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 إصابة طفل في رأسه برصاص 
االحتالل بطوباس

طوباس/ االستقالل 
أصيب طفل فلسطيني يبلغ من العمر ثالثة 
أعوام مس���اء أمس األربع���اء، أثناء تدريبات 
لقوات االحتالل بمحافظة طوباس ش���مال 

الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الصحة في بيان وصل »االستقالل« 

نسخة عنه، أن الطفل أصيب برصاص »حي« في 
الرأس، وقد أبلغ ذووه الطواقم الطبية أنه أصيب 

أثناء تدريبات لجيش االحتالل بالمنطقة.
وأفادت وزارة الصحة بأنه جرى نقل الطفل بعدما 
ُأدخل مستش���فى طوباس التركي الحكومي إلى 

مستشفى رفيديا، ووضعه الصحي »مستقر«.
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عملية نابلس.. 
نيران تشعل 

انتفاضة القدس 

»المصالحة«: 
سيناريو الفشل 

يعـود 

الجئـو غـزة.. 
»مستكثرين علينا 

الكابـونـة«

اقتصـاد غزة 
يحتضـر

عملية نابلس 
تخترق منظومة 

األمن اإلسرائيلية 
وتبرز مركزية 
 المستوطنات

 في الصراع

ال�سفة املحتلة - غزة/ قا�سم الأغا:
اأم�سى كيان الحتالل الإ�سرائيلي 

اأم�س الأول، على عملية اإطالق نار 
بطولية، راأت فيها ف�سائل املقاومة 

الفل�سطينية دلياًل على حيوية 
املقاومة يف مواجهة اإرهاب قوات 
الحتالل وم�ستوطنيه باأ�سكاله 

املختلفة، داعيًة لال�ستمرار يف 
تنفيذ املزيد من العمليات الفدائية. 

وو�سفت الف�سائل عملية نابل�س بـ 
»النوعية« من حيث 
0التوقيت والدللة  0

  اجلهاد تعتربها دليل 
حيوية املقاومة 

اتهامات متبادلة بني 
»حما�س وفتح« 

 بعد التهديد بوقف 
دعم »الأونروا«

 الياأ�س ي�سيطر 
على املواطنني
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حتليل



رأي

انطلقت رصاص����ات العز والفخ����ر واإلباء من نابل����س جبل النار, 
لتعلن ان المقاومة الفلس����طينية باقية ما بقي االحتالل, ماضية 
ما اس����توطن االحتالل أرضنا, مس����تمرة ما دام الدم الفلسطيني 
مس����تباحًا, جاءت  عملي����ة نابلس البطولية لتخل����ط األوراق لدى 
االحتالل الصهيوني, وتثب����ت ان كل رهاناته وإجراءاته األمنية 
وحص����اره للم����دن ومالحقت����ه للمجاهدين, وتنس����يقه أمنيا مع 
الس����لطة, واستخدامه لسياسة القبضة الحديدية, وإقراره مؤخرا 
بالقراءة التمهيدية لقانون إعدام الفلس����طينيين الذين يقتلون 
صهاينة, كلها انهارت وتهاوت أمام رصاصة ثائر فلس����طيني 
اش����تبك مع مس����توطنين من مس����افة صفر فقتل احدهما وهو  
الحاخام رزيئيل شيبح )35 عاما( وهو من أوائل الشخصيات التي 
عملت على تأس����يس ما يس����مى ببؤرة »جفعات جلعاد« وأصيب 
مس����توطن أخر بجراح حرجة, مما جع����ل رئيس حكومة االحتالل 
بنيامي����ن نتنياهو يقول اثر انس����حاب المجاهدي����ن المنفذين 
للعملية بس����الم »إن قوات الجيش ستفعل كل ما باستطاعتها 
العتقال منفذ عملية إطالق النار قرب نابلس، وتقديمه للمحكمة«, 
في محاول����ة منه المتصاص الغضب اإلس����رائيلي العام من أداء 
الحكوم����ة الصهيوني����ة والفش����ل المتالحق لوق����ف العمليات 

الفدائية في الضفة واألراضي الفلسطينية.
أب���رز ردود األفع���ال جاءت من وزي���ر الحرب الصهيون���ي »أفيغدور 
ليبرمان«، ال���ذي قال في تغريده له عبر موق���ع التواصل االجتماعي 
»تويت���ر«، لقد أوعزت لقوات الجيش بأن تضرب بيد من حديد, وكأن 
الجيش النازي الصهيوني يستخدم يدا ناعمة ضد الفلسطينيين. 
وال يض���رب بيد م���ن حديد رغ���م ان لديه أوامر علي���ا بالقتل لمجرد 
الش���بهة, ويده مطلقة تماما الس���تهداف الفلس���طينيين, وقتل 
الفلس���طيني أس���هل ما يمكن ان يمارس���ه الجندي الصهيوني أو 
المس���توطن وربما يجازى عليه بترقية رتبته, وتحفيزه وتكريمه من 
قادته المجرمين, ولم يتوقف الهذيان الصهيوني عند هذا الحد, بل 
خرج علينا مجرم وإرهابي آخر وهو ما يسمى بوزير الزراعة الصهيوني 
»اوري ارئي���ل« ليقول إن عل���ى الحكومة اإليف���اء بتعهداتها اليوم 
وتوفير األمن الحقيقي لسكان مستوطنات الضفة، مشيرا إلى انه في 
كل يوم يثبت أهمية تعزيز األمن, مضيفا »إسرائيل يجب أن تتخذ 
خطوات رادعة ضد المنفذين للعملية وعائالتهم وطردهم من هذه 
المناطق لخلق أداة رادعة لمنع تكرار مثل هذه العمليات«, وهل أبقت 
حكومتك النازية أي وسيلة لوقف العمليات الفدائية أيها اإلرهابي 
المعتوه, لقد جربت كل الطرق والوسائل القمعية, لكنها فشلت أمام 
إرادة الفلس���طينيين, وهل تعتقد انك تكسر إرادة شعبنا بتجبرك 
على عوائلهم؟ كال إنها وس���يلة ت���دل على ضعفكم وعجزكم وعدم 
قدرتكم على مواجهة الفدائيين اإلبطال ووقف عملياتهم البطولية .  
لقد بدأت نابلس باك���ورة العمليات الفدائية, ول���ن تكون هذه آخر 
العمليات كما عودتنا مقاومتنا الباس���لة, فالقادم أعظم إن شاء الله, 
وأهلنا وش���عبنا في الضف���ة والقدس المحتلة قادرون على تس���لم 
المب���ادرة وتنفيذ سلس���لة من العملي���ات الفدائية ض���د االحتالل 
الصهيوني, وخاصة ونحن نعيش هذه األيام ذكرى استشهاد القائد 
الكبير يحيى عياش ابن قرية رامات والذي أرعب الصهاينة بعملياته 
البطولي���ة, وذكرى محمود طوالبة ابن مخيم جنين صاحب أس���طورة 
المواجه���ة وحده لجيش بأكمله, الضفة التي قادت كبرى العمليات 
االستشهادية والبطولية قادرة على إيالم االحتالل, واختراق نظريته 
األمنية, وإش���عال األرض نارا تحت إقدام بني صهيون, والمس���ألة 
تحتاج إلى خطوات من الس���لطة الفلس���طينية, كوقف التنس���يق 
األمني, والتحلل من قيود التس���وية, وإطالق سراح المجاهدين في 
سجونها, والسماح للشارع الفلسطيني بالتعبير عن إرادته, وحماية 
المقاومين من عمليات المالحقة لهم من جيش االحتالل داخل المدن 
والمخيمات الخاضعة للسلطة الفلس���طينية, خاصة بعد ان أيقنت 
السلطة خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية, وفشل ما 
تسمى بمسيرة التسوية, والسيطرة على القدس وضم المستوطنات 
للكيان الصهيوني, والتهويد والتهجير واستشراء العنصرية وسن 
القوانين الجائرة التي تنتقص من حقوق الفلس���طينيين, وسيادة 

قانون الغاب الذي ال يحترم فيه القوي الضعيف. 
هنيئا لنابلس جبل النار هذا العرس الجهادي الكبير, هنيئا لها وهى 
محاصرة بالدبابات والجيبات العس���كرية ومئات الجنود المدججين 
بش���تى أنواع الس���الح, هنيئا لها وهى تفتش ش���برا شبرا بحثا عن 
أبطالها الميامين, هنيئا لها وهى تس���طر ملحم���ة بطولية جديدة 
لتثبت أنها مفجرة الثورات, وباعثة الثارات للرد على جرائم المحتلين 
القتلة, هنيئا لها وهى تصفع من جديد وجه بني صهيون وتلقنهم 
الدرس تلو الدرس في معنى التضحية والفداء, ستبقى نابلس دائما 
جبل النار المش���تعل في وجه اليهود, وس���تبقى شوكة في خاصرة 
االحتالل كم���ا الخليل والقدس وقلقيلية وجني���ن وطولكرم وغيرها 
فنابلس بدأت باكورة العمليات البطولية وبقية المدن الفلس���طينية 

تسلمت الراية لتستأنف المسير, وإن غدا لناظره قريب. 

تسلمت الراية 
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في جغرافية الضفة المحتلة المعقدة فان تنفيذ هجوم مسلح 
على ش���اكلة عملي���ة نابلس اول من امس يع���د نجاحا واختراقا 
امني���ا مهما للمقاومة في ان تضرب وتهرب وتتأكد من تحقيق 
الهدف بقتل مستوطن، والجغرافية الصعبة تنبع من االخطبوط 
االس���تيطاني المنتش���ر على امتداد الطرق وبين المدن والقرى 
البلدات الفلسطينية واالنتشار الواسع لجيش االحتالل في ظل 
حالة االستنفار التي اعلنها منذ قرار االعتراف االمريكي بالقدس 
عاصمة لالحتالل في الس���ادس من الش���هر الماضي ومن جهة 
ثانية فان نجاح المنفذ او المنفذين في االنس���حاب من المكان 
خالل دقائق معدودة قبل قدوم أي قوة اس���رائيلية الى المكان 
يع���د ميزة اخرى للعملية ويؤكد على مهنية وقدرات من نفذها 
واالخت���راق الواضح لمنظوم���ة االمن االس���رائيلية التي تحمي 

المستوطنات.
يمك���ن اعتبار عملية نابلس مرحلة اخ���رى في انتفاضة القدس 
المتجددة بعد الحراك الش���عبي الواس���ع وخروج الفلسطينيين 
الى الشوارع ونقاط التماس للتعبير عن غضبهم ورفضهم للقرار 
االمريكي للتأكيد على انه لن يمر كما كل المخططات السياسية 
التي تس���تهدف تصفية القضية وتهميشها واتخاذها جسرا 
للتطبي���ع واالنفتاح على الكي���ان االس���رائيلي، وبذلك فان كل 
ادوات العمل المقاوم الفلسطيني حاضرة ويمكن ان تفعل في 
وقتها والعملية ال تلغي االشكال االخرى في التصدي لالحتالل  

على الصعيد السياس���ي والحراك الشعبي وكل ذلك يؤكد على 
حيوية الشعب الفلسطيني وادراكه لطبيعة الصراع مع االحتالل 

ومنعطفاته المختلفة.
النجاح االمني لعملية نابلس واضح في التنفيذ واختيار المكان 
واالنس���حاب من المكان قرب إحدى البؤر االستيطانية الخطيرة 
على  أن  طريق رقم س���تين حيث عش���رات المستوطنات والبؤر 
وهذا يدلل على المش���روع االس���تيطاني ال يمك���ن ان يوفر امنا 
لدولة الكيان والمستوطنين انفسهم واذا كانت عقيدة المشروع 
الصهيوني تعتبر ان  المس���توطنات منطقة متقدمة في حفظ 
ام���ن الكيان االس���رائيلي ف���ان عملية نابلس تثب���ت مجددا ان 
المس���توطنات هي احد اهم العوامل المركزي���ة في الصراع وال 
يمك���ن ان تكون نهاي���ة له ببقاء هذه المس���توطنات كما يروج 
المسئولون اإلس���رائيليون ، فوقود المواجهة هو المستوطنات 
التي تأكل االرض الفلسطينية وتحاصر الديمغرافيا الفلسطينية 
وتحاول ان تفرض عليها تهجيرا طوعيا واي مخططات سياسية 
اس���رائيلية امريكية تحاول ان تبقي هذه المس���توطنات تحت 
عن���وان انهاء الصراع تؤك���د عملية نابلس ان ال مس���تقبل لها 

ومصيرها الفشل.
قبل ما يقارب الس���تة اش���هر  وبالتحديد في 21-7-2017 نفذ 
البطل عمر العبد عملية بطولية في مستوطنة "حلميش" قرب رام 
الله وقتل ثالثة مستوطنين بعملية فردية بادر اليها على خلفية 

المس االس���رائيلي بالمس���جد االقصى ومحاول���ة تقييد دخول 
المس���لمين ونصب البوابات االلكترونية ما يشير بوضوح الى ان 
كيان االحتالل بافعاله وممارساته هو الذي يفجر براكين الغضب 
تماما كم���ا قرار االعتراف االمريكي ومحاولة حس���م مس���تقبل 
القدس باالستيطان وقانون القدس الموحدة وغيره ، فيما عملية 
نابلس تعد ارتقاء في العمل المقاوم من جهة استخدام السالح 
الناري واختيار الهدف واالنسحاب من المكان، وتلكما العمليتان 
تؤكدان ان الشعب الفلسطيني لن يستكين وال يمكن ان يقبل 
االمر الواقع ال���ذي تفرضه دولة االحتالل وس���يواصل التصدي 
لعرب���دة المس���توطنين واعتداءاتهم اليومي���ة بحماية جيش 
االحتالل ودعمه. رسالة عملية نابلس مساء اول من امس واضحة 
تماما لكل االطراف التي تحاول تقزيم القضية والصراع والتركيز 
على كل س���احات اخرى وهمية والتأكيد على ان الفعل واالبتزاز 
السياس���ي الذي تحاول دولة االحتالل والواليات المتحدة فرضه 
ل���ن يمر بهدوء او صمت حتى لو س���اد صمت في بعض اطراف 
النظام العربي، وكل ذلك يتطلب عل���ى ابواب المرحلة الجديدة 
الت���ي خلقها ق���رار االعت���راف االمريكي المس���ارعة الى تتويج 
حقيقي للوحدة الوطنية في الميدان وسياس���يا بانهاء حقيقي 
لالنقس���ام والجدال الدائر حول المصالحة فكل ذلك يعتبر رافد 
قوة و، غطاء معنويًا للمقاومة والتمسك بالحقوق وافشال الخطط 

السياسية  لتصفيتها.

 االختراق والتوقيت والرسائل

عملية نابلس تخترق منظومة األمن اإلسرائيلية 
وتبــرز مركزيــة المستوطنــات فــي الصــراع

التحليل ال�سيا�سي/عامر خليل:
عملي��ة نابل�س البطولية ج��اءت يف توقيت مهم وح�سا�س على 
ال�سعي��د ال�سيا�س��ي لتعط��ى ا�س��ارة وا�سحة ان خي��ار املقاومة 
حا�س��ر بق��وة يف كل املنعطف��ات والتح��والت الت��ي تع�س��ف 
باملنطق��ة والع��امل فمهما مار���س االحتالل من قت��ل واعتقال 
وتنكي��ل فلن يفت ذلك يف ع�سد ال�سع��ب الفل�سطيني وا�سراره 
عل��ى التم�سك بحقوق��ه  وانتزاعه��ا فبعد ما يزي��د على مائة 

ع��ام من ال�س��راع م��ع احلرك��ة ال�سهيوني��ة و�سبع��ن عاما من 
بداية احتالل فل�سطن التاريخية فاإن روح املقاومة والت�سدي 
للمحتل��ن ال ت��زال ت�سك��ن روح ال�سع��ب الفل�سطين��ي باأ�سكالها 
املتع��ددة. واذا كان��ت املراهنة اال�سرائيلية عل��ى الزمن يف ان 
يتع��ب ال�سعب الفل�سطيني وي�ست�سل��م  فاإن عملية نابل�س تثبت 
العك���س متاما فالتم�سك باحلقوق والثوابت عنوانها وا�ستمرار 

الت�سدي ومواجهة االحتالل هي عنوان املرحلة .

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعا الوزير اإلس���رائيلي المتطرف، نفتالي بينيت، امس األربعاء، إلى الرد الفوري 
على العملية التي وقعت الليلة الماضي���ة قرب بؤرة جفعات جلعاد قرب نابلس 

وأدت لمقتل حاخام.
وقال بينيت، وهو زعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف أن الرد الحقيقي والمؤلم 
هو بناء مزيد من الوحدات في المس���توطنات بالضفة، والعمل على شرعنة البؤر 

االستيطانية وخاصًة بؤرة جفعات جلعاد التي شهدت الهجوم.
واعتب���ر بينيت أن ال���رد على الهج���وم ال يقتصر فقط عل���ى اعتقال 
المنفذين بل يجب أن يمتد لترتيب البؤر االس���تيطانية وبناء المزيد 

من المستوطنات.
وح���رض بينيت ضد الرئيس محمود عباس، وقال: "إن اإلرهابيين عرفوا ما يدفعه 

أبو مازن للقتلة، فذهبوا الغتيال الحاخام"، حسب زعمه.

وزير »إسرائيلي« يدعو للرد على عملية

 نابلــس بشرعنــة بــؤر استيطانيــة
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وُيع���د الحاخام القتيل م���ن أبرز قادة عصابات المس���توطنين 
ال���ذي لطالم���ا دع���ا لقتل الع���رب، ومن أب���رز مؤسس���ي البؤرة 
االستيطانية "جفعات جلعاد" التي قتل بجوارها، كما شارك في 
تشكيل جماعات ما تسمى "تدفيع الثمن" اإلرهابية، المدعومة 
من حكومة االحتالل، والتي تعمل على مهاجمة منازل وممتلكات 

الفلسطينيين وحرق أراضيهم الزراعية وأشجار الزيتون.
وبحس���ب تحقيقات أجهزة أمن االحت���الل، فإن منّفذي العملية 
أطلقوا )22( عياًرا نارًيا من س���الح أوتوماتيكي في غضون )40( 
ثاني���ة تج���اه مركبة المس���توطن القتيل، كم���ا نقلت صحيفة 

يديعوت أحرنوت العبرية. 
وذكرت الصحيفة العبرية أن المنفذين استغلوا الظالم لتنفيذ 

العملية وانسحبوا من المكان بسيارة اتجاه قرى غرب المدينة.

حيوية املقاومة
وباركت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين العملية البطولية 
النوعية التي نفذه���ا مقاومون جنوب مدين���ة نابلس المحتلة 
مساء الثالثاء الماضي، وأدت لمقتل مستوطن، مشيرًة إلى أنها 
اس���تهدفت "اإلرهاب االستيطاني" الذي لم يتوقف عن عدوانه 
بحق أهلنا وأبناء شعبنا في نابلس وسائر القرى والمدن بالضفة 

المحتلة.
وفي تصريح صحفي مكتوب وصل "االس���تقالل"، أكدت الحركة 
أن "ه���ذه العملية البطولية س���تكون بإذن الل���ه فاتحة الطريق 
نحو تطوير االنتفاضة، وس���تعطي زخًما وقوة إضافية للغضب 
الش���عبي، الذي يتصاعد ف���ي مواجهة السياس���ات والقرارات 

العدوانية الصهيو – أمريكية".
وشّددت على أن "العملية دليل على حيوية المقاومة التي تمثل 
الش���عب الفلس���طيني، وتأكيد على أن هذا الشعب لن يتخلى 
عن نهج المقاومة، ولن يس���تكين تحت وقع الضغوطات وتتابع 

المؤامرات التي تستهدف قضيته وحقوقه".
في حين، قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد 
إن عملية نابلس أكدت أن كل محاوالت اقتالع المقاومة لم ُتفلح، 

وهي قادرة على تحديد الموعد واألسلوب المناسب للتنفيذ. 

رد طبيعي 
أما حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( فق���د أّكدت أن "عملية 
نابل���س البطولية تأتي في س���ياق الرد الطبيع���ي على جرائم 
االحتالل بحق ش���عبنا وأرضنا ومقدس���اتنا"، واصف���ة العملية 

ب�"الصفعة على وجه االحتالل والمتخاذلين".
وأض���اف عض���و المكت���ب السياس���ي للحرك���ة حس���ام بدران 
ل�"االس���تقالل" أن ه���ذه العملية رد على ق���رار "ترمب" )الرئيس 
األمريكي( بإعالن القدس عاصمة لدولة االحتالل الغاصب، فضاًل 
عن أنها تؤكد مجدًدا تمسك شعبنا الفلسطيني بحقوقه، بالرغم 

من تصاعد بطش االحتالل.
وتاب���ع: "رغم حالة القم���ع والتضييق األمن���ي واالعتقاالت التي 
انتهجها االحتالل؛ إاّل أن المقاومة س���تبقى عصية على الكسر، 

وستضرب االحتالل في كل وقت وفي أي بقعة من أرضنا".
وأّكد على أنه ال خي���ار لهذا االحتالل إذا أراد األمن إال الرحيل عن 
أرضنا وقدسنا، داعًيا المقاومين بالضفة المحتلة إلشغال العدو 
وإرباكه، وعدم إعطاء األمن لجنوده ومس���توطنيه الجاثمين على 

أرضنا، من خالل تنفيذ المزيد من العمليات البطولية النوعية.
وفيما توّجه بدران بالتحية لمنفذ العملية الذي وصفه ب� "البطل"؛ 
دعا إل���ى مواصلة الح���راك والضغط على االحت���الل في األرض 
الفلس���طينية المحتلة كاّفة، حتى يسقط قرار "ترمب"، ويندحر 

االحتالل .
إلى ذلك، اعتبرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري ل� "حماس" 
أن عملي���ة إطالق النار بنابلس هي ال���رد العملي األول بالنار، في 

إشارة إلى انتهاكات االحتالل المستمرة، والقرارات األخيرة بشأن 
القدس المحتلة.

وقالت الكتائب على لسان المتحدث باسمها "أبو عبيدة" إن هذا 
الرد جاء ليذك���ر االحتالل ومن وراءه بأن ما يخش���ونه قادم، وأن 

الضفة المحتلة ستبقى خنجًرا في خاصرتهم.

نوعية بامتياز
وفيما أش���ادت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين بالعملية 
البطولي���ة التي أدت إلى مقتل مغتص���ب صهيوني في مدينة 
نابلس؛ مؤكدة على أنها تش���ّكل الرد الحقيقي والطريق الثوري 
لكنس االس���تيطان، ومواجهة جرائم ومخططات االحتالل بحق 

شعبنا ومقدساته.
واعتبرت الش���عبية هذه العملي���ة "نوعية بامتي���از"، من حيث 
توقيتها ودالالتها وطريقة تنفيذها والرسائل الكبيرة الموجهة 
من خاللها؛ فقد جاءت لتؤكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل 
درب النض���ال المعب���د بالتضحيات على طري���ق دحر االحتالل، 

ورفض كل المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تحاك ضده. 

مواجهة االحتالل
الكاتب والمحلل السياس���ي حمزة أبو شنب، اعتبر أن العمليات 
الفدائي���ة كعملية نابلس هي األس���لوب األنج���ع واألقوى في 

مواجهة االحتالل وحكومته اليمينية المتطرفة.
وقال أبو ش���نب ل�"االستقالل" إن عملية ناُبلس التي استهدفت 
المستوطنين في بؤرة مغتصبة على أراضي الضفة الفلسطينية 
المحتلة تعتبر الوس���يلة األقوى في مواجه���ة إرهاب االحتالل 

وقطعان مستوطنيه.
وأش���ار إلى أن ه���ذا الفعل المق���اوم )عملية نابل���س( يجعلنا 
نستحضر تجربة المقاومة في انتفاضتي "الحجارة" و"األقصى"، 

وكم رفعتا تكلفة االحتالل، وأجبرتاه على التراجع والتنازل.
وأض���اف الكات���ب والمحلل السياس���ي "عند ق���راءة المعطيات 
الميداني���ة الغتص���اب األراضي خالل فترات التنس���يق األمني 
بين العدو اإلس���رائيلي والسلطة الفلسطينية، وتجربة المقاومة 
بينهم؛ يدّلل على أهمية عمليات المقاومة كعملية نابلس اليوم، 
فال خيار يعلو على خيار المقاومة بكافة أشكالها، أما التسوية مع 

المغتصبين فهي هراء".
وعقب تنفيذ العملية، دفعت قوات االحتالل بتعزيزات عسكرية 
إضافية إلى مدينة نابلس المحتلة، بعد إعالنها منطقة عسكرية 
مغلق���ة. وقال االحتالل في بيان له إن قواته س���تنفذ سلس���لة 
من الخط���وات واإلجراءات األمنية في مدين���ة نابلس؛ لمالحقة 
المنفذي���ن الذين لم تنجح قواته في اعتقالهم عقب تنفيذهم 
العملية. ووصل صباح األربعاء، إلى مكان تنفيذ العملية رئيس 
أركان قوات االحت���الل "غابي آيزنكوت"، ال���ذي تعّهد بمواصلة 

فرض الحصار واإلغالق في محيط مدينة نابلس.
واقتحمت ق���وات االحتالل أحي���اء وقرى جنوب وغ���رب نابلس 
المحتلة، وتنفذ فيها حم���الت دهم وتفتيش واعتقاالت طالت 
العشرات، كما صادرت تسجيالت لكاميرات المراقبة، في محاولة 

للوصول إلى المنفذين.
وبموازاة ذل���ك هاجم قطعان المس���توطنين قريت���ي "بورين" 
و"عصيرة القبلية" الفلس���طينيَتين جنوب نابلس، واعتدوا على 
منازلها، وحّطموا مركبات فلسطينية على مفترقات الطرق قرب 

"حوارة" و"زعترة" جنوًبا.
ومنذ االعتراف األميركي بش���أن مدني���ة القدس المحتلة يوم 6 
ديس���مبر/ كانون األول الماضي؛ تش���هد المدن الفلس���طينية 
بالضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة والداخل الفلس���طيني 
المحت���ل ع���ام 1948 انتفاض���ة وحال���ة م���ن الغض���ب العارم 

واالحتجاجات المنددة باالعتراف.

