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وصول 22 عالقًا من مطار القاهرة إلى  غزة 
غزة/ االستقالل:

وصل مس����اء أمس األربع����اء إلى صالة معبر 
رف����ح ٢٢ م����ن المواطنين الفلس����طينيين 
العالقي����ن الذين كانوا متواجدين في مطار 

القاهرة الدولي منذ أسبوع.
وقالت السفارة الفلس����طينية بالقاهرة إنه 
وبعد جهود بذلتها س����فارة فلس����طين مع 
األش����قاء المصريي����ن، تم تأمي����ن عبور ٢٢ 

مواطًنا من الذين كانوا محتجزين في مطار 
القاه����رة إلى معبر رفح، ليتوجهوا بعد ذلك 

إلى قطاع غزة.
وأكدت الس����فارة استمرارها في بذل كافة  
الجهود من خالل التنس����يق  المستمر بين 
مع األش����قاء المصريين من أجل عودة كافة 
العالقين المتواجدي����ن في مصر إلى قطاع 

غزة في أقرب وقت ممكن.

 الحمل بعد
التمكين

َْ
0 0

0 0

0 0

0 0

ملف »موظفي 
غزة« .. هل يدفع 

المصالحة؟

بوابة »صالح 
الدين«.. تخفيف 

اقتصادي أم 
ضغط سياسي؟ 

 احتجاز جثامين 
الشهداء.. عقاب 

مستمـر!

اال�ستقالل/ حممود عمر:
ت�سود خماوف كبرية اأو�ساط 

موظفي قطاع غزة الذين 
عينتهم حركة حما�س عقب 

اأحداث االنق�سام عام 2007، 
رغم اجلهود املبذولة حاليًا 

لتحقيق امل�ساحلة وحل العقبات 
التي تقف اأمامها، من خالل 

اللقاءات التي جتريها م�سر مع 
قيادة حركتي فتح وحما�س 

يف القاهرة.  اإذ ك�سف وزير يف 
حكومة التوافق لـ«اال�ستقالل« 

عن وجود نوايا حقيقية لدى 
احلكومة لدفع جزء من راتب 

�سهر اآذار/ مار�س املقبل ملوظفي 
غزة يف حال متكنت احلكومة 
من فر�س �سيطرتها على غزة 

ب�سكل كامل، فيما اعترب رئي�س 
نقابة املوظفني بغزة يعقوب 

الغندور هذه 
0اال�سرتاطات  0
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غزة/ دعاء احلطاب: 
حينما غمره احلنني الأمواج البحر بعد 
فراق دام اأكرث من ا�سبوع، خرج ال�سياد 

ا�سماعيل اأبو رياله )18عاما( يدافع 
االأمواج بحثًا عن لقمة عي�س ي�سد بها 

رمق عائلته الفقرية، يف ظل ق�سوة احلياة 
التي يعي�سها واأمثاله من اأبناء قطاع غزة 

املحا�سرة، واعدًا والدته ب�سيد وفري، 
دون اأن يعلم اأنه على موعد 

0مع ال�سهادة يف عر�س البحر  0

الصيـاد أبـو ريالـة.. عندما يلون الدم لقمة العيش!

الوزير �سلطان:  
هناك نوايا حقيقية 

ل�سرف جزء من 
راتب �سهر مار�س

الغندور: احلكومة ما 
تزال حتاول التمل�س 

 من م�سوؤولياتها 
جتاه املوظفني

   اإدخال م�سر �سلعًا 
وب�سائع عربها 

  امل�سادقة عليه 
بالقراءة الأوىل

بعد جتديد اعتقالها 

رفاق ال�سهادة اأمين واأمني الدحدوح

أطفال األسيرة أبو كميل.. 
0 سنوات بدون حضن األم

الشهيد »محمود جودة«.. 
سجل حافل بالتضحية والفداء



رأي

بع���د ان كانت أخبار المصالحة الفلس���طينية حاض���رة بقوة عبر 
وس���ائل اإلعالم المختلفة, والمس���احات اإلعالمية تفرد للتحليل 
والمقاالت والسبق الصحفي, باتت المصالحة الفلسطينية اليوم 
في طي الكتمان, واألخبار التي تتحدث عن جلس���ات المصالحة ال 
تتجاوز العناوين والمانشتات العابرة, ولدقائق معدودة فقط عبر 
الفضائيات اإلخبارية, وذلك رغم وجود وفد رفيع وعالي المستوى 
لحركة حماس في القاهرة منذ نحو أس���بوعين, ووجود وفد امني 
مص���ري في غ���زة, ووصول وزراء م���ن رام الله للجل���وس مع الوفد 
المصري, ووصول عزام األحمد في زيارات خاطفة وس���ريعة لمصر 
حيث ينقل رس���ائل »مجهولة« لرئيس الس���لطة محمود عباس, 
ويأتي بردود عليها, والوفد المصري في غزة يجتمع مع مس���ؤول 
حركة حماس في القطاع يحي الس���نوار لمدة ثالث ساعات, وكل 
هذا يحدث ووس���ائل اإلعالم المختلفة مغيبة تماما عما يدور في 

الجلسات المغلقة. 
قد يقول قائل ان التقصير من وس���ائل اإلعالم المنوط بها البحث 
عن الخبر وكش���ف المس���تور واختراق كل الحواجز ألجل الوصول 
إل���ى المعلوم���ة الصحيحة, وه���ذا الكالم صحي���ح ومقبول ولكن 
هن���اك عدة عوامل س���اهمت في الوص���ول إلى ه���ذا الحالة من 
الالمب���االة في متابعة أخبار المصالح���ة واالهتمام بها, فقد كنت 
استمعت لمجموعة من اكبر المحللين والكتاب في قطاع غزة حول 
توقعاتهم عن فرص نجاح المصالحة الفلسطينية, فأكدوا جميعا 
أنه���ا ضئيلة جدا, وبالتالي أصبحت هناك قناعة لدى جهات عدة 
ان المصالحة »مس���تحيلة« وال يمكن لطرفي االنقسام ان يتوافقا 
حول المواقف, خاصة ان كل طرف يتمسك بشروطه, لذلك سادت 
حال���ة من الفتور في التعامل اإلعالمي مع أخبار المصالحة, وأصبح 
الشعب الفلس���طيني يراها مضيعة للوقت, واستنفاذًا للجهود, 
وتش���تيتًا لألذهان عما يحيكه االحت���الل واإلدارة األمريكية من 

مخططات للقضية الفلسطينية.
نعم المصالحة في ط���ي الكتمان بإرادة طرفيه���ا وبإرادة الراعي 
المص���ري وبفتور وعدم حماس���ة من وس���ائل اإلعالم والش���عب 
الفلس���طيني واألس���باب نعددها في نقاط كي يسهل الوقوف 

عليها ومحاولة معالجتها. 
أوال: المصالح���ة الفلس���طينية أخ���ذت وقتا طويال ف���ي التحاور 
والنقاش, وكلما بشرنا شعبنا بها وأنها في مراحلها األخيرة, عادت 
إل���ى المربع األول من جديد, وهذا خل���ق حالة من اليأس واإلحباط 

والتشكك لدى الجماهير الفلسطينية بإمكانية نجاحها. 
ثانيا: سبق ان تم التوافق على المصالحة الفلسطينية مرات عدة 
في مكة والقاهرة والش���اطئ وغيرها, ولكن عند التطبيق العملي 
لبنود المصالحة كانت تتعرض النتكاس���ة جديدة وتعود لنقطة 

الصفر وتنعكس نتائجها سلبا على شعبنا الفلسطيني. 
ثالثا: السلطة الفلس���طينية تس���ير في اتجاه »السالم«, وحركة 
حماس تمضي في اتجاه آخر )المقاومة(, وهناك عقبات تبرز بقوة 
ال يمكن ان توضع حلول وس���ط لها, كس���الح المقاومة مثال الذي 
تصر الس���لطة على تس���لمه, »وخيار الس���الم »الذي ال بديل عنه, 

وتجريم السلطة الفلسطينية للعمليات الفدائية ضد االحتالل. 
رابعا: المصالحة ليس���ت خيارا فلس���طينيا ثنائي���ا, بل ان هناك 
جهات خارجية حددت مس���ار المصالحة الفلسطينية بأن تصب 
باتجاه ما تسمى عملية »السالم« وفق الرؤية األمريكية اإلسرائيلية 
المش���تركة, وان تتن���ازل حم���اس عن ثوابتها وثوابت الش���عب 
الفلس���طيني ألجل إنج���اح المصالحة, وتتخلى ع���ن »اإلرهاب«, 
وتقبل بالحلول المجتزأة وتعزز فرص »السالم« بمفهومه األمريكي 

الصهيوني وتقبل به كخيار وحيد ال بديل عنه. 
خامسا: تحولت المصالحة لورقة ضغط بيد السلطة الفلسطينية, 
فأحيانا تضغط بها على »إس���رائيل« ألج���ل الجلوس على طاولة 
المفاوض���ات, وأحيانا أخرى تضغط بها على حركة حماس للقبول 
والتسليم التام بشروط الس���لطة الفلسطينية إلتمام المصالحة, 
كم���ا تضغط بها على الغزيين للخ���روج لمواجهة حماس ورفض 
حكمها في غزة والعمل على إس���قاطها, وهذا ابرز ما تسعى إليه 

السلطة من خالل التضييق على غزة. 
نعم تحول���ت المصالحة لوس���يلة عق���اب, وس���وط لجلد ظهور 
الفلسطينيين, واآلن حبست في األروقة الداخلية, وأسدلت عليها 
الستائر حتى ال تبين عوراتها, وأصبحت تدار من خلف الكواليس 
وفي ط���ي الكتمان, أتدرون لماذا ألنها ج���زء من مخطط تمرير ما 
تس���مى »بصفقة الق���رن« فالمطلوب اآلن ان تك���ون غزة خاضعة 
للسلطة الفلسطينية حتى يشملها مخطط الحل النهائي للقضية 
الفلسطينية, كما رس���مته اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني, 
فالمقص���ود بالمصالح���ة اآلن ليس التصالح بي���ن فتح وحماس’ 
فه���ذا ليس في مصلحة أحد خاصة أمريكا وإس���رائيل, المطلوب 
تس���ليم غزة للسلطة وادخالها في مخطط الحل النهائي للقضية 

الفلسطينية لذلك باتت المصالحة في طي الكتمان. 

في طي الكتمان 
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جيش االحت����الل يقتحم كل ليلة مدن ومخيمات الضفة 
المحتلة ويعتقل في المتوس����ط 15 فلسطينيا كل ليلة 
بدعوى انهم مطلوبون ويخططون او شاركوا في انشطة 
ضد االحت����الل بما يعني ان 500 فلس����طيني يعتقلون 
في الش����هر الواحد وهو عدد كبير يؤشر الى حالة غليان 
كبيرة ضد االحتالل وفش����ل منظومة العصا والجزرة التي 
يس����تخدمها جيش االحتالل في محاولة لفرض الهدوء 
من خالل الترويج لما يس����مى التس����هيالت االقتصادية 
ومعاقب����ة فقط من يقوم بتنفي����ذ العمليات وعائالتهم 
والتروي����ج عب����ر القائم باس����م حكومة االحت����الل يوآف 
مردخاي ألنش����طة يقوم بها تهتم بحياة الفلسطينيين 
وتحرص على تحسينها وهو ما يناقضه الواقع االحتاللي 
اليومي ف����ي اقتحامات المس����توطنين اليومية للبلدات 
والقرى بحماية جيش االحتالل واالعتداءات على البيوت 
والممتلكات واالفراد فكذب مردخاي تفضحه ممارسات 

جيشه االجرامية. 
م����ا صدر من تصريح����ات عن الوضع ف����ي مدينة الخليل 
واالج����راءات التي يقوم بها جي����ش االحتالل لمنع وقوع 
عمليات يدلل على حجم الغضب الشعبي الكامن فقائد 
لواء الضفة العقيد إيتس����يك كوهين يؤكد ان "حافزية 
واندفاعية الفلس����طينيين لتنفيذ عمليات لم تنخفض 

ولن تنخف����ض، حيث إن رغبتهم ف����ي تنفيذ عمليات ال 
تزال حاضرة في الميدان، كما أننا على يقين بأن العملية 
المقبلة قادمة ال محالة وأنها مس����ألة وقت"، وفي اعتراف 
آخر فان االلتفاف الشعبي يتبدى واضحا حول المقاومة 
ورفض االحتالل وهو ما يثير مخاوف كبيرة لدى كوهين  
خاصة في مدينة الخليل  وحجم االجراءات االس����رائيلية  
يش����ير ال����ى ذلك بوض����وح عندما زعم كوهي����ن اعتقال 
الجيش أكثر من 65 فلس����طينيا بحوزتهم س����كاكين، 
وإغالق عشرات المطابع التي تنشر ما اسماه المطبوعات 
"التحريضية" وإغالق 16 محطة راديو إذاعية و13 ورش����ة 
حدادة بتهمة تصنيع الس����الح، ومص����ادرة 116 قطعة 

سالح.
كل المعطيات تش����ير الى ان بق����اء االوضاع على ما هي 
عليه في ظل المواقف السياس����ية االمريكية ومخططات 
التهويد االس����رائيلية لن يدوم واالعتماد االس����رائيلي 
على العالقة مع السلطة الفلس����طينية في الحفاظ على 
الهدوء رهان ايضا لن يتواصل فالمواطن الفلس����طيني 
ال يس����توعب وال يفهم هذه العالقة واستمراريتها في 
ظل حالة التغول االس����رائيلي االس����تيطاني ومخططات 
الضم والبناء االس����تيطاني الت����ي ال تتوقف في الضفة 
المحتل����ة ومن����ع الفلس����طينيين من فالح����ة اراضيهم 

والتدمي����ر الممنهج القتصاد الضف����ة المحتلة خاصة ما 
يس����مى منطق����ة "ج" والمخططات االخ����رى في القدس 
المحتلة والمس بمسجدها االقصى وهي عوامل التفجير 
االساسية التي تبرز مالمحها في الصدمات اليومية بين 

جنود االحتالل والمواطنين في كل مكان.
حالة الشهداء احمد جرار وعمر العبد ومهند الحلبي وبهاء 
عليان ومن سبقهم او لحقهم من الشهداء يمكن ان تكرر 
في اي وق����ت ونحن نقترب من الذك����رى 70 للنكبة فان 
حيوية هؤالء الشهداء ووالدة اجيال جديدة تحمل ثقافة 
العودة وتؤكد على مواجهة االحتالل والتمسك بالحقوق 
تعتبر االنتص����ار االهم في مواجهة االحتالل الذي راهن 
وم����ا زال على الزمن كى ينس����ى الفلس����طينيون التاريخ 
ويلجوا في الزمن االسرائيلي الذي تعتقد دولة االحتالل 
انه مؤات كي تنجز حلمها الصهيوني الكامل في انهاء 
القضية الفلسطينية وش����طب حق العودة والقدس من 
خالل التعاون مع االدارة االمريكية، وكل معالم المقاومة 
الموجودة في فلسطيني المحتلة سواء من خالل التصدي 
المباش����ر لالحتالل واالش����تباك معه او البقاء في االرض 
واالصرار على زراعتها وبناء المدارس والجامعات ومواصلة 
التعلي����م يؤكد على ان ال افق وال مكان ألي محاولة إلنهاء 

الصراع لصالح االحتالل.

العملية القادمة مسألة وقت

االحتــالل يسابــق الزمــن لمنــع
 انتفاضــة جديــدة بالضفــة المحتلــة

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
احلدي��ث ال�سرائيلي املتك��رر عن الو�س��ع الأمني املتفجر يف 
ال�سفة املحتلة وامكانية اندلع انتفا�سة ثالثة وفق امل�سادر 
المنية ال�سرائيلية يدلل على ان الكيان ال�سرائيلي ي�سابق 
الزم��ن يف حماول��ة فر�ض تهدئ��ة للأو�ساع  ع��ر اجراءاته 
وفر���ض  واعتقاله��م  الفل�سطيني��ن  ملحق��ة  يف  اليومي��ة 
الغلقات وتكثيف احلواج��ز والعنف الكبري امل�ستخدم من 

قبل جي�ض الحتلل �س��د الطفال وال�س��بان والفتيات وقد 
كان ا�ست�س��هاد يا�سن ال�س��راديح يف اريحا قبل ا�سبوع موؤ�سرًا 
وا�س��حًا عل��ى ذلك حيث قت��ل بدم ب��ارد عندما انه��ال عليه 
جنود الحتلل بال�سرب املرح ما اأدى اىل وفاته على الفور 
بجان��ب التنكي��ل والذلل ال��ذي ي�س��تخدم عل��ى احلواجز 
والنقاط الع�س��كرية فكل ذلك لن مينع انتظام الفل�سطينين 

يف مواجهة الحتلل.

عشرات المستوطنين 
يقتحمون األقصى 

مع اقتراب بدء 
"المساخر" العبري

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين اليهود، صباح امس األربعاء، المسجد األقصى المبارك، من باب 

المغاربة، ودّنسوا حرمته، بحراسة مشددة ومعززة من قوات االحتالل الخاصة.
 وقال���ت مصادر صحفي���ة، إن االقتحامات جاءت مع بدء عيد المس���اخر "البوريم" العبري، والذي 
اس���تبقته جماعات الهيكل المزعوم بدعوات مكثفة لجمهورها من المس���توطنين، بالمشاركة 

الواسعة في اقتحام األقصى اليوم ويوم غد الخميس.
 وأشارت إلى محاوالت متكررة من بعض المستوطنين إلقامة طقوس وحركات تلمودية صامتة 
في المس���جد، في الوقت الذي نفذت فيه مجموعات المستوطنين جوالت استفزازية ومشبوهة 

في المسجد، واستمعت الى شرح حول أسطورة الهيكل مكان األقصى المبارك.
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   �إدخال م�ضر �ضلعًا وب�ضائع عربها 

ي�ضل �لأ�ضبوع �ملقبل 

بوابة "صالح الدين".. تخفيف اقتصادي أم ضغط سياسي؟ 

فريق أمريكي  يتوجه إلى القدس لتنسيق إجراءات انتقال السفارة

وف���ي تصريحات صحفي���ة قال الوزير أبو ش���هال إن 
اتصال���ه باللواء أبو نعيم ج���اء بتوجيهات من رئيس 
حكوم���ة الوفاق رامي الحمد الل���ه بعد ما وصفه "قيام 
مجموعة من المسلحين بإخراج بضائع قادمة من مصر 
عبر معبر غير رسمي، دون استيفاء الرسوم الجمركية".

وبّين أن الحديث مع اللواء أبو نعيم "كان ودًيا وإيجابًيا"، 
مردًف���ا بقول���ه: "أخبرني )أبو نعيم( أنه س���يحقق في 
الموضوع، وأنهم ال يوافقون على هذا الشيء، لكن لم 

أتلق رًدا حتى اآلن كوني خارج البالد."

