحة اخرجوا علينا وبش���رونا به, وس���نخرج لكم 
مرحبين ومهللين ومحتفلين باالنجاز, أما عندما تنادي القدس 
فان ش���عبنا كله يرمي كل شيء خلفه ليلبي النداء, من فضلكم 

تراجعوا خطوة للوراء.        

خطوة للوراء 
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على الصعيد الش���عبي ولد االعتراف حراكا ش���عبيا فلسطينيا 
وعربيا واس���الميا ودوليات بخروج المظاهرات والمس���يرات في 
كل عواصم العالم رفضا واس���تنكارا وم���ا يالحظ ان هذا الحراك 
ل���م يتوقف بعد يوم او يومين او اس���بوع بل هو متواصل حتى 
اآلن وتحولت الجمعة الى تجمعات حاش���دة في اكثر من مكان 
خرج في بعضها مئات االالف وماليين الناس الى الش���وارع وقد 
بات هذا الحراك يشكل تحديا ال على صعيد استمراره وتوظيفه 
ليتحول الى اداة ضغط تحقق نتائج سياس���ية لصالح الشعب 

الفلسطيني وقضيته.
ويتبدى التحدي الثاني في الحراك الش���عبي الفلسطيني الذي 
ول���ده قرار االعتراف وهو يطرح س���ؤاال مهما في كيفية تطويره 
والوص���ول به ال���ى حالة االس���تمرارية والتجدد وهو اخذ اس���م 
"انتفاضة القدس" وهذا االسم يعني خروج مظاهرات جماهيرية 
واسعة وكبيرة للتعبير عن رفضها للقرار ولكن الواقع وهنا يجب 
االعتراف ان الخروج لم يكن كبيرا وش���امال من قطاعات المجتمع 
الفلسطيني وبرز فيها العنصر الش���بابي والنسائي خاصة في 

الضفة المحتلة.
يجب االش���ارة هنا الى ان الواقع الفلسطيني المعقد المختلف 
عم���ا كان عليه  الحال في انتفاض���ة 1987 حيث لم تكن هناك 
سلطة فلس���طينية ما يفس���ر الطابع الجماهيري الواسع لهذه 
االنتفاضة وكذلك انتفاض���ة االقصى عام 2000 في ظل  وجود 
السلطة لكنها كانت معنية بعد فشل مفاوضات كامب في هذا 
العام ومحاولة الكيان االس���رائيلي عبر الواليات المتحدة تمرير 
تسوية تس���قط الحقوق الفلسطينية ان تلجأ الى خيار الشعب 
الفلس���طيني للتصدي للمخطط االسرائيلي في فرض التسوية 

وفق الرؤية االسرائيلية.
الي���وم الواقع السياس���ي للس���لطة الفلس���طينية مختلف 

تماما فهي ترى الس���الم والتفاوض خي���ارا وحيدا وترفض 
اللجوء الى الخيارات الش���عبية في مواجهة القرار االمريكي 
ف���ي ظل معطيات هي اخطر مم���ا كان عليه الوضع في عام 
2000 وحتى المقاومة الشعبية التي تؤيدها السلطة فهي 
ال تتبناه���ا ويجب االش���ارة الى مخاوف الس���لطة في انزالق 
االحتجاجات الش���عبية الى حالة مواجهة ش���املة في نقاط 
التماس ال تس���تطيع ان تس���يطر عليها ويذهب المحللون 
االسرائيليون الى ان دخول فتح الى الصورة سيقلب الصورة 
تماما بالنس���بة النتفاضة القدس، ويش���ار هنا أن السلطة 
وقفت مراقبة في  محطتين من انتفاضة القدس عام 2015 
وه���ذا العام في ش���هر اب الماضي ف���ي انتفاضة البوابات 
االلكترونية واس���تقطبت علماء الدين والذين كان لهم دور 

مهم في هذه االنتفاضة.
كل ذلك ال يعني الصمت او السكون وعدم التحرك فالفعاليات 
الش���عبية متواصلة في كل مكان بالضفة والقدس المحتلتين 
وظهرت اس���ماء محددة تدعو لهذه الفعالي���ات وتقودها منها 
اسم الحراك الشبابي من اجل القدس واللجان الشعبية لمواجهة 
االحتالل وائتالف ش���باب االنتفاضة وهي تعمل بطريقة ذكية 
كي ال تكتش���ف امنيا وبرز في فعالياتها على سبيل المثال غير 
التوجه الى نقاط التماس دعوته���ا الى اغالق الطرق االلتفافية 
المؤدية الى المس���توطنات واغالق المؤسس���ات االمريكية في 
االراضي الفلسطينية وبش���كل خاصة USAID   ، ودعت اللجان 
الش���عبية لمواجهة االحتالل والتيارات الشعبية الفلسطينية 
للغضب من اجل القدس والخروج في مسيرات الى نقاط التماس 

واالشتباك مع جيش االحتالل يوم الجمعة 12-15.
ال ش���ك ان االنتفاض���ة بحاجة الى تطوير وتنظي���م اكثر وغطاء 

اعالمي كامل والتفكير في انم���اط متعددة لها ال تقتصر فقط 
على الصدام م���ع االحتالل ومنها على س���بيل المثال ال الحصر 
تفعيل اداة المقاطعة الفلسطينية الشعبية للبضائع االمريكية 
واالس���رائيلية واالجواء مهي���أة اآلن لنجاح مثل ه���ذه الخطوة، 
وفي قطاع غ���زة يمكن منع دخل البضائع االس���رائيلية وايجاد 
بديل لها، والتوجه ال���ى االراضي المهددة بالمصادرة الموجودة 
بجانب المس���توطنات وتقديم العون الم���ادي في زرع ارضيهم 
وقطف ثمارهم، مع تش���كيل لجان شعبية للتصدي القتحامات 
المستوطنين للقرى وتخرب الممتلكات والسيارات، وارباك حركة 
المستوطنين على الطريق التي يسيرون عليها سواء االلتفافية 
او غيرها من خالل وضع حواجز حجرية عليها او مسامير، والدعوة 

الى مقاطعة العمل في المستوطنات.
ويبرز دور الش���تات الفلس���طيني في انتفاضة القدس وهو ما 
يبدو شبه غائب سوى فعاليات تضامنية في مخيمات الالجئين 
في الدول المحيطة بفلس���طين  وفي ظل التضامن العربي فإن 
التفكي���ر في خطوة اكثر تطورا يب���دو ملحا وضروريا في تنظيم 
مظاهرات حاشدة الى حدود فلسطين تكون سلمية ترفع اعالم 
فلس���طين وتقيم اعتصام���ات دائمة امام الح���دود وصوال الى 

اقتحام الحدود بمئات االف او ماليين المشاركين . 
م���ن الواض���ح ان انتفاضة القدس تس���ير حت���ى االن بجهود 
ناشطين ش���بان دون تنس���يق بينهم فيما تشكل االعتقاالت 
اليومية والليلية عائقا امام توحد تلك الجهود اال ان الحفاظ على 
اس���تمرارية وتنوع فعاليات االنتفاضة تتطلب التفكير والولوج 
ال���ى خطوات اخرى غير الصدام م���ع االحتالل في نقاط التماس 

والقاء الحجارة.

في تطوير انتفاضة القدس
المقاطعة الشعبية للبضائع األمريكية 

واإلسرائيلية وحشد الشتات إلى حدود فلسطين

التحليل ال�سيا�سي/ عامر خليل:

خلق قرار الرئي�س االمريكي دونالد ترامب االعرتاف بالقد�س 

املحتل��ة عا�سم��ة لدول��ة االحت��الل واقع��ا جدي��دا بتفاعالت 

خمتلفة عما كان عليه احلال قبل االعرتاف �سواء على ال�سعيد 

الر�سم��ي الفل�سطين��ي او ال�سعب��ي، فل��م يع��د خي��ار التفاو���س 

والت�سوي��ة ممكنا وهو لي�س كذلك حتى خالل املرحلة ال�سابقة 

ب��ل اجلدي��د ان��ه مل يع��د ممكنا حت��ى ال�سح��اب نه��ج الت�سوية 

والتفاو���س ،وا�ستدع��اء راع اخر له��ذا النهج لن يفي��د ال�سلطة 

الفل�سطيني��ة اما لرف�س الكيان اال�سرائيل��ي لراع غري الواليات 

املتحدة اأو عدم ا�ستعداد اأي طرف اخر ان ياأخذ دور الو�سيط .

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طالب أعضاء من حزبْي "الليكود" و"البيت اليهودي" لجنة الكنيست اإلسرائيلية بالسماح 

ألعضاء الكنيست بالصالة في المسجد األقصى المبارك.
وذكرت صحيفة "يس���رائيل هيوم" العبرية أن عضوي الكنيست يهودا غليك )الليكود( 
وشولي معلم )البيت اليهودي( طالبا خالل اجتماع للجنة الكنيست أمس بالسماح ألعضاء 

الكنيست بالصالة في األقصى، وذلك بعد منع دخولهم للمكان منذ ثالث سنوات.
وقاال إنه "على الرغم من الهدوء النسبي في المسجد األقصى، وتوصيات الشرطة، وطلب 
لجنة األخالق البرلمانية بتجديد التصريح، وفًقا للتنسيق مع المسؤولين األمنيين، رفض 

مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلغاء أمر المنع".
وأضافا أن" بعض أعضاء الكنيست يستهترون بأمر المنع، ويزورن المسجد األقصى دون 

معاقبتهم". وزعم قائد ش���رطة االحتالل بمنطقة القدس ي���ورام هاليفي قائاًل "نحن ال 
نحدد من يدخل إلى الحرم ومن ال يدخل، س���ننفذ كل قرار س���يتم اتخاذه، وسنبذل كل 

جهد ممكن لحماية من يدخلون المكان".
وكان رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو أص���در أمًرا في أكتوبر 2015، يقضي 
بمنع أعضاء الكنيست من اقتحام المسجد األقصى، على ضوء حالة الغليان في األراضي 
الفلس���طينية، والمواجهات التي ش���هدتها المحافظات إبان "انتفاضة القدس"، بعد 
تقديرات أمنية بأن االقتحامات اليهودية لألقصى ش���ّكلت عاماًل أساسًيا في اشتعال 

المواجهات.
وص���در قرار نتنياهو في حينه، في أعقاب اتفاق ثالثي بينه وبين الملك عبد الله الثاني 
ووزير الخارجية األمريكي السابق جون كيري بهدف تهدئة األجواء في المسجد األقصى.

أعضاء كنيست يطالبون بالسماح للنواب اليهود بالصالة باألقصى
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واألسير أبو لبدة هو من سكان مدينة رفح واعتقل 
بتاريخ 2007/07/25، ومحكوم بالس����جن اثنا عشر 
عامًا ونصف لنش����اطاته العس����كرية في س����رايا 
القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، 
فيما األس����ير الشنا من سكان المغازي وسط قطاع 
غزة واعتقل بتاريخ 2012/05/31، وأصدر االحتالل 
بحقه حكمًا بالس����جن س����بعة عش����ر عامًا بتهمة 
نشاطاته العسكرية ضد االحتالل. ويقبع األسيران 

حاليًا في سجن رامون.
وفي رس����الة مؤازرة، استقبل عش����رات المواطنين 
وقيادات فصائلية، قرب حاجز بيت حانون ش����مال 
قطاع غزة، عائالت األس����رى خالل عودتهم إلى غزة 

بعد تعرضهم لالعتداء.

تفا�صيل اجلرمية
وتقول والدة األسير الشنا حول الحادثة: "إن عضو 
الكنيس����ت طلب من س����ائق الحافلة فت����ح بابها 
للس����ماح له بالدخول، وعندما رفض الس����ائق هذا 
الطلب بدأ بتكس����ير نواف����ذ الحافلة للضغط على 
السائق وإرهاب ذوي األسرى، ثم تفاجأنا باقتحامه 
الحافلة وعل����ى ما يبدو كان قد نس����ق هذا الفعل 
مسبقًا مع صحفيين إسرائيليين لتوثيق الحدث".

وأضاف����ت خالل حديثه����ا ل�"االس����تقالل": "دخل 
المقتحم����ون بين أهالي األس����رى وبدأوا يوجهون 
لنا الش����تائم ويصفون أبناءنا بالحشرات والفئران 
وال����كالب، وعندما بدأنا نفهم ما يجري، دافعنا عن 
أنفس����نا ورددنا الش����تائم  وهنا نحن دافعنا عن 
أنفسنا وأبنائنا ورددنا لهم الشتائم ذاتها، وقلت 
له )إن نجلي األس����ير راجل وس����يد الرجال( وطلبنا 

منهم االنصراف عنا وتركنا نذهب لرؤية أبنائنا".
وبّينت الشنا أن حزان قال لهم إنه لن يتم السماح 
لهم بزيارة أبنائهم بعد ه����ذه المرة إال بعد عودة 

الجنود اإلسرائيليين المأسورين في غزة، وتابعت: 
"قل����ت له )لح����زان( إذا كنت تريده����م اذهب إلى 

قادتكم لتعيدوهم إن استطعتم".
ولفتت النظر إلى أن ش����رطة االحتالل تدخلت في 
النهاية لس����حب حزان من داخل الحافلة، متهمًة 
السلطات اإلسرائيلية بتدبير هذه الحادثة من أجل 

استفزاز أهالي األسرى والضغط عليهم.
ونوهت الشنا إلى أن أهالي األسرى أبلغوا أبناءهم 
خالل الزيارة بهذه الحادثة، األمر الذي أثار غضبهم 
وأخذوا يكّبرون داخل السجن وأغلقوا كافة األبواب 

احتجاًجا على االعتداء على أهاليهم.
واختتمت والدة األس����ير حديثه����ا بالقول: "نحن 
كأهالي أسرى ال نريد سوى زيارة أبنائنا وقبل ذلك 
نطالب باإلفراج عنهم كونهم أسرى حرب ومقاومة 
محتل. أبناؤنا ليسوا مجرمين وتم اعتقالهم داخل 
منازلهم وفي بلدانهم وليس في مكان آخر، وليس 
كما الجنود اإلسرائيليين المأسورين في غزة الذين 

اختاروا طريق قتلنا وجاؤوا إلى غزة من أجل ذلك".
وعق����ب حادثة التهجم كتب "حزان" عبر حس����ابه 
في "تويتر": "كما وع����دت صعدت دون خوف إلى 
حافل����ة ما يس����مون العائالت الذين ج����اؤوا لزيارة 
حثاالته����م، وفي المواجهة معه����م قلت لهم إن 
مكان )اإلرهابيين( فقط تحت األرض، وأعدكم أنني 
س����أواصل دعم قانون منع زيارات األس����رى إال بعد 

اإلفراج عن جنودنا"، على حد زعمه.

�صخط  ف�صائلي و�صعبي
الق����وى والفصائل الفلس����طينية والمؤسس����ات 
الحقوقية اعتبرت خالل وقف����ات الثالثاء الماضي 
أم����ام مقر الصليب األحمر بغ����زة، أن االعتداء الذي 
تعرضت له قافلة ذوي األسرى، يأتي ضمن هجمة 

مغطاة من أعلى المستويات في حكومة االحتالل.

وقال عضو لجنة األسرى للقوى والفصائل الوطنية 
واإلس����المية مصطفى مس����لماني: "االعتداء على 
حافلة ذوي األسرى سيفشل في إخضاع المقاومة 
الفلسطينية كما فش����لت كل األساليب السابقة، 
وال يمكن لالحت����الل أن يصل إلى أي معلومة حول 
جنوده بغزة إال بش����روط المقاومة، وعلى رأس ذلك 
عودة كافة أسرى صفقة شاليط المعاد اعتقالهم 

إلى ذويهم".
ودانت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
هذا الحادث المشين، معتبرًة إياه "جريمة عنصرية 
وغير أخالقية مكتمل����ة األركان تأتي بتوجيهات 
مباش����رة من الحكومة الصهيوني����ة وبتغطية من 
رأس الهرم السياس����ي فيها، اس����تجابًة ألصوات 
المس����ؤولين الصهاينة التي تدع����و لالنتقام من 

األسرى وعائالتهم، وتحديدًا أسرى قطاع غزة".
وحملت مؤسس����ة مهج����ة القدس ف����ي بيان لها، 
حكوم����ة االحتالل المس����ؤولية الكامل����ة عن حياة 
األس����رى وعائالته����م، والتداعي����ات المترتبة عن 
ه����ذا الفعل العنص����ري وغير األخالق����ي، مطالبًة 
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية وخاصة الصليب 
األحمر بإدانة هذا التهجم والفعل الهمجي واتخاذ 
خطوات عملية لمحاس����بة ومعاقبة المدعو )حزان( 
وضمان توفير الحماية الالزمة ألهالي األسرى أثناء 

توجههم لزيارة أبنائهم في سجون االحتالل.

اللجنة الدولية ترد
م���ن ناحيتها، حّمل���ت المتحدثة باس���م اللجنة 
الدولية للصليب األحمر س���هير زقوت، االحتالل 
اإلس���رائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التهجم 

على أهالي األسرى.
وقالت زقوت ل�"االستقالل": "تأخذ اللجنة الدولية 
للصليب األحمر ما حدث أثناء الزيارة على محمل 

الجد، ونحن على تواصل مع الس���لطات المعنية 
)سلطات االحتالل اإلسرائيلي(". 

وأضاف���ت: "الصليب األحمر كمنظمة إنس���انية 
دورها تس���هيل برنامج الزيارات، ولكن مسؤولية 
الحفاظ على إتم���ام الزي���ارة دون أي انقطاع هو 
من مسؤولية السلطات المختصة، وتبقى اللجنة 
الدولية ملتزمة بتس���هيل ه���ذا البرنامج لصالح 

عائالت المعتقلين".
وش���ددت على حق عائالت األسرى زيارة أبنائهم 
ف���ي أجواء آمن���ة ودون أي تدخل م���ن أحد أثناء 

الزيارة.

جرمية نكراء
بدورها، اس���تنكرت النائب ع���ن التجمع الوطني 
الديمقراطي في القائمة المشتركة في الكنيست 
الصهيوني، حنين زعبي، اقتحام عضو الكنيست 
المتطرف حزان لحافلة أهالي األسرى، واصفة هذا 

الفعل ب�"الجريمة النكراء".
وقال���ت زعبي ل�"االس���تقالل": "كان م���ن المتوقع أن 
يقدم ه���ذا المتطرف على االعتداء الجس���دي على 
أهالي األسرى عقب اعتدائه اللفظي، واعتقد أن هذا 
الفعل جرى بعلم السلطات اإلسرائيلية وعلى مرمى 

بصرها".
وطالب���ت لجنة الصلي���ب األحمر باالعت���ذار ألهالي 
األسرى الذين تعرضوا لهذا الحادث، وتقديم شكوى 
رس���مية ضد المتطرف حزان، ودعتها أيضًا لمطالبة 
س���لطات االحتالل بفتح تحقيق في ه���ذا الحادث 

ومحاسبة "المجرم الطائش" )في إشارة إلى حزان(.
كما طالب���ت بضرورة توفير حماي���ة لحافالت أهالي 
األس���رى خالل رحلتهم لزيارة ذويهم في س���جون 
االحتالل الذين يمضون سنوات شبابهم دفاعًا عن 

حقوقهم.

سخط وغضب فصائلي
 وشعبي على جريمته 

»أرون حزان«.. متطرف يأبى مواجهة الرجال 

غزة/ حممود عمر:
اأثار تهجم ع�صو الكني�صت ال�صهيوين املتطرف »اأرون 
ح��زان« الثنني املا�صي، على حافلة اأهايل الأ�صرى 
خالل رحلة ذهابهم اإىل �صجن »رميون« الإ�صرائيلي، 
لزي��ارة اأبنائه��م الأ�ص��رى، غ�صب��ًا فل�صطيني��ًا كبريًا 
و�صخط��ًا على ال��دور الذي من املفرت���ض اأن تقوم به 
اللجن��ة الدولية لل�صليب الأحمر بغ��زة وهي توفري 
احلماي��ة لأولئك الأه��ايل خالل هذه الزي��ارة التي 
كفلتها كافة ال�صرائع والتفاقي��ات الدولية. ووجه 
»ح��زان« وهو ع�صو يف حزب الليك��ود املتطرف، عقب 
اقتحامه حلافلة اأهايل الأ�ص��رى، �صتائم اإىل والدتي 
الأ�صريي��ن عب��د الرحم��ن اأب��و لب��دة واأحم��د ال�صن��ا 
وكالهما ينتميان اإىل حركة اجلهاد الإ�صالمي، ما اأثار 

غ�صبهما وا�صتدعاهما للرد عليه باملثل.

غزة/ االستقالل: 
اتفق مختصون ومحللون سياسيون على أن األحداث الجارية في 
الضفة والقدس المحتلة وقطاع غزة، إنما هي امتداد النتفاضة 

القدس التي اندلعت في أكتوبر 2015.
هؤالء المختصون التقوا في لقاء فكري نظمه مركز قدس���نا 
للدراسات والتطوير بغزة،  تحت عنوان »قراءة في مستقبل 
انتفاضة القدس« بحضور محللين سياس���يين وخبراء في 
الشأنين الفلس���طيني واالسرائيلي، فضاًل عن حضور كبير 

من المهتمين واالعالميين.
الدكت���ور ولي���د القطط���ي، الباح���ث والمختص في الش���ئون 
الفلس���طينية، أك���د أن الرئيس األمريكي دونال���د ترامب  جاء 

بإعالنه القدس الموحدة عاصمة أبدية ل� »إس���رائيل«، ليحصد 
الثم���ار التي زرعتها السياس���ة واالدارة األمريكية في المنطقة 

العربية، منذ ما يسمى بالربيع العربي وما تال ذلك من أحداث.
وبين أن شخصية ترامب، شخصية تاجر، ال يؤمن بسياسة النفس 
الطويل، انما يتبنى فكرة الصفقات السريعة الخاطفة، لذلك جاء 

اعالنه المشئوم على رأس صفقته المسماة صفقة القرن.
وأكد الدكتور القططي، أن هذه الموجة من االحداث ستؤول الى 
نهاية محتومة، وذلك بسبب غياب الهدف الوطني المشترك، 
ولغياب الجهات التنظيمية او المجتمعية المنظمة ألنش���طة 

وفعاليات االنتفاضة. حسب قوله.
الدكتور محمد اس���ماعيل، مدير عام مركز قدس���نا للدراس���ات 

والتطوي���ر، تناول خيار عس���كرة االنتفاض���ة، ونقلها من مربع 
االنتفاضة الشعبية، الى العسكرية، مبينًا ايجابيات هذا الخيار، 
على ض���وء ما حققته خالل الس���نوات األخيرة، منذ انس���حاب 

االحتالل من قطاع غزة وحتى حرب 2014.
وأكد الدكتور اس���ماعيل، أن أكبر المعيق���ات التى تواجه خيار 
عس���كرة االنتفاضة هو االنقسام، وان السبيل الوحيد لتحقيق 

الوحدة الوطنية الفلسطينية، هو الخيار العسكري.
 عامر خليل الباحث والمختص في الشأن اإلسرائيلي، ناقش وطرح 

العديد من الخيارات واألفكار حول أدوات تطوير االنتفاضة.
ودعا  الى مقاطعة البضائع االسرائيلية واالمريكية، حاثا الشباب 
على  التوجه الى األماكن المهددة بالمصادرة لغرض االستيطان 

في الضفة المحتلة.
 وأكد على ضرورة تش���كيل لجان ش���عبية في الضفة المحتلة 
لتنظي���م فعاليات االنتفاضة وحراس���ة المناطق التي يتعدى 

عليها المستوطنون بشكل دوري.
كما دعا  خليل عمال الضفة والداخل المحتل الى مقاطعة العمل 
في المستوطنات االسرائيلية، مبينًا أن عدد العمال الفلسطينيين 
في المس����توطنات بلغ 30.000 عامل، داعيًا الجهات الرس����مية 
لتوفير بدائل عمل لهؤالء العمال. وفي الختام شدد  خليل ، على 
ضرورة مشاركة الفلس����طينيين في دول الشتات في االنتفاضة 
من خ����الل الفعاليات المنظم����ة والمس����تمرة كالتظاهرات وعبر 

وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة.