  الجهاد تعتبرها دليل حيوية المقاومة 

عملية نابلس.. نيران تشعل انتفاضة القدس 
ال�سفة املحتلة - غزة/ قا�سم االأغا:

اأم�سى كيان االحتالل االإ�سرائيلي اأم�س االأول، على 
عملية اإطالق نار بطولية، راأت فيها ف�سائل املقاومة 
الفل�سطينية دلياًل على حيوية املقاومة يف مواجهة 
باأ�سكال��ه  وم�ستوطني��ه  ق��وات االحت��الل  اإره��اب 
املختلف��ة، داعي��ًة لال�ستم��رار يف تنفي��ذ املزيد من 

العملي��ات الفدائي��ة. وو�سف��ت الف�سائ��ل عملي��ة 
نابل���س ب� »النوعية« م��ن حيث التوقي��ت والداللة 
وطريق��ة التنفي��ذ وما حملت��ه من ر�سائ��ل متعددة 
االأطراف، م�سددة على اأنها �ستكون فاحتة الطريق 
نح��و تطوير انتفا�سة القد���س واإك�سابها مزيًدا من 
الزخ��م والق��وة ملواجه��ة ال�سغوط��ات واملوؤام��رات 

الت��ي ت�ستهدف الق�سية الفل�سطيني��ة. وُقتل م�ساء 
الثالث��اء املا�سي، م�ستوطن حاخ��ام ُيدعى »رزيئيل 
�سيف��اخ« )35 عام��ًا(، بع��د اإ�سابته ب�س��كل بالغ يف 
عملي��ة اإطالق ن��ار على مركب��ة كان ي�ستقلها، قرب 
��ّرة« غ��رب مدين��ة نابل���س، يف ال�سف��ة  قري��ة »�سَ

الفل�سطينية املحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
توقع متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أن تكون جبهة قطاع غزة »األكثر 
س���خونة« في العام 2018، مقارنة مع الجبهات األخرى التي تشمل سوريا 

ولبنان والضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باس���م جيش االحتالل أفيخاي أدرعي إن الجيش سينهي 
خالل العام الجاري بناء الجدار، الذي س���يكون ف���وق األرض وتحتها حول 

القطاع، مشيًرا إلى بناء جزء كبير منه حتى اليوم.
وأشار أدرعي، في حوار مع وكالة األناضول التركية، إلى »توجيهات واضحة 

للجيش بإنهاء بناء وإقامة هذا العائق مهما كانت الظروف«.
وذكر أن »حماس أمام مفترق طرق، فإما أن تحكم وتس���اعد الس���كان أو أن 

تكون منظمة إرهابية تبني قوتها العسكرية«، على حد زعمه.
وتحدث عن جهود مدنية يبذلها الكيان اإلسرائيلي للحفاظ على االستقرار 
مع غ���زة في ظل األزمات اإلنس���انية الخانقة في القط���اع، مضيًفا »ولكن 
سياس���تنا أنه يجب الوصول إلى حالة من اله���دوء المطلق مع القطاع من 
جهة، واالس���تعداد لس���يناريوهات متنوعة في حال تده���ور األمور ومن 
ناحية أخرى«. أما عن جبهة الضفة الغربية، فقال أدرعي إن سياسة الجيش 
تكمن في »احتواء المواجهات«، لكنه أش���ار إلى أن »أبرز اإلشكاليات التي 

واجهت الجيش كانت الهجمات الفردية«.
واعتقد »أال أحد في الضف���ة لديه مصلحة بعودة األمور إلى ما كانت عليه 

قبل 10 سنوات«، في إشارة إلى انتفاضة األقصى.

وأش���ار لحمالت الجيش في الضفة »لجمع األسلحة وإغالق المخارط )ورش 
تصنيع معادن( واعتقال العديد من الفلس���طينيين«، مضيًفا أن »مؤشر 
نجاح هذه الجهود ارتفاع ثمن سالح كارلو )بندقية قديمة( ذاتي الصنع 5 

أضعاف عما كان عليه قبل سنة«.
ومع ذلك، أشار أدرعي إلى أن التصعيد محتمل على أي جبهة من الجبهات.

وقال: »الجيش إما أن يكون في حالة حرب أو استعداد للحرب«.
ا كبيًرا من  وفي جبهة س���وريا، قال إن الجيش اإلس���رائيلي يخصص جزًء
جهوده للجانب االس���تخباري، ويجمع الكثير من وأضاف » ونقول بوضوح 
إن إسرائيل لن تسمح بتواجد ايراني على حدودها، ولكن باعتقادنا هناك 

وقت طويل للحديث عن هذا الموضوع.«.

جيــش االحتــالل: جبهــة غــزة األكثــر سخونــة



2الخميس     ربيع الثاني         هـ   يناير         م 2 22    2 222 2 222

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / منى سليم سلمان سمور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)960246650( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / اش���رف ابراهيم احمد ابو سبيتة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402547921( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / رسمي حسن حسين القرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801234246( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة بني �سهيال ال�سرعية االبتدائية

الموضوع / مذكرة حضور
إلى / هديل راغب وصفي فارس من خانيونس وس���كان المانيا حاليا 
ومجهول محل االقامة فيها االن يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة 
يوم الثالثاء الموافق 2018/1/23م الس���اعة التاس���عة صباحا  وذلك 
للنظر في االس���تدعاء المقدم من زوجك فوزي بن سلمان بن سليمان 
أبو دقة من عبس���ان الكبيرة وس���كانها بخصوص طالقك منه وان لم 
تحضري في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي حال غيابك  
لذلك صار تبليغك حس���ب األصول وحرر في 23 من ربيع االخر لسنة 

1439 ه وفق 2018/1/10م

قا�سي بني �سهيال  ال�سرعي

طالب الثانوية العامة محمد السويركي، 
عبر عن اس���تيائه من ق���رار  الوزارة رفع 
رس���وم التوجيه���ي الى 120 ش���يكال، 
قائاًل: " مش عارفين من وين نالقيها من 
رسوم الدروس الخصوصية والمواصالت 
والمصروف اليومي وال الرس���وم الالزمة 
النهائي���ة،  باالمتحان���ات  لاللتح���اق 
جميعها تكالي���ف زائدة عن قدرتنا وال 

نستطيع تحملها". 
وأض���اف الس���ويركي ل�"االس���تقالل":" 
وال���دي يعم���ل بالبن���اء وبس���بب أزمة 
االقتصادية  االزم���ات  وتفاقم  الرواتب 
ف���ي القطاع في الفت���رة األخيرة، بات ال 
يس���تطيع توفير احتياجات���ي المالية 
ألخ���ذ دورس خصوصي���ة ف���ي مادتي 
والرياضي���ات، مما اضطرني  اإلنجليزي 
إلى االنسحاب منها وتوفير مصاريفها 
للقم���ة العيش حتى وان كان س���يؤثر 
على دراس���تي، واالن جاء رفع الرس���وم 

ليزيد معاناتنا". الفتًا إلى أنه بات يخجل 
أن يطل���ب م���ن والده تل���ك التكاليف 
وس���يضطر للعمل في أي شيء لتوفير 
رس���ومه المدرسية دون أن يشعر والده 

بالعجز.
التربي���ة   وزارة  الس���ويركي  وطال���ب 
والتعلي���م  بض���رورة النظ���ر لظ���روف 
الطلب���ة والوضع المال���ي الصعب الذي 
يعيشون تحت ظالله في الوقت الحالي، 
وتخفيض رسوم الدراس���ة لتكون في 

متناول الجميع كما كان في السابق. 

يزيد الطني بلة
أما الطالبة منار عابد فرأت في قرار وزارة 
التربية والتعليم رفع رسوم التوجيهي 
خط���رًا يته���دد مصي���ر العدي���د من 
الطلبة وه���ي واحد منهم بفعل الوضع 
االقتصادي الصع���ب الذي تعاني منه 

االسر الغزية في اآلونة األخيرة.

 وقال���ت الطالب���ة عابد ل�" االس���تقالل" 
: »حياتنا ف���ي غزة أصبح���ت عبارة عن 
كوابي���س ال تنته���ي وتثي���ر مخاوفنا 
باس���تمرار، لك���ن أكثره���ا رعب���ًا األزمة 
المالي���ة الت���ي ق���د تقف حائل���ة أمام 
دخول االمتحانات النهائية، وقرار وزارة 
التعليم برفع الرس���وم جاء ليزيد الطين 

بلة". 
عابد والت���ي يعمل والده���ا بائعًا على 
بس���طة مواد غذائية صغيرة، أضافت:" 
منذ بداي���ة العام الدراس���ي وأنا أجمع 
مصروف���ي اليومي كي أدفعه لرس���وم 
االمتحان���ات وبالكاد اس���تطعت تدبير 
70ش���يكال، لكن منذ أي���ام تفاجأت أن 
الرس���وم ارتفعت للضعف مما جعلني 
أشعر باليأس حول كيفه توفير ما تبقى 
من المبلغ ، الن دخل والدي ال يكفي لسد 
احتياجات اس���رتي المكونة من ثمانية 

أفراد باإلضافة الى أجار المنزل".

وتتابع  الطالبة عابد بغضب:" األصل في 
التعليم أن يك���ون مجانيًا أو على األقل 
تكون الرس���وم في متناول الجميع، وأن 
يكون هناك إعف���اءات للطلبة الذين ال 
يس���تطيعون دفع الرس���وم، أما الزيادة 
واالرتفاع الكبير في الرسوم فقرار خاطئ 
يهدد المسيرة التعليمية وُيحطم أحالم 
الطلبة"، ُمتمنية ان تتراجع وزارة التربية 

والتعليم عن قرارها قبل فوات االون. 

�سد العجز  
وبدوره، أكد ص���ادق الخضور المتحدث 
باس���م وزارة التربية والتعاليم، أن زيادة 
رس���وم التقدم المتحان الثانوية العامة 
" التوجيهي" إلى 120ش���يكال في قطاع 
غزة و 400ش���يكل في الضف���ة الغربية،  
مش���يرا الى ان هذه الرس���وم تعد أجورًا 
للمراقبين والمصححي���ن وغيرهم ممن 

يتولون عملية الفرز. 

وأض���اف خض���ور خالل حديث���ه إلذاعة 
الق���دس بغزة أم���س: " نحن ف���ي وزارة 
التربية والتعليم ال نتعامل مع الثانوية 
العام���ة على أنه���ا مش���روع ربحي لكن 
النش���اطات المترتب���ة عل���ى عقد هذه 
االمتحانات تتطلب مبال���غ مالية كبيرة، 
وان زيادة تكلفة أجور العاملين أدت الى 

رفع الرسوم على الطلبة". 
وأوضح أن الرس���وم الت���ي ُجمعت العام 
الماض���ي م���ن طلب���ة الثانوي���ة العامة 
ل���م ُتص���رف عل���ى العاملي���ن وجهات 
االختصاص، لذا تم رفع الرسوم هذا العام 

في محاولة لسد عجز العام الماضي. 
 وأك���د أن الرس���وم الدراس���ية لم تقف 
يومًا عائق���ًا بوجه تقدي���م االمتحانات 
وأن ال���وزارة  تتواصل مع جهات معينة 
لتغطية رسوم الطلبة غير القادرين على 
دفعها وتمكنهم من تقديم االمتحانات 

النهائية. 

غزة/ دعاء احلطاب:
ا�ستكى طلبة الثانوية العامة "اجناز" يف قطاع غزة من قرار 

وزارة الرتبية والتعليم رفع ر�سوم ت�سجيل "توجيهي" من 
70�سيكال اىل 120�سيكال، بالتزامن مع االأو�ساع االقت�سادية 

ال�سعبة التي يعي�سها اأهايل قطاع غزة يف االآونة االأخرية.  
ويكابد طلبة غزة مرارة كبرية يف ظل ا�ستمرار االأزمات 

االقت�سادية واملالية املتكررة التي تطال اأهايل القطاع باأكمله، 
بعد قيام ال�سلطة الفل�سطينية بخ�سم %30 من رواتب 

موظفيها يف قطاع غزة واإحالة اآالف املوظفني اىل التقاعد 
باالإ�سافة اىل احل�سار االإ�سرائيلي املفرو�س على القطاع منذ 
اأكرث من ع�سرة اأعوم، فجميعها األقت ظاللها على كافة �سرائح 

املجتمع الغزي وجعلت اأولياء االأمور غري قادرين على دفع 
الر�سوم الدرا�سية.

ارتفاع رسوم »التوجيهي« 
يثقل كاهل الطلبة وذويهم 

رام الله / االستقالل: 
أعلن مراقب الدولة األمريكي لويس دودارون، عن 
نيته فحص إمكانية وجود تحريض في المناهج 

الفلسطينية.
وجددت وزارة التربية والتعليم العالي استنكارها 
لمح���اوالت المس بقط���اع التعليم بش���كل عام 

والمناهج التعليمية بوجه خاص.
وق���ال وكي���ل وزارة التربية والتعلي���م د. بصري 

صال���ح إن اإلعالن األمريكي هو اس���تمرار للحملة 
اإلس���رائيلية الهادفة للنيل من النظام التربوي 

الذي يؤسس: إلنسان منتمي لوطنه.
وأش���ار إلى االنج���ازات بالتعلي���م التي حققتها 
فلس���طين على مس���توى العالم، كما أن المناهج 

الفلسطينية مشهود لها دوليا.
وش���ددت الوزارة على أن هذه الهجمة الشرسة 
تستهدف المس بالهوية الوطنية الفلسطينية 

وب���دور نظام التعليم ف���ي تعزيز هذه الهوية 
من خالل المناهج الوطنية، مستذكرة التقارير 
الدولي���ة المختلفة التي أك���دت أن التحريض 
هو س���مة من سمات االحتالل ونظامه التربوي، 
حيث أش���ارت العديد من الدراسات والتي قام 
بها خبراء دوليون وإسرائيليون إلى العديد من 
صور التحريض على الفلسطينيين والعرب في 

المناهج اإلسرائيلية.

أميركا تعلن نيتها فحص المنهاج

 الفلسطيني والتربية تستنكر

رام الله / االستقالل :
ذكرت مصادر صحفية  األربعاء، أن وزير الزراعة سفيان سلطان طلب من موظفي السلطة 

الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله ومازالوا على رأس عملهم بمغادرة مقر الوزارة.
وأوضح���ت المص���ادر، أن هناك 30 موظفًا م���ن الذين يتقاضون رواتبه���م من رام الله، 
استجابوا لمطالب الوزير بمغادرة الوزارة، حيث تتنوع درجاتهم الوظيفية وبينهم مدراء.

وكان الوزي���ر قد أوعز ل����40 موظفًا من ال���وزارة الذين يتقاضون رواتبه���م من رام الله 
واس���تنكفوا عن عملهم بالعودة للعمل األسبوع الماضي، إال أن نقابة الموظفين في غزة 

أعلنت رفضها للقرار، وقررت عدم استقبالهم والسماح لهم بالعودة إلى أماكن عملهم.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أقر جيش االحتالل  "اإلسرائيلي" مرس���وما يقضي بتغيير الزي التابع لوحدات الجيش 
كافة بع���د االختراقات الت���ي احدثتها المقاومة الفلس���طينية ف���ي صفوف الجيش 

بارتدائهم لنفس الزي في الحروب السابقة على قطاع غزة.
يذك���ر أن المقاومة الفلس���طينية تمكنت م���ن تنفيذ العديد م���ن العمليات الفدائية 
واالستشهادية الموجعة ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي .حين كان المهاجمون يرتدون 
زيا مش���ابها لزي جنود االحتالل، ومن أبرز تلك العمليات عملية بيت ليد االستشهادية 
في تسعينات القرن الماضي والتي نفذها االستشهاديان من حركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين صالح شاكر وأنور سكر، والتي أدت في حينه إلى مقتل 22 جنديا إسرائيليا 
وجرح نحو 80 آخرين، حيث تعتبر تلك العملية من أقوى العمليات التي نفذتها المقاومة 

الفلسطينية.

وزير الزراعة يطلب من 
موظفي وزارته بغزة 

مغادرة عملهم

جيش االحتالل يقر مرسومًا 
بتغيير الّزي لجنوده
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وق����ال الموقع اإلخب����اري إن ه����ذه الخطوة 
جاءت بعد إعالن الس����لطة الفلس����طينية 
وقف االتصاالت م����ع اإلدارة األمريكية، في 
أعقاب اعتراف "ترام����ب" بالقدس عاصمة 

ل�"إسرائيل".
وكان ترام����ب ق����د هدد األربع����اء الماضي، 
ف����ي تغريدتين على حس����ابه في "تويتر"، 
بتقليص الميزانية التي تقدمها الواليات 
المتح����دة للس����لطة الفلس����طينية، حيث 
تس����اءل ع����ن "س����بب اس����تمرار الواليات 
المتحدة في دعم السلطة الفلسطينية في 
ظل غياب أي عملية سياس����ية بينها وبين 
"إسرائيل" ورفض السلطة التفاوض مع تل 

أبيب". 

خوف وقلق
وعبر المواطن أبو محمد البحطيطي، المصاب 
بمرض الربو الصدري المزمن واألب ألس����رة 
مكونة من سته أفراد، عن مخاوفه من تنفيذ 
القرار األمريكي بش����أن قطع مس����اعداتها 
المقدمة  لوكالة الغ����وث لالجئين "أونروا"، 
كون تنفيذه يعني حرمانه من المساعدات 
الغذائية المقدمة كل ثالثة ش����هور والتي 

يعتمد عليها كليًا في سد رمق عائلته. 
حديث����ة  خ����الل  البحطيط����ي  وق����ال 
ل�"االس����تقالل":" أنا كمري����ض أعتمد على 
مس����اعدات  األونروا بش����كل رئيسي مثل  
أي الج����ئ، ألن وضع����ي الصحي ال يؤهلني 
للعم����ل، وال أعلم كيف س����يكون حالي اذا 
ُحرمت من تلك المس����اعدة أو تم تقليصها 

فهي بالكاد تكفينا لثالثة  أشهر".  
وأض����اف أن المس����اعدات والخدمات التي 
تقدمها األونروا ساهمت في تخفيف جزء 
كبير من األعباء التي أثقلت كاهل الالجئين 
في قط����اع غ����زة، خاصة في ظ����ل الحصار 
وسوء االوضاع االقتصادية وانتشار ظاهرة 
البطالة والفقر، معتبرًا ايقافها خطوة تدفع 
قطاعات واسعة من الالجئين والفقراء إلى 
التس����ول وارتكاب الجرائم من أجل توفير 

لقمة العيش.
واعتب����ر البحطيطي، أن أقس����ي ش����يء أن 
ُيحارب االنس����ان في رزقه ويعجز عن تلبية 
االحتياجات األساس����ية ألبنائه، متمنيًا  أن 
تبقي الوكالة ق����ادرة على تلبية احتياجات 
الالجئين، وأن تسعى لكسب دعم ومساندة 
الحقوقي����ة  والمؤسس����ات  العال����م  دول 

المس����اندة لشعب الفلس����طيني من أجل 
مواجهة التهديدات االمريكية. 

اأداة م�ساومة �سيا�سية
في حين، وصفت المواطنة ايمان أبو عصر 
التهديدات األمريكية بقطع المساعدات 
عن "أونروا"، بالظالمة والتعس���فية التي 
ته���دف لجع���ل الوكالة أداة مس���اومة 
سياس���ية بداًل من كونها أداة إنسانية، 
وذل���ك من خالل تش���ديد الخن���اق على 
المواطنين في القطاع وزيادة معاناتهم 

الى حين تحقيق أهدافهم السياسية. 
وأردف���ت أب���و عص���ر خ���الل حديثه���ا 
االونروا  مس���اعدات  أن  ل�"االس���تقالل":" 
بمثاب���ة إب���رة الحياة لنا في غ���زة، فنحن 
نعتمد عليها كليا في س���د جوع أبنائنا 
وتلبية احتياجاتهم، مضيفًة "في بداية 
عمل الوكالة لم يكن ينقص علينا شيء 
وأحيانا يكون عندنا فائض من االغذية، 
لكن في السنوات األخيرة أصبحنا نستلم 
المس���اعدات الغذائي���ة م���رة كل ثالثة 
أشهر، مما يضطرنا إلى شراء مواد غذائية 

أساسية في نهاية المدة". 

وتتاب���ع وعالمات القلق تعلوا مالمحها: " 
في حال تم تنفيذ التهديدات سيكون 
الجئو غزة أكب���ر المتضررين ليس فقط 
م���ن ناحية المس���اعدات الغذائية وإنما 
من ناحية الخدمات الصحية والتعليمية 
،وه���ذا ظلم كبي���ر لنا يضاع���ف الحالة 
المأساوية التي نعيشها ويقلب حياتنا 
رأس���ًا على عقب"، مش���ددة على ضرورة 
تقديم األونروا كل المس���اعدة لالجئين 
وال تخضع للتهدي���دات االمريكية ، ألن 
دعمها دولي وال يقتصر فقط على أمريكا 
وألنها مؤسسة إنسانية وجدت من أجل 
مس���اندة الالجئين حت���ى عودتهم إلى 

ديارهم التي هجروا منها.

تالعب مب�ساعر الالجئني
وم���ن جهتها أكدت المواطن���ة أم مالك 
اش���تيوي، أن التهدي���دات االمريكي���ة 
األخيرة  تحمل في طياتها خطورة بالغة، 
فبعدم���ا أعل���ن ترامب الق���دس عاصمة 
إلس���رائيل هدد بقطع المساعدات على 
كل من يصوت ضد القرار وعلى رأس���هم 
الش���عب الفلس���طيني نظرًا ألنه األكثر 

معارضة، وذل���ك ليوجه بوصلة االهتمام 
من قضية القدس األساسية إلى حصار 

زائد على غزة وقضية الالجئين. 
حديثه���ا  خ���الل  اش���تيوي،  وقال���ت 
ل�"االس���تقالل": "تقريب���ًا نص الش���عب 
الغ���زي عايش عل���ى كابون���ات الوكالة 
ثاب���ت لالجئين،  وبتمثل مص���در دخل 
فهي بتوفر الغذاء ألفراد العائلة ألشهر 
باإلضاف���ة الى إمكانية بي���ع  الفائض أو 
الغير مرغوب فيه لالس���تفادة من ثمنه 
بتوفير احتياجات أخرى كشراء المالبس 
لألطفال أو سد جزء من الديون المتراكمة، 
حيث تبلغ قيمة أقل كابونة 200شيكل"، 
مش���يرًة إلى أن قطع مس���اعدات االونروا 
أو تقليصها سيس���بب عجزًا واضحًا  في 

حياة الالجئين و سيثقلهم بأعباء أكبر. 
وأوضحت، أن ترامب يدرك جيدًا األوضاع 
االقتصادية والمعيش���ية الصعبة التي 
يعيشها أهالي القطاع، لكنه ُيصر على 
التالع���ب بمش���اعرهم ع���ن طريق قطع 
لقمة العي���ش ودفعه���م للبحث عنها 
بداًل م���ن البحث عن طرق لتحرير بالدهم 

ومقدساتهم. 

بعد التهديد بوقف دعم »األونروا«

الجئو غزة.. »مستكثرين علينا الكابونة«
مل تن�سد �سهية الإدارة الأمريكية عن اأكل حقوق ال�سعب الفل�سطيني، فبعد اإعالنها 

اأن القد�س عا�سمة لإ�سرائيل اجتهت لت�سيق اخلناق على الالجئني الفل�سطينيني من 
خالل تقلي�س املخ�س�سات املالية املقدمة لهم بوا�سطة وكالة الغوث وت�سغيل الالجئني 

» الونروا«، يف اإطار زيادة ال�سغوط الأمريكية على منظمة التحرير الفل�سطينية 
للقبول بعملية الت�سوية التي تخطط لها، والتي رف�ستها الأخرية.   ويف ظل الأو�ساع 

القت�سادية املاأ�ساوية، يعي�س لجئو غزة حالة من الغليان والقلق على م�ستقبلهم 
املعي�سي الذي بات جمهوًل متامًا، بعد تهديدات الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بوقف 

الدعم املايل املقدم لـ) الونروا(، والذي مي�سهم بالدرجة الوىل يف حال تنفيذه، 
خا�سة اأن الوليات املتحدة تعد اأكرث الدول الداعمة واملانحة لهم، مبعدل 380 

مليون دولر �سنويًا، اأي ما ي�ساوي نحو %35 من اإجمايل الدعم الدويل.  وكان موقع 
»اأك�سيو�س« الإخباري الأمريكي قد نقل عن ثالثة دبلوما�سيني غربيني اأن وا�سنطن 
جمدت 125 مليون دولر من م�ساهماتها يف ميزانية الأونروا بانتظار قيام الإدارة 

الأمريكية مبراجعة �سيا�سة امل�ساعدات التي تقدمها اإىل ال�سلطة الفل�سطينية.