ثمار اللقاءات الإيجابية
في المقابل، هذه الخط���وة المصرية بإدخال البضائع 
والسلع، ترى فيها حركة "حماس" أنها إيجابية، إذ قال 
المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن إدخال 
البضائع للقطاع هو إحدى ثمار اللقاءات اإليجابية التي 

تجريها قيادة الحركة مع القيادة المصرية بالقاهرة".
وأضاف القانوع ل�"االس���تقالل" أن إدخال البضائع من 
مصر يؤكد اإلص���رار المصري للتخفي���ف من معاناة 
س���كان قطاع غ���زة، مؤك���ًدا وجود وع���ودات مصرية 
بتوسيع الحركة التجارية وتسهيل دخول السلع إلى 

القطاع، عبر معبر رفح".

حتمل اأبعاد 
أم���ا الكاتب والمحلل السياس���ي من غ���زة د. فايز أبو 
شمالة، رأى أن سماح السلطات المصرية بإدخال السلع 
والبضائع التجارية إلى قطاع غزة عبر بوابة صالح الدين 

)غرب معبر رفح(، يحمل أبعاًدا سياسية واقتصادية.
وقال أبو ش���مالة ل�"االس���تقالل:" إن الهدف من هذه 
الخطوة التأكيد لوفد حركة "حماس" الذي كان متواجدا 
ف���ي القاهرة بأن األخيرة تح���رص على التخفيف من 
الواقع المعيشي الصعب في القطاع، "بدليل أن اآلليات 
المصرية هي التي أزالت الكتل والحواجز الترابية عن 

بواب���ة صالح الدين، إلدخ���ال البضائع، بدياًل عن معبر 
رفح، الذي تسيطر عليه السلطة الفلسطينية".  

وأضاف أن في ذلك رسالة إلى رئيس السلطة محمود 
عّباس أن "مص���ر قادرة وغير راضي���ة عن التصرفات 

السياسية الخاصة بمعبر رفح". 
وأش���ار إلى أن "الخط���وة بإدخال البضائ���ع عبر بوابة 
ص���الح الدين تأتي عن دراية من الجانب المصري بأن 
البضائع والسلع الُمدخلة ستكون بال جمارك، سُتنعش 

االقتصاد، وستصب في جيب حماس".
وتابع: "ه���ذه الحقائ���ق تعلمها القي���ادة المصرية، 
وتعّم���دت أن ترس���ل من خاللها رس���ائل للس���لطة 

الفلسطينية".
وقال: "اعتقد أن الرس���الة قد وصلت للس���لطة؛ بدليل 
وص���ول وف���د وزاري إلى غ���زة، ولقائ���ه بالوفد األمني 
المصري، بالتزامن مع زيارة عزام األحمد )عضو مركزية 

فتح( إلى القاهرة".
ورّج���ح أن "تكون حركة حماس ق���د قرأت خطوة مصر 
المطمئنة بالنس���بة للحركة، واس���تنتجت أنها قادرة 
على المساهمة بفك الحصار، وفتح معبر رفح على مدار 

الساعة". 
وعلى الرغ���م من الخطوة المصرية، اس���تبعد الكاتب 
والمحلل السياس���ي أن تكون هذه الخط���وة مقّدمة 
النفراج���ة حقيقية، وعزا ذلك إل���ى أن الوصول لهذه 
الحال���ة يحتاج إلى ضغوط وتفاهمات أكثر مما يجري 

اآلن". 
واعتب���ر أن الوص���ول النفراجة حقيقي���ة يحتاج إلى 
تحقيق المصالحة مع محمود عباس، لتكون االنفراجة 
م���ن خالل المؤسس���ة الرس���مية الممثلة بالس���لطة 

الفلسطينية".
وفي حال���ة كان ذلك صعًب���ا وأبدى عب���اس تعنًتا – 
والكالم هنا للكاتب أبو ش���مالة – فإن القاهرة ستمنح 
تس���هيالت عديدة لحركة "حم���اس" متعلقة بحركة 

األفراد والتعام���ل التجاري عبر معب���ر رفح، ولكن في 
ظل لجنة أو تجّمع أو حكوم���ة إنقاذ وطني، مؤلفة من 
فصائل عّدة، من بينها تيار "فت���ح" اإلصالحي، الذي 

يمثله النائب محمد دحالن. 

تلّم�س م�صري
القيادي في حركة "فتح" م���ن الضفة المحتلة د. يحيى 
رباح، أّكد أن إدخال الجانب المصري بضائع وس���لعًا إلى 
قطاع غزة عبر بوابة صالح الدين يأتي تلمًسا من القيادة 
المصرية للوض���ع الكارثي الصعب ف���ي القطاع، رافًضا 
الحدي���ث عن أن ه���ذه الخطوة المصرية بمثابة رس���الة 

للسلطة الفلسطينية.
وبنبرة حاّدة، تس���اءل رباح: "عندما تس���مح مصر بدخول 
بعض البضائع عبر بوابة صالح الدين هل يعني أنها ضد 

السلطة؟". 
وقال ل�"االستقالل": "نثمّن جهود الشقيقة الكبرى مصر 
لمساهمتها في التخفيف من الوضع الكارثي في قطاع 

غزة، وكل ذلك يجري بالتنسيق مع السلطة".
وقّلل من أهمي���ة التصريحات التي ص���درت عن حركة 
"حماس"، التي قالت فيها إن إدخال البضائع إلى القطاع 
ج���اء نتيجة "تفاهمات جرت مع وف���د الحركة الذي يزور 

مصر".
وأضاف: "حماس اس���ُتدعيت إلى القاهرة، ولم تكن في 
موضع الطلب واالش���تراط"، فزيارتها تأتي تحت عنوان 
تش���ديد الرقابة عل���ى الحدود الفلس���طينية المصرية، 
والعمل على اعتقال العناصر التي تحاول اختراق الحدود 

من سيناء".
وح���ول زيارة الوفد األمني المصري لغزة، تابع: "نبني أماًل 
كبيًرا على التدخل المصري، ونبارك هذه الجهود، وصواًل 
إلى إتمام المصالحة، وإزالة العقبات التي تضعها حركة 
"حم���اس" في طريقها، داعًيا إّياه���ا إلى تمكين حكومة 

الوفاق الوطني من أداء مهامها كاملة.

ووص���ل الوفد األمني المصري قطاع غزة مطلع األس���بوع 
الج���اري )األحد( قادًما من الضف���ة المحتلة، حيث يعقد 
سلس���لة لقاءات مع وزراء في حكوم���ة الوفاق وفصائل 
وقوى العم���ل الوطني في غزة، من أج���ل متابعة تنفيذ 
اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، الذي ُوّقع 

في القاهرة منتصف أكتوبر الماضي.

ُتخفف احل�صار
جار، أوضح أن إدخال البضائع والس���لع المصرية  أح���د التُّ
المختلفة إلى غزة، والتجارة الحديثة مع مصر، تس���اهم 
في التخفيف من حصار االحتالل المتواصل منذ 11 عاًما.
وأضاف التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل�"االستقالل" 
أن إدخال البائع والسلع من مصر إلى قطاع غزة عبر بوابة 
صالح الدين يش���كل تنفيًس���ا للحصار، فضاًل عن تدني 
أس���عارها مقارنة فيما لو تم إدخالها عبر بوابة معبر رفح 

)الجانب الفلسطيني(.
وبّين أن البضائع والس���لع الواردة بالتنسيق مع شركات 
مصرية خاصة "تمثلت بالس���لع الغذائي���ة ومواد البناء، 
مثل: اإلس���منت واالس���ماك والتبغ والفواكه واألخشاب 

والحديد وغيرها".
وأوضح أن "بوابة صالح الدين كانت قبل عشرات السنوات 
بواب���ة تجاري���ة"، معبًرا ع���ن أملة في أن تك���ون الخطوة 
المصرية مقدمة إلنش���اء منطقة تجاري���ة حدودية بين 

قطاع غزة ومصر.
إاّل أن التاج���ر ن���ّوه إلى أن "الوضع الحال���ي في القطاع ال 
يسمح باستيراد البضائع من أي مكان، لعدم توفر القدرة 
الش���رائية لدى المواطنين في ظل األزم���ات المتتالية"، 
مطالًبا بس���رعة تطبيق اتفاق المصالحة، لتفكيك هذه 

األزمات كاّفة.
ومنذ 11 عاًما توصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي فرض 
حصارها المشدد على قطاع غزة، من خالل إغالق المعابر 

والمنافذ الحدودية كاّفة.

           غزة/ قا�صم الأغا:

مل يكن اإدخال �صلع وب�صائع خمتلفة اإىل قطاع غزة 
موؤخًرا، عرب بوابة �صالح الدين، الواقعة اإىل جنوب معرب 

رفح الربّي، خطوة م�صرية عابرة، بل حتمل يف طياتها 
ر�صائل متعددة، اأهمها اإىل ال�صلطة الفل�صطينية وحركة 

"فتح"، كما تعك�س رغبة م�صرية لـ"التنفي�س" من احل�صار 
"الإ�صرائيلي املفرو�س على القطاع، كما يقول مراقبون. 
وتزامًنا مع تواجد الوفد الأمني امل�صري �صمحت ال�صلطات 

امل�صرية خالل وقبل الأ�صبوع اجلاري باإدخال ما يقارب 
)100( �صاحنة حمملة مبختلف اأنواع ال�صلع والب�صائع 

والوقود، عرب بوابة "�صالح الدين" احلدودية، اخلا�صعة 
ل�صيطرة "حما�س" الأمنية، ولي�س عرب بوابة معرب رفح 

الربي، اخلا�صعة ل�صيطرة ال�صلطة الفل�صطينية منذ 
نوفمرب من العام املا�صي.

امتعا�س ال�صلطة و"فتح" من اخلطوة امل�صرية بدا 
وا�صًحا، عندما طالب وزير العمل يف حكومة الوفاق 

الوطني خالل ات�صال هاتفي م�صوؤول قوى الأمن 
يف غزة اللواء توفيق نعيم باإيقاف اإدخال الب�صائع 

امل�صرية عرب معرب غري ر�صمي، يف اإ�صارة منه اإىل 
بوابة "�صالح الدين".

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت وسائل إعالم عبرية إن وفًدا أمريكًيا 
مكلًفا بتنس���يق عملية انتقال السفارة 
األمريكي���ة من "تل أبي���ب" إلى القدس 
س���يحط في الكيان اإلسرائيلي األسبوع 

المقبل.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إس���رائيل" 
العبري���ة أن الوفد س���يتضمن محامين 
وموظفين لوجس���تيين ودبلوماس���يين 
ومهندسين وآخرين، سيضعون األساس 
لعملية انتقال البعثة الرئيسية للواليات 

المتحدة في "إسرائيل" إلى مبنى الشؤون 
القنصلية في جنوب القدس.

والجمع���ة الماضي���ة، أعلن���ت الخارجية 
األمريكي���ة أنه���ا عجلت موع���د انتقال 
السفارة لمنتصف مايو المقبل من خالل 
تحويل مبن���ى القنصلية ف���ي القدس 
الواقع في حي "أرنونا" الس���كني إلى حل 
مؤقت. ول���م يصدر بعد تأكيد رس���مي 

بشأن وصول الوفد األمريكي.
وكان ترمب قرر في الس���ادس من كانون 
الثاني/ ديس���مبر 2017، اعتبار "القدس 

عاصمة إلس���رائيل"، ما أث���ار غضًبا عربًيا 
وإسالمًيا، وقلًقا وتحذيرات دولية.

وقال مس���ؤولون إن: "بناء سفارة جديدة 
سيس���تغرق ست س���نوات، لكن اإلدارة 
األمريكية قررت تعجي���ل اإلجراءات من 
خالل تعهدها بتحويل مجمع القنصلية 

إلى مبنى مؤقت للسفارة".
وأش���ارت الصحيفة إلى أن "الس���لطات 
األمريكية طلبت ف���ي البداية من بلدية 
القدس تزويدها بقطعة أرض كبيرة لبناء 
سفارة جديدة، لتحل محل مبنى السفارة 

الضخم والخاضع لحراسة أمنية مشددة 
المطل على شاطئ تل أبيب".

وذك����رت أن مس����ؤولين إس����رائيليين 
أبلغ����وا األمريكيين أنهم ل����ن يكونوا 
قادرين على توفي����ر قطعة أرض تفي 
وجود  لع����دم  األمريكية  بالمتطلب����ات 

قطعة أرض كهذه في المدينة.
وبينت الصحيفة أن الواليات المتحدة 
س����عت إلى الحصول على قطعة أرض 
بمس����احة 25 فدان����ا م����ن دون مبان أو 
مصان����ع ف����ي المنطقة المج����اورة لها 

مباشرة.
واس����تدركت: "وبداًل من ذل����ك يتوقع 
أن ته����دم الوالي����ات المتح����دة فندق 
ديبلومات السابق القريب من القنصلية 

وبناء سفارة جديدة مكانه".
وكانت الواليات المتحدة اشترت البرج 
الفندق����ي عام 2014 الس����تخدامه في 
المس����تقبل كموقع دبلوماسي. ويضم 
الموقع في الوق����ت الحالي حوالي 500 
مهاجر مس����ن من االتحاد السوفييتي 

سابقًا.
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وأقرت حكوم���ة التوافق موازنتين للع���ام الجاري 2018 
)األس���اس والموح���دة(، وأحالتهما إل���ى الرئيس محمود 
عباس، للمصادقة عليهما. ويأتي إعالن موازنتين برقمين 
مختلفي���ن في بيان أعقب جلس���ة الحكومة األس���بوعية 
الثالثاء الماض���ي، في ظل عدم النجاح الفعلي للمصالحة 
الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وتمكين الحكومة 

في غزة.
وتبلغ موازنة األساس، التي أعدت في حال بقاء االنقسام 
حاصاًل بي���ن الضفة الغربية وقطاع غ���زة، نحو 5 مليارات 
دوالر )تتأل���ف من موازن���ة عامة وتطويري���ة(، فيما تبلغ 
الموازنة الموحدة في حال تحققت المصالحة 5.8 مليارات 
دوالر )موازنة عام���ة وتطويرية(، مع دمج 20  ألف موظف 
من موظفي غزة في الس���لم الوظيفي التابع للسلطة، لكن 
ذلك مرتبط حس���ب بيان المجلس بما يس���مى "تمكين 

الحكومة تمكينا شامال".
ويقصد م���ن تمكين الحكومة هو س���يطرتها على كافة 
أشكال الجباية، والس���يادة على المعابر وكامل الوزارات، 
وعزل حركة حماس عن ممارس���ة أي ش���كل من أش���كال 

الحكم بغزة.

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى الس���نوار، 
قال مس���اء االثني���ن الماضي خالل لقائ���ه بالوفد األمني 
المصري الذي يزور غزة منذ األحد الماضي لمتابعة س���ير 
تنفيذ اتفاق المصالحة: إن حركته مس���تعدة لتس���ليم 
الجباية المالية عن الشهر الجاري للحكومة الفلسطينية 
ف���ي حال وجود ضمانة بتس���ليم رواتب موظفي غزة هذا 
الش���هر. من جهته أكد الوفد المصري أن خطوة الحكومة 
الس���تيعاب 20 ألف موظف ضمن موازنة العام قرار هام 

ويجب البناء عليه.

نوايا حقيقية
وكش���ف وزير الزراعة في حكومة الوفاق سفيان سلطان 
ل�"االستقالل"، عن وجود نوايا حقيقية لدى الحكومة لدفع 
جزء من راتب شهر آذار/ مارس المقبل لموظفي غزة، بنظام 

المكافأة، حتى تتمكن من استيعابهم بشكل كامل.
وقال س���لطان إنه ع���رض خالل اللقاء ال���ذي عقده الوفد 
المصري األمني مع أقطاب الحكومة بغزة إمكانية استالم 
الحكومة الجباية بغزة بشكل كامل بدءًا من مارس المقبل.

وأضاف: "إذا تمت هذه اإلجراءات بش���كل سليم ورسمي، 

فإن الحكومة س���تفي بجزء من روات���ب موظفي غزة، في 
خطوة تمهد الستيعابهم بش���كل كامل"، مشيرًا إلى أن 
مسألة الجباية بالنس���بة للحكومة مهمة للغاية من أجل 

القدرة على دفع رواتب موظفي غزة.
ولفت النظر إلى أن هناك 4 ملفات رئيسية تشكل عائقًا 
كبيرًا أمام مسألة تمكين الحكومة وإتمام المصالحة على 
األرض، وهي: األمن، القضاء، الجباية واألراضي، مؤكدًا أن 
مسألة تمكين الحكومة تتحقق بحل هذه الملفات جميعًا.

ذرائع م�ستمرة
ويقول رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام يعقوب 
الغندور ل�"االس���تقالل": "إن الحكومة ال تزال تتذرع بذات 
الذرائع وتح���اول التملص والتخلص من مس���ؤولياتها، 
وال تزال تدع���و لتطبيق مصطلح التمكي���ن الكامل، رغم 
أن الموظفين العاملين في مؤسس���اتهم الحكومية، من 
حقه���م أن يتقاضوا راتبًا من الحكوم���ة بغض النظر عن 

اسمها أو الحزب الذي تنتمي إليه".
وأوض���ح أن بيان الحكومة جاء خاليًا من أي نصوص تؤكد 
على التزامها بحل مشكلة الموظفين، "بعد أن كنا نتوقع 

حل هذه األزمة وأن يصدر قرار خالل اجتماع الوزراء بغزة".
وأضاف الغندور أن مس���ألة اعتم���اد 20 ألف موظف في 
الموازنة العامة جرى الحديث عنه الشهر الماضي، ولكنه 
لم يطبق على أرض الواقع، كما أن األشهر السابقة شهدت 
العديد م���ن التصريحات بصرف رواتب أولئك الموظفين 

دون تحقيق ذلك.
وج���دد رفض نقابته ربط حل أزمة موظفي غزة بأي قضية 
أخرى كمس���ألة أمن غزة، أو تحقي���ق وحدة القضاء وعودة 
الموظفين القدامى، وتابع: "الحكومة هي المس���ؤولة عن 
غ���زة وعليها حل المش���كالت واحدة تلو أخ���رى ال ربطها 

جميعها ببعضها ألن ذلك سيعقد من حل األزمة".
كما ن���وه الغندور إلى تخصيص الحكوم���ة موازنة بديلة 
في حال عدم تحقق المصالحة، معتبرًا إياه محاولة لخلط 
األوراق ويثير مخاوف من ع���دم جدية الحكومة بالمضي 

نحو إتمام المصالحة وحل كافة مشكالت غزة.
ولفت النظر إلى وج���ود نحو 20 ألف موظف آخر يعملون 
في الدوائر الحكومية العس���كرية، إذ ال تعترف الحكومة 
بهم عل���ى اإلطالق، وقال: "ال يج���ب التفريق بين موظف 

مدني وعسكري، فجميعنا نخدم هذا الوطن".