مختصون يطالبون بتفعيل وحدة المشروع الوطني
خالل لقاء فكري
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اأ�شقط ال�شرعية الدولية 
الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلس���امي، أكد ف���ي كلمت���ه بالمؤتمر أن ق���رار الرئيس 
األمريك���ي اعتبار القدس عاصمة ل� "إس���رائيل"، أس���قط 
ما يس���مى بالش���رعية الدولية، مش���يرا إلى أن الغطرسة 
األمريكي���ة ال تحترم إال مصالحها، وال تلت���زم إال بالحفاظ 
على أمن االحتال، داعيا الدول العربية إلى إعادة النظر في 

العاقة مع أمريكا.
وق���ال:  »ال أمن للعالم في ظل إدارة ترامب.." متس���ائا: لماذا 
تأمن أمريكا على مصالحها في الباد العربية في الوقت الذي 
تس���رق فيه عاصمة األمة ومسرى نبيها؟". معربا عن اعتقاده 
أن قرار ترامب يشجع دوال أخرى على نقل سفاراتها للقدس«.

ودعا عزام قيادة السلطة الفلس���طينية إلى وقف االتصاالت 
بالواليات المتحدة وإعان فش���ل مسيرة التس���وية وانتهاء 
أوسلو، ودعم اس���تمرار االنتفاضة وتحقيق الوحدة والشراكة 
الوطنية ونبذ الصراعات الهامش���ية  وحش���د الطاقات ألجل 

فلسطين.

امل�شتوطنون �شيدفعون الثمن
م���ن جانبه، حذر القيادي في حركة حم���اس، الدكتور محمود 
الزهار، المستوطنين من "س���يف صاح الدين وقطز" اللذين 

حررا  فلسطين س���ابقا، مؤكدا أن الفلس���طينيين لن يبيعوا 
المقدسات بالمال مهما قل أو كثر.

وقال الزهار في كلمته أم���ام المؤتمر ": إننا جنود وعد اآلخرة، 
والمس���توطنون هم من س���يدفع الثمن" مبينا أن العمليات 

االستشهادية شكلت عصفا بكل طموحات المحتل.

ت�شعيد الثمن
وفي الس���ياق، دعا محمود العالول، نائب القائد العام لحركة 
فتح، إلى تصعيد االنتفاضة على كل المستويات للدفاع عن 
القدس، وإعادة االعتبار له���ا لكونها القضية المركزية لألمة 

العربية واإلسامية.
وق���ال العالول: »إن قرار ترامب ش���ّكل فرص���ة لانفكاك عن 
الوالي���ات المتح���دة والتخلص من الدور األمريكي الش���ريك 

لاحتال في جرائمه«.
وتابع: »االنتفاضة والتحركات الشعبية في مختلف العواصم 
دليل على عزلة أمريكا ومس���اندة القضية الفلسطينية، وأهم 
العوامل في معركة القدس هم أهل المدينة الذين يرابطون 

فيها«.

مراجعة م�شارها 
رئيس رابطة علماء المس���لمين في ماليزيا، عبد الغني شمس 

الدين، دعا بدوره إلى تحقي���ق المصالحة ومواكبة االنتفاضة 
وتطويرها، وطالب الس���لطة بإعادة تقييم ومراجعة مس���ارها 

السياسي وتبني مواقف جريئة ضد العدو.
وش���دد شمس الدين في كلمته عبر الفيديو كونفرانس على 
ضرورة وقف كل أش���كال االتصال والتنسيق األمني والعودة 
لخيار المقاومة لتحرير فلس���طين، معلنا اس���تعداده ليكون 

جنديا للدفاع عن فلسطين.
وأوضح أن المطلوب لتحرير القدس، مقاومة التطبيع مع العدو 

الصهيوني واستمرار حركات المقاومة.

ال كرامة بغري القد�س 
من جهته، ناشد األب مانويل مسّلم، عضو الهيئة اإلسامية 
المسيحية لنصرة المقدس���ات، العالم أاّل يدفع المنطقة إلى 
"حرب دينية"، مستدركا: »لكن إذا وقعت الحرب سنقدم مليار 

شهيد من العرب والمسلمين والمسيحيين فداء للقدس«.
وقال مس���ّلم أمام مؤتمر القدس عاصمة فلسطين األبدية: »ال 
كرامة للعرب والمسلمين بغير القدس، فأسر القدس يعني أن 

كل العرب أسرى وأذاّلء تحت بساطير العدو«.
وزاد بالقول: »القدس فريسة في فم األفعى وال بد من تحريرها 
قبل أن يهدمها العدو ويقيم هيكل سليمان مكان مسجدها 
وكنيستها" مؤكدا أن قرار ترامب أنهى مشروع التسوية في 

فلسطين، وأدى إلى انهيار النظام العالمي ولم يعد هنالك أي 
قيمة ألية قرار دولي بعد اليوم. وأشار مسّلم إلى ضرورة إعادة 
بن���اء المنظومة الدولية من جديد، مبين���ا أن القرارات الدولية 

كذب وخداع يتمسك بها الضعفاء فقط«.

امتحان للأمة 
 "IHH" وف���ي كلمة له، دع���ا بوالنت يلدريم، رئيس مؤسس���ة
التركية، الدول اإلسامية إلى احترام قرار الفلسطينيين بشأن 

القدس، وتحدث عن قوى تسعى إلى تقسيم القدس أجزاء.
واعتب���ر يلدريم عب���ر "الفيدي���و كونفرانس" ق���رار الرئيس 
األمريكي امتحانا لألمة اإلس���امية وأن الجهاد سيمتد حتى 
يوم القيامة، محذرا من "أطراف تريد إغراق العالم في بحر من 
الدماء". المفكر اإليراني المتخصص في الش���أن الفلسطيني 
محمد صادق الحسيني، أشاد بانتفاضة الشعب الفلسطيني، 

معتبرا تحرير القدس طاعة لله.
وقال الحس���يني في كلمة له عبر الفيدي���و كونفرانس: »إننا 
نخوض معركة الس���اعة األخيرة، والدفاع عن القدس هو دفاع 

عن كل العواصم العربية«.
 وفي الس���ياق، وجه الرئيس التونس���ي الس���ابق، المنصف 
المرزوقي التحية إلى الش���عب الفلسطيني، مؤكدا أن تحرير 

القدس يعني انهيار منظومة العالم الذي يقوده ترامب.

مؤتمر »القدس 
عاصمة فلسطين 
األبدية« يدعو إلى 

تشكيل جيش وطني 
لتحرير فلسطين

أوصى باستعادة الوحدة الوطنية 
وإسقاط مشروع ترامب

غزة/ اال�شتقلل:
اأو�شى موؤمتر »القد�س عا�شمة فل�شطني االأبدية« الذي دعت اإليه حركة 
اجله��اد االإ�شلمي، ب�شرورة ا�شتم��رار خيار االنتفا�ش��ة الإ�شقاط م�شروع 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترام��ب، ودعا املوؤمترون اإىل ا�شتعادة الوحدة 

الوطني��ة وحتقي��ق ال�شراك��ة، اإىل جان��ب ت�شكيل جي���س وطني حلماية 
املقد�شات وحترير االأر�س. و�شدد امل�شاركون يف املوؤمتر الذي عقد يف غزة، 
الثلث��اء، عل��ى اأهمية وقف التن�شي��ق االأمني مع االحت��لل االإ�شرائيلي 
و�شح��ب االعرتاف ب� »اإ�شرائيل« واإعلن ف�ش��ل م�شروع الت�شوية، موؤكدين 

على مركزية الق�شية الفل�شطينية واأن الدفاع عنها من اأوجب الواجبات. 
واأو�ش��ح املوؤمت��رون اأن القد���س عا�شم��ة العوا�شم العربي��ة واالإ�شلمية، 
م�شددي��ن عل��ى اأن انتفا�شة القد���س ت�شكل طوق جن��اة يف مواجهة كافة 

ال�شغوط ال�شيا�شية الرامية اإىل ت�شفية الق�شية الفل�شطينية.

غزة / سماح المبحوح : 
تش���كل نية الكنيس���ت اإلس���رائيلي تقديم مش���روع قرار فرض 
الس���يادة اإلس���رائيلية على الضفة المحتل���ة ، محاولة للقضاء على 
أية فرصة للتوصل الى حل سياس���ي مع االحتال االسرائيلي، وهو 
انعكاس للتوجهات اليمينية المتطرفة والفاشية في دولة االحتال 
اإلس���رائيلي التي فتحت ش���هيتها قرار الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب بإعان أن القدس المحتلة عاصمة لدولة االحتال االسرائيلي 

قبل عدة أيام.
ويص���وت حزب "الليكود " األحد القادم، على مش���روع قرار يدعو إلى 
إحال سيادة االحتال اإلسرائيلي على الضفة الغربية، بما في ذلك 

األغوار، وذلك في مؤتمر هو األول من نوعه. 
ووفق ما كش���فت عنه القن���اة الثانية للتلفزيون االس���رائيلي، فإن 
قي���ادات حزب الليكود وعلى رأس���هم نواب الكنيس���ت عن الحزب 
ومسئولي الحزب المركزيين شاركوا في التوقيع على عريضة جمعت 
900 توقي���ع دعت الى اجتماع طارئ للتصويت على مش���روع حزبي 

يدعو الى سن قانون لضم الضفة الغربية للسيادة اإلسرائيلية.
ووفق دس���تور الحزب، فإن أي قرار يت���م اتخاذه في المؤتمر الطارئ 
للحزب، س���يكون ملزما لرئيس الحكومة ب���أن يتبناه وأن يعمل على 

ترجمته الى مشروع قانون في الكنيست والعمل من أجل تمريره.

ين�شف كل اخليارات 
عض����و اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي رأى أن المش����روع المقدم من حزب 
الليكود اإلس����رائيلي بفرض السيادة االس����رائيلة على أراضي الضفة الغربية، هو 
ترجم����ة حقيقة لقرار الرئيس األمريكي دونال����د ترمب بتكملة الحلم الصهيوني 

التاريخي بإقامة دولتهم.
وأشار زكي ل�"االس����تقال" إلى أن الحلم اإلسرائيلي بالسيطرة على أراضي الضفة 
الغربية، باعتبارها دولة يهودا و السامرا، حسب التاريخ اليهودي المزيف، ينسف 

أي خيار إلقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة . 
وأوضح أن الواقع الفلسطيني يعيش حالة حرب مع الصهيونية التي ترعاها اإلدارة 
األمريكية، الفتا إلى أن أميركا وضعت الشعب الفلسطيني أمام خيارات مفتوحة 

بعد أن فشلت كافة السياسات والمبادرات العربية والدولية لتحقيق "السام" .
و قال:" ال يمكن تحت أي ظرف أن تظفر  دولة االحتال بكل فلس����طين، وال يمكن 
تحقيق الس����ام إال بدولة فلس����طين ذات سيادة مس����تقلة، وعاصمتها القدس 

األبدية ، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، و الاجئين حق العودة". 

خمطط اإ�شرائيلي كبري 
في ذات الس����ياق جمال عمرو المختص بالشأن اإلسرائيلي حذر من مشروع حزب 
الليكود اإلس����رائيلي الساعي، لفرض السيادة االس����رائيلية على الضفة الغربية، 
مش����ددا على أن المشروع يأتي في س����ياق مخطط إسرائيلي،  يضم عدة مشاريع 

إلقامة دولة يهودية كاملة السيادة على أراضي الضفة الغربية. 
وأش���ار عمرو  ل�"االس���تقال" إلى أن االحتال اإلسرائيلي يسعى للسيطرة 
المطلقة على جميع أراضي فلس���طين التاريخية، ونف���ي أى فرصة أو حلم 
إلقامة دولة فلس���طينية على أي ج���زء مهما بلغ مس���احته، منوها إلى أن 
مخططات السيطرة على فلسطين، بمثابة نهج عقائدي عميق لدى االحتال 

اإلسرائيلي.
ورأى أن االحت����ال اإلس����رائيلي زادت ش����هيته ف����ي قضم المزيد م����ن األراضي 
الفلس����طينية وإقامة المزي����د من الوحدات االس����تعمارية، بعد إعط����اء الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب الضوء األخضر وإعانه أن القدس عاصمه لدولة االحتال، 

وتوفير دعم معنوي ومالي وسياسي لهم .
وأوضح أن االحتال اإلس����رائيلي ينفذ مخططاته ومش����اريعه على األرض دون أن 
يعل����ن عن جميعها أو الهدف الحقيقي من ورائه����ا، إذ يعمل في الوقت الراهن 
عل����ى بناء 300ألف وحدة اس����تيطانية بالقدس و  700ألف ف����ي الضفة الغربية 
على األراضي التي احتلها عام 67، ليبس����ط بعد ذلك سيطرته الكاملة على جميع 

األراضي.
وأش����ار إلى أن االحتال يس����يطر على 62% من أراضي الضفة الغربية والقدس، 
و لن يكتفى بذلك، إذ أن أطماعه تفوق الحدود الفلس����طينية، ويس����عى للوصول 
الى أراٍض عربية خارج حدود فلس����طين، وإلى ذلك الوقت س����يتم عزل المواطنين 

بكانتونات مغلقة، دون أن يكون لهم أي حقوق.

ينوي الليكود التصويت عليه األحد القادم 
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وبدأت حملة "أنوار الفجر" منذ ما يقارب أسبوع في 
كافة محافظات القطاع، لتش���جيع وحث المصلين 
عل���ى تأدي���ة صالة الفج���ر جماعة في المس���اجد، 
ومازالت مستمرة وسيتخللها سلسلة من المراحل 

الى حين يثبت المصلون  كاألعمدة في المساجد. 

�صالح النفو�س 
وعبر الش���اب محمد أبو عبيدة عن سعادته العارمة 
بمدى إقبال الناس على صالة الفجر واس���تجابتهم 
وتفاعلهم المميز مع تلك الحمالت، متمنيًا أن تعم 

هذه الدعوة  كافة المساجد داخل غزة وخارجها.  
يقول أبو عبيدة خالل حديثة ل�"االس���تقالل": " من 
يش���اهد أعداد المصلين في الفجر يشعر بسعادة 
كبيرة جدا، فمس���جدنا كان يش���هد م���ن 2 إلى 3 
أس���طر في صالة الفجر بعدد 150 إلى 200 مصل، 
فيم���ا وص���ل اآلن بعد حملة مكثف���ة لصالة الفجر 

استهدفت محيط المسجد عشرة أسطر".
وأضاف أبو عبي���دة: "قديمًا كنت أحافظ على صالة 
الفجر بالمس���جد، ولكن بعد فترة اصابني الكس���ل 
والخمول عن أدائها بالمسجد خاصة عندما شاهدت 
أن أع���داد المصلي���ن تقل يومًا بعد ي���وم ، فكنت 
بحاجة لمن يأخذ بيدي ويس���اعدني في تجاوز هذا 
الكس���ل إلى أن جاءت الحملة وأصبحت أداوم على 
أدائها بالمسجد"، مشيرًا إلى أنه أعطى رقم هاتفه 
المحمول للش���باب المس���ؤولين عن ايقاظ الناس 

ليضمن أن الصالة في المس���جد لن تفوته.  وأعرب 
عن تمنياته، أن تبقى الحملة مس���تمرة دائمًا ألنها 
س���اهمت في اصالح النفوس وزرع المعاني والقيم 
الحمي���دة في قلوب الغزيين، من خالل الجلس���ات 
الروحانية والدروس الدينية التي ُينفذها ش���يوخ 

المساجد بعد صالة الفجر وحتى شروق الشمس.  

م�صاجد عامرة 
في حين، يصف المواطن أبو أشرف طه حملة " أنوار 
الفج���ر" بأنها رائعة ومميزة، كونها تش���حن همم 
المسلمين وتأخذ بيدهم الى طريق النور والهداية، 
كذلك حولت المس���اجد المهجورة في صالة الفجر 
إلى مساجد عامرة بالمصلين والحياة االيمانية كما 

في صالة الجمعة أو قريب منها.   
واعتبر طه، خالل حديثة ل�"االس���تقالل"، أن ابتكار 
األس���اليب واألدوات الت���ي من خاللها يس���تطيع 
القائم���ون على الحملة الوصول إل���ى هدفهم، من 
أكث���ر األم���ور التي ُتفرح االنس���ان وُتس���ر خاطره، 
فعندما يستيقظ على أصواٍت حسنة تردد " الصالة 
خيٌر من النوم" وتناديه باس���مه وكأنهم أتوا فقط 
من أجله يشعر بقيمة نفسه وسعادة تشرح صدره 

وتشجعه على النهوض لتلبية النداء. 
وبين طه، أن مجموعات االيقاظ كانت سببًا في قيامة 
الليل بعد أن كان محرومًا منه، وأيضًا كانت سببًا في 
التزام أبنائه األربعة بصالة الفجر بالمسجد، مطالبًا 

باالستمرار بالحملة حتى تبقى المساجد عامرة ألن 
عمارها يعد قرب تحرير المس���جد األقصى، وأيضًا 
كي ال تكون هذه الفترة مجرد سحابة صيف عابرة.  

اأنوار الفجر
من جانبه، يقول حبيب الوحيدي، مس���ؤول اللجنة 
الدعوية في مساجد تل الهوا بغزة، وأحد القائمين 
على حملة إيقاظ الناس لصالة الفجر: "قبل أش���هر 
قمنا في اللجنة الدعوية بمنطقة تل الهوا بتشكيل 
فريق لدراس���ة مش���روع ايقاظ الناس لصالة الفجر 
تحت عنوان )أنوار الفجر( واستعنا بتجارب  مساجد 
أخرى ناجح���ة"، مؤك���دًا على أهمية ص���الة الفجر 
في حياة المس���لمين لما لها م���ن ثواب عظيم ولما 
تعكسه من آثار إيجابية على واقعهم المعاش في 

جميع جوانب حياتهم.
وأردف الوحي���دي خ���الل حديثة ل�"االس���تقالل":  
"شكلنا فريقًا مكونًا من 50 شابًا إليقاظ الناس على 
صالة الفجر بعدة طرق، ث���م كلفنا اللجان الدعوية 
بعقد أس���ابيع دعوية ومس���ابقات وإعداد إعالنات 
وبوس���ترات وكلها تحف���ز على ص���الة الفجر، ومن 
ثم انش���اء صناديق يضع  داخلها المصلون أرقام 
جواالتهم لتقوم اللجان باالتصال عليهم قبل أذان 
الفجر، باإلضافة إلى خروج فريق الدعوية  بعد صالة 
العشاء في جوالت تذكر الناس بأهمية صالة الفجر 

وتهيئهم للقدوم إلى المساجد". 

ويتابع: "قمنا بش���راء سماعات للمس���اجد ولفريق 
االيقاظ، توض���ع عليها نغمات بصوت هادئ تحث 
عل���ى صالة الفجر وعبارات مش���وقة، وهو ما كان له 
أثر كبير في اس���تقطاب عدد كبي���ر من المصلين 
واكتظاظ مس���اجد القطاع"، مش���يرًا إل���ى أن كافة 
المساجد بالقطاع تتواصل معه للحصول على خطط 

تنفيذية، وقد أثبتت التجربة نجاحها. 
ونوه إلى أن المس���اجد تنف���ذ برامج عدة بعد صالة 
الفجر، كالجلوس في المس���جد حتى وقت الشروق، 
تتخلله���ا دروس موعظة وابته���االت وقراءة أذكار 

الصباح وتقديم ضيافة للجمهور. 
وأوض���ح، أن  الحمل���ة  ته���دف إلى اس���تقطاب 
المواطنين للمساجد فجرًا بسبب عزوف الكثيرين، 
وه���و ما ظهر جليًا بعد ب���دء الحملة والتي نفذتها 
اللجان الدعوية للمس���اجد، وكما تهدف إلى تأدية 
جوانب دعوي���ة وجهادي���ة وتعبدي���ة، مؤكدًا أن 
المرحل���ة القادمة ستش���هد تثبيت ه���ذا المولود 
في رحم المس���اجد بكل األس���اليب الممكنة حيث 

ستكون الحملة دائمة في مساجد قطاع غزة.

يقظة دينية
وب���دوره اعتبر يوس���ف فرحات مدير ع���ام الوعظ 
واإلرش���اد بوزارة األوق���اف والش���ؤون الدينية، أن  
حمالت ترغيب وتش���جيع الناس على صالة الفجر، 
يقظة دينية ش���املة في القط���اع ومعيار ايماني 

للُمصلين ُيشعرنا بالفخر واالعتزاز. 
وأضاف فرحات خالل حديثة ل�" االس���تقالل": " إن 
صالة الفجر  بطبيعتها ثقيلة على االنسان خاصة 
في الش���تاء، لكن عندما ينهض من فراشه يكابد 
البرد ويجاهد نفس���ه ويذهب للمسجد رغم قسوة 
الطق���س، ُيدلل على مدى حبه لله وصالح نفس���ه 

ويعد مؤشرًا إيمانيًا قويًا". 
وأكد أن تنافس المس���اجد في ب���ذل مجهود كبير 
إليقاظ المصلين لتأدية ص���الة الفجر في موعدها 
واكتظاظ المس���اجد بالمصلين، يعد أولى خطوات 

الطريق المستقيم لنصرة القدس وتحريرها.  
ولف���ت إلى تج���اوب المواطنين مع ه���ذه الحمالت 
التي لم يس���بق لها مثيل، وأن كثيرًا منهم أوصوا 
فرق اإليقاظ بالنداء عليهم بأس���مائهم ومن تحت 

بيوتهم وهم يبدون سعادة غامرة. 
وش���دد على أن وزارته تدعم وتشجع استمرار مثل 
ه���ذه الحمالت لك���ن أن تكون من خ���الل الخطباء 
والوع���اظ، وليس عبر مكبرات الصوت المتجولة في 
الش���وارع أو اس���تخدام الطبول، أو إضافة تكبيرات 
العيد إل���ى األذان األول، نظرًا ألنها طرق لم ترد عن 
النبي صلى الله عليه وس���لم، وفيها إزعاج للمرضى 

واألطفال في البيوت. 
ودعا أسر المس���اجد إلى أن تكتفي باألذانين األول 
والثاني، وأن تعزز إرادة الصالة في المس���اجد لدى 

الناس من خالل المواعظ والتذكير.

غزة/ دعاء احلطاب: 
»ال�صالة خري من النوم« بهذه الكلمات ي�صدح عدد 

من ال�صباب بني اأزقة و�صوارع قطاع غزة قبل 
�صالة الفجر ب�صاعة واحدة، وجتوب �صيارات بها 

مكربات �صوت ترفع الأذان، لإيقاظ النائمني 
لتاأدية ال�صالة جماعة يف امل�صاجد، حماولني 

ربط الن�صر على اإ�صرائيل ب�صالة الفجر يف 
امل�صاجد، والتاأكيد على مدى احلاجة لهذه ال�صالة 

لن�صرة فل�صطني وحترير القد�س، يف ظل ال�صمت 
العربي والدويل جتاه ما يتعر�س له القد�س 

من خمططات اإ�صرائيلية واأمريكية لتهويده.  
وما اأن ي�صمع املواطنون يف القطاع النداء، جتد 

الع�صرات منهم يت�صابقون ل�صالة الفجر غري 
اآبهني بربودة الليل وحلكة الظالم، ول�صان 

حالهم يقول �صنجتمع يف الفجر لتكون اأوىل 
خطواتنا اإىل حترير امل�صجد الأق�صى، معتربين 
ال�صتيقاظ من الفرا�س الدافئ حتديًا ومقيا�صًا 

لعزم الرجال وعالمة من عالمات قرب ن�صر اهلل 
لل�صعب الفل�صطيني، اإىل جانب ما يحظون به من 

ثواب كبري ت�صديقًا لقوله �صلى اهلل عليه و�صلم » 
َركعتا الفجر خري من الُدنيا وما فيها«.