غزة/ دعاء الحطاب:

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / فهيمة توفيق علي الجرجير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931104459( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / رمزي أحمد أحمد أبو شباب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802312926( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / نضال ناهض سليمان شموط
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405240409( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ معتصم احسان موسى دياب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803726637( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / منصورة محسن فهيد بو عدوان.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)923425508( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي

في القضية الحقوقية رقم 2017/331
في الطلب الحقوقي رقم 2017/992

المدعين / محمد عطوة أحمد أبو لبدة وآخرون سكان – خانيونس
  وكيله المحامي / هاني مسعود

المدعي عليهم / 1 هناء عطوة أحمد أبو لبدة-  مجهول محل اإلقامة
2- شيرين عطوة أحمد أبو لبدة   -  مجهول محل اإلقامة 

3- مرفت عطوة أحمد أبو لبدة  -  مجهول محل اإلقامة
4- إخالص عطوة أحمد أبو لبدة – مجهول محل اإلقامة 

نوع الدعوى / إلغاء تسجيل وإثبات صحة عقد اتفاق  على بيع
قيمة الدعوى / 18750  ثمانية عشر وسبعمائة وخمسين ألف ديار أردني

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب الحقوقي رقم 2017/331

في القضية الحقوقية رقم 2017/992
إلى المدعى عليهم المذكورين بعالية ,  بما أن المدعين تقدموا بالقضية 
الحقوقية  ) إلغاء تس���جيل وإثب���ات صحة عقد اتفاق على بيع ( , لذلك 
يقتضي عليكم الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ تبليغكم هذه المذكرة , كما يقتضي أن تودعوا قلم هذه المحكمة 
ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة 
علما أنه قد تحدد لها جلس���ة االثنين المواف���ق 2018/2/5م للنظر في 
الدعوى وليكن معلوما لديكم أنكم أذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعين 

أن يسيروا في الدعوى حسب األصول
تحريرا في 2018/1/8 م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س 

القدس المحتلة / االستقالل :
كش���فت صحيفة هآرتس العبرية، في عددها الصادر  أمس 
األربعاء، عن قيام االحتالل ببناء أنفاق ضخمة أس���فل مدينة 
القدس، لحّل مشكلة عدم كفاية المقابر الالزمة لدفن الموتى 

من اإلسرائيليين.
جاء هذا في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها اإللكتروني 
تحت عنوان "س���راديب الموتى في الق���دس، أنفاق ضخمة 
للدفن" يقول التقرير إنه "مع وجود 4 آالف حالة وفاة س���نويا، 
ليس من المستغرب أن أكبر مقبرة في القدس، أصبحت خارج 
القدرة على االستيعاب.. اآلن مئات اآلالف من المقابر تمأل كل 

ركن من هذا الجبل".
 هذه "المش���كلة دفعت منظمة 

َّ
وأش���ارت الصحيفة إل���ى أن

"هيفرا كاديشا" اليهودية المتخصصة في الدفن للتخطيط 
لنظ���ام الدفن متعدد الطوابق في 4 أو 5 مس���تويات، الواحد 

تلو اآلخر".
وذكرت أن المشروع يتش���كل تحت األرض حاليًا ببناء أنفاق 
ضخم���ة، ومن المتوقع أن يش���هد أول الجن���ازات خالل عام، 
متوقعة أن يتم حل مشكلة نقص المدافن لفترة تتراوح بين 

12 و14 عامًا من خالل حلين، هما األبنية الجديدة واألنفاق

هآرتس: إنشاء أنفاق 
ضخمة لدفن اإلسرائيليين 

تحت القدس
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أعلن أنا المواطن / شادى مهدى مصباح ابو عبيد  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800882227( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / مريم فرج مصطفى ابو إسماعيل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411004922( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / أسماء عبد الكريم عبد الله دياب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803695865( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / وجيه حماد سالم لباد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931564819( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / كامل محمد سليم أبو شعيرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)972376164( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطن / مجاهد عبد الرحم���ن عبد القادر 
جحجوح عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )400766226( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ع الوجع 
معروف الطيب

ال تع����رُف قوافُل العش����اِق أي����ن يكون مح����ط الرحال في 
اِت الطريِق،  ٍة من محطَّ هْم يلتق����وَن في محطَّ خارطتها، لكنَّ
جهون..  نبيًا كاَن هذا  طالما البوصلُة تشيُر إلى هناَك سيتَّ
د أم عهد.. ليَس من باِب الصدفِة أْن تهفو   أم مهنَّ

ُ
العاشق

قلوُبهم نحوها فال معراَج لألنبياِء إال مْن فوِق صخراِتها، وال 
ُر في صدوِر ش����باِبها إال لها، وال ُتغلق قبضاُت  غضَب ينفجَّ
طفالُتها الناعماُت في وجِه القبِح المتراكُم من شتى أصقاِع 
 اللِه مش����غوٌل طواَل 

ُ
األرِض إال صون����ًا لحدوِد حماها..  براق

الوقِت ينقُل القداسَة من سفوِحها إلى رحاِب الله أرتااًل من 
ُم الدنيا مفاهيَم  األنبياِء والش����هداِء، وزهراٍت معجزاٍت تعلِّ
البطول����ِة..  مخطئ مْن مرَّ على اإلس����راِء كحادثٍة طارئٍة دوَن 
أن يلتفَت لمراِد اللِه في تثويرها وجعلها حاضرًة في مركِز 
ٍس   مقدَّ

ُّ
الهمِّ وتكريِس����ها عنوانًا للقداس����ِة والكرامِة، فكل

 مبارُك 
ُّ

يكتس����ُب قداس����َتُه من خالِل االلتصاِق به����ا، وكل
يعتلي درجاِت البركاِت باالقتراب منها.

يا قدُس، يا عاصمَة اللِه، يا اختباَر البشِر الدائِم في عشِقهم 
 في مواجهِة مش����اريِع الظالِم.. فيِك تتضُح 

ِّ
ِة الحق لمنهجيَّ

المعاني وتصبُح شفافًة ال تحتمُل التأويُل، وعلى صفحاتك 
ُة، أنِت الفاضحُة لخبايا الضمائر، في  تعلو أو ترتكُس البشريَّ
قمِة المجِد أو في مزابِل التاريخ.. المجُد لعش����اقك الباذلين 
الغالي والرخيَص على أهداِب قبابها، بال حس����اباِت الطيِن 
اِر والسماس����رة الذين  المثاق����ِل جبنًا وحرصًا.. والمزابُل للتجَّ
ابًا عن جراِحها  لوا أنفَسهم نوَّ اغتصبوا الحديَث باسمها، ووكَّ
ه����ا فضحْتهم وأحرَقت  ثمَّ تاجروا بتراِبها وش����عِبها.. لكنَّ
عيوَنهم وكش����َفت عوراِت صفقاِتهم في هذا القرِن وفي 

 القروِن.
ِّ

كل
َك يا رس����ول اللِه وأنَت تربُط مفاهيَم القداس����ة على  للِه درُّ
الكوكِب معًا« س����بحاَن الذي أسرى بعبدِه لياًل من المسجِد 
 
َّ
الحراِم إلى المس����جِد األقصى«.. نع����م، هما واحد حيَن يعز

 األقصى 
ُّ

 المسجِد األقصى، وحيَن يذل
ُّ
المسجُد الحراُم يعز

ي����ذُل المس����جُد الحرام.. ل����م يصونوا يا رس����وَل الله حرمًة 
له����ذا وال لذاك.. صار مباحًا هنا ومباح����ًا هناك.. يريدون أن 
ون  ًا؛ ألنهم عج����زٌة مخصيُّ يجعلوا االغتصاب زواجًا ش����رعيَّ
ال يس����تطيعون نصرته����ا وإخراجه����ا من أس����رها .. فتارًة 
يس����تبدلوَنها بأبي ديس وتارًة براَم الل����ِه.. كال، قالْت عهٌد 
: كال يا رس����وَل الله نحُن الش����هوُد،  ُد الحلبيُّ وقبَله����ا مهنَّ
 على هذا االغتصاِب ش����هودًا. زواُج نتنياهو من 

ُّ
وس����نظل

القدِس باط����ٌل.. زواُج نتنياهو من الق����دِس باطٌل.. القدُس 
سيين أهلها المباركيَن. فقط ألهِلها المقدَّ

ملياراُت العرباِن الملوثيَن بإثِم العقوِق والتآمِر علينا، التي 
سفحوها، أكثُر منها سالس����ُل دِمنا نقدمها قرابيَن عشٍق، 
وش����هادَة طهٍر، س����نطرق بها جماجَم القرب����ى قبل العدوِّ 
الن����ازيِّ المحترِف صبَّ النكباِت وحش����ِر الم����وِت في خاليا 
دِة، في مواس����ِم قط����اِف المعالي، يمرُّ من  الذاك����رِة المتمرِّ
الكراِم األش����رِف منا جميعًا رتٌل، ويستعدُّ رتٌل جديٌد؛ كي 
نا، فال يمنحونهم لحظًة  ينغَص على المتلهفيِن البتالِع حقَّ
ٌة تنبُض ش����هادًة، وتحت����رُف القرابيَن  للطمأنينِة، نحُن أمَّ
ِة  ، في س����بيِل كسِر رمزيَّ صاعديَن للس����ماِء على براِق النبيِّ

الشرِّ ودحِر الشياطيِن.
 شيٍء إال من إيمانِه بنصاعِة 

ِّ
ال خوَف على شعٍب أعزٍل من كل

ِه، متمترس����ًا بصوابيِة النهِج، ووض����وِح الرؤيا، معتمدًا  حقِّ
على الل����ِه، ومراهنًا على مروءِة المقاومِة، وصدِق قادتها في 
المضيِّ قدمًا نح����و وعِد اآلخرِة، الذي باَت أقرَب من رش����قِة 
الص����اروِخ.. نع����م، هذا زم����اُن االنتصاِر فافتح����ي يا قدُس 
ى زماٌن ترتعُد فيه فرائصنا، ونقُف  للعشاِق أبواَبك، فقد ولَّ
طابورًا على الجداِر، ننتظُر صاحَب السيِف أْن يأتينا بسيفِه؛ 
 تفاصيِلها 

ُّ
����َنْت مالمُحه����ا، كل  مرحلًة دشِّ

َّ
 أعناقنا، إن

َّ
ليجز

َق بالشهداِء الزاحفيَن على أعتابِك. انتصاٌر توشُك أْن تتدفَّ

يا قدُس!

غزة/ االستقالل :
نظمت دائرة العمل النسائي لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلس���طين االثنين وقفة دعمًا وإسنادًا النتفاضة القدس 

وتضامنًا مع الجريحات الفلسطينيات.
وش���ارك المئات من كوادر وناش���طات العمل النس���ائي 
وجموع من المواطنين بالوقفة  التي نظمت ش���رق مدينة 
غزة ، ورفع خاللها المشاركون األعالم الفلسطينية ومجسم 
قبة الصخرة، ورددوا ش���عارات رافضة لقرار امريكا باعتبار 

القدس عاصمة لكيان االحتالل الصهيوني .
وقالت مس���ئولة اللجنة الثقافية العامة في دائرة العمل 
النسائي رواء حبيب، :"إن القدس ستبقى عربية إسالمية 
بالرغم من محاوالت تغيير طابعها العربي واإلسالمي من 
خ���الل االجراءات والقرارات التي اقدمت عليها واش���نطن 
مؤخرا ، مش���دده ان العقلية الصهيونية وبغطاء امريكي 
يحاول���ون إلغاء طابع ه���ذه المدين���ة ، وجعلها يهودية 

متجاوزة قدسيتها لدى المسلمين والمسيحيين.
وبينت حبيب  ان القدس تمر بأخطر مراحلها منذ احتاللها 
، مش���يره ان الذي دفع ترامب التخاذ قراره باعتبار القدس 
عاصم���ة لالحتالل هي حال���ة الضعف المتفش���ية بين 

صفوف العرب والمسلمين، واالحتفاء الكبير الذي القاه من 
هؤالء القادة.

وتابع���ت " المفاجئ في هذا القرار ه���و الموقف العربي 
واالسالمي الذي لم يكن سوى تنديد واستنكار ومسيرات 
غض���ب، ولم يتخ���ذوا إج���راءات فعلية كاالس���تمرار في 
االنتفاضة التي تعبر عن التمسك بالثوابت"، مشددة على 
ضرورة قيامهم بطرد س���فراء االحتالل والواليات المتحدة 
من بالدهم، لكي تعلم أميركا أن القدس لها أهل يدافعون 
عنها وقادرون على اتخاذ اجراءات حاسمة ألن األمر يتعلق 

بالقدس الهوية والتاريخ.
وفي س���ياق حديثها وجهت مس���ئولة اللجنة الثقافية 
العامة بالعمل النس���ائي التابعة لحركة الجهاد " رس���الة 
للع���دو الصهيوني قائلة: "عليك���م أن تعلموا بأن التاريخ 
لن يتغي���ر بقراركم اللعين، والقدس المباركة ال يمكن أن 
تتح���ول بكلمة من أحدهم إلى قلعة للظلم واالس���تبداد، 
ولتعلم���وا إن كان معك���م وعود بش���رية فمعن���ا وعد رب 

السماء".
وطالب���ت الفلس���طينيين بالتوحد وب���ذل الجهود إلتمام 
المصالحة لكونها أكثر ضرورة من أي وقت مضى، لمواجهة 

القرارات واإلجراءات الظالمة بحق مدينة القدس.
من جانبها قالت الجريحة أم���ال الرزاينة وخالل كلمة لها 
خالل بالوقفة : " نحن كأبناء فلسطين نرفض النقاش بأي 
شيء يتعلق بقضيتنا العادلة ونرفض المساس بثوابتنا 
الوطنية، مؤكدة  على أنها خطوط حمراء ال يمكن تجاوزها 

وال يمكن  السماح بالتفريط بها.
وجهت الرزانية رس���التها إلي صناع األوهام تحت مسمى 
"عملي���ة التس���وية" ، عليك���م أن تعلموا أن ه���ذا الجيل 
الفلسطيني الجديد جيل مجاهد ثائر ال يقبل بالمساومة 
على حبة رمل من تراب فلسطين وليس فقط عن شبر واحد 
من وطنه ولن نقبل أال بكامل التراب الفلسطيني عاصمتنا 

القدس كاملة بشرقيها وغربيها.
بينت الرزاينة أن قرار ترامب هو بمثابة اختبار للكثير من 
داخل فلسطين وخارجها فمنهم من أثبت صدق انتمائه 
لفلس���طين ولو علي مستوى الموقف ، أال أن الكثيرين قد 

سقطوا في هذ االمتحان .
وف���ي ختام الوقف���ة ، أحرق المتظاهرون أع���الم الواليات 
المتحدة االمريكية وكيان االحتالل وصور ترامب ونتنياهو 

وسط حالة من الغضب.

العمل النسائي بالجهاد تنظم 
وقفــة نسائيــة نصــرة للقــدس

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس أساقفة سبس���طية للروم األرثوذكس المطران عطا الله حنا : "إن هناك 
مخططات احتاللية لتحويل الفلسطينيين إلى أقلية في مدينة القدس المحتلة"، 

مؤكًدا أن كل الشعب الفلسطيني مستهدف بشكل غير مسبوق.
وأضاف في تصريح صحفي األربعاء لدى اس���تقباله وفًدا من مدينة سبسطية، أن 
"قضية القدس قضيتنا جميعًا ومن واجبنا كأبناء للش���عب الفلس���طيني الواحد 
أن نوحد صفوفنا في دفاعنا عن القدس المس���تهدفة والمس���تباحة في هويتها 

وتاريخها ومقدساتها وأوقافها، مؤكًدا أن أحًدا لن يتمكن من شطب وجودنا".
وأوض���ح أن ما تمر به مدينة الق���دس ال يمكن وصفه بالكلمات فهي مدينة تضيع 
من أيدين���ا يومًا بعد يوم وتغدق مئات المليارات من ال���دوالرات األتية من اللوبي 
الصهيون���ي في أمريكا وفي غيره من األماكن على ش���راء العقارات وتغيير مالمح 

البلدة القديمة من القدس.
وش���دد بالقول: "إن حال مدينتنا اليوم أس���وأ بكثير مما كان عليه قبل عشرة أعوام 

ا إذا ما اس���تمر الحال على ما هو عليه في ظل حالة انقس���ام  وس���يزداد األمر س���وًء
فلس���طيني داخلي مؤس���فة ومخجلة وفي ظل وضع عربي كنا نتمنى أن يكون في 
حال أفضل وفي ظل انحياز أمريكي كلي لالحتالل وعندما أقول أمريكا أقصد بذلك 

أيًضا حلفاءها الذين يؤازرون سياساتها ويقفون إلى جانبها".
وحذر من أن "القدس في خطر ش���ديد وكل ش���يء فلسطيني اسالمي أو مسيحي 
مستهدف في هذه المدينة المقدسة وهنالك مخططات احتاللية هادفة لتحويلنا 

كفلسطينيين إلى أقلية في مدينتنا".
وأكد المطران حنا" نحيي الجماهير العربية التي خرجت دفاًعا عن القدس ونتمنى 

من الدول العربية مجتمعة ان تقوم بواجبها المأمول تجاه مدينتنا المقدسة".
واعتبر أن "ضياع القدس هو امتهان لكرامتنا جميعًا فال كرامة للعرب بدون القدس 
وقد ق���ال العرب في وقت من األوقات بأن القدس هي ع���روس عروبتنا، متمنًيا أن 
يترجم هذا الش���عار إلى فع���ل وإلى مواقف عملية داعمة للقضية الفلس���طينية 

ولمدينة القدس بشكل خاص".

المطران حنا: مخططات لتحويل الفلسطينيين إلى أقلية بالقدس
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رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس اتح���اد جمعيات حماية 
المستهلك الفلسطيني المهندس 
عزم���ي الش���يوخي ان س���عر كيلو 
الدجاج الالحم سيبقى مستقرا برغم 
نفوق 40 الف طير من األمهات التي 
تنت���ج بيض التفقي���س في جنين 
. وأوضح أن الدج���اج الذي نفق في 
اح���دى المزارع ف���ي محافظة جنين 
شمال الضفة الغربية المحتلة كان 
) مصومًا ( ولم يك���ن إنتاج المزرعة 
ضمن حس���ابات حاجة الس���وق من 

بيض التفقيس في هذه الفترة .
وق���ال إن نف���وق 40 ال���ف طير لن 
الع���رض والطلب  يؤثر على ميزان 
وبالتالي لن يؤثر على س���عر كيلو 
الدج���اج باالرتف���اع وال باالنخفاض 
السقف  الس���عر تحت  وس���يبقى 
الس���عري المحدد 14شيكال لكيلو 
الدجاج المنظف ويتراوح حاليا في 
مح���الت التجزئة بين ش���واكل إلى 
12 و13شيكال للكيلو المنظف ومن 
المزرعة من 9-8 ش���واكل حي ) مع 

ريش ( بالجملة .

وأش���ار إلى وجود حوال���ي 10مزارع 
دجاج أمهات وحوالي 6 فقاس���ات 

في محافظة جنين لوحدها .
جه���ات  جمي���ع  ان  واض���اف 
الموضوع وأنه  االختصاص تتاب���ع 
ت���م اخذ عينات للفح���ص وأنه في 
حال تأثر الس���عر في االرتفاع في 
الفترات القادمة ف���إن وزارة الزراعة 
تقوم باستيراد بيض تفقيس من 

الخارج لس���د العج���ز والحفاظ على 
السعر العادل للمزارع وللمستهلك 

على حد سواء .
بمتابع���ات  الش���يوخي  وأش���اد 
الزراعة  وزارتي  واهتمامات وجهود 
واالقتصاد الوطني وعلى رأس���هما 
وزي���ر الزراعة د. س���فيان س���لطان 
ووزي���رة االقتص���اد الوطني د. عبير 
ع���ودة لما يبذلونه م���ن أجل توفير 

وتعزي���ز  للمس���تهلكين  الس���لع 
الصمود وتحقي���ق العدالة للمنتج 

والمستهلك على حد سواء .
وأك���د الش���يوخي عل���ى ض���رورة 
االس���تمرار في دعم وتعزيز صمود 
المزارعي���ن م���ن قب���ل الحكوم���ة 
الوس���ائل  بكاف���ة  الفلس���طينية 
واإلرش���ادية  والمعنوية  المادي���ة 

الممكنة .

حماية المستهلك: سعر الدجاج سيبقى مستقرًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
األمريكي ومستش���اره الخاص للش���رق األوس���ط باع جزءا من شركاته 
قبيل انضمامه للبيت األبيض، إال إنه الزال على عالقة ببعض المش���اريع 
العائلية، وهذه العالقة كانت محور رئيس���ي لتقرير نش���رته صحيفة 

النيويورك تايمز األمريكية.
وتابعت الصحيفة العبرية نقاًل عن نيويورك تايمز، قبيل وصول جاريد 
كوش���نر مع الرئي���س األمريكي في زيارته لدولة االحتالل اإلس���رائيلي 
حظيت شركة العقارات الخاصة به باستثمار من شركة تأمين إسرائيلية 

بمبلغ 30 مليون دوالر.
وجاء أيضًا ف���ي يديعوت أحرنوت ، ال يوجد دليل على  تدخله بش���كل 
شخصي في الصفقة، أو على انتهاكه قواعد األخالقيات، ولكن مشاركته 
في األعم���ال التجارية ف���ي  دولة االحت���الل اإلس���رائيلي  تتنافى مع 
دوره المركزي في ش���ؤون الشرق األوس���ط، وقد تجعل من الصعب على 

األميركيين أن يظهروا كوسطاء مستقلين.
ش���ركة كوش���نر علق���ت عل���ى م���ا نش���ر ف���ي الصحيف���ة األمريكية 
بالقول:الش���ركة  غير ممنوع عليها التعامل مع الشركات االجنبية فقط 

الن جاريد يعمل في اإلدارة األمريكية.

استثمارات إسرائيلية 
بعشرات ماليين الدوالرات 

في شركات كوشنر

االستقالل / وكاالت: 
 حذرت الس���ويد، إحدى أكبر الدول 
المانح���ة للفلس���طينيين،  الثالثاء 
الواليات المتح���دة من مغبة خفض 
التمويل األميركي المخصص لوكالة 
"أون���روا" التابع���ة لألم���م المتحدة، 
مح���ذرة م���ن أن مث���ل ه���ذا القرار 
للغاية"، وسيؤدي  "سيكون س���لبيا 
إلى "زعزعة االس���تقرار" في الش���رق 

األوسط.
وأوضح س���فير الس���ويد لدى األمم 
المتح���دة، أولوف س���كوغ، أن بالده 
ناقش���ت مخاوفها حي���ال هذا األمر 
مع اإلدارة األميركية في واش���نطن، 
كما ناقش األمر نفس���ه مع نظيرته 
األميركية، نيك���ي هايلي، وذلك إثر 
تقارير ع���ن ع���زم اإلدارة األميركية 
على تجميد تمويل قدره 125 مليون 
دوالر مس���تحق في األول من يناير 
لصالح وكالة األم���م المتحدة لغوث 
وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين 

)أونروا(.
وقال س���كوغ للصحفيي���ن في مقر 
األم���م المتح���دة في نيوي���ورك إن 
"مخاوفي تكمن ف���ي أنه بينما نحن 
نتباحث في االستقرار اإلقليمي في 
الشرق األوس���ط، فإن سحب تمويل 
أونروا سيكون س���لبيا جدا بمعايير 
االحتياجات اإلنس���انية ألكثر من 5 
ماليين شخص، كما أنه سيؤدي إلى 

زعزعة االستقرار في المنطقة".
السويدي  الس���فير  يس���تبعد  ولم 
بحث الملف في مجلس األمن، الذي 
يستعد لعقد اجتماعه الدوري بشأن 
الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي في 

25 يناير الجاري.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشدة 
على المساعدات الدولية التي يؤكد 
المحللون، بمن فيهم اإلسرائيليون، 
أنه���ا تس���اعد ف���ي الحف���اظ على 

االستقرار في المنطقة.
وفي الثاني م���ن يناير، كتب ترامب 
في تغريدة: "ندفع للفلس���طينيين 
مئ���ات ماليين ال���دوالرات س���نويا 
وال نحص���ل منهم عل���ى أي تقدير 

أو احت���رام. أنهم ال يري���دون حتى 
التف���اوض على معاهدة س���الم مع 

إسرائيل".
وأضاف في تغري���دة ثانية: "طالما 
أن الفلس���طينيين ال يرغب���ون ف���ي 
مفاوض���ات بش���أن الس���الم، فلماذا 
ينبغ���ي علينا أن نس���ّدد لهم هذه 

المبالغ الضخمة"؟.
بدوره ندد كينيث روث مدير منظمة 
"هيومن رايت���س ووتش" الحقوقية 
بالقرار األميركي، معتبرا إياه "حاقدا" 
و"يندرج في إطار "تكتيك ترهيبي"، 

وفق ما نقلت "فرانس برس".
وكان مس���ؤول كبير ف���ي الخارجية 
األميركي���ة قال االثني���ن إنه "خالفا 

لتقاري���ر أكدت أنن���ا أوقفنا تمويل 
أونروا، فإن القرار يخضع للدراس���ة"، 
ل���م  واش���نطن  أن  عل���ى  مش���ددا 
تتأخ���ر حتى اآلن عن س���داد أي من 

استحقاقاتها المالية.
والس���ويد كانت أول دول���ة أوروبية 
تعترف بدولة فلس���طين في العام 
2014، كم���ا أنه���ا بي���ن أكب���ر 10 
مانحين لألونروا مع الواليات المتحدة 
والس���عودية  األوروب���ي  واالتح���اد 

وألمانيا وبريطانيا.
ويقوم نائب الرئيس األميركي مايك 
بنس في 20 يناير الجاري بجولة في 
الش���رق األوس���ط يزور خاللها مصر 

واألردن وإسرائيل.