ملــف »موظفــي غــزة« .. هــل يدفــع المصالحــة؟

اال�ستقالل/ حممود عمر:
ت�سود خماوف كبرية اأو�ساط موظفي 

قطاع غزة الذين عينتهم حركة 
حما�س عقب اأحداث االنق�سام عام 

2007، رغم اجلهود املبذولة حاليًا 
لتحقيق امل�ساحلة وحل العقبات التي 
تقف اأمامها، من خالل اللقاءات التي 

جتريها م�سر مع قيادة حركتي فتح 
وحما�س يف القاهرة.  اإذ ك�سف وزير 

يف حكومة التوافق لـ«اال�ستقالل« عن 
وجود نوايا حقيقية لدى احلكومة 

لدفع جزء من راتب �سهر اآذار/ مار�س 
املقبل ملوظفي غزة يف حال متكنت 
احلكومة من فر�س �سيطرتها على 

غزة ب�سكل كامل، فيما اعترب رئي�س 
نقابة املوظفني بغزة يعقوب الغندور 

هذه اال�سرتاطات »حماولة من 
احلكومة للتخل�س من م�سوؤولياتها«.

الوزير �سلطان:  
هناك نوايا حقيقية 

ل�سرف جزء من 
راتب �سهر مار�س

الغندور: احلكومة ما 
تزال حتاول التمل�س 

من م�سوؤولياتها 
جتاه املوظفني

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

الموضوع / سند تبليغ حكم غيابي 
صادر عن محكمة بني سهيال الشرعية

إلى المدعى عليها عال زكي أحمد أبو عوده من عبس���ان الكبيرة وسكانها 
س���ابقا  ومجهول���ة محل االقام���ة فيه���ا اآلن  لقد حكم علي���ك بتاريخ 
2016/6/16م في القضية اس���اس 2016/68م وموضوعها حضانة أوالد 
والمرفوع���ة ضدك م���ن قبل مطلقك المدعي محمد اكرم ش���حادة محمد 
النجار من س���لمه وسكان خزاعة بضم ابنتك سارة لوالدها المدعي محمد 
اكرم المذكور اعتبارا من تاريخه ادناه حكما غيابيا بحقك قابل لالعتراض 
واالستئناف اعتبارا من تاريخ تبليغك حسب األصول وحرر في 15 رمضان 
ل 1437ه الموافق 2016/6/20م اه لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر 

في 9 جماد أول لسنة 1439 ه وفق 2018/1/25م

قا�سي بني �سهيال ال�سرعي

غزة/ االستقالل:
نّظم العشرات من مهندس���ي العقود في أونروا 
أمس األربع���اء وقفة احتجاجية بغ���زة؛ أمام مقر 

الوكالة تنديدًا بقرار إنهاء خدماتهم.
ورفع المش���اركون في االعتصام أمام مقر الوكالة 
الفتات وش���عارات تطالب بحقوقه���م وتجديد 

عقودهم؛ جراء خدمتهم ألكثر من 7 سنوات.
وقال خليل الزّيان في كلمة ممثال عن "موظفي 
العق���ود:" نقف اليوم هنا لندافع عن قضيتنا 
العادلة حيث تمس حياة نحو 100 مهندس 
من غزة، وقد أمضى معظمهم نحو 7 سنوات 
متواصلة ف���ي العمل داخل أون���روا، وها هي 

اليوم تكافئهم بفصلهم وإغالق البوابات في 
وجوههم«.

وأضاف الزيان "إن لجنة مهندس���ي العقود بذلت 
جهوًدا كبيرة، وأبدت تفّهمًا كاماًل للظروف التي 
تمر بها أونروا، ووافقنا على العمل بنصف راتب، 
وقد خضنا مفاوض���ات مطّولة ومعّمقة مع اإلدارة 
أقر فيها الجميع بأحقي���ة المهندس بالتثبيت، 
ووجوب حٍل عادٍل لقضيتنا أسوة بزمالئنا من كافة 

الدوائر األخرى".
وأوض���ح أن���ه على الرغ���م من التضحي���ات التي 
قدمها "مهندسو العقود" على مدار سبع سنوات 
متواصلة؛ "إاّل أن األونروا اختارت التنكر لحقوقنا، 

وأن تلقي بكل تضحياتنا وجهودنا خلف ظهرها 
ضاربة بعرض الحائط كل التفاهمات التي نتجت 
عن الحوارات التي استمرت ألكثر من ستة شهور 

مضت".
وحّم���ل الزيان وكال���ة الغوث الدولي���ة تبعات ما 
آل���ت إليه األمور، وإجبار المهندس���ين إلى اللجوء 

والعتصام؛ بعد أغالق كل أبواب الحوار أمامهم.
وبّين الزيان أن اس���تهداف "مهندسي العقود" 
ه���ي مقدم���ة لفئ���ات أخ���رى ستس���تهدفها 
التقليصات، مؤكدًا أن ق���رارات الفصل بحقهم؛ 
س���تؤدي إلى انهيار تدريجي لخدم���ات األونروا 

"تحت ذرائع ومبررات واهية".

وقفة احتجاجية لمهندسي العقود 

بأونروا تنديدًا بإنهاء خدماتهم
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املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة 
خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة الكسيحة 
وأهالي بل���دة يافا   بخانيونس  بتاري���خ 2018/2/20م  تبين أن المرحومة 
ظريفة حويط���ي حمد النجار من خانيونس وس���كانها وتحمل هوية رقم 
939170320 ق���د انتقل���ت إلى رحم���ة الله تعالى ف���ي خانيونس بتاريخ 
2000/11/27م    وانحص���ر ارثها الش���رعي واالنتقالي في زوجها عبد الله 
محمد عبد الله النجار وف���ي أوالدها منه وهم محمد ومحمود وأحمد وزكريا 
وحس���ن وفي أوالد ابنتها نعمة المتوفاة قبلها والمتولدين لها من زوجها 
مرعي قاس���م حنون النجار وهم نبيل وتغريد وصباح واسالم وهنادي فقط 
ثم بتاري���خ 2013/1/14م توفي عب���د الله محمد عبد الل���ه النجار المذكور 
ويحمل هوية رقم 939170312 وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في ابنته 
حمده المتولده له م���ن زوجته األولى والمطلقة حال حياته فوزية قاس���م 
حنون النجار وف���ي أوالده المتولدين له من زوجته الثانية ظريفة حويطي 
حمد النجار المتوفاة قبله وهم محمد ومحمود وأحمد وزكريا وحس���ن وفي 
أوالد ابنته نعمة المتوفاة قبله والمتولدين له من زوجها مرعي قاسم حنون 
النج���ار وهم نبيل وتغريد وصباح واس���الم وهنادي وفي اوالده المتولدين 
له من زوجته الثالثة ش���ريفه أحمد محمد االس���طل  والمطلقة حال حياته 
وهم حامد وحمدي وأنعام وس���ميرة وفي ابنته هبة المتولده له من زوجته 
الرابعة أمينة محمود اسليم النجار المتوفاة قبله  فقط وال وارث للمتوفيين  
المذكورين  س���وى من ذكر   وليس لهم���ا وصية واجبة أو اختيارية وليس 
لهما أوالد كبار  توفوا حال حياتهما وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل أعطاء  
الورث���ة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن 
له حق االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية 

خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/2/20م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / شروق نزار محمد نجم 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804405819( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحمن مالك محمد الحاج علي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801480989( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن/ نضال محم���د صالح الخطيب عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)426956102( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القانون االس���رائيلي ال���ذي تمت المصادقة عليه يس���تهدف 
جثامين 17 ش���هيًدا فلسطينًيا منذ بدء انتفاضة القدس حتى 
اللحظة، أقدمهم الش���هيد عبد الحميد أبو سرور الذي استشهد 
ف���ي عملية تفجير حافل���ة بالقدس في أبريل/ نيس���ان 2016، 
وكذلك شهداء نفق الحرية بخانيونس الشهيد أحمد السباخي، 
وش���ادي الحمري، وعالء أبو غراب، ومحمد البحيصي، وبدر مصبح، 
منذ 30 من اكتوبر 2017، وآخرهم الصياد إسماعيل أبو ريالة من 

قطاع غزة، الذي استشهد يوم األحد الماضي . 

�سوء اأخ�سر 
سلوى حماد، منسقة الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء 
أك���دت أن القانون الذي ت���م اقراره بالقراءة األولى بالكنيس���ت 
اإلسرائيلي، عبارة عن إضافة بند لقانون مكافحة " اإلرهاب" الذي 
تم تفعيله قبل نحو عامي���ن، والقاضي باعطاء صالحيات لقائد 
جيش االحتالل باحتجاز جثامين الش���هداء ووضع ش���روط على 
ذويهم في حال تم تسليمهم. ولفتت حماد  ل�"االستقالل"  الى 
أن تصويت عدد كبير من أعضاء الكنيس���ت على إقرار مش���روع 
القانون، لم يكن مفاجئًا للش���عب الفلسطيني الذي اعتاد على 

سن قوانين عنصرية ضده من  االحتالل اإلسرائيلي وقادته.
وفيما يتعلق بمنع محكمة االحتالل العليا، الحكومة  اإلسرائيلية 
مواصلة احتجاز جثامين الش���هداء، لعدم وج���ود قانون محدد 
يقضي بذلك، شددت على أن هذا الطلب بمثابة إعطاء المحكمة 
الضوء األخضر للحكومة اإلس���رائيلية، لسن قانون تعاقب فيه 

ذوي الشهداء من خالل احتجاز جثامين أبنائهم.
وكان���ت محكم���ة االحت���الل العليا اش���ترطت عل���ى الحكومة 
اإلسرائيلية خالل الش���هر األخير من العام الماضي، سن قانون 
به���ذا الخصوص حتى مدة أقصاها 6 أش���هر، وف���ي حال عدم 
س���ن هكذا قانون فَعلى الحكومة تس���ليم جثامين الش���هداء 
الفلس���طينيين، ما دفعها للبحث عن مس���وغ قانوني يعطيها 

الحق في احتجاز الجثامين.
ورأت حماد إلى أن اس���راع الكنيست لعقد جلسة للتصويت على 
القان���ون واقراره بالقراءة األولى، ج���اء بعد وجود اعتراض وضجة 
كبيرة من قبل أعضاء الكنيست لقيام الحكومة بتسليم جثامين 
الش���هداء نمر الجمل وحمزة زماعرة، منوها إل���ى أن أحد أعضاء 
الكنيس���ت طالب بفتح تحقيق مع الحكومة لقيامها بتس���ليم 

جثامين الشهيدين الجمل وزماعرة . 

لن ي�سكل رادعًا 
النائب ف���ي المجلس التش���ريعي عن حركة حم���اس بالضفة 
الغربية فتحي القرعاوي أكد أن كافة القوانين التي يتم إقرارها 
من قبل أعضاء الكنيست اإلسرائيلي، خاصة المتعلقة بجثامين 

الشهداء، لن تمثل أي رادع لمن يفكر بتنفيذ عملية بطولية. 
وقال القرعاوي ل�"االس���تقالل": " إن االحتالل اإلس���رائيلي واهم 
حين يعتقد أن قوانينه التي يش���رعها، تش���كل قوة ردع البناء 
الشعب الفلسطيني، وتدفعهم للتراجع عن مقاومته بأساليبهم 
الخاص���ة"، مضيف���ا: " أن اس���تخدامه لعقاب احتج���از جثامين 
الش���هداء وس���يلة قديمة جديدة، يحاول االحتالل اإلسرائيلي 
فرضها، لبث الرعب والخوف في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني، 

الذي يرهن دائما أن ال شيء يقف أمام حريته ".
وأش���ار إل���ى أن وجود مقب���رة األرقام خي���ر دليل على أن الش���عب 
الفلسطيني، لن يردعه أي أسلوب عقاب، إذ أن احتجاز جثامين أبنائه 
أو تس���ليمها، لن يشكل تراجعًا أو خوفًا في قلوبهم، وسيستمرون 

في مقاومتهم له، وستسطر دماؤهم حكاياتهم البطولية. 

انتهاك كبري 
ومن جهته، طالب مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة، 
، المؤسسات الحقوقية واالنسانية ووسائل االعالم المشاهدة 
والمقروءة والمسموعة المحلية والعربية والدولية بالضغط على 
االحتالل االس���رائيلي لتحرير جثامين الش���هداء المحتجزين 
لديها كونه يش���كل انتهاكًا كبيرًا  لالتفاقي���ات والمواثيق 
الدولية وخاصة للم���ادة )17( من اتفاقية جنيف األولى للعام 
1949" ، التي تؤكد على تسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام 
كرامة المتوفين ومراعاة طقوس���هم الديني���ة خالل عمليات 

الدفن.
  وما زال االحتالل يحتجز جثمان الشهيد ياسين السراديح ) 33 
عاما ( من أريحا، الذى استشهد خالل اعتقاله الخميس الماضي 
برصاصة أسفل البطن واالعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق 

الحياة .
وأضاف أن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي قد تكون الدولة 
الوحيدة ف���ي العالم التي ترتكب مثل هذا الجرم باحتجازها 
ما يق���ارب  من 250 ش���هيدًا وش���هيدة فلس���طينية في 
مقاب���ر لألرقام موزعة ف���ي مناطق مختلفة كمقبرة " جس���ر 
"بنات يعق���وب " على الحدود الس���ورية - اللبنانية ، ومقبرة 
"ريفيديم"  في غور األردن ، ومقبرة " شحيطة " في قرية وادي 
الحمام ، شمال مدينة طبريا ، ومقابر أخرى مجهولة ، معرضة 
لالنج���راف كعمليٌة طبيعّيٌة تحدث بفع���ل المياه الجارية أو 

ياح وتعرض الجثث للفقدان . الرِّ
وقال د. حمدونة أن دولة االحتالل احتجزت الجثث ألكثر من 40 
عاما متواصلة ، كجثة الش���هيدة دالل المغربي منذ العام 1978 
، وأعلن���ت عن فقدان جثمان الش���هيد أنيس محمود دولة الذي 
استشهد في سجن "عسقالن" عام 1980 بعد إضرابه عن الطعام 

30 يوما، والتنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة .

 المصادقة عليه بالقراءة األولى

 احتجــاز جثاميــن الشهــداء.. عقــاب مستمــر!
غزة/ �سماح املبحوح: 

مل يتوان الكني�س��ت االإ�س��رائيلي عن �س��ن املزيد من 
القوانني العن�سرية املخالفة للقانون الدويل، بحق 
ال�س��عب الفل�س��طيني خا�س��ة اأه��ايل ال�س��هداء، من 
خالل م�سروع قانون �س��ودق عليه بالقراءة االأوىل 
مينح �سلطات االحتالل �س��الحية احتجاز جثامني 

�س��هداء فل�س��طينيني، وفر���س جمل��ة من ال�س��روط 
عل��ى ذويه��م تتعل��ق مبوع��د االإفراج ع��ن اجلثامني 
ومرا�سم الت�سييع وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن.  
وين���س القانون، الذي مت تقدميه م��ن قبل وزير ما 
ي�س��مى باالأمن الداخلي »االإ�سرائيلي« جلعاد اردان، 
ووزيرة الق�س��اء »االإ�س��رائيلية« ايلت �س��اكيد، على 

اإعاقة اإعادة جثامني ال�سهداء الذي نفذوا عمليات 
بطولي��ة �س��د اأه��داف اإ�س��رائيلية، ك��ي ال تتح��ول 
بح�سب اإدعائهم ملظاهرة للتحري�س �سد » اإ�سرائيل 
»، اإ�س��افة اإىل اإدعائهم اأن زيادة حاالت التحري�س 
لتنفي��ذ عمليات �س��دهم، تظهر خالل مرا�س��م دفن 

منفذي ال�سهداء.

رام الله/ االستقالل:
كش���ف وزي���ر الخارجية رياض المالك���ي عن وجود توج���ٍه لدول االتح���اد األوروبي نحو 
التف���اوض مع اإلدارة األمريكية إلقناعها بتعديل بنود م���ا يعرف ب�"صفقة القرن" التي 
تعتزم واش���نطن طرحها قريًبا. وقال المالكي إلذاعة "صوت فلس���طين" الرسمية أمس 
األربعاء:"التعديالت من المفترض أن تتضمن بنوًدا جديدة تتعلق بتبني حل الدولتين 
وإقامة دولة فلس���طينية ذات س���يادة على حدود عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية، 
ووقف االس���تيطان". وكانت اإلدارة األمريكية قد أفصحت عن نيتها طرح مبادرة تسوية 

على الفلسطينيين واإلسرائيليين، وصفها الرئيس دونالد ترامب، ب�"صفقة العصر".
وأمس الثالثاء، عقدت دول االتحاد األوروبي اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكس���ل، 

بحضور ست دول عربية منها فلسطين والسعودية ومصر.
وذك���ر المالكي، أنه ت���م التوافق مع دول االتحاد على أن تش���رع بتحركها )التفاوض مع 
اإلدارة األمريكية( قبل أن تعلن واشنطن خطتها للسالم عبر الصفقة التي يتم الحديث 

عنها، وذلك للحيلولة دون رفضها )من الجانب الفلسطيني(.

غزة/ االستقالل:
أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل والمواصالت في رام الله محمد حمدان، 
ام���س األربعاء، أنه بجه���ود الوزارة تم االتفاق مع مجلس ال���وزراء ووزارة المالية 
الفلس���طينية على إع���ادة رواتب 190 موظًفا بغزة من س���لطة الطيران قطعت 

رواتبهم الشهر الماضي.
وق���ال حمدان في تصريحات صحفي���ة :"،إن الموظفين الذين قطعت رواتبهم 
كانوا يعملون في مجال الخطوط الجوية الفلس���طينية، وبعد جهد حثيث من 

الوزارة تم االتفاق على استرجاع رواتبهم، وسيتلقونها الشهر المقبل.
وأضاف: "هذا القرار يعتبر ايجابًيا وخاصة أننا مقبلون على مرحلة حاس���مة من 

المصالحة الفلسطينية".

إعادة رواتب 190 موظفًا 
من سلطة الطيران بغزة

المالكي: مساٍع أوروبية 
لتعديل »صفقة 
القرن« قبل طرحها

تحذير للعموم 
نح���ن ورثة المرحوم/ محمد أحمد محمد أب���و دقة الملقب )أبو 
خضرة( من س���كان بلدة عبس���ان الكبيرة، نعلن بأنه تم نقل 
جميع ممتلكاته لجميع الورثة حسب الشرع، وعليه فإننا نحذر 
من ش���راء أو إيجار أو إجراء أي معاملة ف���ي هذه األمالك دون 

الرجوع لجميع الورثة.