حملة إليقاظ الناس للصالة

»أنوار الفجر« .. تبث الروح في مساجد غزة 

االدعاء اإلسرائيلي يطالب بـ 4 مؤبدات لمنفذ عملية »حلميش«

القدس المحتلة / االستقالل: 
طال���ب اإلدعاء العام العس���كري ، أم���س األربعاء، 
محكم���ة االحتالل بالحكم 4 مؤبدات على األس���ير 
عمر عبد الجليل )19 عامًا(، منفذ العملية البطولية 
في مس���توطنة "حلمي���ش" الت���ي أدت لمقتل 3 

مستوطنين، في بلدة كوبر شمال رام الله.
كان وزير الجيش اإلس���رائيلي أفيغ���دور ليبرمان 
امس قبيل محاكمة الش���اب العبد، قد دعا القضاة 

إلصدار حكم اإلعدام بحقه.
وقال ليبرمان في تصريحات أوردتها وسائل إعالم 
عبرية مختلفة "اليوم سيحاكم القاتل منفذ عملية 
اإلعدام بدم بارد في حلمي���ش.. وحكم اإلعدام هو 

الوحيد لمثل هذا العمل المتدني المهين".
وأض���اف: "أدعو القضاة إلظهار الش���جاعة وفرض 
 اإلرهابيين.. يجب أن ال 

ّ
عقوب���ة اإلعدام بحّقه وبحق

يتخلى أحد عن الدم اليهودي، وليس هناك مجال 
لبق���اء اإلرهابيين حتى داخل الس���جون"، على حّد 

قوله.
يذك���ر، أن قوات االحتالل اعتقلت "عمر العبد" بعد 
إصابته بالرصاص بع���د تنفيذ عملية طعن داخل 
مستوطنة "حلميش" قرب رام الله ردًا على اعتداءات 
االحتالل بحق األقصى واألماكن المقدسة، ومددت 
اعتقال���ه عدة مرات الس���تكمال التحقي���ق، بينما 

اعتقلت والده ووالدته وأشقاءه.
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ع الوجع 
معروف الطيب

في كل مرة يرتكبون مجزرة أو يقترفون جريمة يضعون في 
حس���بانهم ردة الفعل العربية واالسالمية، فقد قالت غولدا 
 أسوأ يوٍم في حياتها كان يوم حريق المسجِد 

َّ
مئير يومًا: إن

األقصى عام 69، وعندما س���ئلت عن السبب. قالت : خشيُت 
أن تتحرك األمة العربية كلها غضبًا للمقدساِت، فيقتلعونا 
من األرض. وعندما س���ئلت عن الي���وم األجمل في حياتها. 
أجابت: اليوم التالي لحريق المس���جد األقصى. والسبب أنها 
أدركت أن العرب جميعًا نائمون. نعم، لن يقلع ش���وكنا غير 
أظافرنا، وإن ترامب عندما أعلن ما أعلنه بش���أن القدس كان 
يدرك تمامًا أن األمر لن يكلفه على مستوى الشعوب سوى 
ها بالتدريج حتى  ثورة غض���ٍب ما تلبُث الحكوماُت أن تمتصَّ
تصبح، كأن لم تكن. مرة أخرى يبقى الفلسطينيون وحدهم. 
والكرة في ملعبه���م وحدهم، قد يقول قائ���ل: وما الجديد 
ف���ي ذلك؟!. نعم ال جديد في ذلك، نحن األجدر بحمل الراية 
َر العرب بقول قياداتهم  ومواجه���ة المؤامرة، وال أريد أن أذكِّ
ِة: لو ألقى كل عربي حصوة على دولة الكيان لدفنوها.  الروحيَّ
س���ُة خلقت لنا وحدنا، واس���تقبال آلة الموت  الحجارة المقدَّ
بالصدور العاري���ة احترافنا وحدنا، ال الخوف يس���يطر على 
المفاصل وال حس���ابات الدنيا تثنينا عن صون المقدسات، 
ربما بالنس���بة لهم م���ا فعلته عهد التميم���ي أمر غاية في 
ُه وقع أمام الكاميرا، ولكن هناك في كواليس  البطولة، ربما ألنَّ
ة س���يرون عجائب الدنيا إن سمعوا بها  البطولة الفلسطينيَّ
يوم���ًا، هم لم يروا أمهاتنا وهي تنقض على رجال »مش���مار 
هجف���ول« وتنتزع من بي���ن برائنهم صيدهم من ش���باب 
االنتفاضة، رأيت بعيني عجوزًا فلس���طينيًا من رفح يهدده 
ِة  جندي صهيون���يٌّ بالقتل، فيخطف منه ماس���ورة البندقيَّ
ويثبتها على جبهته معلنا: الحياة معكم ال أريدها، هيا أطلق 
الرصاص. رأي���ت بعيني الجندي يلقي بوجهه متلصصًا في 
أحد البيوت من نافذة في الشابورة، فتصفعه النساء وتبصق 
في وجهه. أحد األصدقاء في باس���تيالت العدو يطلبون منه 
ذكر أيَّ اس���م وقد كس���روا جمجمته، والطاغية الصهيوني 
يخي���ره بين االعتراف أو الجنون، وه���و يقول له: هناك خيار 
ثالث، أو الش���هادة،. نع���م، يومها جاء االعت���راف )وحدانيًا 
بامتياز(فالضابط الصهيونيَّ األجنبيُّ الغريب عن هذه البالد 
يس���أله: َمْن الذي ألقى القنابل؟. ويأتي الجواب: أنا. َمْن الذي 
أحضر القنابل؟. ويس���تمر نفس الجواب: أنا. َمْن الذي غطى 
بالرصاص؟. أنا، َم���ْن الذي صاغ البيان للعملية؟. أنا. َمْن الذي 

َع البيان؟.أيضًا أنا. 
َّ
وز

هم، منُه وحده  ياوحدنا نشيد المس���تضعفين الواثقين بربِّ
يستمدون الغوث والمدد، يعلمون أن قدراتهم مهما بلغت 
من القوة، لن تصل لمستوى الردع المتوفر لعدوِّ »أكثًر نفيرا« 
ِة الحق  ولكنهم متأكدون أن في ذات اللحظة يتسربلون بقوَّ
الذي يجعل صراخهم أعل���ى وقبضاتهم أكثر إيالمًا. ال زالت 
تت���ردد في جمجمتي كلم���ة أمها لعه���د التميمي تحدث 
الجندي المهان :« لو رجعت تاني البنات بتس���تناك عش���ان 
توكل كمان قتلة«. هذا هو الحق الذي يحقن أهله بالجبروت، 
نحن ال نخافهم،؛ ألنهم مهما وضعوا من المكياج والديكور ال 
يزيدون عن كونهم لصوص جغرافيا، ولصوص تاريخ، وهم 
ل���ن ينجحوا حتى في حصد تأييد لصوص مثلهم من الدول 
ِة. في األمم المتحدة ينكشف عوارهم وينعزلون،  االستعماريَّ
وال أناقش هنا موقفًا من األمم المتحدة، ولكن يحضرني ذلك 
)المفكر( الكويتي قبل مدة يتحدث عن الدولة )للديمقراطية، 
الزاكية، الش���رعية( التي اسمها )إس���رائيل( وينزع هو ذاته 
الش���رعية عن فلسطين؛ ألنه ال توجد دولة اسمها فلسطين. 
ى عنا  طبع���ًا نحن ال ننتظر من العربان اعترافًا، ونحن وإن تخلَّ
كل الكون س���نظل نعض على المقدسات بالنواجذ ال نخاف 

في الحق لومة الئم. ويعطيكم ألف عافية يا عرب!.

يعطيكم العافية

أش���رف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة  
أكد أن عام 2017 يعد األش���د قساوة منذ أعوام الحصار 
االسرائيلي االحد عش���ر، على صعيد الخدمات الصحية 
المقدم���ة للمرضى بالقطاع ، وال���ذي يتمثل في نقص 
األدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات، إضافة 
إلى االنقطاع المس���تمر للتيار الكهربائي و أزمة توقف 

خدمات النظافة والتغذية في المستشفيات. 
وقال القدرة ل�«االس���تقالل«:« إن نقص االدوية س���جل 
أعلى رقم خالل العام الحالي حيث وصل نسبة رصيدها 
صفر إلى 45% ضمن القائمة األساسية، أي 230 صنفًا 
غي���ر متوفر بالوزارة من أص���ل 516، إضافة إلى النقص 
الحاد في المستهلكات الطبية ولوازم المختبرات الذي 

وصل إلى %58«.
وبي���ن أن أكثر فئة تتعرض ألزمة نق���ص األدوية، هم 
مرض���ى األورام وأمراض ال���دم و مرضى الكل���ى وزراعة 
األعضاء، إضافة إلى أقسام الوالدة، وأيضا نقص عدد من 

أدوية الطوارئ والعمليات والعناية المكثفة. 
ولفت إلى أن العام الجاري شكل منعطفًا حادًا ، إذ ودعت 
الوزارة منذ بدايته أكثر من 30 شهيدًا لعدم مقدرتهم 
على مغادرة القطاع؛ بس���بب الممارسات العنصرية من 
قبل االحتالل اإلسرائيلي واإلغالق المستمر لمعبر رفح. 

منعطف حاد 
وفيما يتعلق بتأثير أزمة انقطاع التيار الكهربائي على 
الخدمات الصحية، أش���ار إلى أن انقطاع الكهرباء ألكثر 
من 20 س���اعة يومي���ا، مثل تهديدًا مباش���رًا للخدمات 
الصحية المقدمة للمرضى بمستشفيات الوزارة والمراكز 
الصحي���ة، التي تحت���اج إلى 950 ألف لتر من الس���والر 
شهريا، لتأمين خدماتها عن طريق 87 مولدًا كهربائيًا.

ونوه إلى أن مرضى غس���يل الكل���ى البالغ عددهم 702  

بخمس���ة مراكز تابع���ة للوزارة، من ضم���ن أكثر الفئات 
حاج���ة للتيار الكهربائ���ي، إذ أن جهاز غس���يل الكلى 
الذي يمكثون عليه 4ساعات فترة غسيل الكلى، يعتبر 

شريان الحياة لهم.
وحذر الناطق باس���م وزارة الصحة من توقف منح الوقود 
الالزمة لتش���غيل المولدات الكهربائية، إذ أن ما تبقى 
من المنح  التي تقدم للوزارة وتصل إلى مستش���فيات 
القطاع والمراكز الصحية، تكفي فقط لمنتصف ش���هر 
فبراير من العام الجديد، مما يشكل تهديدًا على توفير 

الخدمات الصحية للمرضى.
وذكر أن عودة ش���ركة التغذية التي تقدم 3 آالف وجبة 
طع���ام على 3 فت���رات يوميا إلى ثماني مستش���فيات 
بمدينة غزة والش���مال، لإلضراب ع���ن العمل مرة أخرى 
ش���كل خطرًا يته���دد حي���اة المرض���ى المنومين في 
المستش���فيات؛ العتمادهم على الطع���ام المقدم من 
ذويهم، والذي ال يتناس���ب بالكلية مع الوضع الصحي 
له���م، معتب���را أن الوجب���ات المقدمة لهم من ش���ركة 
التغذية، تتالءم مع وضعهم الصحى، العتبارها جزءًا من 

الخطة العالجية.
وفي ذات الس���ياق، أوض���ح أن عودة ش���ركات النظافة 
بالمستش���فيات والمراك���ز الصحية، إل���ى إضرابها عن 
العمل مجددا سيؤثر على توقف 200 عملية جراحية من 
العمليات المجدولة بالوزارة، وكذلك على جودة ومستوى 
الخدمة الصحي���ة المقدمة للمرضى بأقس���ام الجراحة 
والباطنة والقلب واألورام وأقسام الوالدة، كما يؤثر على 
40 غرفة عمليات جراحية بمستشفيات القطاع، و على 
11 علمية للوالدة القيصرية و 100 منوم بغرف العناية 
المكثف���ة، إضافة إلى  113 طف���ال خداجًا في حضانات 
األطف���ال، وعلى عمل 50 مختبرًا طبيًا و11بنكًا من بنوك 

الدم .

وعّلق���ت ش���ركات النظافة في قطاع غ���زة إضرابها عن 
العمل في المستش���فيات الحكومي���ة بعد تخصيص 
وزير الصحة جواد عواد دفعة مالية لها من مستحقاتها 
المتأخرة، لكنها أمهلت الوزارة أسبوًعا لحل األزمة بشكل 

نهائي.

و�ضع مرتٍد 
بدوره، اعتبر مدير ع����ام اإلدارة العامة لحماية البيئة في 
سلطة جودة البيئة م. بهاء الدين األغا، أن الوضع البيئي 
في قطاع غزة، تفاقم بش����كل كبير وملحوظ خالل العام 
2017، ف����ي ظل األوضاع الصعب����ة التي يمر بها؛ نتيجة 
اس����تمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، 
والحصار اإلسرائيلي المشدد منذ ما يزيد عن عشرة أعوام.

وأش����ار األغا ل�«االس����تقالل« إل����ى أن قطاع غ����زة يعاني 
من نق����ص حاد في توفر كميات المي����اه، في ظل العجز 
الحاص����ل بالمياه الجوفية من بلوغ نس����بة االس����تهالك 
السنوي للقطاع والتي تقدر حوالي 200مليون متر3، نظرا 
لضعف س����قوط األمطار, مش����يرا إلى أن المياه الجوفية 
تعتبر المص����در الوحيد الذي يعتمد علي����ه القطاع في 

توفير المياه.  
وبين أن انقطاع التيار الكهربائي مشكلة أساسية يعاني 
منه����ا القطاع, لكونها أثرت بش����كل س����لبي على كافة 
قطاعات البيئ����ة، منها تلوث مياه البح����ر بمياه الصرف 
الصحي غير المعالج����ة، والذي يصل الى المياه الجوفية 

التي يعتمد عليها القطاع. 
ولف����ت االغا إلى أن بلدي����ات قطاع غزة تعان����ي من أزمة 
نق����ص كبير ف����ي كمي����ات الس����والر الالزم لتش����غيل 
محطاتها بالمول����دات الكهربائية، لضمان وصول المياه 
لمنازل المواطنين بش����كل يومي،  في ظل انقطاع التيار 

الكهربائي ألكثر من 20ساعة يوميا. 

2017 األكثر قساوة صحيًا على قطاع غزة بشهادة رسمية

غزة / �ضماح املبحوح : 
اأك��د م�ضوؤول��ون وخمت�ض��ون يف القطاع��ات ال�ضح��ة املختلف��ة يف قطاع 
غ��زة، اأن الو�ض��ع ال�ضحي خالل الع��ام 2017 يعد اأ�ضد ق�ض��اوة و�ضوءا 
من الأع��وام ال�ضابقة؛ نظرا لتفاقم معان��اة املواطنني بالقطاع، نتيجة 
ح��دوث اأزم��ات جدي��دة؛ و ع��دم ح��ل الأزم��ات املرتاكمة من��ذ اأعوام. 

و�ض��دد املخت�ض��ون يف القطاع ال�ضحي على اأن الج��راءات ال�ضرائيلية 
�ض��د القطاع، كاحل�ضار املفرو�ض منذ اأكرث من ع�ض��رة اأعوام، واحلروب 
املتتالي��ة ومنع خروج املر�ضى للعالج، وكذلك ا�ضت��راد اأجهزة ومعدات 
جديدة، وانقطاع التيار الكهربائي لأكرث من 20�ضاعة يوميا،؛اأدت اإىل 

ايجاد م�ضاكل �ضحية متعددة، دفع ثمنها املواطن. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد خليل محمود االدهم..
عن فق���د  بطاقة هويت���ي الش���خصية تحمل رقم 
)401954946( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / إنصاف مصطفى أحمد أسعد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800901084( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حسام محمود محمد ابو علوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800839771( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / ريم عدنان عبد الجواد ابو كميل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800871469( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / أحمد خضر خليل اللوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402497374( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / دينا اسماعيل سالم ديب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901685529( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله / االستقالل 
قالت مصادر ف���ي وزارة المالية في قطاع 
غزة، أن وزير المالية ش���كري بش���ارة أّجل 
زيارته المقررة امس االربعاء إلى قطاع غزة.

ولم توضح المصادر س���بب تأجيل زيارته، 

فيما لم يذكر موعد آخر لزياته.
وكان بش���ارة من المقرر أن يزور قطاع غزة، 
األحد الماضي، لكن تم تأجيلها الى أمس 
االربعاء، حيث أعلنت المالية عن تأجيلها 

كذلك.

وزير المالية يؤجل زيارته 
إلى غزة للمرة الثانية 
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رام الله / االستقالل :
توقعت س���لطة النقد الفلسطينية، بأن يتباطأ معدل 
النم���و االقتص���ادي إل���ى 2.2% في ع���ام 2018 وأن 

ينعكس ذلك على نمو الدخل الفردي الحقيقي.
وأوضح���ت النقد في تقرير تنبأت فيه بأهم التطورات 
في المتغيرات الرئيس���ة في االقتصاد الفلس���طيني 
خالل ع���ام 2018 ص���ادر الثالثاء، أن الدخ���ل الفردي 
س���يرتفع خالل الع���ام القادم بنس���بة طفيفة بلغت 

0.1%، )ليصل إلى 2,943 دوالر أمريكي.
وذكرت أن هذا النمو يأتي مدفوعًا بدرجة أساسية بنمو 
الطلب الخاص بشقيه االستهالكي واالستثماري، على 
الرغم من كون مس���تويات نموها أدنى مما كانت عليه 

في السنوات السابقة.
كما تشير تنبؤات سلطة النقد المتعلقة بالتضخم إلى 
مزيد من التباطؤ في المس���توى العام لألس���عار خالل 
العام 2018، بحيث ال يتجاوز معدل التضخم المتوقع 

للعام ككل عن 0.1% في المتوسط.
ومن المتوقع أيضًا ضمن س���يناريو األساس أن ترتفع 
مس���اهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي االجمالي 
بأس���عار تكلفة عناص���ر اإلنتاج إلى حوال���ي %78.4، 
مقابل انخفاض مس���اهمة القطاع العام إلى %21.6 

في 2018.
وبحسب النقد، فإنه يضاف إلى ذلك ارتفاع مساهمة 
اإلنفاق االستهالكي الكلي في الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي الى 118.8%، وصعود طفيف في مساهمة 
اإلنف���اق االس���تثماري الكلي إل���ى 20.5% من الناتج 

المحلي اإلجمالي.
وعلى مس���توى القطاع الخارجي الفلسطيني، توقعت 
سلطة النقد أن تتراجع الصادرات بنسبة 0.2%، مقابل 

نمو الواردات )بنس���بة 1.7%( الت���ي ترتبط زيادتها 
بشكل أساسي بزيادة االستهالك، األمر الذي سيؤدي 
إلى تزايد عجز الميزان التجاري بنحو 2.5%، ليش���كل 
نح���و 39.3% من الناتج المحل���ي اإلجمالي الحقيقي 

المتنبأ به في العام 2018.
وم���ن غير المتوق���ع أن يؤثر النمو ف���ي الناتج المحلي 
اإلجمال���ي الحقيق���ي تأثيرًا إيجابيًا كبي���رًا على زيادة 
فرص العمل والتشغيل، لذلك فيتوقع استمرار ارتفاع 
معدالت البطالة في فلس���طين لتصل حوالي %29.3 

من إجمالي القوى العاملة في العام 2018. 
وتجدر اإلش���ارة إلى أن التنبؤات س���الفة الذكر تبقى 
عرضة لبعض الصدمات المحتمل���ة الحدوث بدرجات 

متفاوتة، سواء كانت صدمات إيجابية أو سلبية، حيث 
تنعكس آثارها وتداعياتها على العديد من المؤشرات 
الرئيس���ة في االقتصاد في حال تعرض االقتصاد إلى 
صدمة إيجابية )س���يناريو متفائل أو س���يناريو نجاح 

المصالحة(.
وجاء في التقرير –السيناريو المتفائل- أنه "ُينتظر أن 
ي���ؤدي نجاح المصالحة إلى حدوث تحس���ن جدي في 
المسار السياسي والوضع األمني، وتسريع عملية إعادة 
إعمار قطاع غزة، والش���روع في تنفيذ بعض المشاريع 
الرئيسة واإلجراءات الكفيلة بتحفيز االقتصاد، بالتزامن 
م���ع رفع حالة الحصار واإلغالق عن قطاع غزة، وتخفيف 
القيود على حرية حركة األفراد والبضائع بش���كل عام، 

وزيادة عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل".
وأش���ارت في ه���ذا الجانب إلى زي���ادة وتيرة تدفقات 
أموال المانحين لدعم الموازنة ودعم اإلنفاق التطويري، 
وزي���ادة تحوي���الت القطاع الخ���اص من الخ���ارج عن 

معدالتها السنوية.
وفي ظل هذه االفتراضات، تشير تنبؤات سلطة النقد 
إلى التوقع بأن ينمو االقتصاد الفلس���طيني بنس���بة 
6.3%، نتيجة لنمو اقتصاد غزة ضمن هذا السيناريو 
بنحو 20%، وأن يرتفع الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 
3.1%. كم���ا يتوق���ع أن يؤثر هذا الس���يناريو تأثيرًا 
إيجابي���ًا في معدالت البطال���ة، بانخفاضها إلى حوالي 

27.1% من إجمالي القوى العاملة.
وعل���ى النقيض من ذلك، في حال���ة تعرض االقتصاد 
لصدمة س���لبية )الس���يناريو المتش���ائم(، بمزيد من 
التدهور في األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية، 
وتراجع عدد العمال الفلس���طينيين في "إس���رائيل"، 
وتشديد القيود على حركة األفراد والبضائع وزيادة عدد 
أيام اإلغالق أمام العمال والتجارة، وتوقف "إس���رائيل" 

عن تحويل عائدات الضرائب.
ولفت���ت النقد في هذا الس���يناريو إلى عامل انخفاض 
حج���م المنح والمس���اعدات من ال���دول المانحة لدعم 

الموازنة ودعم النفقات التطويرية.
كما تنبأت س���لطة النقد بأن تؤدي مثل هذه الصدمة 
إلى مزيد من التردي ف���ي األوضاع االقتصادية، حيث 
ينكمش االقتص���اد بنس���بة 1.4%، ويتراجع الدخل 
الف���ردي الحقيقي بنس���بة 3.6، إضافة إل���ى التأثير 
السلبي الملحوظ لهذا السيناريو على معدالت البطالة، 
بارتفاعها إلى حوالي 32.4% من إجمالي القوى العاملة 

في العام 2018. 

توقع استمرار التباطؤ في نمو االقتصاد الفلسطيني عام 2018

رام الله / االستقالل 
ذك���رت وزارة االقتص���اد الوطن���ي، امس األربعاء، أنها س���جلت خالل الش���هر 
الماضي168 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل 

إلى 30.3 مليون دوالر أمريكي تقريبًا. 
ورخصت الوزارة خالل الشهر الماضي 15 مصنعا، في محافظات أريحا، الخليل، 
القدس، بيت لحم، جنين، رام الله والبيرة، طوباس، طولكرم، ونابلس، بقيمة رأس 
م���ال بلغت 14 مليون دوالر، توزعت على عدة مجاالت من الصناعات التحويلية، 

حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية على الحصة األكبر.
وذكر التقرير الش���هري للوزارة انها صادقت خ���الل الفترة المذكورة على 714 
شهادة منش���أ بقيمة 18 مليون دوالر، و قامت بتجديد  رخصه واحدة  لمحاجر 
في محافظة بيت لحم، وأصدرت 2.130 رخصة اس���تيراد بقيمة إجمالية بلغت 

178.6مليون دوالر،  باإلضافة إلى تسجيل134 تاجرًا جديدًا.
بخصوص الملكية الفكرية تم إيداع 162 عالمة تجارية لدى الوزارة خالل شهر 
تش���رين ثاني 2017، كما تم تس���جيل 118 عالمة جديدة، إضافة لتجديد 84 
عالمة تجارية أخرى، وعلى صعيد آخر تم إيداع 3 من الرسم والنموذج الصناعي 
بينما لم يتم تسجيل أي رسم ونموذج صناعي، كذلك لم يتم إيداع أو تسجيل 

أي براءة اختراع خالل شهر تشرين ثاني 2017.
 وم���ن ناحية أخرى بلغ مجموع اإليرادات من الرس���وم التي تجبى لقاء الخدمات 

المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 161.2 ألف شيكل إسرائيلي.
وبينت الوزارة في بيانها انها قدمت 5.415 خدمة من خالل مديرياتها الفرعية 
تركزت في محافظات رام الله والبيرة بنسبة 55.5% والخليل بنسبة %12.7.2 

ونابلس بنسبة %12.7.