رام الله / االستقالل: 
قال رئيس مجلس إدارة صندوق االس���تثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، إن 
الصندوق قرر توس���يع نش���اطاته في قطاع الطاقة المتجددة من 50 إلى 200 
مليون دوالر. وأوضح مصطفى خالل حديثه مع برنامج المجلة االقتصادية الذي 
يبث عبر تلفزيون فلسطين، أن الصندوق عبر برنامج “نور فلسطين” قطع شوطا 
كبيرا في انش���اء مجموعة من المحطات المتوسطة الحجم بطاقة 7-8 ميغاواط 

في النويعمة بأريحا وطوباس وفي جنين.
وقال إن هناك مخططا ضمن “نور فلسطين” إلنشاء محطات بطاقة 50 ميغاواط 
في قطاع غزة وأخرى في الضفة الغربية. وأضاف مصطفى أن حدود برنامج نور 
فلس���طين توس���عت إذ قرر مجلس إدارة الصندوق توسيع نشاطاته في قطاع 
الطاقة المتجددة في كافة محافظات الوطن من 50 مليون إلى 200 مليون دوالر.

وفيما يتعلق بمحطة كهرباء جنين، أوضح مصطفى أن العمل يس���ير بالشكل 
األمثل، وأن الشركات قدمت عروضها النهائية إلنشاء المحطة ويتم دراستها، 

معربا عن أمله بتحديد الشركة لتطوير المشروع بداية فصل الربيع القادم.
وبش���أن مصنع إسمنت فلسطين، قال مصطفى إن الفريق المكلف باختيار الشركة 
العالمية إلنش���اء المصنع انتهى من تقييمات الشركات، موضحا أنه سيتم تقديم 
التوصيات لمجلس إدارة الصندوق العتمادها في اختيار الشركة بداية العام الحالي.

رام الله / االستقالل:
ص���ادق مجلس الوزراء في جلس���ته االس���بوعية على مش���روع قرار بقان���ون المالكين 
والمستأجرين لسنة 2017م، والتنسيب به إلى الرئيس عباس إلصداره حسب األصول، 
به���دف وضع إط���ار قانوني أفض���ل للتنمية واالس���تثمار وتطوير االقتص���اد الوطني 
واالجتماعي، وخلق بيئة اقتصادية مس���تقرة تس���اعد على تحقيق االستقرار المكاني 
وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر، وتوحيد اإلطار القانوني المعمول به وتحديثه.

كما صادق المجلس  خالل جلس���ته األسبوعية التي عقدت  الثالثاء في مدينة رام الله 
على مش���روع قرار بقانون بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية اإلشعاعية، 
لتعزيز وتنظيم وتطوير ومراقبة التطبيقات واالس���تخدامات الس���لمية للطاقة الذرية 
والممارسات اإلشعاعية على المستوى الوطني، وتعزيز وتنظيم وتطوير خدمات الوقاية 
اإلش���عاعية، وضمان رفع كفاءة وتطوير هذه الخدمات، وإنشاء نظام وطني للمعلومات 
وقواعد البيانات المتعلقة بالتطبيقات واالستخدامات السلمية للطاقة الذرية والوقاية 
اإلشعاعية، باإلضافة إلى توفير السالمة واألمان لحماية اإلنسان الفلسطيني والمحافظة 
على بيئته الحالية والمس���تقبلية من اآلثار المضرة الناجمة عن التعرض لإلش���عاعات، 
وتطبيق اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول اإلضافي في إطار معاهدة حظر 

االنتشار النووي.

صندوق االستثمار 
يوسع نشاطاته بقطاع 

الطاقة المتجددة 

المصادقة على مشروع 
قرار بقانون المالكين 

والمستأجرين

السويد تحذر من قطع المساعدات األميركية عن الفلسطينيين

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ مهدي حمدي سعيد المدهون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405919556( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / جبر سامي جابر منصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801422221( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / جميل فرحان محمد ابو سعيد  ة  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)964300263( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / عالء الدين عادل عبد الله وادي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403757982( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عماد محمد ابراهيم أبو شومر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921451183( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد عمر صالح ابو وردة  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400105474( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس اتح���اد جمعيات حماية 
المستهلك الفلسطيني المهندس 
عزم���ي الش���يوخي ان س���عر كيلو 
الدجاج الالحم سيبقى مستقرا برغم 
نفوق 40 الف طير من األمهات التي 
تنت���ج بيض التفقي���س في جنين 
. وأوضح أن الدج���اج الذي نفق في 
اح���دى المزارع ف���ي محافظة جنين 
شمال الضفة الغربية المحتلة كان 
) مصومًا ( ولم يك���ن إنتاج المزرعة 
ضمن حس���ابات حاجة الس���وق من 

بيض التفقيس في هذه الفترة .
وق���ال إن نف���وق 40 ال���ف طير لن 
الع���رض والطلب  يؤثر على ميزان 
وبالتالي لن يؤثر على س���عر كيلو 
الدج���اج باالرتف���اع وال باالنخفاض 
السقف  الس���عر تحت  وس���يبقى 
الس���عري المحدد 14شيكال لكيلو 
الدجاج المنظف ويتراوح حاليا في 
مح���الت التجزئة بين ش���واكل إلى 
12 و13شيكال للكيلو المنظف ومن 
المزرعة من 9-8 ش���واكل حي ) مع 

ريش ( بالجملة .

وأش���ار إلى وجود حوال���ي 10مزارع 
دجاج أمهات وحوالي 6 فقاس���ات 

في محافظة جنين لوحدها .
جه���ات  جمي���ع  ان  واض���اف 
الموضوع وأنه  االختصاص تتاب���ع 
ت���م اخذ عينات للفح���ص وأنه في 
حال تأثر الس���عر في االرتفاع في 
الفترات القادمة ف���إن وزارة الزراعة 
تقوم باستيراد بيض تفقيس من 

الخارج لس���د العج���ز والحفاظ على 
السعر العادل للمزارع وللمستهلك 

على حد سواء .
بمتابع���ات  الش���يوخي  وأش���اد 
الزراعة  وزارتي  واهتمامات وجهود 
واالقتصاد الوطني وعلى رأس���هما 
وزي���ر الزراعة د. س���فيان س���لطان 
ووزي���رة االقتص���اد الوطني د. عبير 
ع���ودة لما يبذلونه م���ن أجل توفير 

وتعزي���ز  للمس���تهلكين  الس���لع 
الصمود وتحقي���ق العدالة للمنتج 

والمستهلك على حد سواء .
وأك���د الش���يوخي عل���ى ض���رورة 
االس���تمرار في دعم وتعزيز صمود 
المزارعي���ن م���ن قب���ل الحكوم���ة 
الوس���ائل  بكاف���ة  الفلس���طينية 
واإلرش���ادية  والمعنوية  المادي���ة 

الممكنة .

حماية المستهلك: سعر الدجاج سيبقى مستقرًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
األمريكي ومستش���اره الخاص للش���رق األوس���ط باع جزءا من شركاته 
قبيل انضمامه للبيت األبيض، إال إنه الزال على عالقة ببعض المش���اريع 
العائلية، وهذه العالقة كانت محور رئيس���ي لتقرير نش���رته صحيفة 

النيويورك تايمز األمريكية.
وتابعت الصحيفة العبرية نقاًل عن نيويورك تايمز، قبيل وصول جاريد 
كوش���نر مع الرئي���س األمريكي في زيارته لدولة االحتالل اإلس���رائيلي 
حظيت شركة العقارات الخاصة به باستثمار من شركة تأمين إسرائيلية 

بمبلغ 30 مليون دوالر.
وجاء أيضًا ف���ي يديعوت أحرنوت ، ال يوجد دليل على  تدخله بش���كل 
شخصي في الصفقة، أو على انتهاكه قواعد األخالقيات، ولكن مشاركته 
في األعم���ال التجارية ف���ي  دولة االحت���الل اإلس���رائيلي  تتنافى مع 
دوره المركزي في ش���ؤون الشرق األوس���ط، وقد تجعل من الصعب على 

األميركيين أن يظهروا كوسطاء مستقلين.
ش���ركة كوش���نر علق���ت عل���ى م���ا نش���ر ف���ي الصحيف���ة األمريكية 
بالقول:الش���ركة  غير ممنوع عليها التعامل مع الشركات االجنبية فقط 

الن جاريد يعمل في اإلدارة األمريكية.

استثمارات إسرائيلية 
بعشرات ماليين الدوالرات 

في شركات كوشنر

االستقالل / وكاالت: 
 حذرت الس���ويد، إحدى أكبر الدول 
المانح���ة للفلس���طينيين،  الثالثاء 
الواليات المتح���دة من مغبة خفض 
التمويل األميركي المخصص لوكالة 
"أون���روا" التابع���ة لألم���م المتحدة، 
مح���ذرة م���ن أن مث���ل ه���ذا القرار 
للغاية"، وسيؤدي  "سيكون س���لبيا 
إلى "زعزعة االس���تقرار" في الش���رق 

األوسط.
وأوضح س���فير الس���ويد لدى األمم 
المتح���دة، أولوف س���كوغ، أن بالده 
ناقش���ت مخاوفها حي���ال هذا األمر 
مع اإلدارة األميركية في واش���نطن، 
كما ناقش األمر نفس���ه مع نظيرته 
األميركية، نيك���ي هايلي، وذلك إثر 
تقارير ع���ن ع���زم اإلدارة األميركية 
على تجميد تمويل قدره 125 مليون 
دوالر مس���تحق في األول من يناير 
لصالح وكالة األم���م المتحدة لغوث 
وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين 

)أونروا(.
وقال س���كوغ للصحفيي���ن في مقر 
األم���م المتح���دة في نيوي���ورك إن 
"مخاوفي تكمن ف���ي أنه بينما نحن 
نتباحث في االستقرار اإلقليمي في 
الشرق األوس���ط، فإن سحب تمويل 
أونروا سيكون س���لبيا جدا بمعايير 
االحتياجات اإلنس���انية ألكثر من 5 
ماليين شخص، كما أنه سيؤدي إلى 

زعزعة االستقرار في المنطقة".
السويدي  الس���فير  يس���تبعد  ولم 
بحث الملف في مجلس األمن، الذي 
يستعد لعقد اجتماعه الدوري بشأن 
الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي في 

25 يناير الجاري.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشدة 
على المساعدات الدولية التي يؤكد 
المحللون، بمن فيهم اإلسرائيليون، 
أنه���ا تس���اعد ف���ي الحف���اظ على 

االستقرار في المنطقة.
وفي الثاني م���ن يناير، كتب ترامب 
في تغريدة: "ندفع للفلس���طينيين 
مئ���ات ماليين ال���دوالرات س���نويا 
وال نحص���ل منهم عل���ى أي تقدير 

أو احت���رام. أنهم ال يري���دون حتى 
التف���اوض على معاهدة س���الم مع 

إسرائيل".
وأضاف في تغري���دة ثانية: "طالما 
أن الفلس���طينيين ال يرغب���ون ف���ي 
مفاوض���ات بش���أن الس���الم، فلماذا 
ينبغ���ي علينا أن نس���ّدد لهم هذه 

المبالغ الضخمة"؟.
بدوره ندد كينيث روث مدير منظمة 
"هيومن رايت���س ووتش" الحقوقية 
بالقرار األميركي، معتبرا إياه "حاقدا" 
و"يندرج في إطار "تكتيك ترهيبي"، 

وفق ما نقلت "فرانس برس".
وكان مس���ؤول كبير ف���ي الخارجية 
األميركي���ة قال االثني���ن إنه "خالفا 

لتقاري���ر أكدت أنن���ا أوقفنا تمويل 
أونروا، فإن القرار يخضع للدراس���ة"، 
ل���م  واش���نطن  أن  عل���ى  مش���ددا 
تتأخ���ر حتى اآلن عن س���داد أي من 

استحقاقاتها المالية.
والس���ويد كانت أول دول���ة أوروبية 
تعترف بدولة فلس���طين في العام 
2014، كم���ا أنه���ا بي���ن أكب���ر 10 
مانحين لألونروا مع الواليات المتحدة 
والس���عودية  األوروب���ي  واالتح���اد 

وألمانيا وبريطانيا.
ويقوم نائب الرئيس األميركي مايك 
بنس في 20 يناير الجاري بجولة في 
الش���رق األوس���ط يزور خاللها مصر 

واألردن وإسرائيل.

رام الله / االستقالل: 
قال رئيس مجلس إدارة صندوق االس���تثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، إن 
الصندوق قرر توس���يع نش���اطاته في قطاع الطاقة المتجددة من 50 إلى 200 
مليون دوالر. وأوضح مصطفى خالل حديثه مع برنامج المجلة االقتصادية الذي 
يبث عبر تلفزيون فلسطين، أن الصندوق عبر برنامج “نور فلسطين” قطع شوطا 
كبيرا في انش���اء مجموعة من المحطات المتوسطة الحجم بطاقة 7-8 ميغاواط 

في النويعمة بأريحا وطوباس وفي جنين.
وقال إن هناك مخططا ضمن “نور فلسطين” إلنشاء محطات بطاقة 50 ميغاواط 
في قطاع غزة وأخرى في الضفة الغربية. وأضاف مصطفى أن حدود برنامج نور 
فلس���طين توس���عت إذ قرر مجلس إدارة الصندوق توسيع نشاطاته في قطاع 
الطاقة المتجددة في كافة محافظات الوطن من 50 مليون إلى 200 مليون دوالر.

وفيما يتعلق بمحطة كهرباء جنين، أوضح مصطفى أن العمل يس���ير بالشكل 
األمثل، وأن الشركات قدمت عروضها النهائية إلنشاء المحطة ويتم دراستها، 

معربا عن أمله بتحديد الشركة لتطوير المشروع بداية فصل الربيع القادم.
وبش���أن مصنع إسمنت فلسطين، قال مصطفى إن الفريق المكلف باختيار الشركة 
العالمية إلنش���اء المصنع انتهى من تقييمات الشركات، موضحا أنه سيتم تقديم 
التوصيات لمجلس إدارة الصندوق العتمادها في اختيار الشركة بداية العام الحالي.

رام الله / االستقالل:
ص���ادق مجلس الوزراء في جلس���ته االس���بوعية على مش���روع قرار بقان���ون المالكين 
والمستأجرين لسنة 2017م، والتنسيب به إلى الرئيس عباس إلصداره حسب األصول، 
به���دف وضع إط���ار قانوني أفض���ل للتنمية واالس���تثمار وتطوير االقتص���اد الوطني 
واالجتماعي، وخلق بيئة اقتصادية مس���تقرة تس���اعد على تحقيق االستقرار المكاني 
وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر، وتوحيد اإلطار القانوني المعمول به وتحديثه.

كما صادق المجلس  خالل جلس���ته األسبوعية التي عقدت  الثالثاء في مدينة رام الله 
على مش���روع قرار بقانون بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية اإلشعاعية، 
لتعزيز وتنظيم وتطوير ومراقبة التطبيقات واالس���تخدامات الس���لمية للطاقة الذرية 
والممارسات اإلشعاعية على المستوى الوطني، وتعزيز وتنظيم وتطوير خدمات الوقاية 
اإلش���عاعية، وضمان رفع كفاءة وتطوير هذه الخدمات، وإنشاء نظام وطني للمعلومات 
وقواعد البيانات المتعلقة بالتطبيقات واالستخدامات السلمية للطاقة الذرية والوقاية 
اإلشعاعية، باإلضافة إلى توفير السالمة واألمان لحماية اإلنسان الفلسطيني والمحافظة 
على بيئته الحالية والمس���تقبلية من اآلثار المضرة الناجمة عن التعرض لإلش���عاعات، 
وتطبيق اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول اإلضافي في إطار معاهدة حظر 

االنتشار النووي.

صندوق االستثمار 
يوسع نشاطاته بقطاع 

الطاقة المتجددة 

المصادقة على مشروع 
قرار بقانون المالكين 

والمستأجرين

السويد تحذر من قطع المساعدات األميركية عن الفلسطينيين

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ مهدي حمدي سعيد المدهون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405919556( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / جبر سامي جابر منصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801422221( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / جميل فرحان محمد ابو سعيد  ة  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)964300263( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / عالء الدين عادل عبد الله وادي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403757982( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عماد محمد ابراهيم أبو شومر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921451183( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد عمر صالح ابو وردة  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400105474( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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تراجع وا�ضح
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو 
مرزوق، شكك في إمكانية تنفيذ اتفاق للمصالحة مع 
حركة فتح خالل الع���ام الجديد، وأرجع ذلك لما وصفه 
بتنصل حركة فتح ورئيسها محمود عباس من تنفيذ 
بنود اتفاق المصالحة الذي وقع أواخر العام الماضي في 

القاهرة بوساطة مصرية.
وقال: أبو مرزوق وفقًا لتصريحات صحفية نشرت مؤخرًا، 
"أتوقع أال تكون هناك مصالحة في العام الجديد، ولن 
تمارس الس���لطة كامل مهامها في قطاع غزة"، مرجًحا 
أن "تقدم فقط على رفع بعض العقوبات عن غزة، دون 

التقدم بشكل حقيقي لترتيب البيت الفلسطيني".
وأضاف أبو مرزوق أن االتفاق "لم يكن يش���كل أرضية 

لمصالحة حقيقية".
وق���ال: "إن حماس قدمت كل أوراقه���ا في المصالحة 
دون أي مقابل، فقد حّلت اللجنة اإلدارية تلبية للدعوة 
المصرية، واستقبلت حكومة التوافق في غّزة وسّهلت 
اجراءات استالم الوزارات ووافقت على إعادة ما ُيلزم من 
الموظفين المس���تنكفين وبلغ عددهم 1600 موظف، 
إضافة إلى تسليم معابر قطاع غزة بالكامل، والتعامل 
بإيجابي���ة بالغة م���ع احتياجات الحكومة، وتس���ليم 
ايرادات المعابر وفًق���ا للطريقة التي حددتها حكومة 

التوافق".
وأقّر أبو م���رزوق بوجود "تراكم ألخط���اء حقيقية" في 

جانب تطبيق االتفاقات األخيرة.
وتعتبر حركة حماس مشكلة صرف رواتب نحو 42 ألف 
موظف عينتهم في غزة عقب س���يطرتها عليها عام 
2007، العقبة األبرز أم���ام المصالحة، إذ تريد دمجهم 
وفق الس���لم اإلداري والمالي التابع للسلطة واعتبارهم 

موظفين ش���رعيين، فيما تش���ترط حركة فتح إخضاع 
أولئك الموظفين للجنة لتقييم ملفاتهم الوظيفية.

ون���ص اتفاق المصالح���ة على "أن تس���تمر الحكومة 
بتسليم الموظفين )موظفي غزة( رواتبهم التي ُتدفع 
لهم خالل عمل اللجن���ة )القانونية واإلدارية والمتوقع 
انتهاء أعمالها ف���ي فبراير القادم( اعتب���اًرا من راتب 
ش���هر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام 
بصالحياته���ا اإلدارية والمالية بما في ذلك التحصيل 

والجباية".
إال أنه ومنذ التوقيع على اتفاق المصالحة لم يتس���لم 
موظفي غزة س���وى 40% من راتب ش���هر واحد خالل 
)أش���هر 10 و11 و12(، باإلضافة إلى ما نس���بته %40 
أخرى من راتب شهر واحد أعلنت وزارة المالية بغزة عن 

صرفها أمس األربعاء.

اتهامات متبادلة
واعتبر مستش���ار الرئيس عباس السابق والقيادي في 
حركة فتح أمين مقب���ول، تصريحات أبو مرزوق، بمثابة 
"محاولة إلرباك جهود المصالحة"، وقال ل�"االستقالل": 
"إن لجنة موظفي غزة لم تنه أعمالها بعد، ومن المقرر أن 
تنهي أعمالها وفق اتفاق المصالحة في فبراير القادم".

وأضاف: "حركة فتح تسير في اتفاق المصالحة بشكل 
صحي���ح وتطبق بنوده كم���ا جاءت، ورغ���م ذلك إال أن 
حماس وحتى هذه اللحظة لم تترك الحكم، ويمكن ألي 
غزي أن يالحظ هذا األمر ببساطة، إذ أنها ال تزال تبقي 

على سيطرتها األمنية على غزة".
واتهم مقبول حم���اس ب�"عدم امتالكها إرادة حقيقية 
إلنهاء االنقس���ام ولتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع 
في القاهرة"، وتابع: "أبو مرزوق يريد تش���كيل حكومة 

جديدة، ولك���ن اتفاق المصالحة ين���ص على تمكين 
الحكومة من بس���ط س���يطرتها على غزة وه���ذا ما لم 
يحدث".  وبّين أن حركت���ه تتطلع للتعاون مع حماس 
حتى إنهاء هذه الحقبة التاريخية السوداء التي عاشها 
ش���عبنا الفلس���طيني، "ولكن يجب على حماس إلقاء 
مصالحها الشخصية خلف ظهرها وعدم استحضارها 
عند الحديث عن إنهاء االنقس���ام الوطني الذي يعتبر 

مصلحة شعبية ووطنية".
ودع���ا حماس لتمكي���ن الحكوم���ة والس���ماح بعودة 
الموظفين القدماء إلى مراكزهم الوظيفية في الوزارات 

الحكومية بغزة.

تاأزم ق�ضية املوظفني
وكان مجل����س وزراء حكومة التوافق حذر مما قال إنها 
"تصرفات غير مس����ؤولة لما ُيسمى بنقابة الموظفين 
في غ����زة بمنع الموظفين الرس����ميين من الدخول إلى 

وزاراتهم وأماكن عملهم في غزة".
وقال المجلس خالل جلسته الثالثاء الماضي: إن "الوزراء 
ورؤساء الدوائر الحكومية مفوضون من الحكومة بإعادة 
الموظفي����ن القدامى تدريجيًا حس����ب م����ا تقتضيه 
مصلح����ة العمل تمهيدًا إلعادة كاف����ة الموظفين إلى 

عملهم".
ودع����ت الحكومة إلى "تمكين الموظفين الرس����ميين 
القدامى في قط����اع غزة للعودة إلى عملهم وفقًا لقرار 

مجلس الوزراء بالخصوص".
فيما قالت نقابة موظفي غزة، إن عودة موظفي السلطة 
المستنكفين إلى أماكن عملهم مرهونة بحل قضية 
موظفي غ����زة أواًل ودف����ع رواتبهم الش����هرية وفق ما 
جرى التفاهم عليه في اتفاق����ات المصالحة، وأعلنت 

عن إضراب ش����امل في ث����الث وزارات اليوم الخميس، 
احتجاجًا على تنك����ر حكومة الحمد الله لصرف رواتب 

موظفي غزة.

م�ضكالت وعقبات
ب����دوره، ي����رى المحلل السياس����ي طالل ع����وكل، أن ثمة 
مشكالت تقف عقبة أمام تنفيذ اتفاق المصالحة، وفيما 
يبدو قادت إلى تنفيذ غير صحيح لهذه البنود، مش����ددًا 
عل����ى أهمية حضور المراقب المصري في كافة تفاصيل 
المصالحة لقطع الطريق أمام محاوالت إخراج االتفاق من 

مضمونه.
وق����ال ع����وكل ل�"االس����تقالل": "الواض����ح أن تنفيذ بنود 
المصالحة منقوص ويحدث بش����كل مقتطع، بمعنى أنه 
ال يزال هناك محاوالت من طرفي االنقسام للحصول على 
أكبر قدر ممكن من المكاسب من خالل هذه المصالحة". 
وأوض����ح أن بنود المصالحة وضع����ت  تفاصيل  لتنفيذ 
االتف����اق، "ولكن ما يجرى أن هناك حاالت لخروج األطراف 
عن هذه البنود، وخاصة في مسألة دمج الموظفين واللجنة 
المشكلة لحل قضيتهم، كما أن هناك تباطؤًا واضحًا في 

عملية تسلم حكومة التوافق مسؤولياتها بغزة".
وبّين عوكل أن األحداث األخيرة التي طرأت على الساحة 
الفلس����طينية مثل قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، وما تبعها من 
قرارات إسرائيلية تقوض حل الدولتين، كل ذلك ساهم 

في تباطؤ عجلة المصالحة.
ولكنه شدد على ضرورة إتمام هذه المصالحة والمسارعة 
بتنفيذ ذلك، "ألن ذلك سيمهد لالتفاق على استراتيجية 
وطنية موح����دة للتصدي لكافة المخاط����ر التي تحدق 

بقضيتنا الفلسطينية". 