ورثة املرحوم/ حممد اأحمد اأبو دقة )اأبو خ�سرة( .
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة 
خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة الكسيحة 
وأهالي بل���دة يافا   بخانيونس  بتاري���خ 2018/2/20م  تبين أن المرحومة 
ظريفة حويط���ي حمد النجار من خانيونس وس���كانها وتحمل هوية رقم 
939170320 ق���د انتقل���ت إلى رحم���ة الله تعالى ف���ي خانيونس بتاريخ 
2000/11/27م    وانحص���ر ارثها الش���رعي واالنتقالي في زوجها عبد الله 
محمد عبد الله النجار وف���ي أوالدها منه وهم محمد ومحمود وأحمد وزكريا 
وحس���ن وفي أوالد ابنتها نعمة المتوفاة قبلها والمتولدين لها من زوجها 
مرعي قاس���م حنون النجار وهم نبيل وتغريد وصباح واسالم وهنادي فقط 
ثم بتاري���خ 2013/1/14م توفي عب���د الله محمد عبد الل���ه النجار المذكور 
ويحمل هوية رقم 939170312 وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في ابنته 
حمده المتولده له م���ن زوجته األولى والمطلقة حال حياته فوزية قاس���م 
حنون النجار وف���ي أوالده المتولدين له من زوجته الثانية ظريفة حويطي 
حمد النجار المتوفاة قبله وهم محمد ومحمود وأحمد وزكريا وحس���ن وفي 
أوالد ابنته نعمة المتوفاة قبله والمتولدين له من زوجها مرعي قاسم حنون 
النج���ار وهم نبيل وتغريد وصباح واس���الم وهنادي وفي اوالده المتولدين 
له من زوجته الثالثة ش���ريفه أحمد محمد االس���طل  والمطلقة حال حياته 
وهم حامد وحمدي وأنعام وس���ميرة وفي ابنته هبة المتولده له من زوجته 
الرابعة أمينة محمود اسليم النجار المتوفاة قبله  فقط وال وارث للمتوفيين  
المذكورين  س���وى من ذكر   وليس لهم���ا وصية واجبة أو اختيارية وليس 
لهما أوالد كبار  توفوا حال حياتهما وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل أعطاء  
الورث���ة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن 
له حق االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية 

خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/2/20م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / شروق نزار محمد نجم 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804405819( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحمن مالك محمد الحاج علي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801480989( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن/ نضال محم���د صالح الخطيب عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)426956102( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القانون االس���رائيلي ال���ذي تمت المصادقة عليه يس���تهدف 
جثامين 17 ش���هيًدا فلسطينًيا منذ بدء انتفاضة القدس حتى 
اللحظة، أقدمهم الش���هيد عبد الحميد أبو سرور الذي استشهد 
ف���ي عملية تفجير حافل���ة بالقدس في أبريل/ نيس���ان 2016، 
وكذلك شهداء نفق الحرية بخانيونس الشهيد أحمد السباخي، 
وش���ادي الحمري، وعالء أبو غراب، ومحمد البحيصي، وبدر مصبح، 
منذ 30 من اكتوبر 2017، وآخرهم الصياد إسماعيل أبو ريالة من 

قطاع غزة، الذي استشهد يوم األحد الماضي . 

�سوء اأخ�سر 
سلوى حماد، منسقة الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء 
أك���دت أن القانون الذي ت���م اقراره بالقراءة األولى بالكنيس���ت 
اإلسرائيلي، عبارة عن إضافة بند لقانون مكافحة " اإلرهاب" الذي 
تم تفعيله قبل نحو عامي���ن، والقاضي باعطاء صالحيات لقائد 
جيش االحتالل باحتجاز جثامين الش���هداء ووضع ش���روط على 
ذويهم في حال تم تسليمهم. ولفتت حماد  ل�"االستقالل"  الى 
أن تصويت عدد كبير من أعضاء الكنيس���ت على إقرار مش���روع 
القانون، لم يكن مفاجئًا للش���عب الفلسطيني الذي اعتاد على 

سن قوانين عنصرية ضده من  االحتالل اإلسرائيلي وقادته.
وفيما يتعلق بمنع محكمة االحتالل العليا، الحكومة  اإلسرائيلية 
مواصلة احتجاز جثامين الش���هداء، لعدم وج���ود قانون محدد 
يقضي بذلك، شددت على أن هذا الطلب بمثابة إعطاء المحكمة 
الضوء األخضر للحكومة اإلس���رائيلية، لسن قانون تعاقب فيه 

ذوي الشهداء من خالل احتجاز جثامين أبنائهم.
وكان���ت محكم���ة االحت���الل العليا اش���ترطت عل���ى الحكومة 
اإلسرائيلية خالل الش���هر األخير من العام الماضي، سن قانون 
به���ذا الخصوص حتى مدة أقصاها 6 أش���هر، وف���ي حال عدم 
س���ن هكذا قانون فَعلى الحكومة تس���ليم جثامين الش���هداء 
الفلس���طينيين، ما دفعها للبحث عن مس���وغ قانوني يعطيها 

الحق في احتجاز الجثامين.
ورأت حماد إلى أن اس���راع الكنيست لعقد جلسة للتصويت على 
القان���ون واقراره بالقراءة األولى، ج���اء بعد وجود اعتراض وضجة 
كبيرة من قبل أعضاء الكنيست لقيام الحكومة بتسليم جثامين 
الش���هداء نمر الجمل وحمزة زماعرة، منوها إل���ى أن أحد أعضاء 
الكنيس���ت طالب بفتح تحقيق مع الحكومة لقيامها بتس���ليم 

جثامين الشهيدين الجمل وزماعرة . 

لن ي�سكل رادعًا 
النائب ف���ي المجلس التش���ريعي عن حركة حم���اس بالضفة 
الغربية فتحي القرعاوي أكد أن كافة القوانين التي يتم إقرارها 
من قبل أعضاء الكنيست اإلسرائيلي، خاصة المتعلقة بجثامين 

الشهداء، لن تمثل أي رادع لمن يفكر بتنفيذ عملية بطولية. 
وقال القرعاوي ل�"االس���تقالل": " إن االحتالل اإلس���رائيلي واهم 
حين يعتقد أن قوانينه التي يش���رعها، تش���كل قوة ردع البناء 
الشعب الفلسطيني، وتدفعهم للتراجع عن مقاومته بأساليبهم 
الخاص���ة"، مضيف���ا: " أن اس���تخدامه لعقاب احتج���از جثامين 
الش���هداء وس���يلة قديمة جديدة، يحاول االحتالل اإلسرائيلي 
فرضها، لبث الرعب والخوف في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني، 

الذي يرهن دائما أن ال شيء يقف أمام حريته ".
وأش���ار إل���ى أن وجود مقب���رة األرقام خي���ر دليل على أن الش���عب 
الفلسطيني، لن يردعه أي أسلوب عقاب، إذ أن احتجاز جثامين أبنائه 
أو تس���ليمها، لن يشكل تراجعًا أو خوفًا في قلوبهم، وسيستمرون 

في مقاومتهم له، وستسطر دماؤهم حكاياتهم البطولية. 

انتهاك كبري 
ومن جهته، طالب مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة، 
، المؤسسات الحقوقية واالنسانية ووسائل االعالم المشاهدة 
والمقروءة والمسموعة المحلية والعربية والدولية بالضغط على 
االحتالل االس���رائيلي لتحرير جثامين الش���هداء المحتجزين 
لديها كونه يش���كل انتهاكًا كبيرًا  لالتفاقي���ات والمواثيق 
الدولية وخاصة للم���ادة )17( من اتفاقية جنيف األولى للعام 
1949" ، التي تؤكد على تسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام 
كرامة المتوفين ومراعاة طقوس���هم الديني���ة خالل عمليات 

الدفن.
  وما زال االحتالل يحتجز جثمان الشهيد ياسين السراديح ) 33 
عاما ( من أريحا، الذى استشهد خالل اعتقاله الخميس الماضي 
برصاصة أسفل البطن واالعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق 

الحياة .
وأضاف أن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي قد تكون الدولة 
الوحيدة ف���ي العالم التي ترتكب مثل هذا الجرم باحتجازها 
ما يق���ارب  من 250 ش���هيدًا وش���هيدة فلس���طينية في 
مقاب���ر لألرقام موزعة ف���ي مناطق مختلفة كمقبرة " جس���ر 
"بنات يعق���وب " على الحدود الس���ورية - اللبنانية ، ومقبرة 
"ريفيديم"  في غور األردن ، ومقبرة " شحيطة " في قرية وادي 
الحمام ، شمال مدينة طبريا ، ومقابر أخرى مجهولة ، معرضة 
لالنج���راف كعمليٌة طبيعّيٌة تحدث بفع���ل المياه الجارية أو 

ياح وتعرض الجثث للفقدان . الرِّ
وقال د. حمدونة أن دولة االحتالل احتجزت الجثث ألكثر من 40 
عاما متواصلة ، كجثة الش���هيدة دالل المغربي منذ العام 1978 
، وأعلن���ت عن فقدان جثمان الش���هيد أنيس محمود دولة الذي 
استشهد في سجن "عسقالن" عام 1980 بعد إضرابه عن الطعام 

30 يوما، والتنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة .

 المصادقة عليه بالقراءة األولى

 احتجــاز جثاميــن الشهــداء.. عقــاب مستمــر!
غزة/ �سماح املبحوح: 

مل يتوان الكني�س��ت االإ�س��رائيلي عن �س��ن املزيد من 
القوانني العن�سرية املخالفة للقانون الدويل، بحق 
ال�س��عب الفل�س��طيني خا�س��ة اأه��ايل ال�س��هداء، من 
خالل م�سروع قانون �س��ودق عليه بالقراءة االأوىل 
مينح �سلطات االحتالل �س��الحية احتجاز جثامني 

�س��هداء فل�س��طينيني، وفر���س جمل��ة من ال�س��روط 
عل��ى ذويه��م تتعل��ق مبوع��د االإفراج ع��ن اجلثامني 
ومرا�سم الت�سييع وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن.  
وين���س القانون، الذي مت تقدميه م��ن قبل وزير ما 
ي�س��مى باالأمن الداخلي »االإ�سرائيلي« جلعاد اردان، 
ووزيرة الق�س��اء »االإ�س��رائيلية« ايلت �س��اكيد، على 

اإعاقة اإعادة جثامني ال�سهداء الذي نفذوا عمليات 
بطولي��ة �س��د اأه��داف اإ�س��رائيلية، ك��ي ال تتح��ول 
بح�سب اإدعائهم ملظاهرة للتحري�س �سد » اإ�سرائيل 
»، اإ�س��افة اإىل اإدعائهم اأن زيادة حاالت التحري�س 
لتنفي��ذ عمليات �س��دهم، تظهر خالل مرا�س��م دفن 

منفذي ال�سهداء.

رام الله/ االستقالل:
كش���ف وزي���ر الخارجية رياض المالك���ي عن وجود توج���ٍه لدول االتح���اد األوروبي نحو 
التف���اوض مع اإلدارة األمريكية إلقناعها بتعديل بنود م���ا يعرف ب�"صفقة القرن" التي 
تعتزم واش���نطن طرحها قريًبا. وقال المالكي إلذاعة "صوت فلس���طين" الرسمية أمس 
األربعاء:"التعديالت من المفترض أن تتضمن بنوًدا جديدة تتعلق بتبني حل الدولتين 
وإقامة دولة فلس���طينية ذات س���يادة على حدود عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية، 
ووقف االس���تيطان". وكانت اإلدارة األمريكية قد أفصحت عن نيتها طرح مبادرة تسوية 

على الفلسطينيين واإلسرائيليين، وصفها الرئيس دونالد ترامب، ب�"صفقة العصر".
وأمس الثالثاء، عقدت دول االتحاد األوروبي اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكس���ل، 

بحضور ست دول عربية منها فلسطين والسعودية ومصر.
وذك���ر المالكي، أنه ت���م التوافق مع دول االتحاد على أن تش���رع بتحركها )التفاوض مع 
اإلدارة األمريكية( قبل أن تعلن واشنطن خطتها للسالم عبر الصفقة التي يتم الحديث 

عنها، وذلك للحيلولة دون رفضها )من الجانب الفلسطيني(.

غزة/ االستقالل:
أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل والمواصالت في رام الله محمد حمدان، 
ام���س األربعاء، أنه بجه���ود الوزارة تم االتفاق مع مجلس ال���وزراء ووزارة المالية 
الفلس���طينية على إع���ادة رواتب 190 موظًفا بغزة من س���لطة الطيران قطعت 

رواتبهم الشهر الماضي.
وق���ال حمدان في تصريحات صحفي���ة :"،إن الموظفين الذين قطعت رواتبهم 
كانوا يعملون في مجال الخطوط الجوية الفلس���طينية، وبعد جهد حثيث من 

الوزارة تم االتفاق على استرجاع رواتبهم، وسيتلقونها الشهر المقبل.
وأضاف: "هذا القرار يعتبر ايجابًيا وخاصة أننا مقبلون على مرحلة حاس���مة من 

المصالحة الفلسطينية".

إعادة رواتب 190 موظفًا 
من سلطة الطيران بغزة

المالكي: مساٍع أوروبية 
لتعديل »صفقة 
القرن« قبل طرحها

تحذير للعموم 
نح���ن ورثة المرحوم/ محمد أحمد محمد أب���و دقة الملقب )أبو 
خضرة( من س���كان بلدة عبس���ان الكبيرة، نعلن بأنه تم نقل 
جميع ممتلكاته لجميع الورثة حسب الشرع، وعليه فإننا نحذر 
من ش���راء أو إيجار أو إجراء أي معاملة ف���ي هذه األمالك دون 

الرجوع لجميع الورثة.

ورثة املرحوم/ حممد اأحمد اأبو دقة )اأبو خ�سرة( .
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أعلن أنا المواطنة / ياسمين محمد عودة شبات.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402926323( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / أسامة عبد المجيد أحمد األسطل.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906716246( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / منال رسمى خالد حمد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903694339( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / ابتسام صابر مصطفى العطار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
405433400فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ صالح حسن صالح الغلبان.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403106776( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ أحمد رمزي أحمد أبو حية.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801858234( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ع الوجع 
معروف الطيب

قب���ل كل مرحل���ة إخضاع كانت تم���ر بها األم���ة العربية، 
يسبقها برنامج ضغط واستيعاب، وهذا يفسر حالة القتل 
ة 

َّ
ون اآلن، وفي قطاع غز البطيء الذي يتعرض له الفلسطينيُّ

ة بامتياز، وتوريط  تحديدًا، فقد تمت صياغة الحرب األهليَّ
ة، وفي حين  المقاومة في السلطة؛ في محاولة لتزوير الهويَّ
غفلة انساق جزء من المقاومة وابتلعنا الطعم تحت مبررات 
ش���تى، أهمها صيانة حقوق الناس، وحمل األمانة بصورة 
تختلف تمامًا عن الس���ياق الذي كان سابقًا، فيه شفافية 
ونزاه���ة وعدالة اجتماعية، وأهم من كل هذا أمن وأمان. لم 
يخطر ببال أحد من وقتها أن زرع الش���تلة االستوائية في 
القطب الش���مالي حتمًا لن يثمر مهم���ا اتصف المزارعون 
بالحنك���ة الزراعية، كان كل المطل���وب تفريغ المقاومة من 
مضمونه���ا وتحييدها، أو على األقل جعلها موس���مية، أو 
���ة، وتحقق لهم ذلك حيث غرقت  إجبارها أن تكون دفاعيَّ
السلطة في وحل المال والفساد فلم ينفع معها ال عمليات 
ترقيع وتجميل، وال بحث ع���ن تحالفات تحل أزماتها، ولم 
تتمكن من تجاوز الحصار المفروض والمحكم، وساهم غرق 
المحيط العربي ف���ي أتون الصراع العبثي، مما طمس على 
بصي���رة العرب جميعًا فلم يروا فلس���طين وهي تتعرض 
للذبح في العام مرة أو مرتين، وفي النهاية جاء قرار ترامب 
بتحويل الق���دس عاصمة بمثابة )تحلي���ل( للذبيحة بعد 
تثبيت أطرافها وتمديدها على المذبح وثني عنقها، نحُن 
بال ش���ك في مأزق نحاول الخروج من���ه ولكن في محاولتنا 
الخروج من المأزق يجب االنتباه؛ ألنهم سيحاولون تحقيق 
انتصاراتهم التي لم يحققوها ف���ي الحروب بالمباحثات 
والمفاوضات ولعب���ة المحاور، وطالم���ا أن الرئيس محمود 
عب���اس رفض صفق���ة القرن – عل���ى العلن عل���ى األقل - 
فالمطلوب أمريكيًا وباألحرى إسرائيليًااس���تبدال أبي مازن 
ة شخصية تقبل الصفقة، ويدور الحديث عن محاوالت  بأيَّ
تدجين وابتزاز من أجل اتمام الصفقة، ويأتي نقل السفارة 
فعلي���ًا ف���ي منتصف آيار ذكرى ما يس���مى بقي���ام دولة 
)إس���رائيل( في رمزية خطيرة للعلو واالفس���اد، بعد أن تم 
وضع المقاومة بين فكي كماش���ة لشل حركتها وتغييبها 
مقابل تسهيالت هنا أو هناك. ويبدو أن األمريكان يدركون 
أن هناك فرصة تاريخية مواتي���ة لن يجود الزمان بمثلها 
م���ن أجل تمرير ما ي���دور في خلدهم الش���يطاني دون أن 
يك���ون لذلك تداعيات مهمة أو مؤثرة على مس���توى دول 
المنطقة، وعلى الرغم من ذلك فهم ال يسيرون على النجيل 
وأقدامهم تدوس إكليل ش���وك هن���ا أو هناك، وبدأ غيث 
التم���رد بقطرة رفض العراق ألية صيغة وجودية أمريكية، 
وارتفاع مستوى التصعيد في س���وريا، واختالف اللهجة 
الروسية إلى التلويح بالقوة، وافتضاح سر الغاز وخطوطه، 
وحتى لبنان الصغير بحجمه العظي���م بإرادته بات يهدد 
ه جاهز إليقاف ضخ الغاز الذي يس���رقه الكيان  الكيان بأنَّ
من بحر فلسطين في أية لحظة. نعم، صدق الله العظيم إذ 
يقول في سورة اإلس���راء » وجعلناكم أكثر نفيرًا فإذا جاء« 
وقد اس���تخدم حرف الفاء »فإذا« للترتيب والتعقيب بعد 
»أكثر نفي���رًا« بعد حدوث التفوق للعدو مباش���رة، أي بعد 
أن يصبح له الصوت األعلى عس���كريًا مباشرة يتم سحقه 
ب���دون مقدمات وبدون إمهال.. رحم الله أبا إبراهيم )فتحي 
الشقاقي(: الذي أفهم األمة التفسير الثوري للقرآن وجعل 
ه���ذا اليقين بالنصر والتمكين يس���تقر ف���ي قلوبنا. ربما 
كاَن في ذل���ك الوقت متقدمًا على التس���ارع الذي تمر به 
 فكر 

َّ
المنطقة اآلن، ومعقدًا على الفهم الجمعي لألمة، ولكن

الشقاقي اآلن حاضر ينير بصيرة العسكر والساسة، وجدير 
بن���ا بعد أن نترحم عليه أن نعض بالنواجذ على رايته، وأْن 
نستقبَل حرَف الفاء بيقين وثقة باقتراب الموعد لزوالهم 

وانتصارنا.