 30 مليون دوالر 
قيمة تسجيل 168 
شركة جديدة في 

وزارة االقتصاد

غزة/ االستقالل :
افتتح����ت ش����ركة ج����وال و جامع����ة 
مختب����ر  إنش����اء  مش����روع  اإلس����راء 
حاس����وب وتكنولوجيا معلومات بمقر 
الجامع����ة بغ����زة، ويأتي ه����ذا الدعم 
للنهوض  اس����تراتيجية جوال  ضمن 
بالمستوى التعليمي واالرتقاء باألداء 
والتي  للجامعة،  العلم����ي  األكاديمي 
تعتب����ر م����ن الجامع����ات الواعدة في 

الوطن.
الدكتورعدن����ان  المش����روع  وافتت����ح 
الحجار رئيس الجامعة، وعمر شمالي 
مديرادارة اقليم غزة في شركة جوال، 
وخليل ابو سليم مدير إدراة اقليم غزة 
في شركة االتصاالت، وعدد من الطاقم 

اإلداري و األكاديمي في الجامعة .
ورحب رئيس جامعة اإلس����راء الحجار 
خالل حفل االفتتاح، بمدراء ش����ركات 
الفلس����طينية،  مجموع����ة االتصاالت 
وأش����اد بدور ش����ركة "جوال" ودعمها 
للعدي����د م����ن األنش����طة التعليمية 
واألكاديمية، ودورها الريادي النابع من 
حرصها على سير المسيرة التعليمية 
وف����ق األنظم����ة المعمول به����ا، التي 
استحدثت مؤخًرا في العالم لمواكبة 
الث����ورة العلمية في عالم التكنولوجيا 

الحديثة والمتطورة.
وأش����ار الحجار إلى أن مش����روع انشاء 
وتكنولوجي����ا  الحاس����وب  مختب����ر 
المعلومات، يعتبر م����ن أهم اولويات 

الجامعة ألنه يخدم شريحة كبيرة من 
طالبها، وُينّم����ي قدراتهم التعليمية 
مع  للتعاطي  وُيؤهلهم  واألكاديمية، 

الحياة العملية،<
و أك���د على األهمي���ة العالية التي 
توليه���ا الجامعة للبح���ث العلمي 
الج���اد الذي يخدم المجتمع ويقدم 
الحلول للمش���اكل الت���ي تواجهه، 
مبين���ا  أن الجامعة تعقد خمس���ة 
مؤتمرات سنوية لمناقشة مواضيع 
حيوي���ة وهام���ة بإيجابي���ة ف���ي 
المستقبل بعد التخرج، وتضعهم 
عل���ى س���لم أولوي���ات احتياجات 

القطاعين الخاص والعام.
بدوره، شدد مدير إدارة اقليم غزة في 
شركة جوال السيد عمر شمالي، على 

حرص شركة جوال الدائم على تقديم 
الدعم ال����الزم لكافة قطاعات التعليم 
المختلفة، وأبرزها التعليم العالي لما له 
من أهمية كبرى في تلبية احتياجات 
وتنمي����ة  الفلس����طيني،  المجتم����ع 
القدرات المؤهلة لسوق العمل، مشيًرا 
إلى أنه يعتبر عالم����ة فارقة في حياة 
الشباب الفلسطيني، لالنتقال مباشرة 
م����ن مرحل����ة الدراس����ة إلى ممارس����ة 
عمله����م، وترجمة تحصيلهم العلمي 

في المجال المهني.
واعتب����ر ش����مالي أن الش����ركة ُتولي 
ضم����ن اس����تراتيجيتها الحرص على 
تنمية مصادر التعلم في المؤسسات 
التعليمية المختلفة،السيما الجامعات 
الفلس����طينية والكلي����ات العلمي����ة، 

وتساهم قدر المستطاع في تطويرها، 
وتنميته����ا من أجل مواكب����ة التطور 
العلمي والتكنولوج����ي، في المنطقة 

العربية، والعالم أجمع.
 دعم ش����ركة 

َّ
ون����وه ش����مالي إل����ى أن

جوال لجامعة اإلس����راء إلنشاء مختبر 
الحاس����وب وتكنولوجي����ا المعلومات، 
يعكس اهتمامها الكبير بهذا القطاع 
العلمي الذي اس����تحدث في العقود 
األخيرة، موضًح����ا أن التكنولوجيا كان 
له����ا األثر الكبير ف����ي التطور العلمي 
والصناع����ي، الذي وصل إلي����ه العالم 
مؤخ����ًرا، وس����اهمت في اس����تحداث 
اختراع����ات س����هلت عل����ى المجتمع 
الدول����ي، التواص����ل، ومنحت����ه آليات 

عديدة للتقدم في دفع عجلة االنتاج

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد فوزي محمد عيد القانوع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803836626( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / عمر محمد جمعة ريحان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403632557( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / صالح محمود خالد شاهين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803556125( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمود أحمد عبدالرحمن عبدو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)964315477( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد حسين سالمة ابو زرقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962321162( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أن���ا المواطن / حامد محمد حامد اب���و طه عن فقد بطاقة 
هويتي الش���خصية التي تحمل رق���م )931649388( إضافة 
لفقد بطاقة هوية زوجتي / هبه هشام خليل شراب فعلى من 

يجدهما رجاء أن يسلمهما مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

»جــوال« تدعــم جامعــة اإلســراء بغــزة
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وينتظر الكنيس���ت اإلس���رائيلي التصويت على 
مش���روع قانون  بالقراءة التمهيدية واألولى، الذي 
ينص عل���ى عقوبة اإلع���دام لمنف���ذي العمليات  
الفلسطينيين ضد اإلسرائيليين، والذي بادر إليه 
حزب " إسرائيل بيتنا " منذ أشهر، وذلك بعد اتفاق 
بي���ن رئيس الح���زب أفيغدور ليبرم���ان وبنيامين 
نتنياهو رئيس الوزراء اإلس���رائيلي، قبيل انضمام 

األول لالئتالف الحكومي.
وجرى سابًقا اتفاق بين أحزاب االئتالف الحكومي 
لدعم المش���روع، بعد أن تم إس���قاطه مسبقًا عام 
2015 خالل التصويت عليه في الكنيست حينها، 
وأعيد تقدي���م القان���ون بعد عملي���ة قتل ثالثة 
مستوطنين طعًنا في حلميش، واعتقال المنفذ في 

تموز من العام الجاري. 

تداعيات خطرية 
ورأي فريد األطرش، مدير الهيئة المستقلة لحقوق 
االنسان في الضفة، مش���روع قانون إعدام منفذي 
العمليات، قانونًا عنصري���ًا مخالفًا للقانون الدولي 
اإلنس���اني واالتفاقيات الدولي���ة التي تنص على 

الحق في الحياة وعدم اللج���وء إلى هذه العقوبات 
الفلسطينيين  أن  الالإنس���انية والمهينة، خاصًة 
يناضلون من أجل حريتهم واس���تعادة حقوقهم 
المسلوبة، لذا يجب التعامل معهم كضحايا حرب 
وليس سن قوانين تهدف النتهاك حقهم بالحياة.  
وق���ال األطرش خالل حديثة ل�"االس���تقالل": " هذا 
القانون ج���اء في ظل اش���تعال انتفاضة القدس 
وزيادة التوتر بين الش���بان الفلسطينيين وجنود 
االحتالل، وهي المرحلة األخطر في الضفة الغربية 
والقدس بالنس���بة لالحتالل، لذا هو معد لمحاربة 
العمليات االستش���هادية واخماد نار االنتفاضة، 
من أجل التركيز على تنفيذ قرار الرئيس األمريكي 
دونال���د ترامب بنقل الس���فارة إل���ى القدس بعد 
إعالنها عاصمة للكيان اإلس���رائيلي، دون االلتفات 

لحقوق الشعب الفلسطيني". 
 وحذر األطرش، من التداعيات المترتبة على تنفيذ 
القانون والتي تتجلي في ضرب النضال الفلسطيني 
وتمادي االحتالل بسياس���ية اعدام الفلسطينيين 
بدم بارد، مطالبًا الس���لطة الفلسطينية ومؤسسات 
حقوق االنس���ان المحلية والدولي���ة بالضغط على 

إس���رائيل لوقف هذا القان���ون المخالف للحق في 
الحياة.  

وشدد على أن كافة القوانين والقرارات العنصرية 
التي ينصها الكيان اإلسرائيلي، لن تنجح أهدافها 
ولن ُتثني أبناء الش���عب الفلسطيني عن مواصلة 
كفاحه���م وتنفيذ العمليات االستش���هادية ضد 

جنود االحتالل.  

لي�س ب�صالح االحتالل 
من جانب���ه، أكد جمال عمرو، المختص في ش���ؤون 
الق���دس واالس���تيطان، أن االحتالل اإلس���رائيلي  
يس���عى م���ن وراء مش���روع قانون اع���دام منفذي 
العمليات في الضفة والقدس الُمحتلتين، لتنفيذ 
أه���داف أمني���ة بالدرج���ة األولي، ومن ش���أنها أن 
تكون غط���اًء لجرائمه الدموية بحق أبناء الش���عب 

الفلسطيني.    
وأوضح عمرو خالل حديثة ل�"االستقالل"، أن االحتالل 
االسرائيلي يريد تسويق نفس���ه أمام العالم على 
أن���ه نظام ديمقراطي يعمل وف���ق القانون ويلتزم 
باألنظمة العالمية وحقوق االنسان، وأن دولته ليس 

فيها اعدام ولكن يطالب فقط بإعدام الفلسطينيين 
الذين اعدموا جنوده، كما يريد أن  يشكل من خالله 

رادعًا لكل فلسطيني ينوى تنفيذ عملية.   
وتوق���ع أن يؤدي اع���دام منف���ذي العمليات بهذا 
الش���كل المنافي لإلنس���انية، إلى زيادة العمليات 
الفدائية والتوتر مع االحتالل اإلس���رائيلي خاصة 
في ظل اش���تغال انتفاضة القدس، وس���ٌيعطي الشباب 
جرأة أكبر في مقاومة وتحدي االحتالل، ألن الفلس���طيني 
اذا خ���رج من بيته ليقاوم لن يكون لديه ش���يء يخس���ره 
ولن ٌيسلم نفسه لإلعدام لذا س���ٌيقاوم آلخر نفس ويزيد 
القتلى في صفوف عدوه، الفتًا الى أن العلماء والمفكرين 
اإلسرائيليين يسعون إلفشال هذا القانون ألنه ليس في 

صالحهم. 
ونوه إلى أن الكيان اإلس���رائيلي يتبنى سياس���ة اإلعدام 
بش���كل غير ٌمعلن وبدون اصدار قانون ينص عليه، فهو 
يعطي الجنود والمستوطنين صالحيات بإطالق النار على 
أي مواطن فلس���طيني بمجر الش���ك به، باإلضافة إلى أنه 
يقوم بإعدام الجرحى داخل الُمستشفيات واألسرى داخل 
السجون. مش���يرًا إلى أن 14 ش���هيدًا تم اعدامهم خالل 

جلسات التحقيق.

بعد التصويت عليه 

إعدام منفذي العمليات.. تكريس لفاشية  »إسرائيل«
غزة/ دعاء احلطاب:

يف ظل ا�صتعال انتفا�صة القد�س وخوف 
"اإ�صرائيل" من تنفيذ عمليات جديدة تثري 

الرعب يف �صفوفها، ت�صعى جاهدة لواأد 
االنتفا�صة وجتميد �صعلتها التي مل تنطفئ 

بعد، من خالل فر�س القرارات و�صن القوانني 
العن�صرية بحق منفذي العمليات الفدائية، 

والتي كان اآخرها قانون »اإعدام منفذي 
العمليات«، لتكون مبثابة الرادع لكل من يحاول 

اأن ينفذ عملية م�صتقباًل.  وين�س م�صروع 
القانون، على اأنه يف حال اإدانة منفذ عملية 

فل�صطيني من �صكان ال�صفة الغربية والقد�س 
بالقتل، فاإنه يكون باإمكان وزير اجلي�س اأن 

ياأمر وعرب املحكمة الع�صكرية بفر�س عقوبة 
االإعدام عليه، واأال يكون ذلك م�صروطًا باإجماع 

الق�صاة، واإمنا باأغلبية عادية فقط من دون 
وجود اإمكانية لتخفيف قرار احلكم. 

القدس المحتلة/ االستقالل :
االس����رائيلي  المواص����الت  وزي����ر  ص����ادق 
"يس����رائيل كات����س"، على توصي����ات لجنة 
األس����ماء في ش����ركة القطارات، بإطالق اسم 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، على مشروع 
اس����تيطاني بالق����دس المحتلة، وس����يطلق 
اس����مه على محطة القطار األرضي والهوائي 
التي ستقام بالقدس القديمة وتخوم ساحة 

البراق.
يأتي ذلك بعد إعالن ترمب االعتراف بالقدس 
عاصمة لالحت����الل اإلس����رائيلي، وعزمه نقل 
س����فارة بالده من "ت����ل أبيب" إل����ى المدينة 
المحتلة، إذ قررت المؤسس����ة اإلس����رائيلية 
"تقدير" ترامب باعتراف اس����تثنائي وإطالق 
اس����مه على محطة القطار الهوائي واألراضي 
التي س����تقام بالقرب من ساحة البراق ضمن 
االستيطاني،  للمش����روع  الش����امل  المخطط 
وال����ذي س����يربط القدس المحتل����ة بالقدس 

القديمة ومنطقة س����احة البراق والمس����جد 
األقصى.

وق����رر كاتس من����ح المحطة الجديدة اس����م 
"دونالد جون ترامب" بعد إعالن ترامب بشأن 
القدس، وقال: إن "حائط المبكى" هو أقدس 
مكان للش����عب اليهودي، وقررت إطالق اسم 
الرئي����س ترامب عل����ى محطة القط����ار بعد 
قراره الشجاع والتاريخي باالعتراف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل".
وحس����ب "يديعوت أحرونوت"، العبرية، فإن 
الخط����ة النهائية للمش����روع االس����تيطاني 
الس����كك الحديدي����ة إلى الق����دس القديمة 
وساحة البراق، ستش����مل نفقًا تحت األرض 
طوله ثالثة كيلومترات يربط محطة "هأوما" 
التي سميت باس����م الرئيس السابق إسحاق 
نافون بس����احة الب����راق، وما يس����مى "الحي 
اليه����ودي" الذي أقي����م على أنق����اض حارة 
الشرف الذي دمر وهجر أهله في حرب 1967.

ووفقًا للخطة، س����يتم بناء نفق تحت األرض 
من محطة "هأوما"، حيث سيتم بناء محطتين 
على عمق 52 متًرا تحت سطح األرض محطة 
"س����يتي س����نتر" التي س����يتم بناؤها عند 
تقاطع ش����ارعي المل����ك جورج وياف����ا، والتي 
س����يتم بناؤها بالقرب من "كاردو" في "الحي 

اليهودي" بالقدس القديمة.
وس����يكون النفق والمحطتان استمراًرا لخط 
القطار الس����ريع بين تل أبيب والقدس، الذي 
سيس����تغرق 28 دقيقة فقط، من خالل مطار 
بن غوري����ون ومحطة مس����توطنة "مودعين" 
ومحطة "حومة" بج����وار "مباني األمة" بمدخل 

القدس.
وق����ال كاتس: إنه اتفق م����ع رئيس المجلس 
القطري للتخطيط والبناء أفيغدور يتسحاقي 
على أن الخطة التي تقدر ب�2.5 مليار شيقل 
ستعلن "مش����روًعا وطنًيا" وسرعان ما تتقدم 

بها اللجنة.

إعالن للعموم
أعل���ن للعموم أنا المحامي / بس���ام زهي���ر األغا بصفتي 
المستش���ار القانوني للدكتورة نهضة كمال حسن األغا 
من س���كان خان يونس هوية رق���م )909900920( بأن 
موكلتي تملك وتتصرف في قطعة األرض الواقعة ضمن 
القسيمة رقم )6( قطعة رقم )71( من أراضي خان يونس 
المس���ماة ) قاع القرين الشمالي ( وكذلك في القسيمة 
رقم )2( قطعة رقم )95( من أراضي خان يونس المسماة ) 
تل الريدان رقم 2( وكذلك في القسيمة رقم )51 (قطعة 
رقم )9( من أراضي رفح المسماة ) المكيمل ( ، وحيث انه 
لم يصدر عن موكلتي أي وكالة بالبيع ألي ش���خص كان 
وذلك في القطع والقسائم المرقومة أعاله .وعليه فأنني 
احذر العموم بعدم التعامل والشراء في القطع والقسائم 
المرقومة أعاله إال من خالل المالك ش���خصية ويقع باطال 
أي بيع أو ش���راء على تلك القسائم والقطع ومن يخالف 

ذلك فانه يعرض نفسه للمساءلة القانونية .

توقيع الدكتورة نه�صة كمال االأغا
هوية رقم )909900920(

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / سلوى حماد محمد عباس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901605295 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االحتالل يكافئ »ترامب« بإطالق اسمه
 على مشروع استيطاني بالقدس 
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وجاء م���ن أقاصي الجراح وجٌع يس���عى ... 
ألقى رحل حزنه في ضميري، وقال:

يا قل���ب، إن الطغ���اة أوغلوا ف���ي الدماء ، 
فاضمم إليك صراخك م���ن وجع المراثي، 
وامض حيُث يحملك الوعي، واعلم أن الله ال 

ُيحّب الخانعين.
تتشابك الدموع على امتداد الرؤى، ويصيح 
المخنوقون بأعلى صوتهم، وحول بقاياهم 
تتناثر الضحايا والحكايا واألشالء...يا إلهي 
هل فقد الساكنون فوق الجماجم كونهم 

بشرا؟
موجعٌة مشاهُد اليمنيين وهم يحتضنون 

الموت فرارًا من الذّل، وجوعًا فطرّيًا للحياة!
موجعٌة هذه الدونّية والغطرسة من وضيٍع 
ُيقّبل أق���دام الغواني، ويرقص على جثث 

اليمنيين بصحبة شيطاٍن مثله رجيم.
كيف تمضي الحياة بهؤالء المس���كونين 
بالرع���ب اليوم���ّي، وفطوره���م قذيف���ٌة ، 
وعش���اؤهم حزٌن ال يكفُّ وال ينضب...وهل 
ثّمة وجٌع أشّد من انتظار البؤس على مدار 
الوقت، ليشفع لك الموت بالنفاذ من ُخُرِم 

هذه الحياة الدنيئة؟!
بم���اذا يحلم ه���ؤالء األطفال المش���ّوهة 
أجس���اُدهم...بماذا يحلم هؤالء المعطوبة 
 أمانيه���م؟ وكيف يصي���ر الموت في 

ُّ
كل

ُعرف الطفولة أسمى الُمنى؟!
ما أقب���ح عجزنا ونحن نتابع مسلس���ل 
الرعب ف���ي أرض اليمن...ما أقبح يومنا 
الذي يب���دأ في مش���اهدة العنتريات 
الذليل���ة وه���ي ُتحّل���ق في الج���ّو في 
انتظ���ار الفرصة القتن���اص الضحايا...

ما أقب���ح الرياضيات ونحن نس���ّخرها 
لتع���داد الضحايا...وما أقبح البش���رّية 
وهي ُتكّبل ضمائرها، وتصّم آذانها عن 
الصراخ الذي يمأل الطرقات من صنعاء 
إلى حضرم���وت، والذئاب التي تلتهم 

اإلنسانّية على امتداد الصحاري!
كيف إلنس���اٍن لم يمس���خه الل���ه حيوانًا 
يمكنه تبرير هذا الّسعار ؟ وكيف لمسلٍم 

أن يساند هذا الفجور بقلبه ؟
تس���حقني هذه التس���اؤالت وأنا أس���مع 
أحاديث بعض المحس���وبين على البش���ر، 
وه���م يخضعون بالقول ت���ارًة، ويتفننون 
في تخريج المشهد وتبريره تارًة أخرى...يا 
إلهي ، وهل ذبح طفٍل وشيخ عاجٍز وثكلى 
هّده���ا الحزن يمكُن تبري���ره؟! أم إن المرء 
إذا فقد إنس���انيته تحّول إلى بوٍق رخيٍص 

للجريمة؟
ي���ا رب، إن الذئ���اب تنهش لح���م اليمن،  
)واإلخ���وة األعداُء( ُيلق���ون باليمن في آبار 
النفط لتحرقهم، وكهنة المعابد يباركون 
القتل، ويس���رقون أق���وات الفقراء هناك، 
وبلقيس ابيّضت عيناه���ا من الحزن فمن 

يكفكُف دمعها؟
ي���ا إلهي، لقد صار اليمُن الس���عيُد حزينًا 

وذبيحًا، فغوثك يا الله غوثك!

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

إّن الذئاب تنهش 
لحم اليمن

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / كفاية محمد حسين ميالد حمودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906938477( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطنة/ عبد الرحم���ن عاطف عبد الرحمن 
الب���راوي عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )400744256( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد سفيان موسى حمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802922179( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حسين نظير حسين النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901605295( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / جهاد عبد العزيز ابو رواع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)951140219( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / يحيى زكريا سليمان النميالت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803338367( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

وتع���د عائلة "أبو عبد الله" القاطن���ة بمخيم البريج 
وس���ط قطاع غزة، والتي تعود أصوله���ا إلى قرية 
َر اهلها منها عنوة عام  "يبنا" قضاء الرملة التي هجِّ
48 ، واحدة من العائالت الفلسطينية التي قدمت 
العديد من فلذات اكبادها شهداًء على مذبح الحرية 
والفداء، لتؤكد مدى اصرار ش���عبنا الفلس���طيني 

المتمسك بحقوقه .
وتمر اليوم الذكرى العاشرة الرتقاء الشهيد القائد 
محمد أبو عبد الله "أبو مرشد"، الذي ارتقى شقيقه 
القائد عرفات أبو عبد الله "ابو عبد الله" شهيدًا قبل 

نحو شهٍر ونيف، وكأنه األمس القريب.

رحلته اجلهادية 
ويعتب���ر الش���هيد القائد "محمد أبو عب���د الله "أبو 
مرش���د"، من الرعيل األول المؤسس لحركة الجهاد 
في المنطقة الوسطى، ومن  أبرز القادة العسكريين 
الذين كان لهم بصم���ات واضحة في كل المراحل 

التي خاضوها ضد جيش االحتالل الصهيوني .
فمنذ نعومة أظفاره، شق الشهيد مشواره الجهادي 
وقام بنش���ر مب���ادئ وأفكار الجهاد ف���ي المنطقة 
الوس���طى، ومع اش���تعال فتيل االنتفاضة األولى 
المبارك���ة في 1987 ،بدأ الش���هيد بتش���كيل أول 
المجموعات العس���كرية لحركة الجهاد اإلس���المي 
تحت لواء "س���يف اإلس���الم" آنذاك ، والتي نفذت 

العديد من العمليات العس���كرية ض���د قوات االحتالل 
الصهيوني في قطاع غزة، خاصة في المنطقة الوسطى .