اتهامات متبادلة بين »حماس وفتح« 

»المصالحة«: سيناريــو الفشل يعود 
غزة/ حممود عمر:

ي�ضه��د ملف امل�ضاحلة الفل�ضطيني تدهورًا غري م�ضبوق 
من��ذ التوقيع على اتفاق القاه��رة يف اأكتوبر من العام 
املا�ضي، وال��ذي نتج عنه ت�ضليم حركة حما�س وزارات 

ومعابر غزة حلكومة التوافق، و�ضط اتهامات متبادلة 
ب��ني حركتي فتح وحما�س بعدم االلتزام بتنفيذ بنود 
اتف��اق امل�ضاحلة.  وغادر الوف��د االأمني امل�ضري قطاع 
غ��زة وه��و امل�ض��وؤول ع��ن مراقبة �ض��ري تطبي��ق اتفاق 

امل�ضاحل��ة بداية دي�ضمرب املا�ضي، ومنذ ذلك احلني مل 
يزر ه��ذا الوفد القطاع، فيما قالت و�ضائل اإعالمية اإن 
م�ض��ر لن تبعث وفدها من جديد قبيل اإحراز تقدم يف 

تنفيذ طريف االنق�ضام لبنود امل�ضاحلة. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ هبه فضل عبد الرازق شنن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800586919( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / فلسطين عمران سالمه عبيد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801608381( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / وسام محمد عبد الخالق العجوري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800559965( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد خليل عبد الهادي عثمان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406018010( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواط���ن/ هان���ي عبدالق���ادر عبدالله ابو 
مغصي���ب عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رق���م )900509324   ( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / هشام أحمد محمد ابو نحل  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)422432740( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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فأزمة المعابر والرواتب، والكهرباء والمحروقات والتي تسببت في 
أزمات أخ���رى وصلت إلى المياه والقطاع الصح���ي ، باإلضافة إلى 
اإلجراءات العقابية التي تبنتها الس���لطة الفلسطينية ضد غزة، 
وتقليص خدماتها الطبية المرس���لة للقط���اع، وارتفاع معدالت 
البطالة والفقر وتراجع حركة البيع والش���راء والتهديد األمريكي 
بقطع المس���اعدات عن الالجئين، كل تلك أزم���ات تراكمت على 

كاهل المواطنين فحولت حياتهم إلى جحيم.
ويعيش مواطنو قطاع غزة مرحلة الموت السريري، حيث باتوا دون 
أمل بمس���تقبل مزدهر ينعش حياتهم ويكون لهم بمثابة طوق 
النجاة، خاصة بعد انتهاء حلم تحقيق المصالحة الفلس���طينية 

ومحاولة إنعاشها من جديد. 
وكان خب���راء في االقتصاد أكدوا في احصائيات رس���مية على 
أن عام 2017 هو األس���وأ منذ أكثر من 11 سنة، إذ بلغت أعداد 
العم���ال المتعطلين ع���ن العمل نحو 250 ألف عامل، ونس���بة 
الفقر وصلت أكثر من �70% ونسبة البطالة أكثر من 60% في 

صفوف العمال. 
الفقر والعوز الش���ديدان بعد خصم م���ن الراتب ألكثر من %30 
كعقوب���ة فرض���ت عل���ى الموظفين م���ن قبل رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محمود عباس، جعلت الموظف يعتمد على نظام 
االستدانة والشراء بالتقسيط من أصحاب المحال التجارية لتوفير 
احتياجاته، ولك���ن غالبية هذه أوقفت العم���ل بهذا النظام بعد 
تراجع نسبة الس���داد وزيادة عدد الشيكات المرجعة؛ لعدم توفر 

رصيد بحساب الموظف البنكي. 
المواطن أس���امة حسن )اسم مستعار( تاجر األجهزة الكهربائية، 
تح���دث عن الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيش���ها قائال" 
كنت من أكبر التجار و صاحب أكثر المحالت التجارية بالش���مال 

مبيع���ا وأرباحا خالل األعوام الس���ابقة، وكان ل���دى عدد كبير من 
العم���ال الذين يعملون في فروعي الثالثة المنتش���رة بش���مال 

القطاع، إال أن وضعي تبدل، و كان فعل ماٍض".
وأوض���ح أن الظ���روف االقتصادي���ة الصعب���ة بس���بب الحصار 
االسرائيلي والعقوبات المفروضة على القطاع، أرهقت المواطنين 
والموظفين على حد سواء، والقت بظاللها السوداوية على التجار، 
إذ كان التجار يعتمدون على جني أرباحهم من خالل الش���يكات 
ونظام التقس���يط، إال أنه خالل األشهر الماضية أوقف غالبيتهم 

التعامل به. 
وبين أن نظام التقسيط المعمول به في محاله التجارية، يقتصر 
على عدد ضئيل من الموظفين الذين ليس عليهم أي التزامات من 

البنوك، ويستلمون رواتبهم بخصومات محدودة. 
وقال: " لجأت إلى إيقاف التعامل بنظام الش���يكات و التقسيط ؛ 
لعدد كبير من الموظفين لعدم مقدرتهم على تسديد االلتزامات 
الش���هرية المتراكمة عليهم منذ أشهر طويلة، بعد الخصومات 
المفروض���ة عليهم من قبل رئيس الس���لطة، وكذلك لعدم توفر 

أرصدة بحساباتهم البنكية". 
وأضاف: "وصل عدد الش���يكات المرتجعة خالل الشهر الماضي 
أكثر من 50 ش���يكًا ، لتضاف للعش���رات المتراكمة داخل أدراج 
مكتبي"، مش���يرًا إلى عجزه عن إيجاد حل���ول لها، إذ لم يوجد أحد 
يس���دد عنه���م أو يكفلهم على حس���اب راتبه، كم���ا أن تهديد 
أصحابها بحبسهم وزجهم بالس���جون، لم يعد يجدي نفعا، في 

ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.  

العجز عن ال�سداد
ولم يختلف حال صاحب محالت منصور للمواد الغذائية بشمال 

القطاع حسن منصور كثيرا عن سابقه، إذ اشتكى من تراجع نسبة 
أرباحه بش���كل كبير، بعد تدهور األوضاع االقتصادية ، األمر الذي 

أدى إلى تكبده خسائر فادحة تقدر بالماليين. 
وقال منصور ل�"االستقالل" : " بدأت أرباحي بالتراجع بعد تشديد 
الحص���ار المفروض على القط���اع وفرض العقوب���ات من رئيس 
السلطة، فيوما بعد اآلخر أخسر مئات الشواكل، لعجز المواطنين 

والموظفين عن تسديد التزاماتهم".
وأضاف: "خس���ارتي أبقتني مكتوف اليدين لعجزي عن تسديد 
ثمن البضائع المكدسة بالمخازن و على أرفف المحال، بعد عزوف 
المواطنين عن ش���راء حاجياتهم، لتده���ور األوضاع االقتصادية 

بالقطاع".  
وأش���ار إلى أن دفتر االستدانة واالقراض لم يتسع ألسماء وأرقام 
أخرى، فصفحاته امتألت بالعش���رات منهم، منوها إلى محاوالته 
للح���د من االقراض، بع���د عدم مقدرته على تحصي���ل أمواله من 

المواطنين. 

انهيار القطاع
س���مير أبو مدللة الخبير االقتصادي أك���د أن األوضاع االقتصادية 
بالعام 2017  بقطاع غزة كانت األسوأ من األعوام السابقة، إذ قضت 
األزمات المتراكمة على أي فرصة لنمو القطاع وتطوره وتحس���ين 
دخل المواطنين، الفتا إلى أن الحصار اإلسرائيلي والحروب المتكررة 
وكذلك االنقسام الفلسطيني المستمر دون أفق ألي حلول ضيق 

الخناق على المواطنين، وأدى إلى  تدهور األوضاع االقتصادية. 
وشدد أبو مدللة في حديثه ل�"االستقالل"، أن األوضاع االقتصادية 
زادت س���وءا وبدأت باالنهي���ار دون أمل باالنتع���اش، بعد فرض 
العقوبات على الموظفين من قبل الس���لطة الفلس���طينية بشهر 

مارس الماضي، بنسبة تصل لبعض الموظفين أكثر من %50. 
وأشار إلى أن الواقع بالقطاع  سوداوي وال يحتمل، إذ أن االحصائيات 
الرس���مية تشير إلى وصول نسبة الفقر إلى أكثر من 65% منهم 
81% من العائالت تعتمد على المس���اعدات االغاثية واإلنسانية 
من مختلف المؤسس���ات الدولية، إذ بلغت نسبة المساعدات من 
وكالة الغوث مليون الجئ ، وحوالي 73 ألف عائلة مسجلة بالشؤون 
االجتماعية و70ألف من برنامج الغذاء العالمي، عدا عن احصائيات 
منظم���ة اليونس���يف التي أكدت أن  200 ألف يعانون من س���وء 

التغذية.
ولفت إلى أن قطاع التجار م���ن أكثر القطاعات التي تأثرت بفعل 
األزم���ات المتراكمة بالقط���اع، بعد اعتماد 84% م���ن الموظفين 
والتجار على اإلقراض من البنوك، إذ وصلت الش���يكات المرتجعة 
حوال���ي 650 ملي���ون دوالر بالربع األول من الع���ام 2017 وازدادت 
النس���بة ألكثر من ذلك في نهاية الع���ام، لعدم توفر رصيد كاٍف 
للموظف بحس���ابه البنكي، وعدم مقدرته عل���ى الوفاء بالتزاماته 
المالية لخصم نسبة كبيرة من راتبه ال تكاد تكفي لسد احتياجات 

عائلته. 
ونوه الخبير االقتصادي، إلى أن النسبة األكبر من التجار عملوا على 
إيقاف التعامل مع الموظفين والمواطنين، وفق نظام التقس���يط 
والشيكات لتراكم الديون المستحقة عليهم وعدم مقدرتهم على 

سدادها. 
وعلى صعيد الحصار اإلس���رائيلي ذكر أن الممارسات اإلسرائيلية 
على المعابر، بمنع دخول أصناف عدة من البضائع لدواعي ازدواجية 
االس���تخدام بحجة أمنية واهية، وتقليص عدد الش���احنات التي 
تدخل للقطاع من 800شاحنة إلى أقل من 500يوميا، ساهمت في 

جعل األوضاع االقتصادية تنهار بشكل  ملحوظ . 

اليأس يسيطر على المواطنين

اقتصـــاد غــزة يحتضــر

ت�سيطر حالة من الركود الكبري على 
كافة القطاعات التجارية وال�سناعية 

واملعامالت املالية بني املواطنني يف 
قطاع غزة، حيث انعك�ست الأزمات 

املتتالية التي يعي�سها الغزيون جراء 
ال�سيا�سات الإ�سرائيلية املمنهجة من 

ح�سار اإ�سرائيلي وحروب وكذلك 
العقوبات املفرو�سة عليهم من قبل 
ال�سلطة الفل�سطينية، على خمتلف 

جمالت العمل، الأمر الذي اثر �سلبًا 
على ع�سب احلياة القت�سادية يف 

القطاع.  وتتفاقم اأزمات قطاع غزة 
التي ا�ستدت ب�سكل مت�سارع يف الأ�سهر 
الأخرية، من دون حلول يف الأفق، يف 

الوقت الذي بات الت�ساوؤم ي�سيطر على 
اأهايل القطاع، حيث ل فر�ص لتح�ّسن 

الأو�ساع معي�سيًا واقت�ساديًا، فاحل�سار 
والعقوبات القت�سادية يقفان عقبة 
يف طريق احلياة لنحو مليوين مواطن 

وهو ما و�سع الغّزيني يف دائرة الرتقب 
واخلوف.

غزة/ سماح المبحوح:

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�ص العلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�ص ال�سرعية البتدائية

إعالم جريدة
تقدم إلى محكمة خانيونس الش���رعية إبراهيم علي  حس���ن النجار 

من خانيونس وسكانها هوية رقم 920643509 أحد ورثة المرحوم : 
رفعت حسن حمدان النجار المتوفي بتاريخ 1956/1/23م    وانحصر 
ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته األولى المتوفاة قبله آمنة بدوي 
القبطي وهم حس���ن وبحرية ولطيفه وبدرية وجرادة وفي أوالد ابنته 
عريفة المتوفاة قبله المتولدين  لها من زوجها حس���ن علي حمودة  
النجار وهم علي وفايقة وهدية وفي زوجته الثانية عائشة مصطفى 
عبد الله الفرا وقد توفي حس���ن علي حمودة النجار في 1993/2/16م 
وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في اوالده منها وهم علي وفايقة 
وهدية فقط ثم بتاريخ 2009/11/25م توفي علي حسن علي النجار 
وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في أوالده المتولدين له من زوجته 
المتوف���اة قبله أمينة أحم���د احمد ربيع وهم محمد وحس���ن واحمد 
وابراهيم وسامي وأسامه ويوسف ورضا وسامية وسمية ودالل فقط 
وال وارث للمتوفيين  المذكورين س���وى من ذكر   وليس لهم وصية 
واجب���ة أو اختيارية وليس له أوالد توف���وا حال حياتهم وتركوا ورثة 

سوى من ذكر وحرر في 2018/1/9م .

قا�سي حمكمة خانيون�ص ال�سرعي

غزة/ االستقالل: 
ش���رعت اللجنة الدعوية لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي وملتقى دعاة فلسطين، بتنفيذ 
سلسلة من الزيارات الميدانية إلى العديد 
م���ن التجمعات العلمائية ف���ي قطاع غزة 
استعدادًا إلطالق مؤتمر العلماء بمشاركة 

داخل وخارج األراضي الفلسطينية.
وأكد مسؤول اللجنة الدعوية وليد حلس، 
أن عق���د مؤتم���ر للعلماء في غ���زة يأتي 
تأكيدًا على دور وأهمية العلماء وواجبهم 
تجاه كاف���ة قضايا األم���ة وخاصة قضية 
فلسطين وعلى رأس���ها القدس المحتلة 
التي تتعرض لخطٍر كبيٍر بعد قرار الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
وأوضح أن المؤتمر سُيعقد السبت القادم 
في مدينة غزة؛ ويه���دف لتوحيد جهود 
العلماء وتعزيز العمل المش���ترك بينهم 
نصرة لمدينة القدس المحتلة، إضافة إلى 
تقريب وجهات النظ���ر فيما يخص كافة 

قضايا األمة اإلسالمية.

وضم الوف���د الزائر كال م���ن "القيادي في 
حرك���ة الجهاد اإلس���المي الدكتور جميل 
عليان رئيس المكتب التنفيذي والش���يخ 
خضر حبي���ب والقي���ادي أحم���د المدلل 
والقي���ادي محم���د الحرازي���ن، إضافة إلى 

رئيس الملتقى الش���يخ الداعية عمر فورة 
ونائبه الدكتور طاهر لولو ومسؤول اللجنة 
الدعوية وليد حل���س ورئيس جمعية اقرأ 
الخيري���ة عبد الفتاح حج���اج، وتمت زيارة 
كل م���ن "الداعية عميد كلية الش���ريعة 

اإلس���المية ف���ي الجامعة اإلس���المية د. 
س���لمان الداي���ة، والدكتور ناف���ذ حماد، 
والش���يخ يوس���ف س���المة وزير األوقاف 
األسبق، إضافة إلى دار االفتاء ورابطة علماء 

فلسطين وملتقى علماء ودعاة فلسطين.

استعدادًا لمؤتمر العلماء بغزة
دعوية الجهاد وملتقى دعاة فلسطين ُينفذان زيارات ميدانية 
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

»إسرائيل« تعلن حربها الشاملة وكتابها يبحثون في األدوات

إطالق الصواريخ وسبل مواجهتها وتأجيل االنفجار وترميم 
الردع هو ما يش���غل معظم كتاب الرأي اإلس���رائيليين، في 
تناول الموضوع األكثر سخونة على المستوى األمني، وهم 
كعادتهم يتبنون كالببغاوات التقارير والتقديرات األمنية 
اإلسرائيلية، وكذا المواقف السياسية المركزية، ويحاولون 
االجتهاد ف���ي التفاصيل وفي إخراج الخطط اإلس���رائيلية 
بطريقة جراحية دون النظر لألسباب الرئيسية، ودون إجراء 
أي نقاش حقيقي. حتى لو كان الكتاب يصفون أنفس���هم 
بالباحثين ويكتبون لمراكز دراس���ات كبي���رة في تل أبيب، 
فبالنس���بة لهم االحت���الل أمر واقع ال يمك���ن الحديث عنه، 
واالس���تيطان أمر واق���ع، و«رفض الفلس���طينيين وميلهم 
للعنف واإلرهاب« أمر واقع، وال يتبقى سوى تقليل الخسائر 
اإلس���رائيلية وإلحاق الهزيمة بالفلسطينيين، وهو بالنسبة 
لهم دوًما أمر ممكن بمزيد من القوة والحنكة، ولو الستقطاع 
وقت محدد من الهدوء، فإس���رائيل منذ ان نش���أت تعيش 
بين فترات متقطعة من الهدوء الذي تفرضه بقوة سالحها 
وبطش أمنها.  إسرائيل تش���خصنا عدًوا، وتعتبر معاركها 
معن���ا معارك ضم���ن حرب اس���تراتيجية كب���رى لتصفية 
العدو وإلحاق الهزيمة الش���املة به، لكنه���ا ال تصرح بذلك 

علًن���ا، وتتصرف وفق ذلك دون أن تعلنه، وفي الس���نوات األخيرة 
- وال س���يما في ظ���ل حكومة نتنياه���و األخيرة ورئاس���ة ترامب 
- تطلق هجوًما ش���اماًل ومتس���ارًعا على كل الجبهات، على جبهة 
االس���تيطان وتثبيت األم���ر الواقع، بحيث ال يبق���ى مكان إلقامة 
الدولة الفلس���طينية، وتتنافس في التش���ريع لتعميق االحتالل 
وضم المس���توطنات، وصوال إلى ضم كل الضفة كما اقترح حزب 
»الليكود«، وتدفع بقوة لتصفية وخنق الوكالة لما تحمله من تذكير 
للعالم بقضية الالجئين وأسباب تحولهم إلى الجئين، وقضيتهم 
الت���ي ال زال المجتم���ع الدولي يصم آذانه عنه���ا، وتطلق حمالت 
استراتيجية على المس���توى الدبلوماسي ومؤسسات التأثير في 
الرأي العام، فمؤسس���ة »فيس���بوك« باتت ذراعًا إس���رائيلية في 
مواجهة الصفحات الفلسطينية، والعالم يصمت عن تقييد ومنع 
نشاط منظمات دولية ترصد انتهاك حقوق االنسان الفلسطيني، 
بل وأحياًنا يس���تجيب للمطالب اإلسرائيلية بوقف تمويل بعض 
المنظمات الفلسطينية بسبب تصريح أو موقف رافض لالحتالل.

ورغم ان حرب إسرائيل األكثر فتًكا وتأثيًرا على مستقبل المنطقة 
هي على س���احة الضفة، فإن الكّتاب - وتأثًرا بالمزاج الش���عبوي 
الس���ائد في اإلعالم ولدى النخبة قبل المجتمع، وبس���بب الثمن - 
يميلون أكثر للكتابة عن س���خونة الجبه���ة الجنوبية، ويبدو أننا 

كغزيين بالنس���بة لهم لس���نا أكثر من وحوش يجب ترويضها، 
تارة باستخدام الردع العنيف وتارة بتقديم بعض الطعام، أما أمر 
القفص الذي نعيش داخله فهو ليس من شأنهم وال عالقة لهم 

به، وقدرنا ان نعيش داخله أو نبحث عن حريتنا جنوًبا.
ويب���دو ان علينا أن نش���كرهم، ألنهم يبدون حساس���ية وتفهًما 
الحتياجاتنا اإلنس���انية، فيذكرون حكومتهم ان س���وء األوضاع 
االقتصادية وش���ظف العيش والحصار المتواصل س���يؤدي إلى 
انفجار الغضب، وعلى إس���رائيل ان تك���ون رحيمة وتبدي بعض 
الس���خاء في تقديم بعض التس���هيالت، رغم أنها »غير مسؤولة 
عّما يحدث في القطاع«، ولكنها بنظرهم س���تبقى مس���ؤولة من 
وجهة نظ���ر المجتمع الدولي، وألن الفلس���طينيين ال يعرفون أن 
يوجهوا غضبهم سوى إلسرائيل، وألن إسرائيل دولة متحضرة ال 
تمارس القتل إال دفاًعا عن نفس���ها، وعندما تمارسه ضد األطفال 
والمعاقين تحرص على أن تظل الدولة األكثر أخالقية في العالم، 
وهي بالمناس���بة تغضب كثيرًا لو ت���م إدراج أخالقياتها وطهارة 
س���الحها رقم )2( على س���لم األكثر أخالًقا وطهري���ة في العالم، 
مثاًل بعد فنلندا أو سويسرا، وتتهم من قام بالتدريج التصنيفي 
بالالسامية، وألنها كذلك في نظر كتابها ونفسها، فهي تحرص 
ان يبدو قتلها لألطفال قتاًل رحيًما، ولن تنس���ى للفلس���طينيين 

جرمهم الكبير بأنهم أجبروا الش����باب اإلسرائيلي المتحضر 
على ان يضطر لقتلهم.

نحن بالنس����بة لهم مشكلة معقدة، والتعقيد بنيوي عضوي 
يعود لطبيعة العرب والفلس����طينيين على وجه الخصوص، 
وأن لدينا قدرة دائمة على إنتاج المشاكل، وفي مقدمة أدوات 
الحل ونصائحه؛ ب����ات يبرز مفهوم مت����ذاٍك وإبداعي جديد 
يطلق عليه »صندوق العدة« )»ارغاز هكيليم« بالعبرية(، وهذا 
الصندوق الس����احر توجد به كل األدوات الحديثة والقديمة، 
بما فيها الذكاء التكنولوجي، وهو قادر على أن يوفر لك دوًما 
األداة التي تساعدك في حل المشاكل بسهولة ويسر وسرعة 
ونجاعة إنجاز، تمتلكه الحكومة والجيش. ذكاء هؤالء الكتاب 
يكمن في اقتراحهم عل����ى الحكومة أيًا من أدوات الصندوق 
يس����تخدمون، ومتى وبأية طاقة، فاألدوات متوفرة - بحسب 
زعمهم - لكن المشكلة بمن يستخدمها بالطريقة الصحيحة.

إسرائيل تمارس حربها الشاملة علينا دون أن تعلنها، بينما 
نحن نعلن الحرب دوًما دون ان نمارسها، وإن دخلناها ندخلها 
مش����تتين وبعفوية وبلحظة حماس����ية موس����مية، فتكون 
النتائ����ج ما نحن عليه، وربما ما س����نصبح عليه من تدهور، ال 

سمح الله.

تعّود الفلس���طينيون في إس���رائيل على أن يكونوا هدفًا 
للتحريض الرس���مي وغير الرس���مي المتواصل ولمختلف 
ترجمات العقيدة اإلسرائيلية المتطرفة ضدهم منذ نشأة 
الدول���ة العبرية، لكنهم لم يتوقعوا أن يتم إرغام أبنائهم 
في مرحلة الدراس���ة الثانوية أن يتعلم���وا وُيمتَحنوا على 
أيدي معلمين ع���رب بمادة تق���ول إن »المواطنين العرب 

أعداء إلسرائيل«.
حتى قبل 20 عامًا اعُتبر تدريس الطالب العرب في المرحلة 
الثانوية وامتحانهم في »التوراة اليهودية«، وليس الديانة 
اإلسالمية أو المسيحية، ضربًا من اإلكراه التربوي المعرفي 
تفّتق عنه ذهن أساطين الدولة العبرية عند إقامتها، ضمن 
سياس���ة األسرلة والتجهيل، إلى أن فطن َمن فطن إلى أنه 

حان الوقت لوقف هذه المهزلة وإلغائها.
لكن اآلن، ومع دخول إس���رائيل عامها الس���بعين، وتحت 
إشراف زعيم المستوطنين نفتالي بينيت وزيرًا للتعليم، 
اختارت الوزارة أن تصّب جهودها في موضوع »المواَطنة« 
لطالب المرحلة الثانوية، ول���م تعد تكتفي ب� »تلقينهم« 
الرواي���ة اليهودي���ة كاملة، من دون س���واها، ح���ول إقامة 
إسرائيل »دولة للشعب اليهودي« وتعّلم تفاصيل »وثيقة 
االس���تقالل«، ب���ل ذهبت إلى م���ا هو أبعد م���ن ذلك حين 
س���ي الموضوع العرب أن يعلموا طالَبهم  فرضت على مدرِّ
أبناء جلدتهم بأن »العرب في إس���رائيل )باستثناء الدروز( 
ه���م معادون للدولة«. نعم، صّدقوا. ويتس���ق هذا التوجه 
مع التوجه العام للدولة العبرية في تعاملها مع س���كانها 
الفلسطينيين خصوصًا في مسألة قمع أي نضال سياسي 
ولجم الوع���ي القومي وطمس هويتهم الوطنية والتعامل 
معهم كأقليات طائفية، أو التعاطي مع سلطاتهم المحلية 
م���ن خالل إغراءات مالية وموازنات دعم معتبرًة عن س���بق 
إصرار، مطالبهم مدنية واقتصادية وليس���ت سياسية أو 

قومية.
ويعكس مضمون كتاب »المواَطنة« الجديد )بعد تعديله 
بروح يميني���ة عنصرية( كله السياس���ة التي انتهجتها 
الدولة م���ع المواطنين العرب باعتبارهم »خط���رًا أمنيًا«، و 
ا من أّم���ة معادية«. وترفض في هذا الكتاب، كما في  »جزًء
سياستها العامة، أن ترى فيهم أقلية قومية إنما مجموعة 
طوائف، فتقدم بابًا عن المسلمين وثانيًا عن المسيحيين 

وآخر منفصاًل عن الدروز. ومما جاء في هذه األبواب: »ُيعّرف 
معظم العرب في إسرائيل أنفسهم كجزء من األمة العربّية، 
ونس���بة كبيرة منهم يعّرفون أنفسهم كفلسطينيين... 
وهناك قسم آخر ال يؤيد االندماج اّنما يتضامن مع الصراع 
الفلسطيني ضد الدولة«. في المقابل يشيد الكتاب بالدروز 
الذين »يعّرف كثيرون منهم أنفس���هم كمجموعة إثنية 
منفصلة، من دون طموح قومي- سياس���ي، وهم مخلصون 
للدولة التي يعيش���ون فيها. يتكلمون اللغة العربية على 

رغم أن البعض ال ُيعّرف نفسه كعربي«.
ويضي���ف الكتاب، بهدف التروي���ج للتجنيد، ك� »حقيقة 
ناج���زة« أنه منذ االنت���داب البريطاني تحال���ف الدروز مع 
االستيطان اليهودي واندمجوا في أجهزة األمن في الدولة 
واستمر عدد كبير منهم في أداء الخدمة العسكرية ووصل 
البعض إلى رتب عس���كرية عالية... وتصل نسبة الشباب 

الذين يخدمون في الجيش إلى 83 في المئة«.
لم تنجح محاوالت القيادة العربية، مدعومة بدراسة معمقة 
ألس���اتذة جامعيين، تغيي���ر مضمون الكت���اب على رغم 
توجههم إل���ى محكمة العدل العليا. وعل���ى رغم موافقة 
الوزارة على تعيين ثالثة من األس���اتذة الجامعيين العرب 
في لجنة المضامين الت���ي تضع الكتاب إال أن المالحظات 
التي قدمها هؤالء لتغيير بعض المضامين لم تناَقش، ما 
حدا باثنين منهم إلى تقديم االس���تقالة من دون أن يهّز 
ذلك ش���عرة في رأس وزير التعليم أو كبار موظفي الوزارة 
الذين أقّروا الكتاب بمضمونه من دون أي تعديل، مع إرغام 

الطالب على اإلجابة في االمتحان وفق هذا المضمون!
س العرب���ي موضوع  وحيال ه���ذا الواقع، يق���ف المدرِّ
»المواَطن���ة« حائ���رًا بي���ن تلقينه طالبه م���ادة ال يؤمن 
بصحتها، وبين اضط���راره تعليمها كون���ه موظفًا في 
س���ين المنفذ من هذه  وزارة التعليم. ويجد بعض المدرِّ
الحيرة بالتوضيح لطالبهم بأنهم يدرسون مادة أملتها 
ال���وزارة اإلس���رائيلية م���ن دون مراع���اة الحقيقة وهي 
المادة التي س���ُيمتَحنون بها. وفي م���وازاة ذلك، يقدم 
لهم رأيه ف���ي الموضوع طارحًا الرواي���ة من وجهة نظر 
العرب الفلس���طينيين محذرًا في الوقت ذاته طالبه من 
أن يكتب���وا في االمتحان ما يقول���ه، خوفًا عليهم، أمنيًا 

وتحصياًل، وخشيًة من فقدان وظيفته!