ترويض لن يتم

وكانت حركة الجهاد اإلسالمي قد أناطت بالشهيد القائد 
محمود ج���ودة قيادة الذراع العس���كري لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي "سرايا القدس" خلفًا لقائدها السابق مقلد حميد 
ال���ذي اغتالته مروحيات االحتالل ف���ي 25 /2003/12 هو 
ونبيل الشريحي أحد قادة السرايا حيث استشهد معهما 

ثالثة آخرون.
لم يكن مس���تغربا ل���دى أي ممن عرفوا الش���هيد محمود 
جودة ابن األربعة والعش���رين ربيعًا أن يكون هذا المقاوم 
ورغم صغر س���نه قد استلم قيادة "س���رايا القدس" خلفا 
للقائد السابق مقلد حميد، وذلك نظرًا لخبرته وشخصيته 
وحنكته العس���كرية المميزة الت���ي كان يتمتع بها منذ 
طفولته وحتى لحظة مرافقته للشهيد القائد مقلد حميد.

رحلة اجلهاد
و تحدث "أبو البراء" احد قادة سرايا القدس ب�"لواء الشمال" 
عن الرحلة الجهادية المش���رفة للش���هيد القائد "محمود 
جودة" قائاًل "الشهيد محمود كان شديد البأس على بني 
صهيون، فكان عندما يخرج في أي مهمة جهادية يسأل 
الله تعالى أن يس���دد ضرباته واخوان���ه المجاهدين وأن 
يوقع القتلى والجرحى في صفوف الصهاينة"، موضحًا أنه 

كان ش���جاعًا صلبًا ال يعرف الخوف في مواجهة أعداء الله 
وكان يتمتع بلياقة جسمية عالية، وكان محبوبًا من الجميع 

, وشهد له بالتزامه بتعاليم اإلسالم.
وبين أن الش���هيد القائ���د محمود ج���ودة تميز بعالقات 
اجتماعي���ة كبي���رة فقد كان���ت تربطه عالق���ة قوبة جدا 
بالشهيد القائد مقلد حميد وش���ادي مهنا وهما من أبرز 
قادة سرايا القدس كما كنت تربطه عالقة قوية بالشهيد 
القائد أيمن الدحدوح والشهيد أمين الدحدوح والشهيد 
القس���امي هاني أبو س���خيلة والكثير من قادة وشهداء 

سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية.
وأش���ار إلى أن الش���هيد محمود التحق بصفوف س���رايا 
الق���دس منذ بداية انتفاضة األقصى، حيث قدم نفس���ه 
كاستش���هادي ف���ي صفوف الس���رايا، وكان متحمس���ًا 
للعمل العس���كري بشكل كبير، حيث قام بتشكيل بعض 
المجموعات العس���كرية لس���رايا القدس مش���يرًا إلى أن 
أول تجربة له في العمل العس���كري كانت المش���اركة مع 
الش���هيد القائد مقلد حميد في إعداد وتجهيز الشهيد 
"نبيل العرعير" المنتقم األول في انتفاضة األقصى بتاريخ 

2000/10/26م.
وأكد أن  الش���هيد ترأس المجموع���ات والخاليا المكلفة 

بإطالق الصواريخ وقذائف الهاون، كما كان يشارك بنفسه 
في العمليات البطولية، مش���يرًا إلى متابعته لكافة األمور 
الميداني���ة لمجموعات وخاليا س���رايا القدس في مناطق 
)بيت حانون، جباليا، الش���اطئ، الزيت���ون، النصيرات، دير 
البلح، رفح(، و كان على اتصال مباشر مع بعض خاليا سرايا 
الق���دس في الضفة الغربية، ف���كان يتابع معهم كيفية 

تنفيذهم للمهمات العسكرية وإصدار البيانات.
وأوضح أن الش���هيد أش���رف على العديد م���ن العمليات 
الجهادي���ة والتي كان آخرها تجهيز االستش���هادي عبد 
الحميد خطاب بتاريخ 2004/2/27م أي قبل استش���هاده 

بيوم واحد فقط.
ويذكر أن الشهيد القائد محمود جودة ولد عام 1980 في 
مخيم جباليا شمال غزة، فكان البكر لوالديه من الذكور بين 
أربعة ذكور وست من اإلناث، فأنهى مراحل تعليمه الثالث 
وواصل شهيدنا المجاهد "أبو المحتسب" تعليمه الجامعي، 
فالتحق بكلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية، لكنه لم يكمل 
تعليمه بسبب مالحقة قوات االحتالل، وأجهزة أمن السلطة 
ل���ه، كما أنه متزوج رغ���م أن زوجته كانت تعلم انه مطلوب 
لالحتالل ولم تتردد هي وعائلتها في قبوله، حيث أنجبت 

منه بنتين، وهما: "بتول"، و"نور السرايا".

رفاق الشهادة أيمن وأمين الدحدوح

الشهيــد »محمــود جــودة«.. 
سجــل حافــٌل بالتضحيــة والفــداء

غزة/خا�ص: 
اأربعة ع�شر عامًا مرت على رحيله ومازال اجلرح مل يندمل، فقد 

غيبته ال�شهادة لريحل بج�شده الطاهر وتبقى ذكراه و�شورته 
التي لن تغيب، داخل وجدان كل من عرفه واأحبه، م�شتذكرين 
امل�شرية واخلطا التي قطعها ال�شهيد حممود جودة وت�شحياته 

يف �شبيل اهلل وحب الوطن، فهو احلا�شر ببطوالته وحب النا�ص 
له.  وحتل علينا هذه االأيام الذكرى الرابعة ع�شرة لرحيل 

ال�شهيد حممود جودة القائد العام ل�شرايا القد�ص يف قطاع غزة، 
والذي ارتقى للعال �شهيدًا يف  2004/2/28 اإثر ق�شف �شهيوين 

ا�شتهدف ال�شيارة التي كان ي�شتقلها برفقة ال�شهيدين القائدين 
"اأمني الدحدوح" وكالهما من قادة �شرايا  "اأمين الدحدوح" و 

القد�ص يف غزة بينما كانت ت�شري يف �شارع ال�شفطاوي �شمال قطاع 
غزة، االأمر الذي اأدى اإىل ا�شت�شهادهم بعد رحلة عطاء �شطروها 

بدمائهم واأ�شالئهم الطاهرة.

غزة/االستقالل:
نظمت طالبات الرابطة اإلس���المية مس���ابقة تجواليه بعنوان: "فكر حاول اكسب" "لطالبات 
كلية النهضة بحي تل السلطان غرب محافظة رفح، بحضور منسقة ملف الجامعات والهيئة 

االدارية للرابطة بالكلية ولفيف من طالبات الجامعة.
وتنوعت أس���ئلة المسابقة ما بين أس���ئلة دينية، وثقافية، وسياسية وتاريخية التي القت 

استحسان الطالبات وسط تفاعلهن في جو من المرح والسرور.
وأكدت منسقة ملف الجامعات في المحافظة هناء حماد  ان هذا النشاط  يأتي من باب تغير 
الروتين الجامعي وشحذ همم الطلبة إلعطاء أفضل ما لديهم، وكذلك من حرص الرابطة على 

التواصل مع الطلبة بشكل مستمر.

وفي سياق  آخر، نظمت الرابطة اإلسالمية لقاء أمنيا بعنوان "مخاطر الفيس بوك" في مدرسة 
الشهداء وسط محافظة رفح بحضور عدد من طالبات الرابطة والهيئات االدارية في المحافظة.

وأوضح المختص في الشؤون األمنية محمد أبو شاويش أن عالم الشبكة العنكبوتية والعالم 
األزرق كبير جدا ومتش���عب ومتشابك ، معددا إيجابيات التعامل معه  ومركزا على سلبياته 
ومخاطرة. وذكر أبو ش���اويش أساليب اإلسقاط األمني والجهات التي تقف خلفه كالشاباك 
اإلسرائيلي والعصابات المحترفة التي تبتز الفرد ماديا ومعنويا وتسعى لتحطيمه وتشويه 

صورته بين معارفه.
واختتم اللقاء بتوعية الطالبات حول هذه األس���اليب وكيفية اإلفالت من شباكها من خالل 

قصص واقعية ذكرت على لسان أصحابها.

الرابطة اإلسالمية تنظم مسابقة
 ثقافيــة ومحاضــرة أمنيــة برفــح
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الضفة المحتلة/ االستقالل:
أعلن مجلس أمناء جائزة فلس���طين الدولية للتمّيز واإلبداع واللجنة التحضرية 
المش���رفة على الجائزة، الثالثاء، عن إطالق الجائزة للعام 2018، وبدء استقبال 
طلبات الترّش���ح لنيل الجائزة من األفراد والمؤسس���ات من مختلف محافظات 

الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح مجلس أمناء الجائزة واللجنة التحضيرية أنه تم استقبال طلبات الترشح 
ابتداء من يوم  أمس األربعاء وحتى يوم األحد الموافق 15 أبريل المقبل، وحّث 
كافة المؤسسات واألفراد الراغبين في الترّشح لنيل الجائزة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة؛ على االطالع على معايير الجائزة وتعليمات وشروط الترّشح، والتي 
تّم نشرها على موقع الجائزة: www.pal-awards.ps، وفي الصحف المحلية.

 وكش���فت اللجنة التحضيرية المش���رفة على الجائزة أن الجائ���زة هذا العام 
ستشهد اس���تهداف العديد من الفئات من المجتمع الفلسطيني، مثل فئة 
الش���ركة المتميزة، وفئة المش���روع المتميز الريادي، وفئ���ة ذوي االحتياجات 
الخاصة المتميزين، وفئة المؤسس���ة المجتمعية المتميزة، كما وستسمر في 

ترشيح أسماء دولية حققت إنجازات لتكريمها ضمن فئة تكريم الدوليين.
وص���ّرح عمار العكر أمين عام الجائزة والرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت 
الفلسطينية أن "جائزة فلس���طين الدولية للتمّيز واإلبداع باتت تشكل حدثًا 
لتكريم المبدعين وتحفيز اإلبداع والتميز في فلسطين، وهو الدور الذي يتطلع 
إليه القائمون على الجائزة والمتمّثل في إبراز النماذج المشّرفة في فلسطين، 
وتش���جيع المبدعين والمبادري���ن إلى مزيد من التمّيز؛ ليكونوا قدوًة حس���نة 

يحتذي بها أبناء وشباب فلسطين".
وأكد العكر "أننا نحتضن في فلسطين طاقاٍت ورموزًا إبداعية تقع على عاتقها 

مسؤولية تحفيز اآلخرين نحو نفض العوامل السلبية وإبراز إبداعاتهم."
وأض���اف: "نرى في الجائزة بوابة اإلبداع الفلس���طيني إلى العالم، ومن خاللها 

نحرص على بّث رسالة التمّيز واألمل في فلسطين إلى العالم".
وأشار إلى أن "الجائزة ستفتتح الباب لطرح اإلبداع والتميز في مجاالت عديدة، 
وس���يتم التعاون مع المؤسسات الفلس���طينية الموجودة في مختلف أنحاء 

الوطن إلعطاء الفرص للتجارب اإلبداعية المتميزة والخالقة".
وجائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع تأتي من ضمن البرامج التي تقدمها 
مؤسس���ة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية، بمب���ادرة من رجل األعمال 
الفلس���طيني صبيح المصري، الذي كان من أوائل الذي���ن أدركوا أهمية دعم 
الطاقات اإلبداعية والرائدة في فلس���طين، وضرورة جعل هذه الجائزة احتفااًل 

سنويًا.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
حصد البنك اإلس���المي العربي جائزة أفضل بنك إس���المي في فلسطين، 
حسب مجلة »Islamic Finance News – IFN«، المختصة بتقييم البنوك 

اإلسالمية.
وأخذت المجلة بعين االعتبار في تقييمها أن البنك اإلس���المي العربي هو 
أكبر البنوك اإلسالمية من حيث الموجودات المالية والتي تجاوزت المليار 

دوالر، إضافة إلى أنه أكبر البنوك اإلسالمية من حيث إجمالي الودائع.
 كما كان مالحظًا نسبة نمو البنك السنوية في جميع األصعدة والتي كان 
جلي���ًا ظهورها في أداء فروع البنك الُمميز والتي وصل عددها إلى 19 فرًعا 

في كافة محافظات فلسطين.
وكنتيجة حتمية لالس���تراتيجية الموضوعة من قب���ل مجلس إدارة البنك 
اإلسالمي العربي لتكون الصيرفة اإلسالمية هي الرائدة في مجال القطاع 
المصرفي الفلس���طيني، يس���عى البنك إلى تلبية االحتياجات المصرفية 
المتنوع���ة لعمالئه، من خ���الل خدماته المصرفية المختلفة باس���تخدام 
وس���ائل التكنولوجيا واالتص���االت الحديثة كالحجز المس���بق، الموبايل 
البنكي، الحواالت البنكية، االس���تصناع، تسديد الفواتير و اإليداع الفوري 

للنقد والشيكات.
ويقدم البنك اإلس���المي العرب���ي أيضًا برامج توفي���ر متميزة تأتي ضمن 
اس���تراتيجية البنك الهادفة إلى تش���جيع التوفير ومكافأة العمالء بأكبر 
عدد ممكن من الجوائز المتنوعة والقيمة على مدار العام حيث بلغ مجموع 

الجوائز السنوي 600,000 دوالر.
وه���ي موزع���ة كالتال���ي: )جوائز عم���رة يومي���ة بقيم���ة 500$، وجوائز 
جواهرأس���بوعية بقيم���ة 1750$، وجوائز زواج ش���هرية بقيمة $3000، 
وجوائز ربع سنوية )سيارة(، وجوائز نصف سنوية وفر وتملك، شقة بقيمة 
100000$، وجوائ���ز س���نوية )الحج واالضاحي(، إضاف���ة إلى توفير البنك 
للعديد من البرامج التمويلية لألفراد المتوافقة مع الش���ريعة اإلس���المية 
والتي تتلخص في )تمويل السيارات، استأجر وتملك، التمويل الشخصي، 
تمويل أصح���اب المهن، برنام���ج التمويل بضمان الذهب(، مع الس���عي 
المتواص���ل لتقديم أفضل الخدمات المصرفية بأعلى المس���تويات التي 

تهدف إلى رضى العمالء وكسب ثقتهم بالبنك.
يذكر أن البنك اإلس���المي العربي حصد جائزة البنك األقوى في فلسطين 
حس���ب تصنيف اّتحاد المصارف العربية من حيث المساهمة في تطوير 

الرفاه االجتماعي والمسؤولية االجتماعي.

غزة/ االستقالل:
ق����ال رئي����س مجل����س إدارة البن����ك اإلس����المي 
الفلس����طيني ماهر المصري، إن عام 2017 ش����هد 
تحقيق أرب����اح صافية بعد الضريب����ة بلغت 14.5 
مليون دوالر، وبزيادة 1.9 مليون دوالر عن عام 2016 
وبنس����بة نمو 15.25%، مشيًرا إلى زيادة رأس مال 
البنك بنسبة 10.40% ليصل الى 69 مليون دوالر 

أمريكي.
 وأكد المص����ري أن البيانات المالية للبنك تش����ير 
إلى نمو موجوداته بنس����بة 25% لتتجاوز المليار 
دوالر؛ كما نمت ودائع العمالء بنسبة 24% لتصل 
ال����ى حوالي 809.6 مليون دوالر، بزيادة قدرها 158 
ملي����ون دوالر عن عام 2016، حيث نمت التمويالت 
المباشرة بحوالي 15% لتصل الى 619 مليون دوالر 

بنهاية العام.
 وأوض����ح أن ربحية الس����هم األساس����ية زادت من 
21.48% في العام 2016 إلى 21.75% في العام 
2017، وانعك����س ه����ذا األداء اإليجابي العام على 
سعر س����هم البنك في السوق المالي الفلسطيني 
ليص����ل ال����ى 2.15 دوالر في نهاي����ة العام 2017 
مقارن����ة م����ع 1.71 دوالر ف����ي نهاية ع����ام 2016، 
وارتفعت حقوق الملكية بنسبة 15% لتبلغ 109.6 

مليون دوالر بنهاية عام 2017.
 وتابع: "نجح البنك في تحقيق أهدافه وفقًا لكافة 
المؤشرات والمس����تويات وعلى الرغم من الظروف 
السياسية واالقتصادية الصعبة التي نواجهها"، 
مشيًرا إلى افتتاح البنك سبعة مكاتب وفرع واحد 
خ����الل الع����ام الماضي ليصل عدد ف����روع ومكاتب 

البنك العاملة الى 36 فرعًا ومكتبًا.

رام الله / االستقالل:
أقرت الحكومة الفلس���طينية الثالثاء موازنتين 
للعام الج���اري 2018، إحداها مرتبطة بتحقيق 

المصالحة الفلسطينية.
وأحالت الحكومة الموازنتين )األساس والموحدة( 
إل���ى الرئيس محمود عب���اس للمصادقة عليها 

وإصدارها في قانون.
وبين مجل���س الوزراء أنه حس���ب مقترح موازنة 
األس���اس، تبلغ قيمة الموازنة حوالي 5 مليارات 
دوالر، بحيث يبلغ إجمالي االي���رادات 3.8 مليار 

دوالر، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة 
وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دوالر.

تبل���غ النفقات الجارية وصاف���ي اإلقراض 4.5 
مليار دوالر، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 
ملي���ون دوالر، وتبل���غ الفج���وة التمويلية 498 
ملي���ون دوالر بمعدل ش���هري يبلغ حوالي 40 

مليون دوالر. 
كم���ا تم إعداد موازنة موح���دة في حال تحقيق 
المصالحة وإنهاء االنقسام، بما يتضمن التمكين 
المالي الموحد من خالل وزارة المالية والتخطيط، 

الجه���ة المس���ؤولة الوحيدة ع���ن الجباية وعن 
الص���رف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 

ألف موظف.
وتبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليارات دوالر، 
منها 5.2 ملي���ار دوالر للنفقات الجارية وصافي 
اإلقراض، و830 مليون دوالر للنفقات التطويرية، 

فيما تبلغ اإليرادات حوالي 4 مليارات دوالر.
ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل 
النفق���ات التطويرية 775 ملي���ون دوالر، بفجوة 

تمويلية تقدر بحوالي مليار دوالر.