وفي الع���ام 1989 جرى اعتقاله من قبل قوات االحتالل 
وأمضى في الس���جن عامين بتهمة التنظيم العسكري 
للجهاد اإلس���المي، ثم خرج من الس���جن أكثر عنفوانًا 
وإصرارًا على مواصل���ة طريق الجه���اد والمقاومة، فبدأ 
بتشكيل النواة العسكرية األولى للجهاد اإلسالمي تحت 
لواء "القوى اإلسالمية المجاهدة )قسم( برفقة الشهداء 
القادة هاني عابد، ومحمود الخواجا، وعمار األعرج ومقلد 

حميد وبشير الدبش وغيرهم .
وتمكن���وا م���ن تنفي���ذ عملي���ات بطولية ف���ي العمق 
الصهيوني، وكان من بينها )عملية بيت ليد الش���هيرة 
والتي نفذها االستش���هاديان أنور سكر وصالح شاكر، 

وعملية مفترق الش���هداء والتي نفذها االستشهادي 
البطل هش���ام حمد، وعملية كف���ارداروم والتي نفذها 

االستشهادي خالد الخطيب وغيرهم.
ومع اش���تعال فتيل انتفاضة األقصى المباركة، بدأ أبو 
مرش���د ومجموعة من رفاقه قيادات الحركة العسكرية 
وعلى رأس���هم أبو الوليد الدحدوح ومحمد الشيخ خليل 
وماجد الحرازين )أبو المؤمن( وأبو عرفات الخطيب والذين 
سبقوه إلى الفردوس األعلى بتأسيس الجناح العسكري 
س���رايا القدس، باالشراف شخصيا على تنظيم صفوف 
س���رايا القدس على المستوى التنظيمي وعلى مستوى 

الهندسة والتصنيع وعلى مستوى التسليح.
وكان لشهيدنا ش���رف التخطيط لعدة عمليات نوعية 
بطولية أوجع���ت الكيان الصهيوني، وقضت مضاجعه، 
كان م���ن أهمه���ا عملي���ة الصيف الس���اخن في معبر 

كوسوفيم ومنفذها االستشهادي محمد الجعبري، 
وعملي���ة زلزلة الحص���ون التي استش���هد فيها 

المجاهد محمود سالمة.
وارتق���ى الش���هيد اب���و مرش���د خالل مس���يرته 
الجهادي���ة، حي���ث كان رئيس مجلس الش���ورى 
األعلى لس���رايا القدس، والعقل التقني والمفكر 
لتطوير صواريخ القدس، والعبوات التي منها رعد 
وبرق وس���جيل وعبوات موجهة ضد "األفراد"،كما 
يس���جل له تصنيع وتطوير قذائ���ف الهاون من 

العيار الثقيل وتطوير القنابل اليدوية.

حكاية ارتقائه
كان اس���م الش���هيد القائ���د أب���و المرش���د على 
رأس قائم���ة المطلوبين لالغتي���ال لدى االحتالل 
اإلس���رائيلي، العتباره العقل التقن���ي للمنظومة 
الصاروخية لسرايا القدس، وتعرض لعدة محاوالت 
اغتيال، لكن بفضل الله باءت بالفش���ل جميعها، 
حتى جاء يوم السابع والعشرين من ديسمبر 2007 
حيث قامت الطائرات الصهيونية باغتيال اثنين 
من عناصر س���رايا القدس وهما الش���هيد محمد 
فوزي أبو حسنين، ومحمد أحمد أبو حسنين، فهرع 
الشهيد أبو مرشد يتفقد المكان برفقة اثنين من 
رفاقه، فباغتته  طائ���رات الحقد بصاروخ نجا منه 
الش���هيد، وأصاب أحد رفاقه الذي استشهد في 
وقت الحق ، فعاد أبو مرش���د لنجدة رفيقه فإذا بصاروخ 

آخر يصيبه، ليرتقي شهيدا.

نبذة عن حياته 
وتجدر االش���ارة إلى أن الش���هيد محمد أبو عبد الله )أبو 
مرش���د( كان ميالده في مخيم البري���ج، في يوم الحادي 

عشر من فبراير للعام 1964م.
تلقى ش���هيدنا الفارس تعليمه األساسي في مدارس 
وكال���ة الغ���وث لالجئين في مخي���م البري���ج، والتحق 
بالجامعة اإلس���المية وحصل على بكالوريوس من كلية 
التجارة تخصص اقتص���اد، وتخرج منها بتقدير امتياز 
األول على دفعته في العام 1986. والشهيد. متزوج وله 

من األبناء ستة اثنتان من البنات.

في ذكراه العاشرة 

  الشهيد »أبو مرشد« عقل فذ أرهق االحتالل 
غزة/ اال�ستقالل: 

ب��ن ثنايا االأيام متر الذكري��ات وكاأنها االأم�س القريب، ففي 
كل رك��ن حكاية عز وفخار رغ��م االأمل والوجع الذي يعت�سر 
�س��دور من فق��دوا اأع��زاٍء واأي اأع��زاٍء حن يك��ون املفقودون 
رموزًا �سنعت جمدًا و�سيدوا من عظامهم ج�سرًا ليخطو عليه 

املجاه��دون والعاب��رون والعائ��دون للوط��ن. حديثن��ا اليوم 
ال�سهيدي��ن القائدي��ن حمم��د وعرف��ات اأب��و عب��د اهلل، لعلنا 
بكلماتن��ا املكبلة باخلجل نقرتب من وه��ج �سيائهما ونلتم�س 
دربهم��ا، فه��ا نحن نخط �سريتهم��ا لتكون نربا�س��ًا لنا ليهدينا 

طريق العزة والكرامة والن�سر باإذن اهلل.

الخليل/ االستقالل 
قال مركز "أسرى فلسطين للدراسات": إن أعداد األسيرات الفلسطينيات في 
س���جون االحتالل اإلسرائيلي، ارتفع إلى 58 أس���يرة منذ صدور إعالن ترامب، 
حي���ث يعانين ظروفا اعتقال قاس���ية وتم���ارس ضدهن أش���كال التنكيل 

والتضييق كافة.
وأك���د المركز في بيان له، أم���س األربعاء، أن س���لطات االحتالل صعدت من 
اس���تهداف النساء والفتيات الفلسطينيات خالل األس���ابيع األخيرة؛ وذلك 
لمشاركتهن في الهبة لش���عبية الواسعة التي اندلعت رفضًا إلعالن ترامب 
بحق القدس، وكان آخرهن الفتاة عهد التميمي )17 عاما(، ووالدتها ناريمان، 

وابنه عمها نور )20 عاما(، وذلك بتهمه إهانة جنود االحتالل.
وأوضح أن منهن 10 أس���يرات ال يزلن قاصرات، لم تتجاوز أعمارهن 18 عامًا، 
إضافة إلى عدد آخر من األس���يرات اعتقلن قاصرات وتجاوزن الثامنة عش���رة 

داخل السجون، وقد أصدر االحتالل رغم ذلك بحقهن أحكاًما قاسية.
وأش���ار إلى أن االحتالل يم���ارس تعتيمًا كاماًل على أوضاع األس���يرات، التي 
وصفها ب�"الس���يئة" في ظل إجراءاته التعسفية بحقهن، مبينًا أن كل األخبار 
التي ترشح عن ظروف اعتقال األسيرات تصل عن طريق زيارات األهالي الذين 
يسمح لهم بالزيارة، علمًا بأن هناك أسيرات محرومات من زيارة ذويهن مَدًدا 

طويلة.

58 أسيرة في سجون االحتالل منهن 10 قاصرات
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بقلم: عبد الرحمن شهاب - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

أورن حــزان.. حثالــة المجتمع اإلسرائيلي

معجزة كبرى وقعت ألبو مازن. حتى هو يستصعب استيعاب كل هذا الخير الذي 
وقع عليه منذ أعلن الرئيس ترامب عن القدس كعاصمة السرائيل. في االول من 
كانون الثاني س���يقود أبو مازن االحتفاالت بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس 
فتح فيما هو يمتطي موجات عطف في الشارع الفلسطيني لم يشهد لها مثيال 
أبدا. هذا الرجل – يقال عنه هنا – الذي نجح في أن يخضع ويعزل ترامب ويجند 

كل العالم تقريبا حول حق الفلسطينيين في عاصمة في القدس.
  من الصعب التصديق بأنه قبل نحو شهر ونصف الشهر فقط كان أبو مازن 
في حفرة س���فلى. ففي 6 تشرين الثاني استدعي على نحو مفاجئ للقاء في 
الس���عودية مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وفي اطاره كشفا 
أمامه النقاب عن اجزاء من »الخطة الكبرى« لترامب للتسوية في الشرق االوسط. 
وحسب الخطة، فان العاصمة الفلسطينية لن تكون في القدس الشرقية بل 
في ابوديس. أبو مازن خرج مهموما. وإن كان في العلن أعلن بأنه على تنسيق 
مع السعوديين، إال أنه في داخله لم يعرف الى أين يأخذ بالعار: كيف يمكنه 
أن يس���وق للجمهور الفلس���طيني ضياع العاصمة في شرقي القدس؟ فهل 
س���يكون هو الزعيم الذي يدخل التاريخ كمن تنازل عن عاصمة فلس���طينية 

في القدس؟.

 حين عاد الى رام الله عقد أبو مازن جلسة سرية للجنة المركزية لفتح وعرض على 
الحاضرين الخطة االمريكية. والحقا سرب رجاله باقي تفاصيل الحديث الذي دار 
في السعودية لزعيم حماس اسماعيل هنية، الذي كشف في االسبوع الماضي 
النقاب عن اجزاء اخرى م���ن الخطة، والتي تتضمن بزعمه تنازال عن حق العودة، 

االعتراف باسرائيل كدولة يهودية واالعتراف بجزء من المستوطنات.
دحر االمريكيون والس���عوديون قادة السلطة الفلسطينية الى الزاوية. وفي 4 
كانون االول تلقوا ضربة اخرى: »نيويورك تايمز« نش���رت تسريبات عن خطة 
ترامب، وبموجبها فان أبوديس ستكون هي العاصمة ومعظم المستوطنات 
ستبقى في مكانها. وخرج السعوديون، االمريكيون والفلسطينيون في ذات 
اليوم في نفي جارف. ولو كان هذا التقرير يلقى تأكيدا من جهة رس���مية ما، 
فقد كان أبو مازن س���يفقد القليل من الثقة التي له في الشارع الفلسطيني. 
وعندها وقعت المعجزة: في 6 كانون االول منح ترامب أبو مازن »سلما ذهبيا« 

ما كان يمكنه أن يحلم به.
 في صالح قيادة السلطة الفلسطينية يقال إنها استفاقت بسرعة شديدة من 
الصدمة وفهمت الفضائل الكامنة في تصريح ترامب، الذي غير عمليا الوضع 
وإن لم يلمح بأن ش���رقي القدس لن تكون العاصمة الفلس���طينية. من هذه 

اللحظة اختيرت استراتيجية فلسطينية واضحة: التسويق للعالم، وال سيما 
االسالمي، رواية بيع القدس لليهود. وقد نجح هذا. 

لقد ترافق هذا النجاح وهجمة فظة على نحو خاص ضد ترامب واالدارة االمريكية، 
دع���وة لتصفية خطة ترامب، اعالنا بأن الوالي���ات المتحدة ال يمكنها بعد اليوم 
أن تكون وس���يطا وتوجها انفعاليا لفرنس���ا، الصين وروسيا للتوسط بدال منها. 
وبالتوازي، نش���أت فرصة ألبو مازن ليعانق القطريي���ن واردوغان – تلميح لمصر 
والسعودية: اذا لم تس���يروا معي، فعندي بديل. وكانت ذروة استعراض القوة 

الفلسطينية في مجلس االمن وفي قرار الجمعية العمومية لالمم المتحدة.
لتعظيم الهجمة االعالمية ولتجنيد الشارع الفلسطيني، اعلن مسؤولو السلطة 
ليس فقط عن ش���رخ مع االمريكيين، بل وايضا عن تنازل عن اتفاقات اوسلو. 
وحمس���ت القيادة الشارع وس���محت لحماس بخوض اس���تعراضات قوة في 
الضفة. ولكن االجتم���اع الطاريء الذي عقده أبو مازن لق���ادة فتح و »م.ت.ف« 
والذي خلق توقعات لتغيير السياسة، انتهى بال قرارات. كان هذا تلميحًا بأنه 
ال يعتزم حقا اش���عال الميدان. فهو يريد مواجهات بسيطرة رجاله، وأال يترك 
الميدان للش���ارع، وباألس���اس ليس لحماس. كل جولة العنف االخيرة جاءت 

لتشطب الخطة .

معجزة في رام الله : هدية ترامب ألبو مازن

يعتبر بعض السياسيين اإلسرائيليين وصول 
أورن حزان إلى السياسة اإلسرائيلية عالمة من 
عالم���ات االنهيار األخالقي ف���ي مجتمعهم، 
كونه ش���خصية لي���س لها ماٍض عس���كري 
ولديه���ا تاريخ وضيع بلغ من الس���فه درجة ال 
يحتملها النظام السياسي اإلسرائيلي، حيث 
طالبه حزبه باالس���تقالة في أكثر من مناسبة 

فاضحة.
ح���زان صعد إل���ى الحافلة التي تق���ّل أهالي 
الس���جون اإلس���رائيلية، راكبو  األس���رى في 
الحافل���ة هم عدد من العجز والش���يوخ الذين 
وصلوا إلى هناك بعد عبورهم عدة تفتيشات 
أمنية ال تسمح بمرور إبرة يمكن ان تستخدم 
للدفاع ع���ن النفس، وكذلك بعد تحليل أمني 
لشخصيات الزوار ال يسمح بمرور صاحب جسد 
يقوى على حمل نفسه إال باالتكاء على سائق 
الحافل���ة أو مرافقه، راكب���و الحافلة ال يملكون 
س���وى عنفوان متقد يغذيه ش���عور االنتماء 
للوطن ما دام ابنهم األس���ير مغروًسا في قلب 

العدو هناك.
التحليل النفسي سيقف على الكثير من نقاط 
المرض النفسي لعضو الكنيست أورن حزان، 
حيث بل���غ من الجبن منتهاه عندما وقف أمام 
الحافلة، فهو لم يحمل الس���الح يوًما وكّرس 
خدمته في الجيش في المطارات فيما يسمى 
بلغة األقس���ام في المطار »قس���م المكنسة«، 
حي���ث تتركز مهمة هذا القس���م بالتأكد من 
نظافة المدرج من أي ش���يء، عربات وسيارات 
أو طائ���رات قبل هبوط الطائرة، وكذلك التأكد 
من نظافته قبل اإلقالع، كذلك التأكد من وجود 

مسافة بين الطائرات حال اإلقالع والهبوط.
كان حزان يصنع انتصاًرا على نفسه المدمرة، 
فهو الذي س���اقته الظروف ألن يرى من حوله 
من الجنراالت الذين خاضوا حروًبا، ووزراء لهم 
تاري���خ طويل م���ن اإلنجازات مقاب���ل تاريخه 

الع���اري والوضي���ع، لم يجد ما يس���تنصر به على 
نفسيته س���وى عجائز فلسطينية أنهكها العمر، 
ورغم ذل���ك عندما اقترب���ت الحافلة خل���ع بدلته 
الزرقاء واس���تبدلها بمعطف أخضر ثقيل واٍق من 
الرصاص. كان مرتبًكا، متوتًرا، يفرك يديه لمغالبة 
الخوف ولم يستطع إخفاء خفقان قلبه المتسارع 
حتى قب���ل ان يرى عيون األمه���ات التي اختفت 
خلف الجفون المترهلة قال »إنهم يكرهوننا، وإني 
أرى القت���ل في أعينهم«؛ في أعين العجائز؟ وكأن 
ملك الموت كان يتراءى له أو تتراءى له الطير التي 

يمكن ان تتخطفه!
رغم ما حاول ان يصنع لنفس���ه م���ن هيبة؛ إال أنه 
كان حدًثا مناسًبا ليكشف حقيقة شخصيته على 
الش���بكات االجتماعية، فلقد أغرقت صفحته على 
»الفيسبوك« بالفضائح التي أراد ان يخفيها خلف 

عربدته وتستره بالتعصب والعنصرية، فقد كتب 
له أحد اإلسرائيليين: لم أر في حياتي حماًرا مثلك، 
كنت س���أكون فخوًرا بك لو أنك توجهت إلى غرفة 
السجن وقلت هذه الكلمات أمام »المخرب« نفسه، 
وجيٌد لو لم ترافق معك قوة من الحماية. ناشط آخر 
كتب: أنتم ال تعملون ش���يًئا لشعبكم، أنت ُطردت 
من كل لجان الكنيست بقرار من لجنة األخالق، وال 
تنَس ان والدك من قبلك كان قد س���رق حاس���وب 
ره بالئحة اتهام قدمت  الكنيس���ت. معلق آخر ذكَّ
ضده نتيجة اعتدائه على مدير عام بلدية »أرئيل« 

في مكتبه.

تاريخ مليء بالعار
ف���ي ع���ام 2009 أدار ب���اًرا للمش���روبات الروحية، 
تابًعا لفندق »فليش���ر« في ت���ل أبيب، وكان يقدم 

المش���روبات بنفسه للس���كارى؛ األمر الذي ال 
يليق سوى بالساقطين أمثاله. وفي عام 2012 
غرمته المحكمة بدفع عشرات آالف الشواكل 
لصالح 3 عم���ال كان يبتزهم في العمل خالل 
إدارته لمطعم ش���اورما. وفي ع���ام 2014 أدار 
كازين���و ف���ي بلغاريا، ومن خالل���ه كان يتاجر 
بالمخدرات القاتلة وبن���ات الهوى، األمر الذي 

أكدته المحكمة في إسرائيل.
أورن حزان قادته قوة والده في حزب »الليكود« 
الى الكنيست بعد ان كان عربيًدا مثل أبيه من 
قبله، الذي س���رق أجهزة حاس���وب الكنيست 
كما ذكر س���ابًقا. حزان تم فصل���ه من جميع 
لجان الكنيست بسب اكتشاف تاريخه الذي 
لم يكن مكتش���ًفا قبل انتخابه عضو كنيست 
عن جيل الش���باب في ح���زب »الليكود«، كما 
استبعدته الكنيس���ت من مبناها إثر تحرشه 
بعضو الكنيست عن »ميرتس« ميخايل روزن 
وس���خريته من إعاقة العضو من حزب »يوجد 
مس���تقبل » كاري���ن اله���رار المعاقة بضمور 

العضالت.
في مايو 2017، أثناء زيارة ترامب إلس���رائيل، 
لم يكن حزان مدعًوا لالس���تقبال، فتسلل بين 
المستقبلين وصافح ترامب والتقط معه صورة 
س���يلفي؛ األمر الذي أثار ضج���ة نتيجة عمله 

الصبياني أمام الرئيس األمريكي.
أورن حزان هو تعبير ع���ن ظاهرة تتنامى في 
إس���رائيل، ظاهرة مغادرة العقالنية التي كان 
يختفي وراءها النظام السياس���ي والمجتمع، 
ويخف���ي بها تطرفه وعنصريت���ه، ولكن هذه 
الظاهرة برزت عندما أصبحوا غير قادرين على 
ضبط غرائزهم؛ ربما ألنهم توصلوا إلى قناعة 
بأنهم حقق���وا الحد األقصى م���ن اإلنجاز من 
خالل المسكنة وتمثل الضحية، وفي ظل عهد 
ترامب لم يعد هناك قل���ق من إطالق العنان 

للغرائز البهيمية.

يديعوت: اليك�س في�شمان
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أعلن أنا المواطن/معاذ جهاد خالد الكحلوت
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم      
 401142633فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها  

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/لفدوي صالح عيد ابو ركن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926706292  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ نضال فتحي حسين ميدان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903096071  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن ياسر عطا سعيد ابو زور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)938986726  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن انس حسن محمد االدهم.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802868067( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /عمر محمد رمضان الحاج
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412327058( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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قرار ترامب وكشف المستور

    ال شك أن قرار ترامب الخاص بالقدس واعترافه بها كعاصمة 
لدول����ة الكيان الصهيوني وعزمه على نقل س����فارة بالده إليها 
كترس����يخ عملي له����ذا االعتراف النظري قد أح����دث حراكا في 
المنطق����ة لم يكن في توقعات الكثيرين مم����ن كانوا وراء هذا 

القرار أو أعطوه مباركتهم وموافقتهم ولو من خلف الستار. 
    قرار ترامب المقيت بش����أن القدس رغم س����وئه وس����لبياته 
الكثيرة والتي ال تحصى وفي مقدمتها إعطاء الشرعية الغتصاب 
األرض والمقدسات اإلسالمية من قبل الكيان الصهيوني، ضاربا 
بع����رض الحائط كل األع����راف والقوانين الدولية واإلنس����انية 
ومرسخا قانون وشريعة الغاب التي تحتكم إلى القوة وليس إلى 
الحق والعدل ومنها إعادة إنتاج بلفور جديد وتقسيم المنطقة 
العربية وتوزيعها كغنائم لصالح القوى االستعمارية الظالمة 
في ظل غياب أهلها عن الفاعلية الحقيقية وانشغالهم بمقاتلة 
بعضهم البعض، واس����تيالد أعداء وهميين تصرف تجاههم 
الجهود والمقدرات بعي����دا عن العدو الحقيقي والمركزي لآلمة 
العربية واإلس����المية والمتمثل في الكيان الصهيوني , ويكون 
ذلك مبررا الدامة استغالل موارد وثروات ومقدرات األمة لصالح 
القوى االستعمارية الظالمة بحجة ودعوى دعم األنظمة الحاكمة 
وحمايتها ضد هؤالء األعداء الوهميين، وقد كان ترامب صريحا 
في ذلك لدرجة كشفت مدى الذلة والمهانة التي تتعامل بها 
إدارته الصهيوامريكية مع الزعماء والحكام العرب، وفي نفس 
الوقت مدى الوهن المس����يطر على عقول وقلوب هؤالء الحكام 

والزعماء. 
   وهناك الكثير من الس����لبيات التي يمك����ن قراءتها في قرار 
ترامب لنحكم عليه بالس����لبية والعنصرية، ورغم كل ذلك فإن 
ه����ذا القرار الس����يء  يحمل بين ثناياه وم����ا ترتب عليه بعض 

االيجابيات ومنها:-
- إع����ادة توجيه البوصل����ة واالهتمام نحو فلس����طين والقدس 
باعتبارها القضية المركزية لألمة اإلس����المية وشعوبها، بعدما 
كادت تضيع بين قضايا جديدة من صنع األعداء وفي مقدمتهم 
الكيانى الصهيون����ي واإلدارة الصهيوأمريكية إللهاء األنظمة 
العربية وشعوب المنطقة بحيث تبتعد عن الكيان الصهيوني 
حي����ث تم ابت����داع وصناعة اإلره����اب بكافة صوره وإش����كاله ، 
وتهويل الخوف من إيران كأعداء بدال من الكيان الصهيوني . 