ال يخف����ى على احد ما يدور على مس����رح االحداث السياس����ية 
الصهيونية انعكاس����ا لخط����اب ترامب واالعت����راف بالقدس 
عاصمة دولة اسرائيل , االمر الذى اثار حفيظة العالمين العربى 
واالسالمى احتجاجا على المساس بالقدس الشريف , وحقيقة 
ان ما يدور على الس����احة الصهيونية هو اعمق بكثير مما نرى 
بأم اعيننا , فقد بدأ المارثون الصهيوني بالتمدد االستيطاني 
عل����ى أراضي الضفة المحتلة منذ تول����ى دونالد ترامب هرمية 
البيت االبيض والش����روع فى تجسيد ذلك قانونيا عبر تشريع 
ما يقارب 14 قانونا ومش����روع قانون , اكثر من س����تة قوانين 
منها تخص مدينة القدس والمستوطنات فى الضفة الغربية 
وق����د كان اخرها مش����روع قانون تطبيق القانون االس����رائيلى 
على المس����توطنات والتجمعات السكنية فى الضفة الغربية 
واعطائها ش����رعية جغرافية وسياسية كاى مكان داخل دولة 
اس����رائيل والذى جاء عبر عرض المش����روع داخل حزب الليكود 
الحاكم والذى حظى باجماع فى التصويت لصالحه كخطوة اولى 

قبل عرضة على الكنيست الصهيوني والمصادقة عليه.
 المتابع للفترة التى س����بقت التصويت على هذا القانون يجد بان 
هناك جدال واس����عا حدث بي����ن صندوق االمالك وش����راء األراضي 
الصهيون����ي او م����ا يع����رف ب » كي����رن كييم����ت » ووزارة المالية 
االس����رائيلية فى اعق����اب عرض صندوق االمالك وش����راء األراضي 
مخططا متكامال حول التمدد االستيطاني فى الضفة المحتلة وبناء 
مليون وحدة سكنية خالل فترة تمتد الى عقدين بشرط ان تخضع 
هذه المس����توطنات ال����ى ملكية خاصة لصندوق االمالك وش����راء 
االراض����ى , ولكن ليس غريبا فى ه����ذا التوقيت بان يخرج صندوق 
االمالك الصهيوني ويطرح مش����روعه الكبير الذى يعتبر جزءا من 
المخطط الصهيوني بضم الضفة المحتلة الى ارض اسرائيل فى 

ظل الحلول السياسية التى يجري الحديث عنها.
تسيبى لفنى كش���فت فى معرض المقابلة التي اجرتها معها 
االذاعة االس���رائيلية هذا االسبوع بانه قبيل خطة االنسحاب من 
قطاع غزة عام 2005 التى نفذها ارئيل ش���ارون جرت مش���اورات 
بين احزاب االئتالف الدينية والعلمانية وعلى راس���ها تس���يبى 
لفنى التى كانت تمثل اكبر كتلة برلمانية بعد حزب الليكود وقد 
كان شرطها على الموافقة بانه مقابل االنسحاب االحادى الجانب 
م���ن قطاع غزة يجب ان يدفع الفلس���طينيون ثمن���ا باهظا وهو 
اعتراف االدارة االمريكية بالقدس عاصمة اس���رائيل وزيادة عدد 
المستوطنات فى الضفة الغربية , وخالل ثالثة ايام وفقا للمصدر 

تم االتصال مع االدارة االمريكية والرئيس االمريكى جورج بوش 
آنذاك وعرض المشروع عليهم وبالفعل تم قبوله وارسال كتاب 
خطى الى ش���ارون باعتراف االدارة االمريكية بالقدس كعاصمة 
لدولة اس���رائيل وم���ن ثم تم���ت الموافقة باألغلبي���ة فى اروقة 

الكنيست الصهيوني على خطة االنسحاب من قطاع غزة.
م����ا يح����دث االن يعد اس����تكماال للجوانب التمويلي����ة والقانونية 
حول تنفيذ مش����روع القدس الكبرى وترس����يم الحدود السياسية 
والجغرافية لدولة الكيان على حساب قضم أراضي الفلسطينيين 
وزيادة عدد المس����توطنين على أراٍض الضفة المحتلة وفق الخطة 
المطروحة والتى بموجبها سيصل عدد سكان المستوطنات فيها 
الى عدد يوازى او يتفوق على عدد الس����كان الفلسطينيين وبذلك 
تصبح ملكية هذه المس����توطنات امتدادا ش����رعيا لدولة اسرئيل 

وترسيم حدودها االمنية والجغرافية والسياسية.
وفق المخطط الصهيوني والس����يناريوهات السياسية المقترحة 
وعلى قاعدة تبادل أراٍض مع تبادل سكان سيتم اخالء مناطق »ب« 
و«ج« المجاورة للمس����توطنات فى الضفة الغربية وانش����اء مناطق 
امني����ة عازلة بين المس����توطنات والمدن الفلس����طينية التي تقع 
ف����ى منطقة »أ« ولكن المراقب لخطاب ترامب الذى جاء اس����تكماال 
لجهود سابقيه من الرؤساء بانه لم يذكر القدس الموحدة كعاصمة 
لدولة الكيان وهذا يعنى بان االمر مفتوح للمفاوضات ومن ناحية 
اخ����رى نرى بان القرار االمريكى جاء بعناية وبدراس����ة لجميع ردود 
االفعال فى الش����ارعين العربى واالس����المى عل����ى قضية القدس 
االكثر حساس����ية لدى جميع المسلمين فى العالم , ولكننا نعرف 
بان الحس����ابات االمريكية اختلفت منذ تولى ترامب هرمية البيت 
االبيض ادراكا منه بان السياسة الخارجية التى انتهجها سابقوه 
جاءت على حس����اب الجبهة الداخلية التى تع����ج باألعباء واالزمات 

الداخلية والبطالة.
من هنا نرى بان خطاب ترامب ج����اء الخراج حالة التفرد االمريكية 
بقضية التسوية فى الشرق االوسط والتفرغ لحل القضايا الداخلية 
ف����ى المجتمع االمريكى من ناحية والبحث عن راٍع جديد رئيس����ي 
لعملية التسوية واالبقاء على الدور االمريكي كدور مساند للمشروع 
الصهيوني واطالة عمر الصراع من جديد مع الفلسطينيين من خالل 
البداية فى مسيرة مفاوضات يراهن عليها الطرف الصهيوني االمر 
الذى يتيح له العمل باريحية فى التمدد االس����تيطاني فى الضفة 
المحتلة وخلق سياسة االمر الواقع تمهيدا للحلول السياسية التي 

تطمح اسرائيل فى الوصول اليها.

جدل التمدد االستيطاني في الضفة 
المحتلة بين المؤسسات اإلسرائيلية

هاين عواد

تعليم أن »العرب معادون 
إلسرائيــل« قســرًا!

اأ�سعد تلحمي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / انتصار شريف العبد السرحي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803857994( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد حسن جمعة أبو شماس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900592163( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ غسان ذياب محمد االميطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404190191( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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اإلعدام يمنحنا القوة والدافعية للجهاد

ص���وت الكنيس���ت الصهيون���ي الثالث���اء 2018/1/2 بالقراءة 
التمهيدي���ة األول���ى على قانون يف���رض عقوبة اإلع���دام على 
منف���ذي العمليات التي ت���ؤدي إلى قتل صهاينة س���واء كانوا 
جنودا أو مس���توطنين بأغلبية 52 صوت���ا ضد 49 صوتا معارضا، 
وين���ص القانون الذي أي���دت الحكومة الصهيوني���ة اليمينية 
بتاري���خ 2017/12/17 طرحه على أنه »في حال إدانة منفذ عملية 
فلسطيني بالقتل فإن من صالحيات المحكمة العسكرية فرض 
عقوب���ة اإلعدام، وال يكون ذلك مش���روطا بإجم���اع القضاة وإنما 
بأغلبية عادية فقط، ومن دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم 

.«
الصهاين���ة م���ن أعضاء الحكومة أو الكنيس���ت اللذي���ن وافقوا 
على مش���روع القرار يظنون أنهم بذلك سيش���كلون رادعا قويا 
للفلس���طينيين عن القيام بعمليات جهادي���ة وقتل محتلين،، 
منطلقي���ن بذلك م���ن النفس���ية اليهودية التي تح���ب الحياة 
وتحرص عليها حتى ولو كانت حياة الذلة والمهانة, كما أكد ذلك 
القرآن الكري���م »ولتجدنهم أحرص الناس على حياة« حيث ذكر 
كلمة حياة نك���رة وبدون أل التعريف لتأكيد حرص اليهود على 
أي ش���كل من أشكال الحياة حتى لو كانت حياة الذلة والمهانة ، 
ومتناسين  في الوقت نفسه أننا كفلسطينيين مسلمين وعرب 
وانطالق���ا من مبادئ ديننا اإلس���المي وموروثنا الحضاري وقيمنا 
العروبية األصيلة نختلف تماما عنهم بل ونضادهم في نظرتهم 
وتصورهم للحياة، حيث أننا نراها مجرد جسر نعبر به إلى اآلخرة ، 
وإننا نرفض حياة الذل والمهانة ونقبل فقط حياة العزة والكرامة 
ومستعدون للتضحية من اجل ذلك بالغالي والنفيس من األموال 
واألنف���س واألوالد، دون خوف أو وجل ألننا نؤمن أن الحرص على 
الموت في سبيل الحق وضد الظلم والطغيان هو الذي سيهب لنا 
الحياة الكريمة والعزيزة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

للمجاهدين »احرص على الموت توهب لك الحياة«.
 مش���روع قانون اإلعدام الصهيوني يأتي بعد أن فش���ل الكيان 
الصهيوني رغم تسلحه بكل أدوات القوة العسكرية والتحشيد 
والتأييد من القوى االستعمارية الظالمة وعمالئهم من األنظمة 
العربية وحكامها وبعض الفلس���طينيين، فشل في كسر إرادة 
الش���عب الفلس���طيني ودفعه لترك خيار الجه���اد والمقاومة 
والتن���ازل عن حقه في أرضه ومقدس���اته ودينه مقابل رش���وة 
تأمين المس���تقبل المادي والحياة الذليلة تحت بساط الجندي 

الصهيوني.
ويأتي هذا المشروع )قانون اإلعدام( ليعطي دليال جديدا وصارخا 
بالمأسس���ة والقانونية على عنصرية الكي���ان الصهيوني ضد 
كل ما هو مخالفًا للصهيون���ي، فالقانون يحدد أن هذه العقوبة 
خاصة بالفلسطيني الذي يقتل صهاينة، ويستثني الصهيوني 
ال���ذي يقتل فلس���طينيًا حتى وإن كان يعيش ف���ي ظل الدولة 
الصهيونية، بعد ممارسته العملية للعنصرية ضد الفلسطيني 
وفي كل مناح���ي الحياة، ولعل اإلجراءات الت���ي اتخذها الكيان 
الصهيوني حكوم���ة وقانونا وقضاء ض���د مرتكبي جريمة حرق 

عائلة دوابشة الفلسطينيين خير دليل على ذلك, كما يؤكد هذا 
القانون الصهيوني الجديد على ازدواجية المعايير التي تتعامل 
بها القوة االستكبارية الظالمة وفي مقدمتها الواليات المتحدة 
األمريكية وعمالئها من الخونة والمتخاذلين من الحكام والزعماء 
خاصة العرب منهم، الذين أصابهم الخرس ولم ينبس���وا ببنت 
ش���فة ضد هذا اإلجراء والتوجه الصهيوني، الذي اعتبره االتحاد 
األوروبي خطوة مهينة وتتعارض مع الكرامة اإلنسانية، ويشكل 
قصاصًا ال إنس���انيًا ومهينًا وليس له أي تأثير رادع كما جاء على 
لسان سفارة االتحاد األوروبي في بيان نشره موقع عرب 48 مساء 

األربعاء 2018/1/3.
قانون اإلع���دام الصهيوني الجديد ورغم بش���اعته وعنصريته 
وإجرامه فإنه يش���كل أحد المسامير الهامة التي تدق في نعش 
الكيان الصهيوني ألنه يكشف الوجه البشع للكيان الصهيوني, 
ويزيل عن���ه القناع الديمقراطي الزائف ال���ذي يتغنى به حكام 
الصهاينة، وثانيا يضع نهاية إلمكانية التعايش الس���لمي مع 
هذا الكيان اإلجرامي الظالم لفلسطين والفلسطينيين، وبالتالي 
تعري���ة أولئك الذين يلهثون وراء س���راب الس���الم م���ع الكيان 
الصهيوني, وربما اس���تنهاض النخوة العربية والعزة في قلوب 
بعضهم للتراجع عن هذا السالم الخادع، تلك النخوة التي ماتت 
ف���ي قلوب وعقول الكثيرين منهم  أم���ام االمتيازات واإلغراءات 
والش���هوات، وثالثا يؤجج مشاعر الكراهية والبغضاء في نفوس 
أبناء الش���عب الفلس���طيني بما يحول دون قبوله وارتكاسه في 
مشاريع الس���الم المدنس الذي يحاول البعض جره إليها، ورابعا 
وه���و األهم يؤكد ه���ذا القانون عل���ى صوابيه خي���ار المقاومة 
واالستش���هاد باعتباره الطريق الوحيد نحو الحرية واالستقالل 
والتح���رر من نير االحتالل ، ويمنح المجاهدي���ن مزيدا من القوة 

والدافعية للجهاد واالستشهاد.
أمام قانون اإلعدام الصهيون���ي وكل اإلجراءات الظالمة للكيان 

الصهيوني فإن على الفلسطينيين:
 أوال: التخلي عن وهم وسراب السالم والتعايش معه بعد فشله 
ونتيجته الصفرية بع���د ربع قرن من المفاوض���ات والمباحثات 

العبثية.
ثانيا: التمس���ك بخي���ار المقاومة وااللتح���اق بركب المجاهدين 
والمقاومين وإبداع أشكال المقاومة المختلفة التي تؤذي الكيان 
الصهيوني ومصالح���ه ومصالح داعميه وتجبره على الرحيل عن 

أرضنا وديارنا ومقدساتنا.
ثالثا: تعبئة وتجييش الش���ارع العربي واإلس���المي ضد الكيان 
الصهيوني ومصالحه حيث يمكنهم الوصول، إليذائه واالنتقام 

لدماء الشهداء وآهات األسرى والثكالى واأليتام.
رابع���ا: اإلدارة والتوجيه الحكيم لإلع���الم المقاوم لتعرية الكيان 
الصهيوني وفضح ممارس���اته اإلجرامية والالإنسانية أمام الرأي 
الع���ام العالم���ي خاصة الغرب���ي منه إلخراجه من ث���وب ولباس 
الضحية ال���ذي يتقمصه أمام العالم، ونزع ث���وب الديمقراطية 

والحرية عنه، والذي يسوق به نفسه أمام العالم. 

بقلم د. وليد القططي

في الرواية الروس���ية )الجريمة والعقاب( للكاتب الروائي )فيدور دوستويفس���كي( تتناول موضوع 
الجريمة بطريقة فلس���فية نفسية، وبطلها )راسكو لينكوف( طالب جامعي يعجز عن إكمال تعليمه 
بسبب الفقر، يتعّرف على فتاة ليل تمتهن الدعارة لتوفير الطعام ألسرتها؛ فيبرر لنفسه جريمة قتل 
امرأة عجوز مرابية وس���رقة خزنتها لينقذ الفتاة من الضياع في مستنقع الرذيلة ويستكمل دراسته 
الجامعي���ة، ُمعتقدًا في ذاته أنه من العظماء الذين يحق لهم تج���اوز القواعد األخالقية والقانونية 
التي يفرضها المجتمع ليلتزم بها الناس العاديون من أجل تحقيق أهداف ُكبرى سامية لشعوبهم 
وللبش���رية، فإذا كان يحق لهؤالء العظماء تجاوز تلك القواعد وقتل الماليين من البش���ر والتس���بب 
بالمعان���اة لماليين أخرى فلماذا ال يحق له قتل امرأة عج���وز واحدة )ضارة ال لزوم لها( من أجل هدف 
نبيل، ولكنه اكتش���ف بعد تنفيذ جريمته أنه ليس من العظماء، فقد دخل في نوبات ذعر وهذيان، 
وسيطرت عليه مشاعر الذنب وتأنيب الضمير، وأصبح أسيرًا لتبعات جريمته وعاجزًا عن تحمل ُجرمه، 
فوجد أن االعتراف بالجريمة أمام الشرطة لينال العقاب الذي يفرضه القانون أرحم من عقاب الذات. 

والشعور الوهمي بالعظمة والتميز الذي سيطر على بطل رواية الجريمة والعقاب هو نفس الشعور الذي يوحي 
للزعماء بتجاوز القواعد األخالقية وتحطيم القيم اإلنس���انية لتحقيق أهداف يعتقدون أنها نبيلة، وقد تكون 
كذلك ولكن الوصول إليها وتحقيقها قد يكون ُمكّلفًا يذهب ضحيته اآلالف وربما الماليين من البش���ر س���واء 
بإزهاق أرواحهم أو بإزهاق إنسانيتهم وتحطيم حاضرهم ومستقبلهم وتقويض أمالهم وطموحاتهم، وربما ما 
يحدث ألهل غزة من مأساة إنسانية ال يبعد كثيرًا، وإذا كان بطل رواية الجريمة والعقاب قد نال عقابه النفسي 
والقانون���ي فإن الجريمة التي تحدث في رواية غزة المأس���اوية تمر بدون عقاب، وربما لكثرة أبطالها واختالف 
فص���ول روايتها وتعدد الجناة في أحداثها. فرواية غزة المأس���اوية جزء من الرواية الفلس���طينية التي بدأت 
فصوله���ا منذ وعد بلفور فالنكبة ثم العدوان الثالثي فالنكس���ة وصواًل إلى االنتفاضة األولى التي كتب فيها 
الشعب الفلسطيني فصاًل بمداد الدم على صفحات البطولة التي ُوقعت في آخر أرواق فصلها اتفاقية أوسلو.

اتفاقية أوسلو افتتحت فصاًل جديدًا من تاريخ الشعب الفلسطيني بإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية ليست 
على أرض ُمحررة كما جاء في البرنامج المرحلي بل على أرض تحت االحتالل وبجوار االس���تيطان، وبغض النظر 
عن الموقف السياس���ي من أوسلو والسلطة فقد أصبحت هي المسؤولة عن السكان الفلسطينيين في الضفة 
والقطاع بموجب اتفاقية أوس���لو والقانون الدولي وأمام المجتمع الدولي كما نص البند الس���ادس منها » نقل 
السلطة من الحكومة العسكرية اإلس���رائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين بهذه المهمة« . 
وانتهت المرحلة االنتقالية بس���نواتها الخمس دون أن تتحّول الس���لطة إلى دولة، والذي حدث أن )إسرائيل( 
تخّلصت من عبء السكان واحتفظت باألرض... فاندلعت االنتفاضة الثانية لتصويب خطيئة أوسلو... وكان أحد 
نتائجها االنسحاب اإلس���رائيلي من قطاع غزة، ومن ثم دخول حركة حماس في سلطة ال تعترف بمرجعيتها 
القانونية )أوسلو( وليست جزءًا من مرجعيتها السياسية )المنظمة( وتتناقض مع برنامجها السياسي... فكان 

االنقسام الذي أفرز سلطتان متخاصمتان: تحت االحتالل في الضفة وتحت الحصار في غزة. 
تكرست معاناة الشعب الفلسطيني تحت االحتالل في الضفة، ولكن معاناته في غزة كانت أكبر بفعل ثالثية 
االحتالل والحصار واالنقسام، وبس���بب اآلثار الُمّدمرة للحروب العدوانية الثالث المتتالية على غزة، إضافة إلى 
عجز حكومة غزة التي ش���كلتها حماس عن توفير احتياجات الناس األساسية، وتخّلي حكومة السلطة في رام 
الله تدريجيًا عن مس���ؤولياتها تجاه غزة، وكان آخرها اتخاذ اإلجراءات العقابية تجاه غزة بداية العام الماضي 
ردًا على تش���كيل حماس اللجنة اإلدارية العليا إلدارة قطاع غزة... واتجهت األمور فيما بعد نحو توقيع اتفاقية 
المصالح���ة بين الحركتين في القاهرة فحلت حماس لجنتها اإلدارية وجرت مراس���م تس���لم الوزارات في غزة 

وانتظر الناس الفرج ولكن مصطلح التمكين اللعين خرج لهم من بين فصول المأساة وصفحات المعاناة. 
المصالحة إذن- حتى اآلن على األقل- لم تنِه فصول الرواية المأساوية ألهل غزة، ولألسف ازدادت صفحاتها 
س���وادًا، والعرض المسرحي لفصول الرواية التراجيدية ال زال ُمستمرًا، رغم أن االحتالل وكيانه هو المسؤول 
األول عن كتابه الرواية المأساوية للشعب الفلسطيني كله، إال أن بعض فصولها قد ُكتبت بأيد فلسطينية، 
ومنها جزء كبير من مأس���اة غزة، ومن هذا الجزء المعاناة  التي نتجت عن االنقس���ام وآثاره وتبعاته بما فيها 
العقوبات على غزة التي عّمقت المعاناة وكّرس���ت الفقر ورّس���خت البؤس، وآن األوان أن يدرك عظماء القادة 
وعلّية القوم المسؤولون عن ذلك أن استمرار فرض العقوبات على غزة ال يخدم أي هدف نبيل وال يحقق أي 
مصلحة وطنية بل ُيّدمر بقية الحياة ويضيع بصيص األمل ويسحق حاضر الناس ويحطم مستقبل الشباب. 