انطالق جائزة فلسطين 
الدولية للتمّيز واإلبداع 

لعام 2018

 »اإلسالمي العربي« 
يحصد جائزة أفضل بنك 

في فلسطين

غزة/ االستقالل:
أطلقت ش���ركة ج���وال لالتصاالت 
الخلوية حملة "اهدي أحبابك %32 
من قيم���ة الفاتورة"، لمش���تركي 
نظامي الفاتورة ومكس في قطاع 

غزة.
وقالت الشركة إن الحملة الجديدة 

غزة تس���مح  بقط���اع  الخاص���ة 
ومك���س  الفات���ورة  لمش���تركي 
بتحوي���ل 32% من قيمة الفاتورة 
ألحد مش���تركي  مجانية  هدي���ة 

الدفع المسبق.
ولفتت إلى أن الحملة جاءت خاصة 
بمش���تركي قطاع غزة تعبيرًا عن 

فخرها واعتزازها الدائم بهم.
وأوضحت "ج���وال" أن الحملة تبدأ 
من فواتير األول من مارس القادم، 
مبينًة أنه يجب دفع الفاتورة أواًل، 
ومن ثم االتص���ال على * ثم 166 
ث���م # إلدخال الرقم الذي س���يتم 

تحويل الرصيد إليه.

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة الزراعة في غزة الثالثاء إنه تم تصدير 
10 آالف طن خضار خالل ش���هري يناير وفبراير 
الجاري، مؤكدًة أن التصدير لم يؤثر على األسعار 
داخل القطاع. وذكر مدير عام التسويق والمعابر 
بالزراعة تحسين الس���قا أن الشحنات الُمصّدرة 
أغلبها توجهت للضفة الغربية المحتلة بنحو 9 
آالف طن، فيما الباقي توزع على األردن وس���وق 

الداخل الفلسطيني المحتل.
وأوضح الس���قا أن الشحنات شملت على 4 آالف 
طن بن���دورة، وألفي طن خيار، والبقية "كوس���ا، 
باذنجان، فلفل حلو وح���ار..". وأكد المدير العام 

بالزراعة أن التصدير لم يؤثر على أسعار الخضار 
في أسواق القطاع، الفًتا إلى أن "األسعار بمتناول 
المواط���ن، ألننا بفت���رة ذروة إنت���اج الحمامات 
الزراعية". ويجري تصدير تلك الش���حنات، عبر 
حاجز "ك���رم أبو س���الم"، وهو الحاج���ز التجاري 
الوحيد لس���كان غزة المف���روض عليهم حصار 
من قبل االحتالل االس���رائيلي من���ذ 10 أعوام، 
ويعمل خمس���ة أيام في األسبوع فقط. وتحرم 
قوات االحتالل اإلسرائيلي مزارعي القطاع من 
زراعة المناطق القريبة من السلك الفاصل مع 
األراضي المحتلة عام 1948، ما يحرمهم من 

عوائد هذه األراضي.

 »جوال« تطلق حملة »اهدي أحبابك 32 %
 من قيمة الفاتورة« لمشتركي قطاع غزة  

»الوفاق« تقر موازنتين لعام 2018

»اإلسالمي الفلسطيني« 
ُيحقق 14.5 مليون $ 

أرباح صافية لعام 2017

 غزة تصدر 10 آالف طن 
خضار في يناير وفبراير

بال�سراكة بني بنك فل�سطني وبلدية رام اهلل

رام الله: 400 طالب يشاركون في مؤتمر 
محاكاة األمم المتحدة الفلسطيني

رام الله/ االستقالل:
اختتم مؤتمر محاكاة األمم المتحدة الفلسطيني السابع 
أعماله في مدرس���ة "الفرندز" بمدينة رام الله، بعد مرور 
ثالثة أي���ام من الح���وارات الفعالة بين أكث���ر من 400 
طالب وطالبة من 11 مدرس���ة فلسطينية. وتم تنظيم 
مؤتمر نموذج األمم المتحدة الفلس���طيني السابع لعام 
2018 بشراكة اس���تراتيجية مع بنك فلسطين وبلدية 
رام الل���ه. وُعق���د المؤتمر برعاية كل من: ش���ركة جوال 
)الراعي البالتين���ي(، ومطاحن القمح الذهبي وش���ركة 
بيرزي���ت لألدوية )الراع���ي الذهبي(، وش���ركة أوتو زون 
لتجارة السيارات وشركة المش���روبات الوطنية )الراعي 

الفضي(، وفرن غ���وار والثالثي جبران )الراعي البرونزي(.  
ومؤتم���ر نموذج األم���م المتحدة عبارة ع���ن آلية تمكن 
الش���باب من فهم دور مؤتمر األم���م المتحدة وتقليده 
في مجال حل القضايا الدولية. في هذا العام وألول مرة 
تم إضافة 3 لجان جديدة للمؤتمر: هيئة األمم المتحدة 
للمرأة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(، ومنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(، 
وتم التطرق لقضاي���ا عالمية مثل تخفيض االنبعاثات 
من النقل الجوي، والحاالت اإلنس���انية لدى السجينات 
الفلسطينيات، وأمور أخرى في إطار الموضوع الرئيسي 
"استهداف المفارقة في القضايا السياسية المعاصرة."
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة ش���راب 
وأهال���ي خانيون���س  بخانيونس  بتاري���خ 2018/2/14م  تبي���ن أن المرحوم 
حاف���ظ حمد احمد ش���راب    من خانيونس  وس���كانها ويحم���ل هوية رقم 
963441217قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في غزة بتاريخ سنة 1983/2/2م    
وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته رقية مصطفى غانم شراب وفي 
اوالده منها وهم حمد وحمدان وس���عيد وعبد الرزاق ومحمد وأحمد وفي ابنته 
منها وهي س���عاد فق���ط   ثم بتاريخ 1985/11/14م توفي س���عيد المذكور 
وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في والدته رقية مصطفى غانم شراب وفي 
زوجته وداد عبد القادر ش���راب  وفي اوالده منها وهم س���ام وسائد ومحمد 
وحافظ ولبيب وس���ما ورقية ونشوى وس���عاد فقط   ثم بتاريخ 1995/2/10م 
توفيت رقية مصطفى غانم ش���راب وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في 
اوالدها المتولدين لها من زوجه���ا حافظ المذكور المتوفي قبلها وهم حمد 
وحمدان وعبد الرزاق ومحمد وأحمد وس���عاد وفي اوالد ابنها سعيد المتوفي 
قبلها والمتولدين له من زوجته وداد عبد القادر ش���راب وهم س���ام وسائد 
ومحمد وحافظ ولبيب وسما ورقية ونشوى وسعاد فقط  وال وارث للمتوفيين   
المذكوريين س���وى م���ن ذكر   وليس لهما وصية واجب���ة أو اختيارية وليس 
لهم أوالد كبار  توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل أعطاء  
الورث���ة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الشرعية خال 

سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعان وحرر في 2018/2/27م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

مشهد فرح األطفال لم يدم طويًا، فبمجرد 
أن فتح والدهم الباب نطقت مامحه الحزينة 
قبل لس���انه، وعلموا أن والدتهم س���تمكث 
بالس���جن أربعة أعوام أخ���رى بعيدة عنهم، 
وبعد لحظاٍت م���ن الصمت علت صرخاتهم 
"اش���تقنا المنا، وقتيش بده���م يطلعوها" 
والب���كاء يمأل وجنتهم في مش���هٍد يدمي 

القلوب ألمًا.  
واعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي االسيرة 
نس���رين أبو كمي���ل )40 عام���ا( على حاجز 
معبر بيت حانون ش���مال قطاع غزة، بتاريخ 
2015/10/18، بتهمة القيام ببعض األعمال 
المخالفة للقوانين اإلسرائيلية، وقد أصدرت 
محكمة االحت���ال يوم األربع���اء 21 فبراير 
الحال���ي، حكم���ًا عليها بالس���جن الفعلي 6 

أعوام.
ويذكر أن األسيرة نسرين تنتمي لعائلة من 
مدينة حيفا المحتلة عام 1948، وتزوجت في 
مدينة غزة عام 1999، وأنجبت سبعة أطفال 
أكبرهم يبلغ من العمر 16 عاًما، وأصغرهم لم 

يكمل العامين. 

حكم قا�ٍس
بينم���ا كان حازم أبو كميل زوج االس���يرة، 
يم���ارس عمله على بس���طته المتواضعة 
بالقرب من الجامعة اإلسامية، رن هاتفة 
المحم���ول فأجاب بس���رعة لع���ل محامي 
زوجته يزف له بش���رى االفراج عنها، لكن 
م���ا جاء به كان خاف توقع���ه، فقد أخبره 
أن محكمة عسكرية إس���رائيلية أصدرت 
حكما على زوجته بالس���جن س���تة أعوام 
فانهار باكيا لشدة الصدمة، فأسرع الباعة 
والمتواجدون بالمكان لتهدئة الرجل الذي 
ُعرف بصبرة وقوته، وحينما علموا بمصابه 
الح���زن مامحهم وبدؤوا بمواس���اته  عا 

والتخفيف عنه.  
ويقول حازم زوج األس���يرة: " بعد عامين من 
االعتقال كنا نتوقع ان يتم االفراج عن زوجتي 
ألن المحكمة أصدرت في أوقات سابقة قرارًا 
باإلفراج عنها لكن النيابة العسكرية رفضته 

وم���ددت اعتقاله���ا، فقمنا بتزيي���ن البيت 
وتجهيز الكثير من األطعمة والحلويات التي 
تحبها، وبيوم المحكمة صدمنا بصدور حكم 

عليها بالسجن ستة أعوام". 
أب���و كميل يعرف وحده أن الحكم القاس���ي 
عل���ى زوجته يعني اس���تمرار معاناة أبنائه 
الس���بعة لس���نوات طويلة دون ُأم ترعاهم 
وتهت���م بهم، وتحضنه���م بالوقت الذي ال 

يمكن ألحد أن يعوضهم عن حنانها. 
ويتاب���ع بألم يعتصر قلب���ه:" لم نكن نتوقع 
للحظة أن يت���م تمديد اعتقاله���ا، وعندما 
سمعت بالحكم لم أس���تطع تمالك نفسي 
وش���عرت أن الدنيا ضاقت بي، فكيف لي أن 
أخبر أطفالي الذين يحترقون ش���وقًا ألمهم 
بأنها س���تبقى بعيدًة عنهم ألربع س���نوات 

أخرى".
وأضاف أبو كميل بحس���رة  أنه حاول كثيرًا 
أن يهدئ نفس���ه قبل الرج���وع لمنزله اال أن 
مامح وجهه خانته أمام فرحة أبنائه وعلموا 
بتمديد اعتقالها دون أن ينطق، فقد سألوه 

مباش���رة عن مدة الحكم عليه���ا، مؤكدًا ان 
الحكم الظالم عل���ى زوجته حول المنزل الى 
جحي���م حيث أمض���ى أطفاله طيل���ة اليوم 
بالب���كاء لعدم قدرتهم عل���ى تحمل غيابها 

عنهم كل هذه المدة.
ومنذ ان ُزجت االس���يرة أبو كميل بالسجون 
اإلسرائيلية، يفتقدها أبناؤها بقوة فا أحد 
يس���د الفراغ الكبير الذي تركته، ويشعرون 
بالحزن الش���ديد ويتذكرون حياتهم برفقة 
امهم بينهم وكيف كانت ترعى شؤونهم 
وتهتم بهم رغم محاولة االب وابنته الكبرى 

القيام بدور االم.

يوم االعتقال
ويروي زوج االس���يرة " نسرين" أحداث ذلك 
اليوم األس���ود في حياته، كما وصفه قائًا: 
" صبيحة يوم 18أكتوبر 2015، استيقظت 
نس���رين على اتصال هاتفي من س���لطات 
االحت���ال وأخبرتها بض���رورة التوجه لمعبر 
بي���ت حان���ون " ايرز" الس���تام تصريح لها 

يس���مح بدخولها إلى األراضي المحتلة عام  
1948، لزيارة عائلتها في حيفا". 

وأردف:" بعد ساعة توجهت نسرين للمعبر 
ألخذ التصريح، وبعدها تفاجأت بضابط من 
مخابرات االحتال يتصل بي ويخبرني أنها 
معتقلة بتهمة التعاون مع رجال المقاومة، 
حيث مكثت في تحقيق "المجدل" لمدة 11 

يوًما في الزنازين".
وبالرغ���م م���ن أن االس���يرة نس���رين نفت 
التهمة الموجة اليها بش���كٍل ت���ام، إال أنها 
خضع���ت لعدة محاكم���ات  آخره���ا كانت 
الثاثاء الماضي، حيث أصدر قاٍض عسكري 
إسرائيلي عليها حكما بالسجن 6 سنوات مع 

سحب الهوية اإلسرائيلية منها.
العالية  "الدامون" بجدران���ه  وفي معتق���ل 
وغرف���ه الضيق���ة، تمضي نس���رين أيامها 
والشوق واأللم رفيقها لغياب أوالدها عنها 
وعدم تمكنهم م���ن زيارتها، رغم معاناتها 
من مرض الس���رطان باإلضاف���ة الى أمراض 

الضغط والسكري. 

بعد تجديد اعتقالها 

أطفال األسيرة أبو كميل.. 
6 سنوات بدون حضن األم

غزة/ دعاء احلطاب: 
بعييد غييياٍب دام نحييو 29 �سييهرًا، بدا كل �سيييء جميال يف منزل عائلة االأ�سييرة 
ن�سييرين اأبو كميل، زينة متالأ املكان تتمايل على اأنغام احلرية، �سحكات اأطفال 
جتييوب اأرجاء البيت لتعانق قلب امهم التي غيبها االحتالل، كل �سيييء يرق�س 
فرحًا مع موعد االإفراج عنها، كيف ال وهي اأمهم التي اكتفوا باحت�سان �سورها 

ليايل طويلة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / أحمد كامل سالم شبير.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800839748( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة / أحمد جودة:
طال���ب النائب األول لرئيس المجلس التش���ريعي 
أحم���د بحر الحكومة برئاس���ة د. رام���ي الحمد الله 
باالس���تقالة والرحيل فورا ، وذلك إلق���راره الموازنة 
العام���ة ل� عام 2018 وإرس���الها لرئيس الس���لطة 
محمود للمصادقة عليها دون عرضها على المجلس 

التشريعي.
 وق���ال خال مؤتمر صحفي عق���ده بمقر المجلس 
التش���ريعي بغزة أمس األربع���اء: "الموازنة يجري 
اعتمادها من الس���لطة التشريعية بالدولة وتصدر 
الموازنة بقانون عن المجلس التشريعي في جلسة 
خاصة يعقده���ا المجلس لهذا الغ���رض"، مؤكًدا 
أن التش���ريعي وه���و الجهة الوحي���دة والحصرية 

العتمادها والرقابة عليها. 
وأكد بحر أن المجلس التش���ريعي هو الوحيد الذي 
يتمت���ع بالصاحيات الش���رعية ف���ي حين فقدت 
كافة مؤسسات السلطة بما فيها مؤسسة الرئاسة 
ش���رعيتها بس���بب انتهاء مدة والية الرئيس في 

العام 2009.
وأوض���ح بحر أن الموازنة تعد بياًنا تفصيلًيا يوضح 
تقدي���رات وإي���رادات الدولة ومصروفاته���ا معًبرا 
ع���ن ذلك في ص���ورة وحدات نقدي���ة تعكس في 

مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة.
واستنكر بحر هذا األسلوب الاقانوني والاأخاقي 
الذي ال يخ���دم المصالحة وإنما يزيد من عمق حالة 
االنقسام القائمة ويشكل فس���ادًا سياسيًا وماليًا 
وانته���اكا ألبس���ط القواعد الدس���تورية والقانون 
األساس���ي، وس���ابقة خطيرة في تاريخ الس���لطة 

الوطنية وفي ظل المصالحة.

وأش���ار  بحر إلى  إقرار الموازنة دون االخذ باالعتبار 
الحق���وق الوظيفية ألكثر م���ن أربعين ألف موظف 
يعمل���ون في قطاع غ���زة ، متس���ائًا " كيف يتم 
إقرار الموازنة بدون موازنات تش���غيلية ورأسمالية 

للوزارات في قطاع غزة بحجة عدم التمكين".
وأكد بح���ر أن حكومة الحمد الله تح���رم قطاع غزة 
من حقه الطبيعي وحصته المفترضة في الموازنة 
العامة والمقدرة بنسبة 40%، بينما ما صرفته على 
قطاع غزة في العام 2017م لم يتجاوز 19% فقط، 
مس���تغربا عدم اكتفاء حكومة الحمد الله ما تجبيه 
من القطاع والمقدر بمبلغ )100 مليون دوالر( شهريًا 
وفق بيانات السنة المالية للعام 2017م، للحكومة.

وقال بحر :" اننا في المجلس التش���ريعي نحتفظ 
بحقنا ف���ي الماحقة القضائية له���ذا العمل غير 
القانوني"، مطالبًا الوف���د األمني المصري المتواجد 
ف���ي قطاع غزة وال���ذي يرعى المصالح���ة بالتدخل 
العاج���ل لدى حكوم���ة الحمد الله بض���رورة عرض 
الموازنة للس���نة المالي���ة 2018م عل���ى المجلس 

التشريعي إلقرارها وفقًا للقانون.
وحذر بح���ر حكومة الحم���د الله من خط���ورة هذه 
الخطوات غير الدستورية التي تنال من حقوق أبناء 
ش���عبنا للعيش بكرامة وتنال من وحدتنا الوطنية 
كما تشكل تهديدًا واضحًا لكل مساعي المصالحة 

التي تقوم بها مصر الشقيقة.
وأقر  الثاثاء مجلس ال���وزراء الموازنة العامة لدولة 
فلس���طين للس���نة المالية 2018، وق���رر إحالتها 
إل���ى رئيس  الس���لطة محمود عب���اس للمصادقة 
على مش���روع القانون الخاص بذلك، وإصداره وفق 

األصول، حسب بيان للحكومة.

جنين/ االستقال:
االحت���ال  محكم���ة  أجل���ت 
اإلس���رائيلي، ام���س األربع���اء، 
طارق  األسير  الش���يخ  محاكمة 
حس���ين قع���دان )45 عامًا( من 
بلدة عرابة، قضاء مدينة جنين.

محاكمة  ان  المص���ادر  وأفادت 
قع���دان تأجلت إل���ى تاريخ 12 
آذار/م���ارس المقب���ل، مع إصرار 
المحكم���ة عل���ى بق���اء الحكم 

اإلداري.
واعتقل الش���يخ قعدان بتاريخ 
مراع���اة  دون   ،2017/11/13
لوضع���ه الصح���ي، ويه���دده 
االحتال في كل جلسة بإصدار 

قرار إداري بحقه.
تجدر اإلش���ارة إلى أن األس���ير 
قعدان خ���اض تجربة االعتقال 
ف���ي حياته، أكثر م���ن 12 مرة، 
وتق���ارب س���نوات اعتقاله في 
س���جون االحت���ال مجتمع���ة، 

عشرين سنة.