- تأكيد وترس����يخ أهمية القدس ليس للفلسطينيين فقط بل 
لكل العرب والمس����لمين وحتى المسيحيين خاصة مسيحيي 

فلسطين. 
- تحقي����ق مزيد م����ن التضام����ن والترابط بين أبناء الش����عب 
الفلسطيني بعدما كاد يضيع هذا الترابط على أعتاب االنقسام 
البغيض والنزاع����ات الجانبية بين مكونات وأطياف الش����عب 

الفلسطيني المختلفة.
- تعرية خيار الس����الم والمفاوضات مع ه����ذا الكيان الغاصب 
والمج����رم في نفس الوق����ت . وكيف أن هذا الخي����ار لن يقود 
الفلس����طينيين إال لمزيد م����ن التنازالت واالستس����الم للرغبة 

الصهيونية بعدما فشل في تحقيق أدنى المطالب الفلسطينية 
في الدولة والس����يادة والعودة.. إلخ، رغم عم����ره الطويل والذي 
تجاوز ربع القرن من السنين، ومن الوجهة المقابلة يعطي المزيد 
من الدفع والمصداقية لخيار الجهاد والمقاومة باعتباره الخيار 
األمثل بل واألوحد للتعامل مع الكيان الصهيوني الذي ال يفهم 

إال لغة القوة.
- تعطيل مسار التسوية عبر تعطيل صفقة القرن التي كانت 
اإلدارة الصهيوأمريكي����ة بواش����نطن تعدها إلنه����اء القضية 
الفلس����طينية بموافقة ومباركة بعض األنظم����ة العربية ودون 
تحقيق أي ش����يء للفلس����طينيين خاصة في موضوع القدس 

والالجئين إذ كانت تهدف الصفقة إلى شطبهما تماما.
- تعري����ة النظ����ام العرب����ي الرس����مي وقياداته م����ن المرتزقة 
والمأجوري����ن الذين باعوا دينهم وضمائرهم من اجل كرس����ي 
الحك����م وش����هوات الم����ال والس����لطان، حيث ثب����ت كذبهم 
ونفاقهم ف����ي كل تصريحاته����م ومقوالته����م اإلعالمية عن 
القدس وفلسطين والقضية الفلسطينية، وانكشف المستور 
م����ن مواقفهم المخزية تج����اه هذه القضاي����ا المصيرية لألمة 
وش����عوبها مثل القبول والموافقة على الرؤية الصهيوأمريكية 
لحل القضية الفلس����طينية تبعا للرغبة الصهيونية اليمينية 
المتطرفة ، والضغط على الطرف الفلسطيني باستخدام أسلوب 
العص����ا والجزرة للقبول بتل����ك الرؤية وع����دم االعتراض عليها 
وعدم السماح لشعوبهم بالتعبير عن مواقفها الحقيقية تجاه 
فلس����طين والقدس والقضية الفلس����طينية، إن هذه المواقف 
لتلك األنظمة العربية الرسمية تؤكد أن هذه أألنظمة هي الوجه 
اآلخر للكيان الصهيوني فيما يخص فلسطين واألمة وقضيتها 
المركزية ويؤكد في نفس الوقت ص����دق المقوالت التي نادى 
بها وأطلقها كثير من المفكرين وفي مقدمتهم الدكتور فتحي 
الشقاقي بأن األنظمة العربية الرسمية والكيان الصهيوني هما 
وجهان لعملة واحدة تتمثل في الهجمة الغربية الظالمة على 

األمة اإلسالمية وشعوبها ومقدراتها .
- تعرية علماء السالطين ومشايخ السلطة وجوقتهم من األفواه 
الناعقة، عندما انحازوا بكل جالف����ة وصفاقة إلى مواقف حكام 
الخيانة الظالمة تجاه القدس وفلس����طين والجهاد والمقاومة، 
صفاق����ة تصل إلى وصف رأس الش����يطان والظل����م في العالم 
ترامب بأنه قطب الس����الم واالستقرار في العالم، وجالفة تصل 
إلى حد تجاهل القدس والمقدسات والظلم واالغتصاب بحقها 
لدرجة االهتم����ام في خطبهم بتعاقب الفص����ول االربعة فيما 
المنطق����ة )بل العالم كله( تش����تعل غضبا ضد ترامب بش����أن 

القدس وإسالميتها .
- إن م����ا ترتب عل����ى قرار ترامب من مظاه����ر يعطينا الثقة بأن 
هذه األمة حي����ة وقادرة على النهوض من كبوتها اعتمادا على 
شعوبها وعلمائها المخلصين بعيدا عن  جوقة علماء السالطين 
وأنظمتهم الرسمية باعتبارهم الوجه اآلخر للكيان الصهيوني 

المجرم. 

بقلم د. وليد القططي

عرفنا أن النصر قد يكون أسوأ من الهزيمة إذا أصاب المنتصرين بالغطرسة والعجرفة، 
وأن الغني ربما يكون أسوأ من الفقر إذا انتاب األغنياء شعور الكبر والبطر، وأن الصحة 
ممكن أن تكون أس���وأ من المرض إذا قادت األصحاء إل���ى الزهو والعتو، وأن القوة من 
المحتمل أن تكون أس���وأ من الضعف إذا ُأبتلَى األقوياء بالكبرياء والُخيالء، وأن العلم 
لعله يكون أسوأ من الجهل إذا أردى العلماء في مهاوي الكفر والضالل. واألمر الجديد 
وهو من النادر الغريب والعجب العجيب الذي لم نكن نعرفه من قبل أن المصالحة قد 
تكون أسوأ من االنقسام إذا لم تؤِد إلى تحقيق األهداف المرجّوة منها، وأن الُفرقة قد 

تصبح أردأ من الوحدة إذا لم تأخذ الشعب إلى بر األمان. 
المصالحة قد تكون أس���وأ من االنقس���ام عندما يكون الناس في زمن المصالحة أكثر 
تعاس���ة من زمن االنقس���ام، وحياتهم أكثر قتامة من زمن الخصام، وحاضرهم أكثر 
بؤسًا من ماضيهم، ومس���تقبلهم أكثر شؤمًا من حاضرهم. وعندما ُيدرك الناُس في 
غزة أن الفرج ليس بقريب، واالستبشار بالخير أمٌر غريب، والكرب قد يستمر ألمٍد بعيد، 
وانتهاء االنقسام غير أكيد، والشك في ذلك أقرب إليهم من حبل الوريد. وال يبدو في 
اأُلفِق ش���عاع أمٍل جديد، ُيعيد الضوَء إلى ليل الشعب الُمظلم، ويرُد اإلشراق إلى لون 

حياتهم الُمعتم، ويرسم صورة فرح على لوحة مستقبلهم الُمبهم. 
المصالحة قد تكون أس���وأ من االنقسام عندما يزداُد كَل شيٍء بشٍع وقبيح، ويقُل كل 
ش���ٍئ حسن ومليح، فالفقر يتمدد وعدد الفقراء يزيد، والبؤس يتعّمق وعديد البؤساء 
يكثر، والتعُس يشتد وسواد التعساء يتضاعف، والعنوسة تتفشى وأفواج الُعّنس 
من الذكور واإلناث تتراكم، والبطالة تش���يع وجمه���ور العاطلين عن العمل يتعاظم، 
وخصومات الرواتب تترسخ وجموع الموظفين الُمعاقبين تتوالى، والكساد االقتصادي 
يستفحل فتتسابق المحالت التجارية إلى اإلغالق، وتتنافس المشاريع االقتصادية 
على اإلفالس، وتتسارع القطاعات اإلنتاجية في االنهيار... والمعبر تقل أيام افتتاحه، 

والكهرباء تنخفض ساعات تشغيلها... 
المصالحة قد تكون أس���وأ من االنقسام عندما تتحول إدارة االنقسام في الزمن الغابر 
إلى إدارة المصالحة في الزمن الحاضر، وعندما تتغير من محاولة إنهاء االنقس���ام على 
أساس تقاسم السلطة والمحاصصة الحزبية بين طرفين إلى أساس جديد أكثر سوءًا 
يس���تند إلى احتكار الس���لطة وإقصاء اآلخر من طرف واحد، وعندما تصبح المصالحة 
غطاًء الس���تمرار فرض العقوبات على شعب فلس���طين الُمحاصر والصامد والمقاوم 
في غزة بذريع���ة عدم اكتمال التمكي���ن اللعين، وعندما يّوظ���ف مفهوم التمكين 
ستارًا النعدام اإلرادة السياسية في اتمام المصالحة، ومخرجًا لفئة المستفيدين من 
استمرار االنقسام ومراكز القوى المرتبطين بنهج التنسيق األمني، وعندما ُتستخدم 
المصالحة مدخاًل للمطالبة لنزع س���الح المقاومة واتباع طريق المساومة تحت مبررات 
واهية وذرائع زائفة تبدأ بخدعة توحيد السالح تحت شرعية السلطة وتنتهي بوهم 

مركزية امتالك قرار الحرب والسالم. 
ولكي تكون المصالحة والوحدة أفضل من االنقسام والُفرقة، ينبغي أن تحقق األهداف 
المرجّوة منها وتأخذ الش���عب الفلسطيني إلى بر األمان، ولتحقيق ذلك ال مناص من 
وضع قطار القضية الفلس���طينية على قضبان سكة المش���روع الوطني الفلسطيني 
ُمجددًا، وهذا يحتاج إلى حوار وطني جاد وحقيقي يضم الكل الفلس���طيني ينتهي 
بوضع خارطة طريق وطنية تضع عجالت قطار مس���يرتنا الوطنية على طريق المشروع 
الوطني الفلس���طيني، تبدأ أولى محطاته برفع العقوب���ات المفروضة على غزة لتصل 
إلى محطات عديدة تخرجنا من مأزقي أوس���لو واالنقسام وال تنتهي إاّل بالوصول إلى 

محطات التحرير والعودة واالستقالل. 

هل أصبحت المصالحة 
أسوأ من االنقسام؟

 

م���رة أخرى نعاود الحديث عن تصويت األمم 
المتحدة ح���ول القدس وهوا الذي كش���ف 
بوض���وح ضعف الموق���ف األمريكي ، وعجز 
الرئيس األمريكي عن ابتزاز النس���بة األكبر 
من دول العالم ...لقد س���قط القناع تماما عن 
وج���ه اإلدارة األمريكية الت���ي لطالما زعمت 
أن األم���وال التي تقدمها ل���دول عديدة في 
مختلف القارات ، إنما هي مساعدات يمليها 
التزامها أميركا تجاه العالم وأمنه واستقراره 
، وادع���ت دوما انه ال يوجد هدف آخر وهي ال 
تطلب أي مقابل ... ولقد شكك كثيرون ونحن 
منهم في تل���ك المزاع���م ، وكان الكثيرون 
يؤكدون أن السياس���ة األمريكية لم تتحرك 
بنوايا حس���نة ، ولم تتعامل أبدا بشكل نزيه 
وأخالقي فيما يتعلق بتقديم المس���اعدات 
والمعون���ات ، ولقد كش���ف التصويت حول 
قرار دعم القدس وإس���قاط ق���رار ترامب عن 
الحقيقة بشكل س���افر وعلى لسان الرئيس 
األمريك���ي ومندوبت���ه المتطرف���ة في األمم 
المتح���دة اللذي���ن أطلقا التهدي���دات ضد 

معظم دول العالم ، وتحدثا بش���كل فج عن 
أن أموال المساعدات إنما هي لشراء مواقف 
تلك الدول وضمان والئها ... ورغم االنهيارات 
التي تع���م ، ورغم طوفان التعصب والجهل 
والكراهي���ة ، ورغم اش���تداد األزم���ات ، فإن 
أغلب دول العالم رفضت االنصياع للمطالب 
األمريكي���ة ، وفضل���ت االحتف���اظ بالكرامة 
والسيادة على المال المدنس رغم حاجة تلك 

الدول للمساعدات و اإلعانات .
والس���ؤال الهام - كيف نس���تفيد من ذلك 
الموقف لتش���جيع الدول عل���ى التمرد على 
اإلمالءات األمريكية والتحرر من الضغط الال 
أخالقي وكيف نس���اعد مزيدا من الدول على 
رف���ض منطق االبتزاز الذي يمارس���ه ترامب 
، وبعب���ارات صريحة كيف نبن���ي اصطفافا 
جديدا يعيد ش���يئا من التوازن للكون ويحد 
من التغول األمريكي وآثاره المأساوية ، وإن 
حصل هذا األم���ر ، فمن المؤك���د أن معاناة 
األمم والشعوب ستقل ، وبخصوص الصراع 
األهم في العالم الذي كان محور الحراك في 

األم���م المتحدة وفي كثير م���ن أنحاء العالم 
فمن المؤكد أن معادلته ستتغير ، وستدرك 
إس���رائيل أنها لن تكون قادرة كما الس���ابق 
على تحدي المجتمع الدولي ، وازدراء القرارات 
األممية ، وارتكاب المجازر والجرائم واإلفالت 

من العقاب .
إن دور الدول العربية واإلسالمية محوري هنا 
في تأكيد عزلة أميركا وإسرائيل ، وبالتعاون 
مع دول العال���م التي ضاقت ذرعًا بتصرفات 
اإلدارة األمريكية وتابعتها إس���رائيل ، وإن 
الدول العربية واإلس���المية قادرة على فعل 
الكثي���ر في ه���ذا االتجاه وحت���ى تلك التي 
تحت���اج للدعم األمريكي ومال المس���اعدات 
، فهي س���لكت الطري���ق الصحيح ورفضت 
االذعان للتهديد األمريك���ي وصوتت - رغم 
أوضاعه���ا االقتصادي���ة الصعب���ة ، لصالح 
القدس وضد قرار ترامب وسياس���ته - الدول 
العربية واإلس���المية هذه ستتحرر أكثر بعد 
التصويت س���واًء نفذ ترام���ب وعيده بوقف 
المس���اعدات أو سحب كالمه وتهديده - في 

الحالتين سيتعزز الموقف الرافض لسياسة 
أميركا وغطرس���ة »إس���رائيل« وهنا يبرز دور 
العال���م العربي واإلس���المي ال���ذي يجب أن 
يس���تخدم كل مقدرات���ه وأموال���ه وطاقاته 
لبناء االصطفاف الجديد في مواجهة أميركا 
وإس���رائيل وما سيس���اعد ال���دول العربية 
واإلس���المية وج���ود دول عديدة ف���ي أوروبا 
وأسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية والالتينية 
على خالف مع أمي���ركا وتعاني من إهاناتها 

وتحريضها المستمر ...
لعلها البرك���ة التي ذكرت في القرآن الكريم 
مقرونة بالقدس وفلسطين والمسجد األقصى 
والتي تتفلت من ثنايا القرار الذي أراد دولند 
ترامب من خالله إذالل الفلسطينيين والعرب 
والمس���لمين وإرضاء حفنه م���ن اإلنجيلين 
المتعصبين في إدارته الذين ال يرون العالم 
إال م���ن خالل المنظ���ور اإلس���رائيلي .. إنها 
البركة التي يمكن أن تعيد التوازن إلى هذه 
المنطقة وإلى العالم ، وتقلل كثيرا من شرور 

السياسة األمريكية وآثامها !.

الشيخ: نافذ عزام
سقوط القناع عن وجه
 أميركا وسياستها

بقلم : تيسير الغوطي
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الضفة الغربية / االستقالل:
تعاقد نادي هالل القدس مع مدافع المنتخب الوطني 
المخضرم "جاكا حبيش���ه" المولود في "سلوفينيا" من 
أصول فلسطينية ليساهم في قيادة الزعيم المقدسي 
خالل االستحقاقات القادمة، وأهمها تصفيات كأس 
االتحاد اآلسيوي ، وتحديدا مباراة الذهاب أمام السويق 
العماني في 22 من الشهر الجاري على ملعب الجامعة 
األمريكية ، وكذلك دوري وكأس فلسطين للمحترفين 

للموسم الرياضي 2018/2017م .
وس���بق لالعب حبيش���ه أن لعب خارج الوطن مع عدة 
أندية في الدوري الس���لوفيني لعل م���ن ابرزها فريق 
كرشكو ، ونادي بريموريه الذي لعب له مدة موسمين 
متتاليين ، وس���جل له 8 اهداف قبل ان يس���تقر به 
الحال في نادي كركا ، وكان له تجربة احترافية مع نادي 
الشمال القطري في العام 2016 ، وكذلك لعب مع أحد 

األندية في الدوري التايلندي.

 وقّدم حبيش���ة مس���توى جيدا مع المنتخب الفدائي 
ف���ي ظهوره األول في كأس آس���يا لكرة القدم 2015م 
التي أقيمت في اس���تراليا ، وس���جل هدف فلسطين 
الوحيد في مرمى المنتخب األردني الشقيق ، وشارك 
في 8 مباريات س���جل خاللها 3 أهداف في مس���يرته 

مع الوطني.
وجرى االتفاق بعد مفاوضات تكللت بالنجاح حيث وقع 

على الكشوفات الرسمية للهالل المقدسي .
يذكر أن الالعب حبيش���ه من مواليد 1986م ، وعائلته 
تس���كن في مدينة نابلس ، ورغم أن حبيش���ة يلعب 
كمدافع ووس���ط أيسر ، إال أن مدرب المنتخب الوطني 
ق���ام بتوظيفه في مركز الظهي���ر األيمن لكونه يجيد 
اللع���ب في أكثر من مركز ، ويمتاز بالس���رعة في نقل 
الك���رة ، ولديه قدرة على اصابة ش���باك الخصم . ومن 
المتوق���ع أن يصل الوطن الى جان���ب المحترف اآلخر 

جوناثان سوريا في مطلع الشهر القادم .

"جاكا حبيشه" 
ثاني صفقات 

الهالل 
المقدسي 

غزة / عبدالله نصيف:
واصل فريق خدمات البري���ج لكرة اليد تربعه على صدارة 
دوري ج���وال لكرة اليد برصيد 19 نقط���ة  بعد فوزه على 
خدمات النصيرات بنتيجة 19/24 في المباراة التي أقيمت 

على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.
واقترب فريق البريج بهذا الفوز من حسم درع الدوري بعد 

20 عامًا من غيابه عن األلقاب في لعبة كرة اليد.
وانطلقت المباراة التي ش���هدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا 
بق���وة في ش���وطها األول بي���ن الفريقين، حي���ث اعتمد 
الفريقان على التأمين الدفاعي المحكم لينتظر النصيرات 
م���رور أكثر من 5 دقائق قبل أن يفتتح نجمه عبده مصلح 
تس���جيل الهدف األول، قبل أن يرد عليه محمود شعالن 

بتسديدة قوية .
ويواصل الفريقان تبادل الهجمات وتس���جيل األهداف 
بالتوازي قبل أن يبدأ النصيرات بالس���يطرة على مجريات 

الشوط األول بفضل تألق نجومه عبده مصلح الذي تكفل 
بتس���جيل 5 أهداف، وزميله عبد القادر الغصين بثالثة 
أهداف، وثنائية هارون هارون، فيما س���جل كل من أحمد 
أبو ناجح ومحمود دغيش وحس���ام رج���ب بقية األهداف 

لينتهي الشوط األول لصالح النصيرات بنتيجة 8/13.
وعلى عك���س مجريات اللقاء دخل أبن���اء البريج بقوة في 
الشوط الثاني الذي شهد تسجيل 4 أهداف متتالية في 
ظل تألق واضح لزهير أبو خاطر ومحمود ش���عالن يوسف 
ص���الح ومحمد كرون والحارس محم���د المبحوح وعبد الله 
الدعالس���ة، ليعود النصيرات للقاء م���رة أخرى وينجح في 
زي���ادة الفارق ألربع نقاط قبل أن تتوقف المباراة بس���بب 
اعتراض فريق البريج على قرار الحكم ألكثر من 25 دقيقة 
، و قي���ام العبي البريج و جهازه الفن���ي و اإلداري بالخروج 
م���ن ملعب المباراة ، ليتدخل أحد أعض���اء اتحاد كرة اليد 

المدة القانونية .لحل االشكالية بعد فوات 

البريج يتغلب على النصيرات
 و يقترب من حسم اللقب

االستقالل / وكاالت:
ترددت أنباء عديدة في الفترة األخيرة عن احتمال رحيل نجم 

الهجوم باولو ديباال عن فري���ق يوفنتوس اإليطالي خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية عن أن شقيق الالعب ووكيله 
ماريانو، قد التقى بمس���ؤولين في نادي باريس 

سان جيرمان الفرنسي، كما ُيقال أيًضا أن 
قطبي مدينة مانشس���تر اإلنجليزية 

والس���يتي  يونايتد  مانشس���تر 
مهتمان أيًضا بنجم البيانكونيري.

لش���يو وفي هذا الصدد، استعرض موقع  كا
جنتيني ميركات���و 3 أس���باب ق���د تدف���ع  ر أل ا

للرحيل عن اليوفي نهاية الموسم الحالي.
ويأت���ي في مقدمة هذه األس���باب الخالف���ات بين الالعب 
والمدرب ماس���يمليانو أليجري، التي تزايدت هذا الموسم 
حي���ث أصبح األخير ال يثق في ق���درات البالغ من العمر 24 
عاًما، ووضعه على مقاعد البالء في أكثر من مناسبة باآلونة 

األخيرة.
أما السبب الثاني فهو أن الالعب قد يحصل على راتب أعلى 

كثيًرا مما يحصل عليه حالًيا مع نادي الس���يدة العجوز، وهو 
م���ا قد يغريه بالرحيل عن أبطال إيطالي���ا، خاصة أنه يقال أن 
الالعب عليه التزام���ات مالية ويدين بأموال لكثيرين منهم 

وكيله السابق.
وأخيًرا قد يضطر ديب���اال للرحيل عن اليوفي رغبة منه 
ف���ي البحث عن تحٍد جديد مع فري���ق آخر، يضمن له 
التواجد كأساسي، وأيًضا تطوير مستواه ليصبح أحد 
أهم نجوم العالم، وهو ما قد يتحقق له على سببيل 
المثال تحت قيادة بيب جوارديوال في مانشس���تر 

سيتي.
أما يوفنتوس فيعاني في الموسم الحالي، وهناك 

ش���كوك حول إمكاني���ة تتوي���ج الفريق األبيض 
واألسود بالكالشيو، في ظل المنافسة 

نابولي وإنتر ميالن،  الشرسة من 
كما أن دوري أبط���ال أوروبا هو 
أيضا أصبح حلمًا بعيد المنال 

لعمالق تورينو

االستقالل / وكاالت:
كش���فت تقارير صحفية، عن رغبة أنطونيو كونتي، المدير الفني 

لتشيلس���ي اإلنجليزي، في الحصول على خدمات نجم بايرن ميونخ 
األلماني، الصيف المقبل.

وقال���ت صحيفة "ال كوارتا" التش���يلية: "كونت���ي يرغب في ضم 
في���دال فهما يعرف���ان بعضهما جيًدا خ���الل فترتهما مًعا في 

يوفنتوس، حيث فازا بالسيريا آ ثالث مرات".
وأضاف���ت الصحيفة: "كونتي اتصل بفيدال ش���خصًيا من أجل 
إقناعه باالنتقال إلى تشيلسي، حيث ستقدم إدارة البلوز، راتًبا 

سنوًيا مغريا للنجم التشيلي يبلغ 15 مليون يورو".
وأتمت "بايرن سيوافق على رحيل صاحب ال�30 عاًما والذي يمتد 
عقده مع النادي البافاري حتى 2019، الصيف المقبل إذ حصل 

على مبلغ كبير نظير التخلي عن خدماته".

االستقالل / وكاالت:
سجل الالعب هاري كين ثالثية لفريقه توتنهام هوتسبير 
في مباراة الفريق مس����اء الثالثاء ضد الضيف ساوثهامبتون على ملعب "ويمبلي"، 
ضمن الجولة 20 من الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم. وس����جل كين الهدف 
األول ف����ي الدقيقة 22، ووقع عل����ى الثاني بالدقيق����ة 39، والثالث في الدقيقة 
67.وبذلك رف����ع كين رصيده من األهداف في "البريميرليج" هذا الموس����م إلى 
18، ليتصدر الئحة هدافي المس����ابقة متفوقًا ب� 3 أهداف على صاحب المركز 
الثاني المصري محمد صالح نجم ليفربول. من ناحية أخرى، رفع كين أهدافه 
في عام 2017 إلى 56 هدفًا، ليتخطى بذلك األرجنتيني ليونيل ميسي نجم 
برشلونة "54 هدفا"، وكريس����تيانو رونالدو جناح ريال مدريد، وإدينسون 
كافاني نجم باريس س����ان جيرمان الفرنس����ي، وروبرت ليفاندوفس����كي 

مهاجم بايرن ميونيخ األلماني برصيد 53 هدفًا لكل منهم.