في الرواية الفلسطينية.. 
الجريمة بدون عقاب

 

يستمر مسلس���ل التهديدات األمريكية التي أعقبت قرار 
دونالد ترامب حول القدس, وهذه المرة تطال التهديدات 
جانبا حساسا وهاما ومؤثرا بالنسبة للفلسطينيين في كافة 
أماك���ن وجودهم, حيث صدرت تلميحات بوقف أو تجميد 
المس���اهمة األمريكية ف���ي موازنة وكال���ة األمم المتحدة 
إلغاثة وتش���غيل الالجئي���ن الفلس���طينيين والمعروفة 
اختصارا  باس���م »اونروا« وفي ح���ال تنفيذ التهديد, فان 
ماليين الفلس���طينيين في غزة والضفة الغربية والقدس 
ومخيمات الشتات في س���وريا ولبنان واألردن سيتأثرون 
وبش���دة, وس���يحدث تراجع هائل في خدم���ات التعليم 
والصحة واإلغاثة االجتماعية واإلنس���انية والتي تستفيد 
منها مئات اآلالف من األسر الفلسطينية, وال نظن ان أحدا 
في العالم يمتلك ولو الحد األدنى من المش���اعر اإلنسانية 
يمك���ن ان يؤيد ذل���ك القرار في حال اتخ���اذه, أو يتفهم 
دوافعه وأس���بابه, لقد نشأت الوكالة الدولية »اونروا« بقرار 
م���ن الجمعية العامة لألمم المتحدة بعد النكبة األولى عام 
1948 التي تسببت في مأساة كبيرة ال زال الفلسطينيون 
يعان���ون منها رغم مرور قرابة الس���بعين عاما عليها, وقد 
كان من أهم أهداف ووظائف األونروا العمل على محاصرة 
أثار المأساة التي خلفتها النكبة, وتحسين ظروف الحياة 

لالجئي���ن الذين أجبره���م, احتالل أرضه���م على الهجرة 
واللج���وء إلى المخيمات وتوفير فرص العمل ألعداد منهم 
وبالذات في قطاع الصحة والتعليم, وكأن االونروا أريد لها 
ان تعوض الفلس���طينيين عما خسروه, وتخفف ولو قليال 
عن آثار النكبة وتداعياتها, وبش���كل غير مباشر  التكفير 
عن صمت المجتمع الدولي أو تواطؤ جزء منه على الجريمة 
التي ارتكبت بحق الش���عب الفلس���طيني, فاقتلعته من 
أرضه وأحلت مكانه ش���عبا آخ���ر, أي ان األمر ال يعد منة او 
تكرما من أمريكا وغيرها من الدول على الفلسطينيين بقدر 
ما كان محاولة للتخفيف من حجم المأس���اة التي تتحمل 
بريطانيا وأمريكا تحديدا القدر األكبر من المسؤولية عنها- 
بريطاني���ا كونها صاحبة الوعد األس���ود »وعد بلفور« الذي 
منح فلس���طين لليهود ومثل القاعدة األساسية للمأساة, 
وأمري���كا بصفتها الراعي والداعم األكبر للدولة التي قامت 
على أساس ذلك الوعد, والتي وفرت كل أشكال المساندة 
إلسرائيل حتى وهى ترتكب الجرائم التي وصفتها األمم 
المتحدة ذاتها بأنها ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد 

اإلنسانية...
ونح���ن نعت���رف ب���أن »األون���روا« قدمت خدم���ات كبيرة 
للفلس���طينيين طوال السبعين عاما الماضية , صحيح ان 

المتوقع والمطلوب كان دائم���ا اكبر, وصحيح ان »االونروا« 
لم تغط كل العجز الذي عانى منه الش���عب الفلسطيني, 
ول���م تقض تماما على آثار النكبة والمأس���اة, لكنها قامت 
بعمل ال بأس به, وجعلت حياة الفلسطينيين اقل تعاسة, 
وبناء عليه فان وجود »االونروا« بات مهما وضروريا للشعب 
الفلس���طيني كله على الصعيد العملي واإلنس���اني وبات 
مهما لتذكير العالم باستمرار المأساة والمظلومية والنكبة 
على الصعيد السياس���ي ... فاألونروا تمثل عنوانا واضحا 
ومجمعا علي���ه لواحدة من أه���م مظاهر النكب���ة وآثارها 
ونقصد طبعا مأس���اة الالجئين, وبالنسبة للفلسطينيين 
وكل أنصارهم أصبح وجود »األونروا« من أهم الدوافع لبقاء 
حق العودة قائما وحيا فمعنى التعامل مع مئات اآلالف من 
األسر الفلسطينية على اعتبار أنهم الجئون يمثل اعترافا 
دوليا وأمميا بأن هناك مأساة بسبب النكبة, وأن هذا الوضع 
حتى لو امتد لس���بعين عاما هو ط���ارئ ومؤقت, وان الحل 
المنطقي الطبيعي هو عودة الالجئ إلى أرضه وبلده ليقال 

بعد ذلك أن مشكلته قد انتهت.
إذا استمرار االونروا في عملها له عدة دالالت بجانب الهدف 
اإلنساني واالغاثي وخلق فرص العمل والتشغيل وهناك 
بعد سياس���ي يذكر العالم كله بوجود المشكلة واستمرار 

تداعياته���ا,  ونظ���ن ان دونال���د ترامب المح���اط بعتاة 
المتعصبي���ن من اإلنجيليين واليهود ي���درك تماما هذه 
األبع���اد, فهو اوال يحاول ابتزاز الس���لطة, والضغط عليها 
إلعادتها إلى مائدة التفاوض وفي ذات الوقت يحاول خلق 
واقع جديد يضرب حق العودة بصفته ثابتا من ثوابت هذا 
الصراع في مقتل, ويزيد من البلبلة داخل الجبهة الطبيعية 

المساندة للفلسطينيين.
ومن البديهي ان تتمسك السلطة برفضها العودة لمسيرة 
التس���وية ورفضها والتعاطي مع أي دور أمريكي في هذا 
الصراع, لكن من الضروري حتى تظل السلطة على موقفها 
ه���ذا, ان يكون هناك دعم حقيقي وجاد للفلس���طينيين 
م���ن قبل الدول العربية واإلس���المية, وإع���الن هذه الدول 
صراحة أنها ستغطي أي نقص في موازنة االونروا وموازنة 
الس���لطة في حال نف���ذت اإلدارة األمريكية تهديداتها, 
وهذا الموقف يمثل الحد األدنى المطلوب, وهو خيار غير 
مكلف وس���تجد الدول العربية واإلسالمية أن معظم دول 
العالم تؤيدها فيه وفي مقدمة المؤيدين س���تقف األمم 
المتحدة بكافة هيئاتها ومنظماتها, وستكون تلك فرصة 
أخ���رى ألحرار العالم للتخل���ص ونهائيا من هيمنة أمريكا 

وابتزازها !           

الشيخ: نافذ عزام
التهديد األمريكي للسلطة واألونروا – فرصة
 أخرى للخالص من منطق الهيمنة واالبتزاز 

بقلم : تيسير الغوطي
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غزة / عبدالله نصيف: 
تأهلت أندية أهلي النصيرات، والعودة، والمشتل، واتحاد 
دير البلح ،  وش���باب معن، وخدمات جباليا، ونماء، واألمل 
إل���ى التصفيات النهائية من بطول���ة كأس المحافظات 
الجنوبية بع���د الفوز على األقصى، واالس���تقالل، و بيت 
حانون الرياضي، وأهلي البريج ،  والرضوان، وفلس���طين، 
وشباب الزيتون ، وجماعي رفح  تواليًا في ختام مباريات 

الدور التمهيدي الثاني .
ونجح فريق العودة في تخطي منافسه األقصى بركالت 
الج���زاء الترجيحية ) 7/8( بعد انته���اء المباراة بالتعادل 
اإليجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على 

ملعب فلسطين.
وافتتح علي الكرد التسجيل للعودة في الدقيقة العاشرة 
بتس���ديدة مباغتة سكنت ش���باك حارس األقصى أيمن 
محم���د، لينج���ح زكريا أب���و مراحيل ف���ي إدراك التعادل 
لألقص���ى من ركلة ج���زاء في الدقيق���ة 30 انتهي عليه 

الشوط األول بالتعادل اإليجابي.
سيناريو الشوط األول تكرر مع بداية الشوط الثاني حيث 
ضاع���ف رامي البيوك النتيجة للع���ودة بالهدف الثاني 
في د. 50، قبل أن يتعادل بهاء أحمد لألقصى في د. 66 
ليحتكم الفريقان لركالت الترجيح التي ابتسمت للعودة.

وعل���ى ملعب النصيرات تمكن اتحاد دير البلح من تجاوز 
عقبة أهلي البريج بركالت الجزاء الترجيحية )  6/7(  بعد 

أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وب���ركالت الجزاء الترجيحية تأهل المش���تل للتصفيات 
النهائي���ة بفوزه على بيت حانون الرياضي ) 2/4( بعد أن 

انتهت المباراة بالتعادل اإليجابي 1/1 .
وعلى ملع���ب المدينة نجح فريق أهل���ي النصيرات في 
الف���وز عل���ى االس���تقالل بهدفين لهدف، س���جل بالل 
رمضان هدفي األهلي، فيما سجل إبراهيم أبو زيد هدف 

االستقالل الوحيد .
ونج���ح فريق خدمات جباليا في تخطى عقبة فلس���طين 
بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين 

على ملعب نماء.
س���جل أهداف خدمات جبالي���ا كل من عب���د الفتاح أبو 

العيش وأدهم أبو ركبة.
و أقصى ش���باب معن فريق الرضوان بعد فوزه بهدفين 
لهدف، س���جل أهداف ش���باب معن إس���ماعيل النجار، 
ش���ريف زعرب، فيما سجل هدف الرضوان الوحيد محمد 

عبيد.
وبركالت الجزاء الترجيحية تمكن فريق نماء من الفوز على 
شباب الزيتون )3/4(، بعد انتهاء المباراة بوقتها األصلي 

بالتعادل اإليجابي 1/1 على ملعب التفاح.
وكان فريق ش���باب الزيتون تقدم عبر خليل حميد، قبل 
أن يتمكن أحمد الكرد في إدراك التعادل لنماء ليحتكم 

الفريقان لركالت الجزاء الترجيحية.
وتأهل األمل إل���ى التصفيات النهائي���ة بعد فوزه على 
جماع���ي رفح بركالت الجزاء الترجيحية )1/3( بعد انتهاء 

المباراة بوقتها األصلي بالتعادل اإليجابي 1/1 .
وتق���دم الجماعي عبر مؤمن البواب، قب���ل أن يدرك تامر 
مكرم التع���ادل لألمل ليحتكم الفريق���ان لركالت الجزاء 

الترجيحية.

تأهل 8 فرق لدور الـ 32 من كأس غزة 

االستقالل/ وكاالت: 
تعرض المنتخب الوطن���ي األولمبي لكرة القدم ظهر 
أمس األربعاء لخس���ارة أولى في مس���تهل مش���واره 
ببطولة أمم آس���يا تحت 23 عامًا، بخسارته أمام »حامل 
اللقب« المنتخب الياباني بهدف نظيف، وذلك خالل 

اللقاء الذي لعب على ملعب »جيانجين« بالصين.
ونج���ح منتخب اليابان في الس���يطرة عل���ى مجريات 
الش���وط األول، ليتمكن العب الوسط كو إيتاكورا من 

تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20.

وشهد الش���وط الثاني اس���تعادة المنتخب الوطني 
عافيته، ليه���دد مرمى الياب���ان أكثر من م���رة، إال أن 

الخصم نجح في المحافظة على نتيجة المباراة.
وبذلك تقاس���م المنتخب الياباني صدارة المجموعة 
بالتس���اوي مع نظيره الك���وري الش���مالي الفائز على 

تايالند بهدف دون رد أيضًا.
يذك���ر أن المباراة المقبلة للمنتخب الوطني س���تقام 
الس���بت المقب���ل ويلتقي فيه���ا مع منتخ���ب كوريا 

الشمالية، فيما تلعب اليابان أمام تايالند.

الوطني األولمبي يخسر من اليابان بهدف

االستقالل / وكاالت:
قالت تقارير صحفية إنجليزية إن دخول نادي تشيلس���ي في المنافسة على 
ل انتقال الالعب إلى  ضم الجزائري رياض محرز جناح فريق ليستر سيتي، عطَّ

صفوف ليفربول بشكل رسمي.
ويس���عى ليفربول بق���وة للتعاقد مع الالع���ب الجزائري الدول���ي خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية الحالية؛ لتعويض رحيل نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو 
إلى برش���لونة خالل االنتق���االت الحالية. وأعلن ليفرب���ول انتقال كوتينيو إلى 
برشلونة في صفقة قياسية للنادي، بلغت قيمتها نحو 160 مليون يورو، ليبدأ 
بعدها رحلة البحث عن البديل المناسب. وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن 

إدارة تشيلس���ي تحاول الفوز بخدمات محرز )26 عامًا(، تحسبًا لرحيل إدين 
هازارد نجم "البلوز" خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

وأضافت أن دخول تشيلس���ي ومن قبله توتنهام في س���باق التعاقد مع 
ل انتقال الالعب إلى ليفربول، على الرغم من اقتراب نجم ليستر  محرز عطَّ

سيتي بالفعل من قلعة "الريدز". وقّدم محرز المتوج بلقب الدوري 
اإلنجليزي الممتاز مع ليس���تر سيتي الموسم قبل الماضي 

مس���توى مميزًا مع فريقه خالل الموسم الحالي، 
إذ ش���ارك مع "الثعالب" في 

24 مباراة بكل المسابقات، 
س���جل خالله���ا 8 أهداف 

وصنع 8 أخرى .

االستقالل / وكاالت:
كش���فت تقارير صحفية إس���بانية ، عن مطالبة النجم البرازيلي 
نيمار دا س���يلفا العب نادي باريس س���ان جيرمان الفرنس���ي، 
برحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من أجل القدوم إلى 
ري���ال مدريد. ويصر فلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة 
اإلس���بانية ريال مدري���د، على التعاقد م���ع نجم الفريق 
الكتالوني برشلونة الس���ابق نيمار دا سيلفا من باريس 
سان جيرمان الفرنس���ي في الصيف المقبل، لتعويض 
النجم البرتغالي كريس���تيانو رونالدو الذي يقترب من 

الرحيل.
ووفقًا للصحف ووس���ائل اإلعالم في إسبانيا، فأن 
الدولي البرازيلي نيمار دا س���يلفا البالغ من العمر 
25 عامًا، وافق على االنتقال إلى نادي ريال مدريد، 
ولكن مع بعض الش���روط التي ج���اء أبرزها رحيل 

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وأش���ارت إلى أن البرازيلي نيمار دا س���يلفا، يريد 
االنتقال والعودة من جديد إلى إسبانيا ولكن من 
بوابة ري���ال مدريد من أجل الحص���ول على الكرة 
الذهبية، ولكنه قلق من المس���توى الذي يقدمه 
الفريق األبيض هذا الموس���م، لذلك يطالب بإقالة 

زيدان والتعاقد مع مدرب آخر ذي شخصية كبيرة .

تشيلسي يعطل 
انتقال محرز 

لليفربول

نيمار يطالب برحيل 
زيدان للعودة إلى 

ريال مدريد
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عندما جبن اليهود زمن موسى عليه السالم عن الجهاد ودخول االرض المقدسة 
فاتحين شجعهم رجالن منهم على الجهاد ..وضمنا لهم النصر .. ووردت جملة 
قرانية في ذلك ذات داللة عجيبة .. نقف امام هذه الجملة الرائعة .. قال تعالى 
ُه َعَلْيِهَما اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفِإَذا َدَخْلُتُموُه  ِذيَن َيَخاُفوَن َأْنَعَم اللَّ )..َرُجاَلِن ِمَن الَّ

ُكْم َغاِلُبوَن ..(..) المائدة : 23 (..  َفِإنَّ
» ادخلوا عليهم الباب » : حقيقة قرانية جهادية عسكرية ..يوجهها القرآن لكل 

الجيوش التي تحارب االعداء ، وتريد ان تنتصر عليهم ..
ومعن���ى هذه الحمل���ة القرانية باللغة العس���كرية المعاص���رة :  البدء بالحرب 
الهجومية..واقتح���ام مواقع العدو ..والضربة القوية الخاطفة .. يكس���ب الحرب 
الذي يفاجئ عدوه بالهجوم .. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : ما غزي قوم 
في عقر دارهم اال ذلوا .. وفي الصراع مع اليهود االن ال ينفع معهم اي اس���لوب 
او وس���يلة .. ال ينفع معهم اال اس���تعمال هذه القاعدة العسكرية الجهادية » 
..ادخلوا عليهم الباب ..فاذا دخلتموه فانكم غالبون ..«..  سيبقى العرب فاشلين 
مهزومين ..ولن ينتصروا اال باعتماد وسيلة : ادخلوا عليهم الباب .. هذه الجملة 
القرانية العسكرية هي الحل الوحيد لقضية فلسطين والقدس واالقصى ..واي 

وسيلة اخرى يستعملها حكام العرب ضياع وهوان وسراب واوهام ..
واذا عجز حكام العرب عن س���لوك هذا الحل القرآني ..فان جيل » ادخلوا عليهم 

الباب » قادم ..وهو وحده الذي سيحرر فلسطين ويهزم اليهود ..باذن الله .

الشتاء ربيع المؤمن.. ومظنة األجر الكبير
�أ.حممد �شحادة

فت���اوى قبســات 
ولطائف قرآنية

الباب" عليهم  "ادخلوا 

الجواب : 
بما ان الطرفين اتفقا على ذلك العمل ..وعلى التس����ليم 
في موعد محدد ، فالصانع يس����تطيع االنجاز والتسليم 

خالل المدة المحددة..
واالصل في الصانع ان يلتزم بالموعد المحدد الذي وافق 

عليه ..
وان تاخر في االنجاز والتسليم بدون سبب مشروع فيجوز 

للطرف االخر ان يغرمه غرامة مالية بس����بب التأخير غير 
المقب����ول ..تأديبا له ..ال س����يما انه واف����ق على ذلك عند 

االتفاق ..
وان كان التأخير بس����بب ال ارادي فعليه ان يش����رح االمر 
للط����رف االخر ..وينص����ح الطرف االخ����ر بتقدير الظرف 
القاهر ..والتجاوز عن التغريم ..واقالة عثرة صاحبه ، والله 

أعلم .

ال����ران و الضن����ك..،و الزيغ 
و  النف����اق  والض����الل..،و 
الرياء..،و القسوة و الغرور..،و 
العجب و الكبر..،و الحسد و 

البغي..،و الطمع و الجشع..،
القلب  تصي����ب  »أم����راض 
بسبب عّلة في القلب عقوبة 
من الل����ه و ق����د ابتلي بها 

الكثير من الخلق«،
و لك����ن العجب ف����ي األمر 
أن الم����رء إذا ابتل����ي ف����ي 
بدنه بمرض م����ن األمراض 
الجس����دية: »يبذل له و من 
أجله كل ماله و ربما استدان 
لع����الج نفس����ه م����ن ذاك 

المرض«،
و إن لم يت����داو منه فليس 

أكثر من »أن يموت«،
فإن كان م����ن أهل اإليمان 
والتوحيد فصبر و احتسب 

فمآله إلى »الجنة«،
و لكن ال يلتفت إلى أمراض 
تصيب القلب فإن أصابته:

»أفس����دته و أهلكت����ه في 
دنياه و أخراه«،

أليس عجبًا م����ن كان حاله 
كذل����ك..؟ !؛ ل����ذا كان م����ن 
أن:  المس����لم  على  الواجب 
»يراقب قلب����ه دائمًا فإذا ما 
أصيب بم����رض من أمراض 
القلوب أن يس����ارع فيعالج 
نفس����ه بالق����رآن و بالدعاء 
و بالذكر و باالس����تماع إلى 
العلماء،ف����إن القل����ب إن لم 
تلك  في  س����يموت  يعالج 
الص����دور«،و قد نّب����ه النبي 
صلى الله عليه وس����لم إلى 
هذا األمر فف����ال: )إن الله ال 
ينظر إلى أجسامكم و ال إلى 
صوركم و لك����ن ينظر إلى 

قلوبكم(، »رواه مسلم«.

)أخطر 
األمراض(

وم�ضــات

حكــم تغريــم المتأخــر فــي العمــل؟
سألني سائل فقال : انه يعمل في التعهدات ..ويتفق مع بعضهم على انجاز 

عمل في مدة معينة ..كأن يتفق مع حداد او نجار على تركيب ذلك في 
العمارة ..على ان يتم التركيب في مدة معينة ..ويضع عليه في االتفاقية 
شرطا جزائيا ..بانه ان تاخر عن التسليم في الموعد المحدد يدفع غرامة على 
ذلك ..بان يدفع عن كل يوم تأخير مبلغا معينا .. فهل هذا الشرط الجزائي 

جائز؟ وهل الزامه بدفع الغرامة جائز ؟

قد هب الش���تاء علين���ا بما يحمله من ب���رد وأمطار 
وصواعق ومن شدة البرد نستشعره ونحسه وننتظره 
ونأمل أن يمر س���الما بالرغم مما يحمله الشتاء بين 
طياته من وقفات تجعلنا نقف وقفات تأمل وتفكر 
ل���� نأخذ منها العبر والعظات لع���ل الله عز وجل أن 
يفت���ح علينا وأن يوفقنا لما في���ه خير لنا في دنينا 

وآخرتنا...
اعلموا أن في خلق األرض ومن عليها لعبرًا، وفي خلق 
السماء وما فيها لذكرا، وأن من وراء تصريف األحوال 
لخبرًا، ولقد دعانا رّبنا لذلك فق���ال: َأَفَلْم َينُظُروْا ِإَلى 
�اَه���ا َوَما َلَها  نَّ

���َماء َفْوَقُهْم َكْي���َف َبَنْيَن�اَها َوَزيَّ السَّ
ِمن ُفُروٍج * َواأَلْرَض َمَدْدَن�اَها َوَأْلَقْيَنا ِفيَها َرواِس���َى 
َوَأنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكّل َزْوٍج َبِهيٍج * َتْبِصَرًة َوِذْكَرى ِلُكّل 
ِنيٍب ]ق: 8[. معشر المصلين: إن المتأمل في  َعْبٍد مُّ
ه���ذا الكون ليزداد إيمانه ويصح يقينه ويقبل على 
َم�اواِت َواألْرِض   ِفى َخْلِق السَّ

َّ
ربه ويتوب من ذنبه: ِإن

ِذيَن  َهاِر اَلَي�اٍت ألولى األلباب * الَّ لْيِل َوالنَّ َواْخِتاَلِف الَّ
ُروَن  َه ِقَي�امًا َوُقُعودًا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ َيْذُكُروَن اللَّ
َنا َما َخَلْقَت َهذا َب�اِطاًل  َم�اواِت َواألْرِض َربَّ في َخْلِق السَّ

اِر ]آل عمران: 190، 191[. . ُسْبَح�اَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ
إن تقّلب الزمان وتصرَف األحوال من حر إلى َقر ومن 
صيف إلى شتاء، إنما هو بحكمته وتصريفه، فهو - 
س���بحانه - أعلم بما ُيصِلح عباده َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا 
ُكْم ]البقرة: 216[، َفَعَسى َأن َتْكَرُهوْا  َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر لَّ
ُه ِفيِه َخْيرًا َكِثيرًا ]النساء: 19[. إن  َش���ْيئًا َوَيْجَعَل اللَّ
المؤمن ليتميز عن غيره بحس���ن صبره عند الضراء، 
وبجميل شكره عند السراء، وإن ما نجُده ونحسه من 
شدة البرودة إنما هو نفس من الزمهرير، كما جاء في 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: ))اشتكت النار إلى ربها 
فقالت: رب أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفس���ين، 
نفس في الش���تاء ونفس في الصيف، فهو أش���ّد 
ما تجدون من الحر وأش���ّد ما تجدون من الزمهرير(( 

أخرجه اإلمام البخاري ومسلم.
م���ا أوقع ذلك في نفوس المتقين! وما أش���د تأثيره 
على قلوب المخبتين! يحس���ون بذل���ك فيتذكرون 
الزمهرير، فيزيدهم ذلك إيمان���ًا وتوبة وإقبااًل على 
رب العالمين. وهك���ذا حال المؤمني���ن الصادقين 
كّل م���ا حولهم يذكرهم فيتذكرون وبدقيق صنعة 
الل���ه يتفك���رون ثم لربه���م يش���كرون، ولذنوبهم 
يس���تغفرون، وعلى تقصيرهم يحزنون. فما أحرانا 
معاشر المؤمنين أن نعتبر ونتعظ! فمهما تكن شدة 
الحر فليست أشد من الحميم، ومهما تكن شدة البرد 
َم َأَشدُّ َحّرا  فلن تصير أشد من الزمهرير : ُقْل َناُر َجَهنَّ

ْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن ]التوبة: 81(.  لَّ
إن مصال���ح العباد وحياته���م ال تصلح إال بتعاقب 
الحالي���ن، فالله حكيم عليم، لم يوجد ش���يئًا عبثًا 
ولم يخلق ش���يئًا محضًا، والش���تاء ،ظ���رف يمكن 
تس���خيره لطاعة الله، بل إن الواج���ب يحتم ذلك، 
جاء في مس���ند اإلمام أحمد مرفوعًا إلى الرس���ول - 
صلى الله عليه وسلم -: ))الشتاء ربيع المؤمن، طال 
ليله فقامه، وقص���ر نهاره فصامه((]2[. ويقول ابن 
مس���عود - رضي الله عنه -: )مرحبًا بالش���تاء، منه 
تن���زل الرحمة، أما ليله فطوي���ل للقائم، وأما نهاره 
فقصير للصائم(. وهاتان نعمتان فرط فيهما كثير 
مّنا وهما يتيس���ران في الشتاء، ليحاسب كل واحد 
منا نفس���ه � يا عباد الله � كم ليلًة قامها وكم يومًا 
صامه؟ أال ما أعظم تقصيرنا! لقد كان س���لف هذه 
األمة - رحمه���م الله - قلياًل من الليل ما يهجعون، 
وباألسحار هم يستغفرون، فقوى إيمانهم وصدق 
يقينهم، فاجتهدوا وكسلنا، وقاموا ونمنا، قدوتهم 
في ذلك الرس���ول األعظم والنب���ي األكرم عليه من 
ربه الصالة والس���الم الذي كان يق���وم الليل حتى 
تتورم قدماه، وكان عمله ِدْيَمًة]3[ على الدوام. سئل 
أحد الس���لف ما بالنا ال نق���وم الليل؟ قال: )كبلتكم 
معاصيكم(. إنن���ا والله الذي ال إل���ه غيره لم نحرم 
صالة الليل إال بذنوبنا وإس���رافنا على أنفسنا، ذلك 
الثل���ث األخير الذي تتنزل فيه الرحمات، وتقس���م 
فيه الهبات من لدن رب األرض والس���موات باسطًا 
يده س���حاء، يغفر ذنوب المذنبين، ويكشف الضر 
عن الملهوفين، وينف���س كرب المكروبين، يجيب 
دعوة الداع���ي إذا دعاه، كرم وتفضل منه نحن عنه 
معرضون، وبلذيذ المنام نحن مش���تغلون. لو دعي 
أحدن���ا في كل ليلة في الثل���ث األخير ليعطى مااًل 
لما تأخر أب���دًا، فما بالنا نتخلف عن أمر هو خير من 
الذه���ب والورق، لقد صدق فين���ا قول الله - تعالى 
ْنَيا * واآلخرة َخْيٌر َوَأْبَقى  -: َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَي���واَة الدُّ
]األعلى: 16، 17[. هل غفلنا عن س���اعة االحتضار: 
 َذِلَك َما ُكنَت ِمْنُه َتِحيُد 

ّ
َوَجاءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحق

]ق: 19[. ه���ل غفلنا عن تخط���ف الناس من حولنا، 
كل يوم نودع حبيب���ًا أو قريبًا نضعه في صدع من 
األرض؟ هل غفلنا عن نفخة الصور وبعثرة القبور: يا 
اَعِة َشْىء َعِظيٌم   َزْلَزَلَة السَّ

َّ
ُكْم ِإن ُقوْا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ

َأيُّ
ا َأْرَضَعْت   ُمْرِضَع���ٍة َعمَّ

ُّ
* َي���ْوَم َتَرْوَنَها َتْذَه���ُل ُكل

اَس ُس���َك�اَرى   َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوَتَرى النَّ
ُّ

َوَتَضُع ُكل
ِه َش���ِديٌد ]الحج:   َعَذاَب اللَّ

َّ
َوَما ُهم ِبُس���َك�اَرى َوَل�ِكن

1، 2[. لنتذكر ذلك الي���وم: َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرء ِمْن َأِخيِه 
*َوُأّم���ِه َوَأِبيِه * َوَص�اِحَبِت���ُه َوَبِنيِه ]عبس: 36-34[. 