 بحر: إقرار الحكومة موازنة
 2018 غير قانوني 

االحتالل 
يؤجــل 

محاكمة طارق 
قعدان
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موعد مع ال�شهادة
انقضى النهار س���ريعًا وحل المس���اء دون أن 
يحظى إس���ماعيل على كٍم وفير من األسماك 
كما وعد أمه، فرفض االستجابة لمطالب رفاقه 
بالعودة إلى المنزل قائال: "س���لمولي على إمي 
واحكولها تبعتلي خبز"، ثم باش���ر األصدقاء 
عملهم بسعادٍة غامرة وعقارب الساعة تجري 
حت���ى انهكهم التعب وغل���ب عليهم النوم، 
حتى اس���تيقظوا عل���ى صوت "ط���راد" تابع 
لجي���ش االحتالل االس���رائيلي مر قربهم ولم 
يوجه له���م أي كلمة قبل أن يغ���ادر، ثم عاد 
مصطحبًا "طرادْين" آخري���ن، إلى المكان ذاته 
والذي يبعد نحو ثالثة أميال فقط عن شاطئ 

بحر غزة.
وبغتًة، فتحت الط���رادات النار صوب القارب، 
انهمرت علي���ه انهمارًا كما المط���ر، فما كان 
منهم إال أن يسحبوا شباكهم للعودة باتجاه 
الشاطئ، وفي تلك اللحظة رأى اسماعيل ضوء 
"الليزر" القناص موجهًا صوب صديقه محمود، 
فردد كالش���ريط "ابعد ابعد ابعد" دافعًا اياه 
أرضًا لينقذ حياته، وتخترق الرصاصات رأسه 

وتلون البحر بدمائه.
ومع سقوط اسماعيل شهيدًا، سكن كل شيء 
للحظ���ات في مش���هٍد يدمي القل���وب، حتى 
أفاقت األعيرة الناري���ة التي انهمرت كالمطر 
م���ن جديد، رفيق���ه محمود أب���و ريالة وعاهد 

حس���ن من هول الصدمة، لتخترق جسدهما 
وتجعلهما عاجزين ع���ن الحركة، ولم يكتف 
جن���ود االحتالل بجريمتهم له���ذا الحد فقد 
قاموا باعتقالهم جميع���ًا وتوجهوا بهم إلى 

المشافي اإلسرائيلية ليتم معالجتهم. 
وبعد ساعات تمّكن صيادون آخرون من سحب 
المركب لكّنهم لم يجدوا عليه أحدا، في وقٍت 
امتلئ س���طح المركب بآثار الدماء والطلقات 

النارية التي أصابته بشكل مباشر.

�شدمة اال�شت�شهاد
وفي منزل عائلة الشهيد في مخيم الشاطئ 
لالجئين غرب غزة، خيم الحزن والصدمة  على 
وجوه أقاربه خاصة أنهم لم يتمكنوا حتى اآلن 
من استعادة جثمانه وإلقاء نظرة الوداع عليه 

ومن ثم دفنه.
بغصة ألم تحرق روحه، ي���روي أبو محمد والد 
الش���هيد صدمة تلقيهم خبر االستش���هاد 
قائال:" ي���وم األحد كنا نتن���اول الغداء أجاني 
اتصال من أحد الصيادين قالي " ألحق القارب 
اللي فيه اسماعيل كله دم" ما قدرت  أرد عليه، 
طلعت بسرعة على البحر القيت القارب غرقان 
دم صرن���ا ندور على اس���ماعيل واصحابه ولم 

نجدهم". 
قل���ب األب ال���ذي انفط���ر حزنًا عل���ى ابنه لم 
يستطع الوقوف جانبًا حينما رأى الدماء تغرق 
القارب، فأخذ يتصل بكافة صيادي المنطقة 

لعله يعلم ماذا ج���رى لكن دون فائدة، جلس 
بزاوية الق���ارب ُيحدق بآثار الدم���اء والدموع 
تنهمر من عينيه ولس���انه حاله يردد " يا رب 

سترك ، يا رب طمني عليهم". 
ويتابع والد الش���هيد حديثه ل�"االس���تقالل": 
" أتصل���ت بكل الصيادين لك���ن بدون فايدة 
فأجوبتهم كانت " ما ش���فناهم أو تركناهم 
نائمين"، بقي���ت قلقان وخائف بس بدي خبر 

يريحني ويطمني عنهم".
وأضاف والحزن يرتسم على مالمح وجهه:" 
بعد العش���اء جاءن���ا اتصال م���ن  االرتباط 
الفلس���طيني يخبرنا باستشهاد اسماعيل 
واصابة صيادي���ن كانوا برفقته، ش���عرت 
الدني���ا ضاق���ت كتي���ر عليا س���ألتهم عن 
جثمانه قالوا " االحتالل أفرج عن المصابين 
واحتجز جثمانه"، فكان خبرًا كالصاعقة على 

قلوبنا جميعًا". 
ويمارس الشهيد إسماعيل مهنة الصيد منذ 
س���بعة أعوام، وهي ذات المهنة التي يعمل 
بها والده منذ نحو 35 عاما، ال ينغص عليهما 
سوى ممارس���ات جيش االحتالل الذي يشدد 

حصاره لقطاع غزة برا، وبحرا، وجوا.
ويقول بصوٍت خافت:" اس���ماعيل من عمر 11 
سنة بيطلع على  الصيد ليساعدني بمصروف 
الدار، كان برجع دايمًا بكمية أسماك كبيرة لكن 
اليوم رجعوا االس���ماك وهو ما رجع، استشهد 

عشان يطعمنا".

قتل متعمد
وأردف الوالد بغضب: "ماذا تتوقع عندما ترى 
مخه نازال على األرض؟ أحد الش���ابين اللذين 
كانا معه قال مخه أرجعته بيدي ووضعت يدي 
على رأسه، ش���و الذنب اللى ارتكبه اسماعيل 
عشان يموت بهذه الطريقة الوحشية ويحتجز 

جثمانه بعيد عن أهله" 
واعتبر أبو ريالة ، أن قتل نجله اس���ماعيل لم 
يكن صدفة إنما كان جريمة قتل متعمدة من 
قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، التي ال تحتاج 
أي مبرر الرتكاب الجرائم وتس���عى دائما إلى 
س���فك دماء أبناء الشعب الفلسطيني بكافة 
الطرق، موضحًا أن الش���هيد ورفاقه كانوا على 
بع���د ميلين ونصف داخ���ل البحر وتعد هذه 

المنطقة منطقة آمنة كما صنفها االحتالل.
وأكد أبو ريالة، أن مواصلة احتجاز جثمان نجله 
لليوم الخامس على التوال���ي، يعني ارتكاب 
االحتالل لثالث جرائم؛ األولى  القتل بدم بارد، 
والثاني���ة احتجاز الجثم���ان، والثالثة محاولة 
إخفاء أدلة قتله. وناش���د أبو ريالة، المنظمات 
الحقوقي���ة والدولية الضغط على س���لطات 
االحتالل وإجبارها على تس���ليم جثمان نجله 
قبل تحويله إل���ى "مقابر األرقام" التي تحتجز 

فيها جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين.
وفي مخيم الش���اطئ غرب مدينة غزة، حيث 
يقع منزل الشهيد إسماعيل، يستقبل والده 

المواطنين لمواساته في ُمصابه، وهو ال يزال 
يذكر فل���ذة كبده الذي كان يطلب من اخوانه 
أن يلتقطوا له صورًا باس���تمرار، مودعًا إخوته 
الصغار باش���تياق قبل توجهه للعمل، كأنما 
كان يدرك أنه ُمعرض لالستش���هاد، فشيمة 

جيش االحتالل الغدر.

جرمية متكاملة 
ويصف مسؤول اتحاد لجان الصيادين زكريا 
بكر، في تصريح له، اعتداء الزوارق االسرائيلية 
عل���ى مرك���ب عائل���ة أب���و ريال���ة "بالجريمة 
المتكاملة"، خاصًة وأن الزوارق صّورت المركب 

عدة مرات قبل االعتداء عليه.
ويقول بكر إن: "الجريمة التي ارتكبتها بحرية 
االحت���الل بحق مركب عائلة أبو ريالة ليس���ت 
االولى بل يمارس االحتالل اإلسرائيلي جرائم 
ممنهجة عل���ى مدى 12 عاًما من قتل وتدمير 
واعتق���ال"، مطالبًا المجتم���ع الدولي بتوفير 
حماي���ة للصادي���ن حتى وصوله���م ألماكن 
رزقهم بشكل آمن، ووقف االعتداءات بحقهم، 
داعيًا الس���لطة الفلس���طينية للتح���رك أمام 
المحاكم الدولية لمحاكمة قادة االحتالل على 
جرائمهم. ومنذ بداية عام 2018 استش���هد 
الصي���ادان وأصي���ب 10 آخ���رون، واعتلقت 
البحرية اإلس���رائيلية 14 صي���اًدا وصادرت 6 
قوارب، ودمّرت 6 قوارب أخرى، بحس���ب اتحاد 

لجان الصيادين.

الصيــاد أبــو ريالــة..
 عندما يلون الدم لقمة العيش!

غزة/ دعاء احلطاب: 

حينم��ا غم��ره احلنني الأم��واج البحر بع��د ف��راق دام اأكرث من 

ا�ش��بوع، خرج ال�ش��ياد ا�ش��ماعيل اأبو رياله )18عام��ا( يدافع 

االأم��واج بحث��ًا عن لقمة عي�ش ي�ش��د بها رم��ق عائلته الفقرية، 

يف ظل ق�ش��وة احلياة التي يعي�شها واأمثاله من اأبناء قطاع غزة 

املحا�ش��رة، واع��دًا والدته ب�ش��يد وفري، دون اأن يعل��م اأنه على 

موع��د مع ال�ش��هادة يف عر�ش البحر بن��ريان بحرية االحتالل 

الت��ي ترتب���ش ب�ش��يادي غزة عل��ى مدار ال�ش��اعة. وا�شت�ش��هد 

ال�ش��ياد »ا�ش��ماعيل« من مدينة غزة، ظهر يوم االأحد املا�ش��ي 

بر�ش��ا�ش نريان الزوارق احلربية االإ�شرائيلية يف عر�ش بحر 

�شمال غزة، فيما اأ�شيب ال�شيادان حممود عادل اأبو ريالة )18 
عامًا(، وعاهد ح�شن اأبو علي )26 عامًا(.

دولة فل�شطني
ال�شلطة الق�شائية

املجل�ش االعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة خانيون�ش ال�شرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لق���د تقدمت لهذه المحكم���ة مضبطة وراثة موقعة م���ن مختار عائلة 
المص���ري واهالي خانيونس بخانيونس  بتاريخ 2018/2/19م  تبين أن 
المرحوم���ة فرحانة عبد الرحمن بيومي المصري المش���هورة مصري من 
خانيونس  وس���كانها وتحمل هوية رقم 933575417 قد انتقلت إلى 
رحمة الله تعالى ف���ي خانيونس بتاريخ 1979/10/1م    وانحصر ارثها 
الشرعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها من زوجها عليان محمود 
س���ليمان المصري المتوفي قبلها وهم علي وعب���د المعطي  ومحمود 
وفض���ل وعادل وجندي���ة وفاطمة    فق���ط وال وارث للمتوفاة  المذكورة 
س���وى من ذكر   وليس لها وصية واجب���ة أو اختيارية وليس لها أوالد 
كبار  توفوا حال حياتها وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل أعطاء  الورثة 
المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الشرعية خالل 

سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/2/20م .

قا�شي خانيون�ش ال�شرعي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / ميساء جميل خليل ابو عنزة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801751694( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / احمد محمد عايش نصر
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)801379751( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتب���رت الهيئة اإلس���المية المس���يحية لنصرة 
القدس والمقدسات امس األربعاء، إعادة فتح أبواب 
كنيسة القيامة بعد تجميد رئيس حكومة االحتالل 
بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية االحتالل بالقدس 
نير ب���ركات فرض الضريبة )األرنونا( على الكنائس 
واألمالك الكنس���ية في القدس المحتلة، انتصارًا 
جديدًا يكمل انتصار المسجد االقصى المبارك بعد 
إزال���ة البوابات االلكترونية ع���ن مداخله وأبوابه في 

تموز / يوليو الماضي.
وجددت الهيئة اإلس���المية المس���يحية إشادتها 
واعتزازه���ا بالموق���ف الموح���د والحازم لرؤس���اء 

الكنائس في الق���دس المحتلة والذي رفض فرض 
ضريبة "األرنونا" على الكنائس، حفاظًا على الموقف 

التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة.
وأشار األمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى الى 
اللحمة المسيحية اإلسالمية الفريدة من نوعها في 
فلسطين، والتي تجلت مجددًا على عتبات كنيسة 
القيامة حتى تم تجميد كافة القرارات التهويدية 

ضد الكنائس في القدس.
وعبر عن تأيي���ده واعتزازه بق���رار كنائس القدس 
الرافض للضرائب وخطواتها االحتجاجية حتى تم 
تجميد هذه القرارات، مؤكدًا على أن مطالب االحتالل 
وقراراته الخاصة بف���رض الضرائب على الكنائس، 

يق���وض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق 
الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.

ورحب عيس���ى بالت���زام كنائس الق���دس بالوضع 
التاريخ���ي للمدين���ة القائ���م على "الس���تاتيكو" 
العثمان���ي، والوصاي���ة األردنية على المقدس���ات 

اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة.
وأكدت الهيئة على ان وحدة الموقف المس���يحي 
أواًل ووحدة الموقف الفلس���طيني ثاني���ًا، والتحام 
الفلس���طينيين مسلمين ومسيحيين كان له الدور 
األبرز في وقف الهجمة التهويدية الشرس���ة ضد 
الكنائس، مش���يدًة بكاف���ة المتضامنين والحجاج 

والمصلين، مباركًة فتح ابواب القيامة.

الهيئة اإلسالمية المسيحية:
 كنائس القدس تنتصر في وجه التهويد
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مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

جبهــة الشمــال وخطــر االشتعــال

يبدو ان جبهة الشمال ل زالت هي األكثر حساسية واحتمالاً 
لالشتعال، برغم الجهود الروسية الكبيرة لمحاولة احتوائه 
ودرء مخاطره، ومردُّ ذلك ل زال يعود للخطوط الحمراء التي 
يضعها الكيان على الدور اإليراني داخل س���وريا، ولمطامع 
الكيان المتزايدة ورغبته في أن يفرض عبر األمريكان أخذ 
تهديداته ومطامعه بعين العتبار، هذا فضالاً عن توظيف 
ش���يطنته إليران لتألي���ب الرأي الع���ام الدولي ضد الملف 
الن���ووي اإليراني وتحريضهم على تبن���ي أن إيران مهدد 
لالستقرار بسالحها التقليدي، وستكون أخطر بكثير إذا ما 

ُسمح لها بامتالك ما هو غير تقليدي.
بعد حادثة إسقاط طائرة الستطالع والقصف الصهيوني، 
وإسقاط المضادات السورية لطائرة »اف 16«، سعى الروس 
إلى التهدئة وإطفاء بؤر الشتعال، ومن بين ذلك تخفيض 
التصعيد في الجنوب الس���وري، لكن احتواء الشتعال ظل 
برس���م عالمات اس���تفهام تدور حول: متى ستندلع جولة 
التصعيد القادمة؟ وماذا س���يكون علي���ه رد الفعل؟ وهل 
إسقاط »اف 16« سيردع الكيان عن القيام بقصف عدواني 

آخر؟
ج���زء من اإلجابة على هذه التس���اؤلت ربم���ا جاء في كلمة 
نتنياهو بمؤتمر ميونخ لألم���ن، الذي خصص فيه معظم 
كلمت���ه ولقاءاته وعالقاته للتحريض على إيران، حيث رفع 
سقف تهديده للجمهورية اإليرانية وعاد لتأكيد خطوطه 

الحمراء.
أول أمس نشرت الصحافة األمريكية تقريرْين عن القواعد 

اإليراني���ة المزعوم���ة في س���وريا، األول: صور ألقم���ار صناعية، 
صورته ش���ركة خاصة ونش���رته قناة »فوكس نيوز« األمريكية، 
والثاني: تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« عّما تس���ميه بقواعد 
النتشار اإليراني في سوريا، وقد نشر كال التقريرْين في اإلعالم 

ا جاء فيه: اإلسرائيلي، حيث نقلت القناة 13 تقريراً
نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« خريطة، خالل األسبوع الماضي، 
لتواجد القواعد اإليرانية في س���وريا، أعادت من خالله إلى جدول 

األعمال الدولي سياسات التمركز اإليرانية في أنحاء سوريا.
وحس���ب الخريط���ة، هناك عش���رات القواع���د الدائمة للجيش 
اإليراني أو حلفائه المنتش���رين في كل مناطق سوريا. الحديث 
هنا عن قواعد يش���غلها مستش���ارون تكتيكيون تم إرسالهم 
ا على  ا وتكراراً م���ن قبل الحرس الثوري، الذين يظهر قادتهم مراراً
خطوط جبهة القتال في الدولة. بجان���ب القادة والجنود، جلبت 
إيران معها لس���وريا تكنولوجيا جديدة، مث���ل طائرات بال طيار 

وتكنولوجيا التجسس.
ا عب���ر األقمار  ونش���رت ش���بكة »فوكس ني���وز« األمريكية صوراً
ا يتم بناؤه على بعد 12 كيلومترًا  الصناعي���ة، ُتظهر مجالاً جديداً
شمالي غربي دمشق. وحس���ب التقدير الستخباراتي، الحديث 
هنا عن قاعدة عس���كرية إيرانية جديدة يتم تشغيلها على يد 

وحدات سرية تابعة للحرس الثوري.
وحس���ب مس���ؤولي اس���تخبارات غربية، يمكن بوضوح مالحظة 
حظيرتْين بيضاويتْين كبيرتْين في القاعدة، ُيقدر أنهما قادرتان 
على تخزين صواريخ باليستية، قصيرة وطويلة المدى، والتي قد 

تهدد إسرائيل.