الديون تدفع ديباال 
للتفكير في ترك 

يوفنتوس

كونتي يغري 
نجم بايرن ميونخ 

براتب ضخم

كين يتخطى 
ميسي ورونالدو 

وصالح
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الضفة الغربية / االستقالل:
تعاقد نادي هالل القدس مع مدافع المنتخب الوطني 
المخضرم "جاكا حبيش���ه" المولود في "سلوفينيا" من 
أصول فلسطينية ليساهم في قيادة الزعيم المقدسي 
خالل االستحقاقات القادمة، وأهمها تصفيات كأس 
االتحاد اآلسيوي ، وتحديدا مباراة الذهاب أمام السويق 
العماني في 22 من الشهر الجاري على ملعب الجامعة 
األمريكية ، وكذلك دوري وكأس فلسطين للمحترفين 

للموسم الرياضي 2018/2017م .
وس���بق لالعب حبيش���ه أن لعب خارج الوطن مع عدة 
أندية في الدوري الس���لوفيني لعل م���ن ابرزها فريق 
كرشكو ، ونادي بريموريه الذي لعب له مدة موسمين 
متتاليين ، وس���جل له 8 اهداف قبل ان يس���تقر به 
الحال في نادي كركا ، وكان له تجربة احترافية مع نادي 
الشمال القطري في العام 2016 ، وكذلك لعب مع أحد 

األندية في الدوري التايلندي.

 وقّدم حبيش���ة مس���توى جيدا مع المنتخب الفدائي 
ف���ي ظهوره األول في كأس آس���يا لكرة القدم 2015م 
التي أقيمت في اس���تراليا ، وس���جل هدف فلسطين 
الوحيد في مرمى المنتخب األردني الشقيق ، وشارك 
في 8 مباريات س���جل خاللها 3 أهداف في مس���يرته 

مع الوطني.
وجرى االتفاق بعد مفاوضات تكللت بالنجاح حيث وقع 

على الكشوفات الرسمية للهالل المقدسي .
يذكر أن الالعب حبيش���ه من مواليد 1986م ، وعائلته 
تس���كن في مدينة نابلس ، ورغم أن حبيش���ة يلعب 
كمدافع ووس���ط أيسر ، إال أن مدرب المنتخب الوطني 
ق���ام بتوظيفه في مركز الظهي���ر األيمن لكونه يجيد 
اللع���ب في أكثر من مركز ، ويمتاز بالس���رعة في نقل 
الك���رة ، ولديه قدرة على اصابة ش���باك الخصم . ومن 
المتوق���ع أن يصل الوطن الى جان���ب المحترف اآلخر 

جوناثان سوريا في مطلع الشهر القادم .

"جاكا حبيشه" 
ثاني صفقات 

الهالل 
المقدسي 

غزة / عبدالله نصيف:
واصل فريق خدمات البري���ج لكرة اليد تربعه على صدارة 
دوري ج���وال لكرة اليد برصيد 19 نقط���ة  بعد فوزه على 
خدمات النصيرات بنتيجة 19/24 في المباراة التي أقيمت 

على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.
واقترب فريق البريج بهذا الفوز من حسم درع الدوري بعد 

20 عامًا من غيابه عن األلقاب في لعبة كرة اليد.
وانطلقت المباراة التي ش���هدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا 
بق���وة في ش���وطها األول بي���ن الفريقين، حي���ث اعتمد 
الفريقان على التأمين الدفاعي المحكم لينتظر النصيرات 
م���رور أكثر من 5 دقائق قبل أن يفتتح نجمه عبده مصلح 
تس���جيل الهدف األول، قبل أن يرد عليه محمود شعالن 

بتسديدة قوية .
ويواصل الفريقان تبادل الهجمات وتس���جيل األهداف 
بالتوازي قبل أن يبدأ النصيرات بالس���يطرة على مجريات 

الشوط األول بفضل تألق نجومه عبده مصلح الذي تكفل 
بتس���جيل 5 أهداف، وزميله عبد القادر الغصين بثالثة 
أهداف، وثنائية هارون هارون، فيما س���جل كل من أحمد 
أبو ناجح ومحمود دغيش وحس���ام رج���ب بقية األهداف 

لينتهي الشوط األول لصالح النصيرات بنتيجة 8/13.
وعلى عك���س مجريات اللقاء دخل أبن���اء البريج بقوة في 
الشوط الثاني الذي شهد تسجيل 4 أهداف متتالية في 
ظل تألق واضح لزهير أبو خاطر ومحمود ش���عالن يوسف 
ص���الح ومحمد كرون والحارس محم���د المبحوح وعبد الله 
الدعالس���ة، ليعود النصيرات للقاء م���رة أخرى وينجح في 
زي���ادة الفارق ألربع نقاط قبل أن تتوقف المباراة بس���بب 
اعتراض فريق البريج على قرار الحكم ألكثر من 25 دقيقة 
، و قي���ام العبي البريج و جهازه الفن���ي و اإلداري بالخروج 
م���ن ملعب المباراة ، ليتدخل أحد أعض���اء اتحاد كرة اليد 

المدة القانونية .لحل االشكالية بعد فوات 

البريج يتغلب على النصيرات
 و يقترب من حسم اللقب

االستقالل / وكاالت:
ترددت أنباء عديدة في الفترة األخيرة عن احتمال رحيل نجم 

الهجوم باولو ديباال عن فري���ق يوفنتوس اإليطالي خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية عن أن شقيق الالعب ووكيله 
ماريانو، قد التقى بمس���ؤولين في نادي باريس 

سان جيرمان الفرنسي، كما ُيقال أيًضا أن 
قطبي مدينة مانشس���تر اإلنجليزية 

والس���يتي  يونايتد  مانشس���تر 
مهتمان أيًضا بنجم البيانكونيري.

لش���يو وفي هذا الصدد، استعرض موقع  كا
جنتيني ميركات���و 3 أس���باب ق���د تدف���ع  ر أل ا

للرحيل عن اليوفي نهاية الموسم الحالي.
ويأت���ي في مقدمة هذه األس���باب الخالف���ات بين الالعب 
والمدرب ماس���يمليانو أليجري، التي تزايدت هذا الموسم 
حي���ث أصبح األخير ال يثق في ق���درات البالغ من العمر 24 
عاًما، ووضعه على مقاعد البالء في أكثر من مناسبة باآلونة 

األخيرة.
أما السبب الثاني فهو أن الالعب قد يحصل على راتب أعلى 

كثيًرا مما يحصل عليه حالًيا مع نادي الس���يدة العجوز، وهو 
م���ا قد يغريه بالرحيل عن أبطال إيطالي���ا، خاصة أنه يقال أن 
الالعب عليه التزام���ات مالية ويدين بأموال لكثيرين منهم 

وكيله السابق.
وأخيًرا قد يضطر ديب���اال للرحيل عن اليوفي رغبة منه 
ف���ي البحث عن تحٍد جديد مع فري���ق آخر، يضمن له 
التواجد كأساسي، وأيًضا تطوير مستواه ليصبح أحد 
أهم نجوم العالم، وهو ما قد يتحقق له على سببيل 
المثال تحت قيادة بيب جوارديوال في مانشس���تر 

سيتي.
أما يوفنتوس فيعاني في الموسم الحالي، وهناك 

ش���كوك حول إمكاني���ة تتوي���ج الفريق األبيض 
واألسود بالكالشيو، في ظل المنافسة 

نابولي وإنتر ميالن،  الشرسة من 
كما أن دوري أبط���ال أوروبا هو 
أيضا أصبح حلمًا بعيد المنال 

لعمالق تورينو

االستقالل / وكاالت:
كش���فت تقارير صحفية، عن رغبة أنطونيو كونتي، المدير الفني 

لتشيلس���ي اإلنجليزي، في الحصول على خدمات نجم بايرن ميونخ 
األلماني، الصيف المقبل.

وقال���ت صحيفة "ال كوارتا" التش���يلية: "كونت���ي يرغب في ضم 
في���دال فهما يعرف���ان بعضهما جيًدا خ���الل فترتهما مًعا في 

يوفنتوس، حيث فازا بالسيريا آ ثالث مرات".
وأضاف���ت الصحيفة: "كونتي اتصل بفيدال ش���خصًيا من أجل 
إقناعه باالنتقال إلى تشيلسي، حيث ستقدم إدارة البلوز، راتًبا 

سنوًيا مغريا للنجم التشيلي يبلغ 15 مليون يورو".
وأتمت "بايرن سيوافق على رحيل صاحب ال�30 عاًما والذي يمتد 
عقده مع النادي البافاري حتى 2019، الصيف المقبل إذ حصل 

على مبلغ كبير نظير التخلي عن خدماته".

االستقالل / وكاالت:
سجل الالعب هاري كين ثالثية لفريقه توتنهام هوتسبير 
في مباراة الفريق مس����اء الثالثاء ضد الضيف ساوثهامبتون على ملعب "ويمبلي"، 
ضمن الجولة 20 من الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم. وس����جل كين الهدف 
األول ف����ي الدقيقة 22، ووقع عل����ى الثاني بالدقيق����ة 39، والثالث في الدقيقة 
67.وبذلك رف����ع كين رصيده من األهداف في "البريميرليج" هذا الموس����م إلى 
18، ليتصدر الئحة هدافي المس����ابقة متفوقًا ب� 3 أهداف على صاحب المركز 
الثاني المصري محمد صالح نجم ليفربول. من ناحية أخرى، رفع كين أهدافه 
في عام 2017 إلى 56 هدفًا، ليتخطى بذلك األرجنتيني ليونيل ميسي نجم 
برشلونة "54 هدفا"، وكريس����تيانو رونالدو جناح ريال مدريد، وإدينسون 
كافاني نجم باريس س����ان جيرمان الفرنس����ي، وروبرت ليفاندوفس����كي 

مهاجم بايرن ميونيخ األلماني برصيد 53 هدفًا لكل منهم.

الديون تدفع ديباال 
للتفكير في ترك 

يوفنتوس

كونتي يغري 
نجم بايرن ميونخ 

براتب ضخم

كين يتخطى 
ميسي ورونالدو 

وصالح

2الخميس     ربيع الثاني         هـ   ديسمبر         م 2 22    2222 2 22 2

)إن الله جعل من كل ش����يء س����ببًا( فماهي األسباب التي ينبغي 
علينا أن نتخذها كي: »ندرك الخشوع في الصالة«..؟، فهناك أسباب 
تكون »داخل الصالة«، و هناك أس����باب تكون »قبل الصالة »، و نبدأ 

بها:
١-``تقوى الله عز وجل و الخوف منه في السّر و العلن``،

٢-``االجتهاد في ترك المعاصي و المنكرات كغّض البصر«،
فليس من المعقول أن: »تطلق بصرك على النساء في الطرقات و على الشاشات 

ثم تكّبر في الصالة فيهبط عليك الخشوع فجاءة«..!،
و ليس من المعقول أن: »تخرج المرأة متبّرجة مس���تعطرة لتفس���د على الرجال 

دينهم ثم تكبر في الصالة فيهبط عليها الخشوع``..!،
٣-``أن تضبط لسانك و ألفاظك و أقوالك و خاصة عن الغيبة و النميمة و الكذب،

ط���وال النهار »كذب و غيبة و نميمة و ربما فحش في الكالم و بذاءة«، و تريد أن 
»تخشع في صالتك«..!، ال هذا »خلل و غير ممكن«، و حتما »ستجد صعوبة«،

بل ال بّد لنا أن: »نجتنب المعاصي و أن نكثر من األذكار و االستغفار و من تالوة 
القرآن و من إجابة المؤذن حين يؤذن،و من الدعاء بعده، و أن نمش���ي إلى الصالة 
و علينا الس���كينة و الوقار«، فهذه من أعظم األسباب التي تعين على »الخشوع 

في الصالة«.

تعامل المسلم مع أهل الكتاب
�أ.حممد �شحادة

فت���اوى قبســات 
ولطائف قرآنية

َقْد اأَْفَلَح اْلُوؤِْمُنوَن )1( اَلِّذيَن ُهْم 
ُعوَن )2(. َلِتِهْم َخا�شِ ِف �شَ

 َثاَلَثَة ُقُروٍء﴾ 
َّ

ْصَن ِبَأْنُفِسِهن َقاُت َيَتَربَّ الجواب : قال الله تعالى: ﴿َواْلُمَطلَّ
قات، وقد اختلف  ]البق����رة: ٢٢8[؛ فهذه عدة ذوات الحيض ِم����ن الُمَطلَّ
العلماء في تفسير الُقرء: فذهب بعضهم -ومنهم المالكية والشافعية 
والحنابلة في رأي لهم- إلى أنه الطهر، وذهب بعضهم -ومنهم الحنفية 

والحنابلة في رأٍي لهم- إلى أنه الحيض، وعليه العمل إفتاًء وقضاًء.
فعدة المطلقة ِمن ذوات الحيض إذا لم تكن حاماًل هي ثالث حيضات 
كوامل، وليس����ت ثالثة أشهر، بل الثالثة األش����هر هي عدة المطلقة 
ِئي َيِئْس����َن  اآلي����س أو الصغيرة التي ال تحيض؛ قال الله تعالى: ﴿َوالالَّ
ِئي َلْم   َثاَلَثُة َأْشُهٍر َوالالَّ

َّ
ُتُهن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ

َيِحْضَن﴾ ]الطالق: 4[.
قاٌت في المسائل التي  والنس����اء مؤتمناٌت على أرحامهن؛ فهن ُمَصدَّ
 غالًب����ا، ومنها انقضاء العدة، وفي الفقه الحنفي 

َّ
لع عليها إال ُهن ال َيطَّ

 
ُ

ق  المرأة ِمن ذوات الحيض غير الحامل ُتَصدَّ
َّ

-وعليه القضاء المصري- أن
إذا َأخَبَرت برؤيته����ا الحيَض ثالث مراٍت كوامل إذا َمَضى على طالقها 
ة المرأة التي  س����تون يوًما. وِبناًء على ذلك وفي واقعة الس����ؤال: فِع����دَّ
ق المرأة إذا أخبرت برؤيتها  تحيض هي ثالث حيضاٍت كوامل، وُتَصدَّ

الحيض ثالث مراٍت كوامل إذا َمَضى على طالقها ستون يوًما.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

شارك فضيلة الش���يخ د. على محيي 
الدين القر داغي األمين العام لالتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين في الندوة 
المئوية العلمية لفضيلة الشيخ محمد 
الغزالي رحمه الله، بعنوان »رحلة حافلة 
بالعط���اء والتجدي���د« الت���ي  أقيمت 
ف���ي العاصم���ة التركية أس���طنبول 
ف���ي الفترة من ٢٢ الى ٢٣ ديس���مبر 
٢0١7- المواف���ق 4،5 من ربيع الثاني 
١4٣9، حي���ث ألق���ى فضيلته كلمة 
والفكرية  العلمية  الجوان���ب  تناولت 
لدى الشيخ الغزالى، كما شارك كتاب 
وباحثون من شتى األقطار اإلسالمية 
فى مئوية الشيخ وقدموا أبحاثا شملت 

غالب أعماله وعطاءاته. 
الدولية بمناس���بة  الندوة  وفي ختام 
المئوي���ة نفس���ها تكفل���ت إح���دى 
أس���طنبول  في  الداعم���ة  الجه���ات 
بترجم���ة  كل مؤلفاته وترجمتها إلى 

اللغة التركية .
يذكر أن فضيلة الشيخ محمد الغزالي  
رحمه الله ، مفّكر إسالمي بارز، وداعية 
متمي���ز بالعط���اء الفك���ري والعلمي، 
يعتبر م���ن العلم���اء المجددين، كان 
غزي���ر اإلنتاج حيث صدرت له العديد 
م���ن الكت���ب المرجعية ف���ي الفكر 
اإلس���المي المعاصر، اعتقل في عهد 
كل من الملك فاروق والرئيس الراحل 

جمال عبد الناصر، وتوفي عام ١996.

االحتفال بمئوية
ميالد الشيخ 

الغزالي

وم�ضــات

عدة الطالق بعد الدخول لمن يأتيها الحيض
تضمن السؤال قرار إحدى المحاكم لشؤون األسرة في القضية المرفوعة من زوجة ضد زوجها 

باإلفادة بفتوى رسمية؛ حيث إن الزوج طلق زوجته بتاريخ 28/ 11/ 2012م، وأعاد الزوجة لعصمته 
بتاريخ 2/ 2/ 2013م قبل انتهاء فترة العدة، ولكن الزوجة حضرت أمام المحكمة وأقّرَت بأنها 

ُل الدورَة الشهرية، وتريد أن تحلف اليمين على انتهاء عدتها.  تستخدم وسيلًة لمنع الحمل ُتَعّجِ
ا إذا كانت الزوجة زوجًة له أو ُمَطّلَقًة، على أن يكون ذلك.  فنرجو ِمن سيادتكم إفادتنا بفتوى؛ عّمَ

ولسيادتكم فائق االحترام والتقدير.

اإلس���الم م���ن الناحي���ة الش���رعية يكل���ف 
المس���لمين الحف���اظ على أم���ن وحرمة دور 
العبادة جميًعا س���واء كانت إسالمية أو غير 
ذلك«.. ، ألن ذلك من ش���أنه ض���رب الوحدة 
الوطنية ونحن نتع���رض فى المنطقة كلها 

لمخططات تهدف إلى تفكيك وحدتنا«.. 

  حرمة دماء �لذميني و�ملعاهدين
 فى المدينة حيث تأسس المجتمع اإلسالمى 
األول وع���اش ف���ى كنفه اليه���ود بعهد مع 
المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم غاية 
فى الحلم معهم والس���ماحة فى معاملتهم 
حت���ى نقض���وا العه���د وخانوا رس���ول الله 
صلى الله عليه وس���لم، أما من يعيشون بين 
المس���لمين ويحترمون قيمهم ومجتمعهم 
فله���م الضم���ان النبوى، فق���د ضمن صلى 
الل���ه عليه وس���لم لمن عاش بي���ن ظهرانى 
المسلمين بعهد وبقى على عهده أن يحظى 
بمحاج���ة النبى صلى الله عليه وس���لم لمن 
ظلمه فقال صلى الله عليه وسلم: »أال من ظلم 
معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ 
منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم 
القيامة«، وشدد الوعيد على من هتك حرمة 
دمائه���م فقال صلى الله عليه وس���لم: »من 
قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها 
يوجد من مسيرة أربعين عامًا«، تلك صور من 
س���ماحة النبى صلى الله عليه وسلم مع غير 

المسلمين. 
 أما التطبيق الحضارى لسماحة اإلسالم فى 
معاملة غير المس���لمين فصوره المش���رفة 
كثي���رة، ومنها: ع���دم إكراهه���م على ترك 
دينهم فيتركون وم���ا يدينون وال يكرهون 
على الدخول فى اإلس���الم بعد دعوتهم إليه 
بالحكم���ة والرحمة، ومنها: عدم إيذائهم فال 
يج���وز ألحد من الناس أن يؤذيهم أو يضيق 
عليهم، واإلحس���ان إليهم والبر بهم، حيث 
ينعم غير المس���لمين من أه���ل هذه البالد 
بحسن الجوار وشتى صور اإلحسان والتسامح 

فى المعاملة. 
 أمر اإلس���الم بالوفاء بالعه���ود التى أخذها 
المؤمنون على أنفسهم أو على غيرهم وعدم 
اإلخالل بها، قال تعالى: }َوَأْوُفوْا ِبَعْهِد الّلِه ِإَذا 
���ْم َواَل َتنُقُضوْا اأَلْيَماَن َبْعَد َتْوِكيِدَها  َعاَهدتُّ
 الّلَه َيْعَلُم 

َّ
َوَقْد َجَعْلُت���ُم الّلَه َعَلْيُكْم َكِفياًل ِإن

َما َتْفَعُلوَن{ س���ورة النحل:9١، وقال سبحانه: 

 اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤواًل{ سورة 
َّ

}َوَأْوُفوْا ِباْلَعْهِد ِإن
اإلسراء:٣4. 

 فالوف���اء بالعهود م���ن س���مات المؤمنين 
الصادقين، قال تعالى: }َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم 
اء  رَّ اِبِريَن ِفى اْلَبْأَس���اء والضَّ ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّ
ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم  َوِحيَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَّ

ُقوَن{ البقرة:١77.  اْلُمتَّ

  حرمة دماء �أهل �لذّمة 
و�ملعاهدين

 من هنا فيحرم قت���ل الذمى بغير حق ولقد 
كان صلى الله عليه وسلم يوصى كثيًرا بأهل 
الذمة والمس���تأمنين وس���ائر المعاهدين، 
ويدع���و إلى مراع���اة حقوقه���م وإنصافهم 

واإلحسان إليهم وينهى عن إيذائهم.. 
 وروى أبوداود فى الس���نن ع���ن صفوان بن 
س���ليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الّله 
صلى الّله عليه وسلم، عن آبائهم عن رسول 
الّل���ه صلى الّله عليه وس���لم قال »أال من ظلم 
معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ 
منه شيئًا بغير طيب نفٍس فأنا حجيجه )أى 

أنا الذى أخاصمه وأحاجه( يوم القيامة. 
 وإذا أجار أحد من المس���لمين مشركا فى دار 
اإلسالم فيجب معاونته على ذلك ويحرم خفر 
ذمته، ففى الصحيحين عن أبى مرة مولى أم 
هانئ بنت أبى طالب أنه سمع أم هانئ بنت 
أبى طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، 
وفاطمة ابنته تس���تره، قالت: فسلمت عليه، 
فقال: )من هذه(. فقلت: أنا أم هانئ بنت أبى 
طال���ب، فقال: )مرحبا بأم هانئ(، فلما فرغ من 
غسله، قام فصلى ثمانى ركعات، ملتحفًا فى 
ثوب واحد، فلما انصرف، قلت: يا رسول الله، 
زعم ابن أم���ى، أنه قاتل رجاًل قد أجرته، فالن 
بن هبيرة، فقال رس���ول الله صلى الله عليه 
وسلم: )قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ(، قالت 

أم هانئ: وذاك ضحى. 

  قمة �لعدل معهم وال يجوز 
غيبتهم

 عن العرباض بن سارية قال: قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: »أيحسب أحدكم 
متكئا عل���ى أريكته يظن أن الل���ه لم يحرم 

ش���يئًا إال ما فى هذا القرآن أال وإنى والله قد 
أمرت ووعظت ونهيت عن أش���ياء إنها لمثل 
القرآن أو أكثر وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا 
بيوت أهل الكتاب إال بإذن وال ضرب نسائهم 
وال أكل ثماره���م إذا أعطوكم الذى عليهم«، 
رواه أبوداود وفى إس���ناده: أشعث بن شعبة 
المصيصي ق���د تكلم في���ه والحديث قابل 

للتحسين. 
 ويقول القرافى: )إن َعْقد الذمة يوجب حقوقًا 
علينا لهم؛ ألنهم ف���ى جوارنا وفى خفارتنا، 
وذّم���ِة الل���ه تعالى، وذّم���ِة رس���وله(، وِديِن 
اإلسالم، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء، 
أو ِغيب���ة فى ِعْرض أحده���م، أو نوع من أنواع 
األذّية، أو أعان على ذلك، فقد ضّيَع ذّمة الله 

تعالى وذّمة رسوله )وذمة دين اإلسالم(. 