وقان���ا الله وإياكم طريق الكفرة الفجرة وس���لك بنا 
طريق َمْن وجوههم مسفرة. أما الغنيمة الثانية في 
الشتاء فهي الصوم، فعن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وس���لم -: ))من صام يومًا في 
سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقًا كما بين 
السماء واألرض(( رواه الترمذي وإسناده حسن]وجاء 
في حديث عقبة بن عامر: ))من صام يومًا في سبيل 
الله باعد الله بينه وبين جهنم مس���يرة مائة عام(( 
أخرجه النس���ائي وإس���ناده صحيح]وعن عامر بن 
مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: ))الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء(( 

أخرجه الترمذي وهو مرسل.
إن االقتصار على صيام الواجب مظّنة للتقصير، وأما 
مسارعة العبد إلى صيام النوافل فهو مرقع لما نقص، 
مقرب من رحم���ة الله، مقيد للنف���س عن جماحها 
وشهواتها الباطلة، وهو معين على أداء الفرض على 
الوجه األتم والسبيل األكمل. وال يكون هذا الصيام 
مستحبًا إال إذا وافق السّنة وفارق البدعة، فإننا نسمع 
ه���ذه األيام م���ن يصوم أيام رج���ب ويعظم بعض 
لياليه، وهذه بدع عمياء، فش���هر رجب أحد األشهر 
الحرم ال مزية له غير ذلك، وعامة األحاديث المأثورة 
فيه عن النبي - صلى الله عليه وس���لم - كذب، إال ما 
ورد أن النبي - صلى الله عليه وس���لم - كان إذا دخل 
ش���هر رجب قال: ))اللهم بارك لنا في شهري رجب 
وش���عبان وبلغنا رمضان(( فإنه ضعيف]7[. قال ابن 
تيمية: »قد أحدث الناس في هذا الش���هر عبادات 
لم يش���رعها الله وال رس���وله، من ذلك تعظيم أول 
خميس منه وليلة أول جمعة منه، فإن تعظيم هذا 
اليوم وتلك الليلة من رجب إنما حدث في اإلس���الم 
بعد المائة الرابعة، والحديث المروي في ذلك كذب 
باتفاق العلم���اء، وال يجوز تعظيم ه���ذا اليوم ألنه 
مث���ل غيره من األيام«. وقال ابن رجب: »لم يصح في 
شهر رجب صالة مخصوصة تختص به، واألحاديث 
المروية في فضل صالة الرغائب في أول ليلة جمعة 
من شهر رجب كذب وباطل وال تصح، وهي بدعة عند 
الجمهور«. وق���ال: »وأما الصيام فلم يصح في فضل 
صوم رجب بخصوصه ش���يء ع���ن النبي - صلى الله 
عليه وس���لم - وال عن أصحابه، وال فضل للعمرة في 
رج���ب عن غيره، ولم يثبت أن النبي - صلى الله عليه 

وسلم - اعتمر في رجب أصاًل«..
وعلينا أيها األحب���اب أن نتفقد الفقراء والمعوزين، 
ف���ي منطقتنا ، فهناك إناس ال يجدون ما يلتحفون 
ب���ه، وال ما يقيهم من برد الش���تاء ، وال يجدون أكال 

وشربًا دافئًا يساعدهم على التحمل.



قطف الحمضيات في غزة

المواجهات على حدود قطاع غزة

)APA images( 

)APA images( 

وقفة للنقابات الصحية بغزة
العم��ل النس��ائي ينظ��م وقفة 

احتجاجية نصرة للقدس.. غزة
اعتصام ذوي األس��رى األسبوعي  

أمام مقر الصليب األحمر )APA images( 
)APA images( )APA images( 
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من و�إىل غزة
الشابة دينا أبو شعبان )35 عامًا(، الحاصلة على ماجستير 
في مج���ال ادارة االعمال وصاحبة مش���روع "مناس���بات" 
أوضح���ت أن فك���رة متجره���ا تق���وم على كون���ه متجرًا 
إلكترونيًا متكامال للهدايا الجاهزة بحيث يس���هل على 
الفلسطينيين في الداخل والخارج مهمة التسوق واختيار 

أي هدية لمشاركة أحبابهم المناسبات المختلفة.
وعن الدافع وراء المش���روع قالت أبو شعبان :" منذ صغري 
وأن���ا ل���دي موهبة في صن���ع الهداي���ا وكان طموحي أن 
يكون لي بصمة خاصة فيها وأعلم مدى وقعها النفسي 
ل���دى الناس وخاصة المغتربي���ن الذين تفصلهم حدود 
ومعيقات كبيرة وبس���بب الوضع الس���يء للقطاع نتيجة 

الحصار " .
 وتابع���ت: "كان البد م���ن التغلب على الح���دود الزمانية 
والمكانية التي تقف في وجه الس���عادة، والتغلب على 
اجراءات االحتالل وتقييده لحركة الس���فر فاس���تطعت 

استغالل مواقع التواصل االجتماعي لبدء عمل متجري".
أبو ش���عبان كانت قد قدمت فك���رة متجرها إلى حاضنة 
االعم���ال "gaza sky geeks" التي تبن���ت توفير الدعم 
ل���ه، وكذلك نافس���ت بفكرته���ا في مس���ابقة الحاضنة 
الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )بيكتي 

- PICTI( لتحصد المرتبة األولى.
ولفتت أبو ش���عبان، إلى أن آلية عم���ل المتجر تقوم على 
إتاح���ة موق���ع الكتروني خاص بالجمه���ور يمكنهم من 
التس���وق واختيار الهدايا والدولة المراد ارسال الهدية 

إليها وعنوان الشخص المستقبل للهدية.
وفيما يتعلق بتس���ليم الهدايا أوضحت أبو ش���عبان، أن 
االش���خاص داخل غزة بإمكانهم اس���تالمها مباشرة من 
مكت���ب المتجر الذي افتتحته مؤخرًا، أو إرس���الها له عبر 
ش���ركات التوصيل المتاحة، أما إذا كان الش���خص خارج 
غزة فيتم توصيل الهدايا له عن طريق مندوبي المعرض 

الذين يبلغ عددهم 13 في عدة دول عربية وأوروبية.

ونّوه���ت أبو ش���عبان، إلى أن مندوب���ي المعرض هم من 
المغتربين انفسهم وتم اختيارهم وفق معايير دقيقة 
ومعقدة، مش���يرة إلى كون معرضها ال���ذي يضم فريق 
عمل مكون من 10 أش���خاص هو الشركة الريادية األولى 
التي اس���تطاعت التغلب على الحصار بأسس تقليدية 

وبسيطة.
وبينت أنه يوجد اقبال ش���ديد على معرضها خاصة من 
المغتربين حتى انها تلقت طلب���ات من دول أوروبية لم 
تك���ن على قائمة ال���دول التي اعت���ادت التعامل معها، 
مشيرة إلى أنها اس���تطاعت انجاز العشرات من الهدايا 
خالل ع���ام، من غزة إل���ى كل من دولة االم���ارات واالردن 
والسعودية والضفة الغربية أما استقبال الطلبات يكون 

من جميع الدول.
وعن أس���عار الخدمة التي تقدمها أبو ش���عبان للجمهور 
قالت : " االس���عار مناس���بة جدًا لألوض���اع االقتصادية 
وتتضمن ثمن الهدية وأجر توصيلها ومتابعة تفاصيل 
اس���تالمها بالشكل المطلوب للش���خص " ، الفتة إلى أن 
المتجر يضم أكثر من 13 صنفًا من الهدايا تحتوى أكثر 

من 300 منتج يالئم كافة المناسبات والفئات العمرية.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجة عمل أبو ش���عبان، 
ذك���رت أن أهمها ما يتعلق بالوضع االقتصادي المتردي 
للبل���د الذي يتطل���ب توفير امكاني���ات وخامات وكذلك 
تخ���وف بع���ض الزبائ���ن من ع���دم مصداقي���ة التجارة 
االلكتروني���ة، مضيفة:" للتغلب على ه���ذا الخوف قمنا 

بإنشاء مقر للمعرض على ارض الواقع يعزز عمل المتجر 
االلكتروني ".

وأك���دت أب���و ش���عبان، أن هدفها هو ايصال الس���عادة 
ووالفرح���ة إلى كل القلوب داخل غزة وخارجها والقفز عن 

عقبة الحصار وتجاوزها .
وعبرت أبو شعبان عن أملها في القدرة على اثبات الوجود 
الفلسطيني والعربي في عالم التجارة االلكترونية الذي 
يتسارع في النمو والوصول إلى أكبر عدد من الدول ،وأن 
يكون متجرها بوابة عربية عالمية وليس فلس���طينية 

فقط .

�أجمل �الوقات
المواطن أحمد أبدى اعجابه الشديد بفكرة المتجر وبين أنه 
استطاع ايصال هدية ألخته المقيمة باالردن لتهنئتها 
بعي���د ميالدها،  قائاًل: " أختي متزوجة منذ س���نوات في 
االردن ولم نس���تطع زيارتها وال مشاركاتها اهم لحظات 

في حياتها ."
وأوض���ح أنه كان يجد صعوبة كبيرة في ايصال االش���ياء 
الرمزية لها فقد كان ينتظر س���فر أي شخص من معارفه 
إلى األردن كي يرسل معها ما يريد وهذا ما يحصل بشكل 
نادر، مؤكدًا على ان األمر اختلف، وبإمكانه أن يرسل ألخته 
ما يري���د وفي أي وقت ويقول لها أن���ا بقربك ومعك في 

أجمل األوقات.
أما أم محمد العجرمي، ترى أن خروج أو دخول أي شئ من 
غزة هو بمثابة ضرب من المستحيل في ظل هذه الظروف،  
قائلة :" الغربة مرة ولكن ما يخفف مرارتها هو أن تشعر 
أن احبابك بجانبك والمتجر اعطاني احساسًا بالمحبة بعد 
ما وصلتني هدية من اهلي في االمارات ولم أكن اتوقع ان 

تصلني هدية منهم لباب البيت بهذا الشكل "
ووصفت العجرم���ي المتجر بالوس���يلة التي عملت على 
تقريب البعيد وادخلت ش���عور الفرح عليها بعدما كانت 
تشعر بالوحدة كل يوم وليلة، واستطاعت ان تشعر بقرب 

احبابها الذين تفصلهم عنها مسافات طويلة .

لتوصيل الطلبات والهدايا

»مناسبات«.. حبل ود بين المغتربين وذويهم في غزة
مل تكن �أعو�م �حل�صار �لتي جتاوزت مدتها عقدً� من �لزمن 
بال�صهلة، فهي �لتي قطعت �أو��صر �للقاء بني �لفل�صطينيني 
�مل�صتتني حتت �صماء �لغربة يف كل بقاع �الأر�ض، فلم يكتف 
�الحت��ال باإغ��اق �ملعاب��ر يف وجههم ومنعهم م��ن �ل�صفر 
م��ن و�إىل غ��زة، ب��ل عمل على من��ع �دخال كاف��ة �لطرود 

و�لهد�ي��ا �لت��ي كان��ت ت�ص��ل عن طري��ق �ص��ركات �ل�صحن 
�لعاملي��ة، حتى بات تو��صلهم يف نط��اق �لعامل �اللكرتوين 
فق��ط. ويف حت��ٍد للح�ص��ار �ال�صر�ئيل��ي �نطل��ق قب��ل عام 
م�ص��روع »منا�صب��ات« وه��و متج��ر �لك��رتوين يع��زز مفهوم 
�لتج��ارة �الإلكرتونية ويح��اول �أن يوثق �أو��صر �لعاقات 

و�ملحب��ة بني �ملحا�صرين يف غ��زة و�ملحرومني من زيارتهم 
يف �خل��ارج، حيث بات باإمكان �أهايل �لقط��اع، �أن يت�صلمو� 
هد�ي��ا ذويهم ومعارفهم �ملغرتبني يف �خل��ارج، �إ�صافة �إىل 
ت�صليمه��م م��ا �صاوؤو� م��ن هد�يا مبختل��ف �أنو�عه��ا، لتكون 

بو�بة �لفل�صطينيني نحو �لفرح و�ل�صعادة.

�ال�صتقال / جيهان كو�رع: 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ أدهم محمد زايد عبد العال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801005141( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / آيات أحمد مسلم أبو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802720862( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعل���ن أنا المواطن / عبد المجي���د مجدي عبد المجيد 
العبادلة ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )403033251( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / وليد محمود حسين ميدان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930602693( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / وجدي يسري شحادة الجدي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401222534( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / وليد محمد محمد الفرع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)904887759( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

دولة فل�صطني
�ل�صلطة �لق�صائية

�ملجل�ض �العلى للق�صاء �ل�صرعي
حمكمة رفح  �ل�صرعية 

اعالن خصوم
إل���ى المدعي عليه / محم���د بن أحمد بن محمد طباس���ي من 
صرفند  \وسكان رفح سابقا والموجود حاليا في جمهورية مصر 
العربية  ومجهول مح���ل االقامة فيها االن يقتضي حضورك 
إلى هذه المحكمة يوم االثنين الموافق 2018/2/12م الساعة 
الثامنة  صباحا  وذلك للنظر في الدعوى اس���اس 2017/1337 
وموضزعه���ا تفريق لع���دم االنفاق والمقام���ه عليك من قبل 
زوجت���ك ومدخولتك بصحيح العقد الش���رعي المدعية ايمان 
بنت امين بن احمد طباسي من صرفند العمار وسكان رفح وان 
لم تحضر في الوقت المعين وترس���ل وكيال عنك يجر بحقك 
االيجاب الشرعي  لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 

2018/1/10م

قا�صي رفح  �ل�صرعي
ف�صيلة �ل�صيخ طه عبد �حلميد �صر�ب

االستقالل/ وكاالت: 
قالت دراس���ة أمريكية حديثة، إن ممارس���ة الرياضة بانتظام لمدة 30 
دقيقة يومًيا في منتص���ف العمر يمكن أن تقي من خطر اإلصابة من 

أمراض القلب واألوعية الدموية.
وتأتي الدراس���ة التي أجراها باحثون في جامعة جنوب غرب تكساس 
الطبية، اس���تكمااًل لدراسات س���ابقة أجريت حول فوائد الرياضة في 

الوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية.
ففي إطار الدراس���ة، ق���ام الباحثون بمراقبة 53 ش���خًصا بصحة جيدة 
تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاًما لكنهم ال يمارسون الرياضة بانتظام.

وقسم المش���اركون إلى مجموعتين: األولى مارس���ت تمارين رياضية 
قاسية 30 دقيقة يومًيا من 4 إلى 5 أيام في األسبوع على مدار عامين، 
أما أعضاء المجموعة الثانية فمارسوا تمارين التأمل والتوازن وإنقاص 

الوزن 3 مرات أسبوعًيا لعامين أيًضا.
وخل���ص الباحثون إل���ى، أن التمارين الرياضية تحس���ن مرونة عضلة 
البطين األيسر للقلب، الفتين إلى أنها ال تؤثر فقط في القلب بل تحسن 
وظائف المخ عبر ضخ الدم إليه، ما يقلل من خطر اإلصابة باالضطرابات 

العقلية، فيما لم تظهر المجموعة الثانية أي تقدم مشابه.
ونوهوا إلى، أن قلة الحركة والتمدد فترات طويلة خاصة في منتصف 

العمر يزيدان من خطر اإلصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين

دراسة: 30 دقيقة 
رياضة يومًيا تقي من 

أمراض القلب
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قال األمين 

لســـنا هنا في مجال مقارنة االنتفاضـــةـ  الثورة بتلك 
الثورات المعاصـــرة فهي تلتقي مع بعضها في مزايا 
وتختلف عنها في مزايا.. وفي الحالين تشكل نسيجًا 
خاصًا بها يجعلها ال تشبه إال نفسها.. إنها تتميز في 
طبيعـــة كونها مركز الصراع الكونـــي بين تمام الحق 
وبين تمام الباطل، بين اإلســـام ومشـــروعه الناهض 
القائم على الحق والكرامة والســـام وبين المشـــروع 
الغربي الصهيونـــي القائم على الصراع والتفســـيخ 
والعدوان. كما تتميز بشموليتها، إذ شملت كل الوطن 
بتفـــاوت ُمبرر بيـــن الضفة والقطاع مـــن ناحية وبين 
المناطق المحتلة منـــذ 1948، ونكاد نجزم أن من أهم 
أســـباب التفاوت هذا ما كررته م.ت.ف في سياساتها 
وإعامها في أن االنتفاضة يجب أن تنحصر في الضفة 
الغربية وقطاع غزة مع ما ســـببه ذلك من آثار ســـلبية 
على شعبنا في األرض المحتلة منذ 1948 والذي قدم 
من الدعم واإلســـناد وأيضًا المشاركة الفاعلة من وقت 
آلخر مفخرة له. كما شـــملت االنتفاضة الثورة مختلف 
الفئات والطبقات من عمال وفاحين وطاب ومثقفين 
وتجار وبمشـــاركة المخيمات والمدن والقرى والرجال 
والنســـاء والفتيان واألطفال إضافة إلى أن المسيحي 
وقف بجانب المســـلم تحت نفس الراية. واالنتفاضة 
أيضًا تتميز بصابتها واســـتمرارها.. إذ مضى عليها 
عامان قوية شامخة وكأنها تفجرت باألمس بالرغم من 
كل أساليب اإلرهاب والبطش والتنكيل التي مارسها 
العدو ضد شـــعبنا والـــذي كان دائما يبتكر وســـائل 

جديدة ومبدعة لمواجهة أساليب العدو.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

)ا(
 

َّ
مهما خّطَط الطغاُة ودّبروا، ومهما سَعْوا ومكروا، فإن قدَر الله نافٌذ ال محالة. ها هو ذا فرعون كما وصفه رب العّزة:« ِإن
ُه َكاَن ِمَن  ُهْم ِإنَّ ُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَء ُح َأْبَناَء ْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم ُيَذبِّ ِفْرَعْوَن َعَا ِفي اأْلَ
اْلُمْفِسِديَن« لكن هل في ُوسِع أحٍد مهما أوتي من القّوة والجبروت أن يمنع قدر الله من النفاذ؟ لقد نّجى اللُه الطفَل 

موسى من القتل؛ فكبر حتى حان موعد تنفيذ قدر الله؛ ليهلك فرعون وزبانيته أجمعين.
)2(

وُه  ا َرادُّ »َوَأْوَحْيَنا ِإَلٰى ُأمِّ ُموَسٰى َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِفي اْلَيمِّ َواَل َتَخاِفي َواَل َتْحَزِني ِإنَّ
ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن« أّي أمٍّ سيطاوعها قلبها وُتلقَي طفلها الرضيَع في اليّم؟ استجب ألمر 
الله حتى وإن ُخّيَل إليك أّن في االســـتجابة مشّقًة ظاهرٌة، وتحدّيًًا لعواطفك وقهرا. ثّمة سامٌة 

حيث تظّن الهاك، وثمة دروٌب ظاهرها الموت والهزيمة، وباطنها النصر والنجاة.
)3(

يَن  وُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَســــلِ ا َرادُّ »َفِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِفي اْلَيمِّ َواَل َتَخاِفي َواَل َتْحَزِني ِإنَّ
»الوعُد بالخير والبشــــارة الحســــنة يســــاعدان المرء على تحّدي الّصعاب وركوّب المستحيل، 

 ما ُيهّون على المرء وُيعينه على تنفيذ طلبك.
ّ

فاجعل بين يدْي طلبك الشاق
)4(

يَن« قد  وُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَســـلِ ا َرادُّ » َفَأْلِقيِه ِفي اْلَيمِّ َواَل َتَخاِفي َواَل َتْحَزِني ِإنَّ
 هاكك، وقد يكون مستقبلك حيث ظننَت أّنه حتفك! ُكْن 

ُّ
تكون نجاتك حيث تظن

حيُث أمرك الله، وانتظر الفوز والسعادة. تدّبر معي ُلطَف الله وكرمه
)5(

ِخَذُه َوَلًدا » قد يحرمك الطغاة  ُت َعْيٍن ِلي َوَلَك اَل َتْقُتُلوُه َعَسٰى َأْن َيْنَفَعَنا َأْو َنتَّ » َوَقاَلِت اْمَرَأُت ِفْرَعْوَن ُقرَّ
مـــن أعّز أحبابك، فكن على ثقة أن الله لن يتركك تواجه هـــذا الخواء العاطفّي وحدك. ها هي ذي أم 
موسى ُتلقي بطفلها الرضيع في اليّم، فتحمله األقدار إلى أّم متعّطشٍة للطفولة؛ ليترّبى في كنفها؛ 

وِلُتغدَق عليه من أمومتها العارمة، فينعَم برغد العيش، وينجو من القتل أو الماحقة .
)6(

استقامتك بيدك: ال تتعّذر بالبيئة والظروف، وُتحّملهما مسؤولّية انحرافك. كان فرعون يرّدُد: » ما 
علمت لكم من إلٍه غيري« و« أنا رّبكم األعلى » وفي الحجرة المجاورة كانت امرأته ترّدد: ال إله إال الله...

سبحان ربَي األعلى . تحّرر من سطوة الظرف والبيئة، واصنع مستقبلك السوّي والنظيف بنفسك.
)7(

ُكْن على يقيٍن أن الله هو َمْن ُيقرر ساَح المعركة وحده، ففي الوقت الذي جعل اللُه من الماء أساسًا للحياة، 
وسّخَر النهر ليكون ساعي بريٍد يوصل موسى للقصر، جعل من الماء ساح الهاك لفرعون وزبانيته.

)8(
تحسســـوا قلوبكم: ال يغّرّنكم اجتماع األجســـاد؛ فإّن العبرة في انســـجام القلوب، وتآلف أرواحها . هذا 

فرعوُن وامرأُتُه يعيشان تحت سقٍف واحد، لكّن المسافَة بين قلبيهما شاسعة. حّقًا إّن البيوت أسرار.

من قصة موسى وفرعون .. إشارات ودالئل

االستقال/ وكاالت: 
أعلنت الســـلطات السويســـرية إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 80عاًما بتهمة السطو على 
بنك قرب مدينة لوســـرن. وقال االدعاء في مقاطعة لوسرن إن الرجل الذى اعتقل اعترف بجريمة 
السرقة في ميغان في ديســـمبر الماضي. ولم يتم الكشف عن اسم المشتبه فيه وفقا لقوانين 

الخصوصية، ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.
وفي وقت السرقة، أفرجت الشرطة عن صورة للمشتبه به وهو يرتدي قناعا أسود، ويمسك حقيبة 

باستيكية زرقاء بها األموال التي سرقها من المصرف قبل أن يهرب سيرا على األقدام.

عمره 80 عامًا.. ويسطو على بنك