  �لقر�آن يتكلم عن �لذميني
ِذيَن  ُه َعِن الَّ  قال الله تعال���ى: »اَل َيْنَهاُكُم اللَّ
ي���ِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن  َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفى الدِّ
َه   اللَّ

َّ
وُهْم َوُتْقِس���ُطوا ِإَلْيِهْم ِإن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن« الممتحنة:8. 
 قال ابن جرير: )ُعن���ى بذلك: ال ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين من جميع 
وهم وتصلوهم  أصناف الملل واألديان، أن تبرُّ
وُتقس���طوا إليهم؛ ألن ِبرَّ المؤم���ِن من أهل 
الحرب ممن بينه قرابُة نسب، أو ممن ال قرابة 
م وال منهيء   بينه وبينه وال نس���ب غي���ُر ُمَحرَّ
عن���ه، إذا لم يكن فى ذلك دالل���ٌة له أو ألهل 
الحرب على ع���ورة ألهل اإلس���الم، أو تقويٌة 
َه ُيِحبُّ   اللَّ

َّ
لهم بُكراع أو س���الح، وقول���ه: )ِإن

اْلُمْقِسِطيَن( يقول: إن الله يحب المنصفين 
 

َّ
الذين ينصفون الن���اس، ويعطونهم الحق
هم،  ون م���ن َبرَّ والع���دل من أنفس���هم، فيَبرُّ
ويحس���نون إلى من أحس���ن إليهم) ..فاحذر 

ظلم الذميين،
 فبهذه األخالق واآلداب ُيعامل المس���لمون 
 واآلداب من 

ُ
غيَر المس���لمين، وهذه األخالق

ُة  دين اإلسالم، يأمرهم بها كتاُب ربهم وُسنَّ
نبّيهم ومادامت من دين الله تعالى، ويجوز 

التعامل معهم فيما يلى: 
 ٣- عنده���م  والش���راء: -٢الرهن  البي���ع   ١-
والمتاجرة ف���ى بالدهم: -4 الوقف عليهم أو 
وقفهم على المسلمين:-5 عيادتهم..غيرها 

من المعامالت المختلفة.
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أعلن أنا المواطن / عمرو زياد خليل عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407023910( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / خليل صالح عودة سالمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802367144( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ عبدالله احمد ابراهيم سمور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410105035( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ محمود حامد وهبي النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402138382( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ محمد جمال محمد ابو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801916396( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / صفاء جبر عيد طبش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932603129( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

وت���رى أم محم���د ، أن مش���اركة األطفال 
لجلس���ات الكب���ار، ال يؤثر س���لبًا عليهم 
ألنهم صغار وال يعون ما يس���معون ولن 
يستطيعوا مجاراة األحاديث الكبيرة على 

مستوى تفكيرهم.
وأوضح���ت في حديثها ل� "االس���تقالل"، 
أن إعطاء األطفال فرصة لمجاراة أحاديث 
الكب���ار والتمت���ع بقدر كبير م���ن الحرية 
في التعبير عن آرائهم ومناقش���ة األمور 
أمام الجميع، يعد ش���يئًا إيجابيًا ينم عن 
شخصية الطفل ووعيه وقدرته على إدارة 

الحوار ويزيد من ثقته بنفسه. 
وتخالفها الراي أم إبراهيم شاهين، والتي 
ترى أن هناك أمورًا يجب أال يشارك فيها 
األطفال مجالس الكبار كي ال يشغل فكره 
في أمور تشغله عن دراسته، موضحة أنه 
يجب أن يعيش األطفال سنهم ويجالسوا 
من هم في أعمارهم كي ال يشعر بنفسه 
أكبر من أقرانه فيص���اب بالغرور ويصبح 

منبوذًا من رفاقه. 

ل����  وتوض���ح ش���اهين ف���ي حديثه���ا 
"االس���تقالل"، أن طبيعة الحياة الحديثة 
غي���رت مفهوم الخصوصي���ة لدى االهل 
فأصبح جلوس األطفال في مجالس الكبار 
أمرًا طبيعيًا وال يعرف حدودًا وبات األطفال 
يتدخلون فيما يعنيهم وفيما ال يعنيهم 
ويناقشون الكبار ويعبرون عن رأيهم في 
كافة األمور المطروحة في جلسات الكبار، 
مؤكدة أن���ه وصل الحد ببع���ض األطفال 
مقاطعة الجالس���ين ليفرض رأيه بينهم، 
األمر ال���ذي يضع الكبار ف���ي احراج كبير 
ويعد أمرًا سلبيًا وسلوكًا تربويًا غير مقبول.

وتق���ول ش���اهين "كان قديما مجالس���ة 
األطفال للكبار عيبًا ولكن في الوقت الحالي 
باتت أمرا طبيعي���ًا" منوهة إلى أن بعض 
العائالت تح���اول إبعاد االطفال ومنعهم 
من مجالس���ة الكبار فيلجأ األطفال لمواقع 

التواصل االجتماعي للبحث عن بديل.
وتوض���ح ش���اهين، أن بع���ض األهالي ال 
يضعون حدا لحرية اطفالهم وال يحاولون 

تعليمهم المسموح والممنوع وال يضعون 
حدودًا لمشاركة اطفالهم جلسات الكبار، 
وأن بعض األطفال عندما يتحدث تشعر 
أنه رجل كبير يقلد كل ما يستمع إليه في 
جلس���ات الكبار األمر الذي يؤثر سلبًا على 

سلوكهم .

 تعزز الثقة بالنف�س
 األخصائي النفس���ي واالجتماعي أحمد 
بكي���ر، أكد على ضرورة ضبط الجلس���ات 
العائلية م���ن قبل االهل وجعلها هادفة 
وموجهة ك���ي تترك أثرا طيبا يس���اهم 
في تعزيز ثقة الطفل بنفس���ه واكسابه 
صفات جديدة تساعده من االختالط في 

المجتمع.
وبين بكير ل����" االس���تقالل"، أن اإلفراط 
في اختالط الصغار مع الكبار دون ضبط 
ينعكس س���لبًا على س���لوكهم ويجعل 
الطفل يتدخل فيما ال يعنيه ويش���غل 
عقله في أمور تفوق عمره ويتحدث فيما 

ال يتناسب مع مرحلته العمرية وتكسبه 
صفات مزعجة لآلخرين ويجعله يتعامل 
مع أقران���ه على أنهم أق���ل علما وفهما 

وشأنا بينهم فيصاب بالغرور. 
ودع���ا بكي���ر، االهل إل���ى ض���رورة ابعاد 
األطفال عن جلس���ات الكب���ار التي يتم 
فيها مناقش���ة المش���اكل الزوجية ألن 
معلوماتهم بس���يطة وقد ينقلون األمور 
المنزل ويتس���ببون في مش���اكل  خارج 
أكبر، مشددًا على ضرورة أن يوضح األهل 
ألطفالهم س���بب منعهم من مجالس���ة 
الكب���ار واقناعهم بأنها أم���ور خاصة وال 
تهمهم ك���ي ال يصاب الطفل بالالمباالة 
ويعتاد على إقصاء نفس���ه عن جلسات 
الكبار ويتمنع عن مجالس���ة األس���رة في 

المستقبل. 
وأش���ار بكير، إل���ى أنه يج���ب أن يكون 
هناك جلس���ات عائلية مناسبة لألطفال 
لتعزيز الثقة بالنفس ومناقش���ة األمور 
الخاصة باألطفال ومساعدتهم في صقل 

ش���خصيتهم واطالعه���م عل���ى بعض 
المشكالت االجتماعية وكيفية التعامل 
معها ومس���اعدتهم في رس���م المالمح 
الش���خصية له���م، الفتًا إل���ى أنه يجب 
اس���تخدام كلمات بسيطة تناسب اعمار 
األطفال وتجنب استخدام رموز وإشارات 
واألحاديث الجانبية التي تش���عر الطفل 

أنه منبوذ في الجلسة. 
وأوض���ح بكي���ر، أن���ه ف���ي ظ���ل التطور 
التكنولوج���ي والعلمي وال���ذي أدى إلى 
ارتفاع مس���احة الحرية يجب على األهل 
متابعة اطفالهم ومالزمتهم، ولكن ضمن 
حدود تجعل الطفل يستفيد من خبرات 
االه���ل وثقافتهم وتس���اهم في صقل 
ش���خصيتهم، محذرًا من محاولة بعض 
االجتماعي  اإلقص���اء  ممارس���ة  األهالي 
ألطفالهم، األمر الذي سيؤدي إلى تدمير 
ش���خصياتهم و جعله���م منعزلين عن 
المجتمع وغي���ر قادرين على التعامل مع 

اآلخرين.

مجالسة الصغار للكبار.. 
ضــرر يفــوق النفــع !   

غزة/ خولة عليان:
ا�صطحب��ت اأم حممد يف زيارتها لإح��دى �صديقاتها، طفلتها 
بنت ال�صابع��ة للرتفيه عنها، والتي مل تف��ارق املقعد املجاور 
لأمها، لتندمج معهن يف احلديث وت�صاركهن ال�صحك والتعليق 
عل��ى موا�صيع ل تتنا�صب م��ع مرحلتها العمري��ة، دون انتباه 
الأم لأث��ار ذلك عل��ى طفلتها. وتتباي��ن اأراء كثري م��ن الآباء 
والأمه��ات ح��ول جمال�ص��ة ال�صغار للكب��ار، فف��ي الوقت الذي 
ي�صم��ح البع���س لأبنائ��ه بالبق��اء يف جل�صاته��م واعتب��ار ذلك 
و�صيل��ة لزي��ارة الوع��ي وت�صكي��ل �صخ�صياته��م، مين��ع اآخرون 
اأبناءه��م من خمالطة الكبار ملا تعك�صه من نتائج �صلبية عليهم 
وجتعلهم ين�صغلون يف اأمور تف��وق اأعمارهم، فيما يوؤكد اآخرون 
اأن الأمر يتعلق مبدى اإمكانية �صبط اجلل�صات ومعرفة احلدود 

الفا�صلة لها.

االستقالل/ وكاالت : 
شكل فصل الشتاء الذي يشهد هبوطًا كبيرًا في درجات 
الحرارة وتراجعًا في عدد س����اعات النهار واحدًا من أكبر 
المخاطر التي تواجه كبار الس����ن، بحس����ب العديد من 
الدراس����ات الطبية والعلمية التي تكشف ارتفاع أعداد 

الوفيات في أوساط الكهول خالل فصل الشتاء.
واس����تعرضت جريدة "مترو" البريطانية في تقرير لها 
جملة من مخاطر فصل الش����تاء الت����ي تهدد حياة كبار 
الس����ن بش����كل كامل والتي توصلت إليها العديد من 
الدراس����ات والبحوث التي أجريت، لتكش����ف الصحيفة 
أن بريطانيا تس����جل حالة وفاة واحدة كل س����بع دقائق 
خالل فصل الشتاء ألشخاص كان من الممكن إنقاذهم 

وتجنيبهم الموت.
كم����ا تلفت الصحيف����ة إلى أن فصل الش����تاء يمكن أن 

يتس����بب بجملة من األم����راض البدني����ة والعقلية لدى 
الكهول وكبار الس����ن، فيما ينصح مختص����ون ب�"إبقاء 
روتي����ن الحي����اة عادي����ًا لدى كبار الس����ن خ����الل فصل 
الش����تاء بما في ذلك الخروج من المنزل وزيارات األقارب 
واألصدقاء، وفي حالة الجو البارد التواصل مع اآلخرين من 
خالل الهاتف أو اإلنترنت"، وذلك لضمان تجنب الشعور 

بالوحدة والعزلة.
وحول المخاطر الصحية التي تواجه كبار الس����ن شتاء، 
فإن الدراس����ات تشير الى أن شعورهم بالبرد يكون أقل 
ممن هم في مقتبل الُعمر، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة 
لإلصابة بنزالت البرد واألمراض األخرى المرتبطة بدرجات 

الحرارة المنخفضة.
وكانت السلطات الصحية في #بريطانيا أصدرت تحذيرًا 
مؤخرًا بش����أن #اإلنفلونزا التي يمكن أن تسببها درجات 

الحرارة المنخفضة، حيث قالت إن "اإلنفلونزا" يمكن أن 
تؤدي إلى #الوفاة بالنس����بة لمن تتجاوز أعمارهم ال�65 

عامًا.
كما تلفت الدراس����ات الطبية إلى أن الش����تاء يمكن أن 
يتسبب بالجفاف لكبار السن، خاصة الذين يعانون من 

الخرف أو غيره من األمراض العقلية.
ومع هبوط درجات الحرارة فإن أغلب األشخاص ممن هم 
في أعمار متقدمة يجدون صعوبة في الخروج من المنزل 
والتنقل، وهو ما يعني النقص في التمارين الرياضية أو 
الحركة اليومية المطلوبة للجسم، وهو ما دفع الكثير من 
األطباء والدراس����ات إلى توصية الكبار باللجوء للتمارين 
المنزلي����ة خالل فصل الش����تاء لتجنب اآلثار الس����لبية 

الناتجة عن قلة الحركة ونقص التمارين الرياضية.
وتنصح منظمة )Age UK( المعنية برعاية كبار الس����ن 

بممارس����ة التماري����ن الرياضية المنزلي����ة خالل فصل 
الش����تاء، وتضيف: "البقاء نش����يطًا خالل فصل الشتاء 
ليس فقط أمرًا ضروريًا بالنس����بة للصح����ة العامة، وإنما 

يؤدي أيضا إلى توفير التدفئة الالزمة للجسم".
وتتابع المنظمة الخيرية البريطانية التي يس����تفيد من 
خدماتها اآلالف من كبار الس����ن: "عندم����ا تكون داخل 
المنزل حاول أال تظل جالسًا لمدة تزيد عن الساعة، وإنما 
تحرك وام����ِش داخل المنزل بين الحين واآلخر، وإذا كان 
المشي صعبًا فبإمكانك القيام بعدد من التمارين التي 

يمكن القيام بها على الكرسي".
يشار إلى أن كبار الس����ن يعتبرون أكثر تأثرًا باألمراض 
العضوية، إضافة إلى أنهم أكثر حساسية من الناحية 
النفسية تجاه الوحدة والُعزلة والشعور بغياب األقارب 

واألصدقاء.

الشتــاء أكبــر خطــر يواجــه كبــار الســن
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قال األمين 

إن اإلس����ام يجم����ع ويمثل الجميع حتى النص����ارى )العرب( 
الذي����ن هم أحرار ف����ي اختيار عقيدتهم لي����س أمامهم من 
طريق لتحرير فلسطين إال طريق اإلسام الذي عاشوا في ظله 
لمئات األعوام في عزة وكرامة. ولم يعرفوا الذل مثلنا إال حين 
سقط اإلسام. نحن قبل أن نطرح أنفسنا بديا عن أحد نطرح 
اإلس����ام قائدا ورائدا لمسيرتنا ومن يخالف ذلك فقد خالف 

إجماع األمة وهو الذي يكرس التفرقة ويكرس الهزيمة.
 »إسرائيل« أحجمت عن الدخول في الخليج بطلب من أمريكا 
حتى تغطي دور وكائها ألن في حالة دخول »إسرائيل« على 
الخط لن يبقى للنظام العربي المتحالف مع أمريكا أي مبرر ولو 
كان واهي����ا، لينفي أن المعركة هي معركة صليبية يهودية 
ضد المس����لمين فهم ال يريدون إلسرائيل أن  تتدخل حتى 
ال تبدو المعركة بين الغرب من ناحية والعرب والمس����لمين 
من ناحية، ب����ل يريدون أن نتصوره تدخ����ا أمريكيًا لحماية 
الضعيف والدخول اإلس����رائيلي يفسد أوراق اللعبة جميعا. 
بالنسبة لحركة الجهاد اإلسامي فالوحدة اإلسامية هم من 
الهموم الكبيرة ألنها واجب ش����رعي وألنه����ا طريق انتظارنا 
وقد حاولنا على مدى س����نوات تواجدنا منذ مطلع الثمانينات 
أن نلتقي م����ع كافة القوى اإلس����امية أن نحاورها وندعوها 
للتعاون والتنس����يق والوح����دة, صحيح أن المح����اوالت تبوء 
كثيرا باإلخفاق ولكن هذا لن يثنينا أبدا عن دعوة المسلمين 
والحركات اإلسامية إلى اللقاء والتعاون ونستطيع أن نجزم 
إنا لم نكن في يوم من األيام في فشل أي لقاء من أجل الوحدة 
مستعدين لاتفاق مع أي طرف إسامي في فلسطين بدون 

شروط وعلى برنامج نطلب أن يكون الجهاد في جوهره.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

االستقال/ وكاالت :
ينوي القضاء الصيني طرح برج مؤلف من 39 
طابًقا في مزاد على اإلنترنت بسعر أولي قدره 

84 مليون دوالر تقريًبا.
وتقع هذه البناية، التي تبلغ مس���احتها 76 
ألف مت���ر مربع وطولها 156 متًرا، في مدينة 

تاي يوان في مقاطعة شانشي الشمالية.
وقد أطلقت ورش���ة بنائها س���نة 2006 لكن 
عّلق العمل فيها س���نة 2010 بسبب نقص 
األموال، بعد إنجاز القسم األكبر من األعمال. 
وكان م���ن المفترض أن يفت���ح فيها فندق، 
بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 

عن المحكمة العليا في شانشي.
وس���تطرح هذه الهيئة القضائية هذا البرج 
في مزاد من المرتقب تنظيمه في الثاني من 
يناير على موق���ع »تاوباو« اإللكتروني، التابع 

للعماق »علي بابا«.
ونش���رت المحكمة صورا عن هذا البرج الذي 
يكثر الغبار في طوابقه، حيث تتكدس مواد 

البناء.
وفي مسعى إلى زيادة شفافية عمليات بيع 
األماك التي يحجزها القضاء، فتحت أغلبية 
المحاك���م الصيني���ة حس���ابات على منصة 
المزادات القضائية »تاوباو«، وفق ما أوضحت 

وكالة أنباء الصين الجديدة.
وتط���رح عل���ى ه���ذه المنص���ة الممتلكات 
المحجوزة على أنواعها، من مبان وس���يارات 

ومجوهرات وهواتف خلوية.

برج من 39 
طابًقًا للبيع في 

مزاد علني 

 »زمان القدس«.. فيلم تركي يجسد 
تاريخ المدينة المحتلة

القاهرة/ االستقال :
حفظ محمد عبد المقصود محمد، البالغ من العمر 62 عامًا، القرآن 
في أحد الكتاتيب بمدينته منفلوط التابعة لمحافظة أس���يوط 
بصعيد مصر، وكان ش���يخ الكتاب يطلب منهم كتابة ما حفظوه 
من آيات على لوح أمامهم، وبنفس درجة ورسم وشكل اآلية في 
المصحف، فاستهوته الطريقة وأعجب بها، وقرر أن يكتب آيات 

القرآن كاملة بعد أن انتهى من حفظه.
ويقول عب���د المقصود إن���ه كان يعمل صراف���ًا بمجلس مدينة 
منفلوط، وقبل أن يحال للتقاعد بشهور قليلة، قرر أن يحقق حلم 
حياته بكتابة القرآن الكريم، خاص���ة أنه كان يداوم على تاوته 

يوميًا لعدم نسيان ما حفظه، وخال عامين ونصف العام انتهى 
من تحقيق أغلى أحامه في الحياة.

ويضيف أنه كان يبدأ في كتابة القرآن كل يوم بعد صاة العشاء 
ولمدة ساعة أو ساعة ونصف، مستخدمًا األقام العادية والخامات 
البس���يطة التي تتواجد بوفرة في السوق المصري، وكان يكتب 
صفحتي���ن أو ثاث صفحات وعندما يش���عر باإلرهاق، يطوي ما 
كتبه في المجلد، مؤكدًا أنه استخدم مسطرة لتصميم الهوامش 
بقل���م أخضر اللون، ووضع أرقام اآليات باللون األس���ود في مجلد 
ورق ونقل التشكيل من المصحف العثماني، وجمع ما كتبه في 

3 مجلدات كاملة.

رام الله / االستقال :
أظه����رت إحصائي����ة رس����مية، متعلق����ة بم����دى توف����ر أدوات 
التكنولوجي����ا واالتصاالت في فلس����طين، أن 63% من األس����ر 

الفلسطينية، يتوفر لديها جهاز حاسوب في المنزل.
وبين����ت اإلحصائية، أن 48% من األس����ر في فلس����طين يتوفر 
لديها خدمة االنترنت في البيت، بواقع 51% في الضفة الغربية، 

و33.5% في قطاع غزة خال العام 2014.
وأشار تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن 97% من 
العائات الفلسطينية يتوفر لديها هاتف نقال واحد على األقل.

وكش����فت بيانات رس����مية صادرة عن وزارة االتصاالت في عام 
2013، أن ع����دد خطوط الهاتف الثابت في فلس����طين، بلغ 402 
ألف خط، وعدد مش����تركي الهاتف النقال 3.3 مليون مشترك 
فيما وصل عدد مش����تركي االتصال السريع باإلنترنت إلى أكثر 
من 204 آالف مشترك، وقدر عدد الحواسيب في فلسطين 2013 

بحوالي نصف مليون حاسوب.
أما في الوقت الحالي وبحسب رصد لاقتصادي، فإن عدد خطوط 
الهاتف النقال الفلس����طينية )جوال والوطنية(، يبلغ قرابة 3.8 

مايين شريحة.

مسن مصري يكتب القرآن كاماًل بخط يده

33.5%  من األسر الغزية
 تمتلك خدمة االنترنت في المنازل

االستقال / وكاالت: 
فوجئت س���يدة أمريكية بأنها تدين لش���ركة 
الكهرباء بمبل���غ 284 ملي���ار دوالر، المبلغ الذي 

يفوق ديون بعض الدول في العالم.
وبحس���ب صحيف���ة »ديل���ي ميل«، ف���أن ماري 
هورومانس���كي )58 عاما(، والت���ي تعيش في 
والية بنسلفانيا األمريكية، دخلت إلى حسابها 
اإللكتروني لرؤية قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة 
بمنزلها، ليتبين أنها مدينة بمليارات الدوالرات، 
وأن عليها تس���ديد مبلغ 284 مليار دوالر خال 

شهر ديسمبر/كانون األول الحالي.
وقالت ماري إنها ظنت في البداية أن أضواء عيد 
المياد الت���ي أش���علوها هي الس���بب، ولكنها 
سرعان ما كتبت إلى ابنها حول األمر، ليقوم على 

الفور بإجراء اتصال بالشركة.
وتبين الحق���ا، أن الفاتورة وصلته���ا عن طريق 
الخطأ وقيمتها الحقيقية تص���ل إلى 286.46 

دوالر فقط.
وق���ال المتحدث باس���م ش���ركة الكهرباء إنه ال 

يعرف كيف حدث هذا الخطأ.

فاتورة كهرباء بـ284 مليار$

االستقال/ وكاالت 
شهدت مدينة إسطنبول التركية الليلة قبل الماضية 
إط���اق العرض األول للفيلم المس���رحي الدرامي "زمن 
القدس" الذي يجس���د واق���ع المدينة المقدس���ة في 

العصور اإلسامية المختلفة.
وحض���ر افتت���اح الفيلم -ال���ذي نظمه مكتب رئاس���ة 
الجمهوري���ة ووزارة الثقافة والس���ياحة، نائب رئيس 
ال���وزراء ه���اكان جاوي���ش أوغلو ومس���ؤولو ع���دد من 
المؤسس���ات والمنظمات واألوقاف المهتمة بش���ؤون 

القدس.
ويمزج الفيلم -الذي ي���ؤدي األدوار فيه 130 ممثًا من 
نحو مئتي مشارك-في عملية اإلنتاج بين ألوان متعددة 
من الفنون الدرامية التي تتجلى في الحوار المس���رحي 
والمؤثرات الصوتية وتقنيات التصوير ثاثية األبعاد 

والخرائط اإللكترونية وخرائط الفيديو.
ويصحب الفيل���م -الذي كتب نصوصه الروائي التركي 

أوزغا ديليك-المش���اهد في جولة داخل أسوار المسجد 
األقص���ى المبارك التي تتداخل فيها الصور الحقيقية 
للقباب والمصاطب واألسوار مع الرسوم ثاثية األبعاد 

للمآذن والسبل والتكايا واألبواب الثمانية.
ووفق���ا للقائمين على الفيلم، فقد اس���تغرقت عملية 
إنتاجه عاًما كامًا ش���ملت جمع المعلومات وتحقيقها، 
وبناء الس���يناريو الس���ردي، إضافة إلى ش���هرين من 
التدريب ليتمك���ن الممثلون من تقديم صورة القدس 

في المراحل المختلفة التي عاشتها.
وبحسب "الجزيرة نت"، فإن الفيلم -وهو من إخراج مراد 
سليم كوجات ونجاة بيرقيك-يهدف إلى إظهار المكانة 

الروحية للقدس لدى المسلمين.
فعلى وقع تاوة مجودة لمطلع س���ورة اإلس���راء، تقدم 
مش���اهد الفيلم األولى إيحاءات عن إسراء النبي محمد 
عليه الصاة والسام للمدينة وإمامته لألنبياء فيها قبل 

معراجه إلى السماء.