وكان مس���ؤول رفيع المستوى في القوات العسكرية األمريكية 
في الش���رق األوس���ط قد قال يوم أمس: »أن إيران تعزز من عدد 
آلياتها عالية الجودة، ووسعت منظومة الصواريخ الباليستية في 

المنطقة«.
وحسب تقارير غربية، قصفت إسرائيل في شهر ديسمبر قاعدة 
جنوبي دمش���ق، مشابهة لتلك التي تم الكشف عنها عبر صور 

األقمار الصناعية.
حس���ب خبراء متخصصين، في هذه المرحلة حولت إيران كامل 
ا على إسرائيل، من أجل  جهدها لبناء بنى تحتية تشكل تهديداً
بناء جبهة موحدة مع حلفائها في العراق، لبنان، في حال اندلع 
حرب. وأش���ار خبير آخر إلى أن »اله���دف النهائي هو - في حال 
اندلع حرب - تحويل سوريا لجبهة إضافية بين إسرائيل وحزب 
الله وإيران. إنهم يحولون ه���ذه المهمة ليس فقط لهدف، بل 

لواقع«.
تقديرات المس���ؤولين الغربيين مخالفة للتصريحات اإليرانية، 
وأبرزها تصريح وزير الخارجي���ة محمد ظريف في مؤتمر ميونخ 
لألمن، وحس���ب قوله:  »إيران ليس لديها قواعد عس���كرية في 
س���وريا«، وفي لقاء مع صحفيين في نهاي���ة مؤتمر ميونخ قال 
ظريف »إيران لم ترسل لس���وريا قوة عسكرية ألهداف قتالية، 
إي���ران مكتفية بإرس���ال مبعوثين عس���كريين لجيش األس���د، 
ا لدعاءات إس���رائيل  ولم تنق���ل ألي منطقة قوات مقاتلة، خالفاً

والوليات المتحدة«.
وكان رئي���س الحكومة بنيامين نتيناهو تطرق بداية األس���بوع 
الماض���ي في مؤتمر ميون���خ للتوتر على الحدود الش���مالية في 

أعقاب تس���لل الطائرة اإليرانية لمناطق إس���رائيل، وهدد 
نتنياهو أنه إذا اقتضى األمر فإن إس���رائيل ستعمل ضد 
إيران نفس���ها وليس فقط ضد وكالئه���ا. وقّدم نتنياهو 
خ���الل المؤتمر أم���ام الحض���ور بقايا الطائ���رة التي تمت 
ا وزير  السيطرة عليها من قبل قوات األمن اإلسرائيلية، داعياً
الخارجية اإليراني محمد ظريف للتوقف عن إنكاره للتدخل 
في س���وريا. وأض���اف نتنياهو أن »إي���ران تواصل محاولة 
تجاوز الخطوط الحمراء. في األس���بوع الماضي وصلت لرقم 
قياسي جديد حين أرسلت طائرة إيرانية لمناطق إسرائيل 
وانتهكت الحدود. لن نس���مح للنظام اإليراني بفعل ذلك 

وسنعمل لحماية الحدود«.
تقديرنا ان ما جاء في تقاري���ر »نيويورك تايمز« و«فوكس 
نيوز« ليس���ت إل تقارير ت���م إعدادها في إس���رائيل وتم 
إرس���الها للنش���ر في الصحافة األمريكية، وذلك لتسليط 
ا على أولويات األجندة اإلس���رائيلية ضد إيران،  الضوء دولياً
ومنح مصداقية لالدعاءات اإلسرائيلية وشرعنة أي عدوان، 
ولممارسة ضغوط على الدول الغربية لفتح التفاق النووي 

اإليراني.
ا لمثل هذا األسلوب؛ أسلوب الكشف  ولجأت إسرائيل مراراً
اإلعالمي في الصحف األجنبية قبل شن أي عمليات قصف، 
أي انها تمّهد لعدوانها في اإلعالم ثم يأتي القصف، ومن 
غير المستبعد أن تكون إسرائيل تحّضر لعدوان جديد على 
ا  سوريا؛ األمر الذي سيجعل خطر الشتعال في الشمال أمراً

محتمالاً بمستويات كبيرة.

أن تكون مقدسًيا يعني أن ترث جنسية أردنية من والديك بجواز سفر )بطاقة 
خضراء( بأحسن األحوال، فالمقدسي ليس فلسطينًيا حسب التقسيم القانوني 
للمدينة، وليس مواطًنا »إس���رائيلًيا«، هو بكل بساطة مقيم دائم بدون هوية، 
أو جنس���ية، قابل وضعه للتغيير في أي لحظة إذا ما أعيد ترسيم حدود بلدية 
القدس لتضم مزيًدا من وحدات االستيطان، وتقلص الوجود العربي باستثناء 

األحياء العربية مثل كفر عقب ومخيم شعفاط من مخططاتها.
سحب اإلقامات خطوة جديدة في تفريغ القدس من محتواها العربي.

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع اإلسرائيلي على مشروع قانون يقضي بسحب 
اإلقامة الدائمة لس���كان القدس المحتلة والجوالن السوري المحتل، وذلك في 
حالة تم إدانة المقيم بأعمال تخرق الوالء لدولة »إس���رائيل«. وينّص مش���روع 
القانون، على منح الصالحيات لوزارة الداخلية والسلطات اإلسرائيلية بإمكانية 
ط���رد كل من يتم س���حب اإلقامة منه إلى خارج هذه المناطق. ويأتي مش���روع 
القان���ون بمبادرة وزير الداخلية في إس���رائيل أريية درعي، ويحظى بدعم وزراء 
االئتالف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، وينسجم مع مشروع قانون قدمه 

عضو الكنيست أمير أوحانا.
جاء تشريع مشروع القانون عقب قرار المحكمة العليا في شهر أيلول الماضي، 
وال���ذي قضى بإلغاء قرار وزارة الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بس���حب اإلقامة 
ألربعة فلس���طينيين مقيمين في القدس، وهم خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، 
محم���د عمران وأحم���د عطون، حيث ش���كلوا قائمة انتخابية باس���م »اإلصالح 

والتغيير« وخاضوا االنتخابات البرلمانية الفلسطينية بدعم من حركة حماس.
س���وغت المحكمة العليا قرارها بأن وزير الداخلي���ة تصرف دون صالحيات، إذ 
رأى القضاة تأجيل قرار س���حب اإلقامات من المقدسيين األربعة لحين السماح 

للكنيست للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.
وينّص مش���روع القانون المطروح على الس���ماح لوزير الداخلية بسحب اإلقامة 
الدائمة من أي مقيم في دولة  »إسرائيل« وفًقا لثالثة معايير، أحدها إذا ثبت أّن 
مقدم طلب اإلقامة قد قدم وثائق مزورة لوزارة الداخلية للحصول على اإلقامة، أو 
إذا ارتكب المقيم أعمااًل تش���كل خطورة على سالمة الجمهور وأمنه، أو إذا مّس  

المقييم باألمن اإلسرائيلي. وبموجب مش���روع القانون، فإنه سيطبق على كل 
المهاجرين الذين وصلوا »أرض إسرائيل«، وكذلك على سكان القدس المحتلة 

والجوالن السوري المحتل.
ووفًقا لصحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، فإن مشروع القانون الذي يحظى بدعم 
الحكومة اإلسرائيلية، سيس���مح لسلطات االحتالل اإلسرائيلي بسحب اإلقامة 
الدائمة من الفلس���طينيين الذين يس���كنون في القدس، باإلضافة الى سكان 
هضبة الجوالن، »إذا ثبت تورطهم في أعمال معادية إلسرائيل، أو مسوا بأمنها 

أو أدينوا في خيانة األمانة«.
ذكرت س���بع مؤسسات حقوقية فلس���طينية الطرق واآلليات واألساليب التي 
تعتمدها س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي لتهجير المقدسيين، حيث رصدت 
ثالث مراحل تشمل سن قوانين وتبني سياسات عنصرية تمثل تطّور سياسة 
االحتالل اإلسرائيلي في سحب إقامة الفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة 

بهدف تقليص وجودهم. 
في ضوء ذلك أصبح دخول المدينة والسكن فيها امتياًزا قاباًل للسحب، بداًل من 
كونه حًقا أساس���ًيا متأصاًل، فمن خالل منح اإلقامة الدائمة للفلسطينيين في 
القدس اس���تنادا إلى قانون الدخول إلى ٍإسرائيل الذي يقضي بسحب بطاقة 
اإلقامة المقدس���ية لكل مقدسي ينقل مكان سكنه خارج حدود بلدية القدس 
لمدة سبع سنوات، أو كما تعيد بلدية االحتالل ترسيم حدود القدس باستمرار، 
كذلك من يقوم بأي أفعال عدائية تجاه إس���رائيل أو تمس أمن إسرائيل فيتم 

معاقبة كل العائلة بسحب اإلقامة منها وهذا ما ُيعرف ببند خرق الوالء.
وقد كشفت المؤسسات الحقوقية المقدسية عن وجود سياسات غير شرعية 
في إلغاء اإلقامات تس���تهدف الفلس���طينيين في القدس، مؤك���دة أن إلغاء 
اإلقامات الدائمة هو من أكثر الوس���ائل المباشرة التي تستخدمها »إسرائيل« 
لتهجير الفلس���طينيين قسرًيا من شرقي القدس، وذلك ليتسنى لها الحفاظ 

على أغلبية يهودية إسرائيلية في المدينة.
منذ س���نة 1967 ت���م إلغاء حقوق اإلقامة لحوالي 14.200 ش���خًصا من حاملي 
بطاقات اإلقامة الدائمة في ش���رق القدس المحتلة. وُيزعم أن هؤالء المقيمين، 

في معظمهم، لم يعودوا يس���توفون متطلبات »قانون الدخول إلى إسرائيل« 
الذي اعُتمد في سنة 1995 ، والذي ينص على أنه »يتعين على حاملي بطاقات 
اإلقام���ة الدائمة أن يثبتوا دورًيا أنهم يقيمون ضمن حدود بلدية القدس، وأن 

يقّدموا األوراق الثبوتية التي تؤكد ذلك«. 
تطورت سياسة إلغاء اإلقامات المقدسية خالل ثالث مراحل رئيسة هي:

المرحلة األولى: 1967-1995: يخس���ر الفلسطيني اإلقامة الدائمة في القدس 
نتيجة إقامته خارج إس���رائيل ش���رقي القدس لمدة سبع س���نوات، أو نتيجة 

حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى.
المرحلة الثانية: 1995-2006: تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير »مركز 
الحياة« خارج »إسرائيل« أو شرقي القدس، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج 
لمدة تقل عن الس���بع س���نوات ولم يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية 

أخرى.
وإذا أقام الفلسطيني في الضفة الغربية بما ال يشمل القدس وقطاع غزة، تعتبر 
إس���رائيل أنه »أقام في الخارج«، وق���د تلغى إقامته الدائمة في القدس نتيجة 
لذلك، ومنذ بدء تطبيق هذه السياس���ة عام 1995، ألغت »إس���رائيل« أكثر من 

11.500 إقامة ألشخاص في القدس.
 المرحلة الثالثة: 2006-حتى اآلن: إضافة إلى معيار »مركز الحياة«، أصبح بإمكان 
وزير الداخلية اإلس���رائيلي إلغاء اإلقامات لفلس���طينيي القدس على أس���س 
عقابية بناًء على معيار »خرق الوالء«. وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح الفلسطينيون 

الذين لم يتركوا القدس يوًما معرضين أيًضا لخطر إلغاء اإلقامات.
تنتهك سياسة إلغاء اإلقامات -بما يشمل أيًضا إلغاء اإلقامات العقابي- بشكل 
جسيم قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بينما 
يؤدي إلغاء اإلقامات إلى تهجير الفلسطينيين قسرًيا من القدس، وهو ما يعتبر 
جريمة حرب بموجب اتفاقية روما الناظمة للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكًا 
جسيمًا التفاقية جنيف الرابعة. كما أن سياسة إلغاء اإلقامات جزء من سياسة 
شمولية ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين المحميين بموجب 

القانون الدولي، قد تتطور إلى جريمة ضد اإلنسانية.

ياسمين مسودة

سحب اإلقامات: تهجير قسري للفلسطينيين من القدس المحتلة
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أعلن أنا المواطن / عوني رجب سعيد القانوع.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)916213176( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / خالد حسين هاشم ابو ندى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)935204107( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / امجد رضوان اسماعيل حرارة
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)905274684( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / شيماء تيسير سعيد الغف.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410068530( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمود عمر احمد سالمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
401218268  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / سمير محمد حسن كساب -
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804773299( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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التصريح���ات األخي���رة لرئيس طاق���م المفاوضات 
الفلسطيني د.صائب عريقات مع الجانب الصهيوني 
لس���نوات طويلة تؤكد الشبهات واالعتراضات التي 
طرحها الكثير من المهتمين بالش���أن الفلسطيني 
من فلس���طينيين وعرب ومسلمين منذ اتفاق أوسلو 
المش���ئوم وحتى اليوم ، بأن طري���ق المفاوضات مع 
الكي���ان الصهيون���ي إلعادة الحقوق الفلس���طينية 
والحق���وق  والمقدس���ات  األرض  م���ن  المغتصب���ة 
اإلنس���انية والتاريخية ليس أكثر من سراب ينتهي 
إلى فراغ وعدم، بل أكثر من ذلك يقدم خدمات جليلة 
وال تحص���ى للكيان الصهيون���ي عجز عن تحقيقها 
طوال س���نوات وعق���ود الصراع من���ذ النكبة 1948م 

وحتى أوسلو  1994م بالحروب والحديد والنار .
  فقد قال الدكتور صائب عريقات أمين س���ر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية في حوار 
مع القن���اة العبرية الثانية  2018/2/20م: » أنا أعتقد 
أن الرئي���س الحقيقي للش���عب الفلس���طيني هو 
وزي���ر الحرب  أفيغ���دور ليبرمان ، أم���ا رئيس الوزراء 
الفلسطيني فهو المنس���ق بولي مردخاي » مؤكدًا » 
أن أبو  مازن ال يمكنه التحرك من رام الله دون إذن من 
مردخاي وليبرمان » ،ومضيفًا » أن أحد الش���بان طالبه 
قبل إجرائه عملية زراعة الرئة قبل أشهر في الواليات 
المتحدة بعمل زراعة لس���ان جديد بداًل من مواصلة 
خداع الفلسطينيين طوال هذه السنوات »،مشيرًا أنه 

» بات مقتنعًا بهذه الفكرة » .
   تصريح���ات د.صائب عريقات األخيرة تؤكد بعضًا 

م���ن الحقائق أو المالحظات الت���ي طرحها ويطرحها 
المعارضون للمفاوضات والسالم مع الكيان الصهيوني 
، وأول هذه  الحقائق أن السلطة الفلسطينية ليست 
أكثر من أداة بيد الكيان الصهيوني )ما دام رئيسها 
هو وزي���ر الحرب ليبرم���ان ورئيس وزرائها منس���ق 
المناطق في الجيش الصهيوني مردخاي (,  لتحقيق 
أهدافه ومصالحه وإدامة اغتصابه  لألرض والحقوق 
الفلسطينية ، وفي مقدمتها منع أعمال المقاومة ضد 
االحتالل وجنوده ومستوطنيه ، ومالحقة المجاهدين  
والمقاومي���ن واعتقاله���م وإحب���اط مخططاته���م 
وعملياتهم الجهادية وصواًل إلى تسليمهم للقوات 
األمنية الصهيونية أو تس���هيل اغتيالهم وقتلهم 
عبر التنس���يق األمني المشئوم ، ومن األهداف أيضًا 
إغراق الفلس���طيني وخاصة المسئول في مستنقع 
المال والشهوات والمصالح الشخصية ، ليكون أكثر 
بعدًا وابتعادًا عن الرد الحقيقي والجاد على ممارسات 
االحتالل الصهيوني من استيطان وقضم ومصادرة 
لألرض الفلسطينية ، ومن توغالت واعتقاالت وهدم 
من���ازل وممتلكات فلس���طينية ... إل���خ ، وصواًل إلى 
القوانين العنصرية بحق أبناء الش���عب الفلسطيني 
، وقوانين ضم أراٍض فلس���طينية إل���ى دولة الكيان 
الصهيوني, ومن األهداف أيضا أن تخفف السلطة 
عن االحت���الل الصهيون���ي عبء احتالله للش���عب 
واألرض والمقدسات، س���واء العبء  المالي واإلداري 
الذي ستتحمله السلطة عبر مؤسساتها المختلفة ، 
أو العبء األخالقي أمام العالم بأنها تحتل شعبًا آخر 

، كما قال رئيس الس���لطة محمود عباس » سلطة بال 
سلطة واحتالل بال تكلفة ».

    والحقيقة الثانية التي تؤكدها تصريحات د.عريقات 
أن السلطة ال تملك من أمرها شيئًا فإذا كانت ال تملك 
حق وحرية أن يتنقل أعضاؤها ومسؤلوها بين مناطق 
السلطة وداخل حدودها االسمية والوهمية في نفس 
الوق���ت ، فكيف لها أن تملك ح���ق وحرية التصرف 
في األمور والقضايا الهامة ألبناء الشعب الفلسطيني 
وقضيته ومقدس���اته ، بل كيف له���ا أن تملك حق 
حماية أبناء الش���عب الفلسطيني والتصدي لجرائم 
االحتالل بحقه في أرضه ومقدس���اته وس���يادته من 
سرقة لألرض والمقدرات والثروات ، والتي يمارسها 
الكيان الصهيوني صباح مس���اء ، وه���ذا ما عبر عنه 
رئيس السلطة محمود عباس بقوله » نحن سلطة بال 

سلطة واحتالل بال تكلفة ».
  والحقيق���ة الثالث���ة أن الس���لطة مارس���ت الخداع 
والتضليل على الشعب الفلس���طيني طوال العقود 
الثالث���ة األخي���رة أن���ه باإلم���كان تحقي���ق الثوابت 
والمطالب والحقوق الفلس���طينية ولو بحدها األدنى 
عن طري���ق المفاوضات مع الكيان الصهيوني، وأنها 
ق���ادرة بالدعم العرب���ي والدولي على إجب���ار الكيان 
الصهيوني على التنازل للفلس���طينيين وإعطائهم 
بعضًا من حقوقهم في األرض والمقدسات والسيادة، 
وأن العمل العس���كري والمقاوم )والذي وصف الحقًا 
باإلره���اب ( يعرقل ويحول دون ه���ذا الدعم العربي 

والدولي  .

   أمام هذا الواقع والحقائق التي تؤكدها تصريحات 
د. عريق���ات األخيرة ، فإن على الش���رفاء المخلصين 
من أبناء الس���لطة وقياداتها أن ينحازوا إلى شعبهم 
وحقوق���ه في أرضه ومقدس���اته وحريت���ه وكرامته 
، وحق���ه في المقاومة والدفع ع���ن تلك الحقوق بكل 
الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح ، ألن هذا العدو 
وكما أثبت التاري���خ والوقائع على األرض ال يفهم إال 
لغة القوة المؤذية له والمجبرة إياه على دفع التكلفة 
الباهظة التي ال يستطيع تحملها كي يديم احتالله 
واغتصابه لألرض والمقدس���ات والحقوق اإلنسانية 

للشعب الفلسطيني .
  وعليه���م أيضًا أن يعودوا إلى تاريخهم المش���رق 
الذي يتفاخرون به عندما كانوا يقاومون االحتالل على 
األرض وفي المعتق���الت الصهيونية، ويزرعون قيم 
الرفض والمقاوم���ة لهذا االحتالل في عقول األجيال 
الناش���ئة، ويحرضونها على س���لوك ه���ذا الطريق 
الوحيد واألوحد لتحرير فلسطين واستعادة الحقوق 

المسلوبة .
  وإذا ل���م يرغبوا في ذلك لحاج���ة ال يعلمها غيرهم 
إال الل���ه ، )وإن كنا نتوقعها بالتحلي���ل والتقدير ( ، 
فعل���ى األقل أال يقفوا حجر عثرة أم���ام الراغبين في 
مقاومة االحتالل والظلم الصهيوني على طريق إعادة 
الحق المس���لوب والمغتصب ،وقب���ل ذلك أال يكونوا 
أداة يس���تخدمها الكيان الصهيوني للبطش بأبناء 
ش���عبهم الذين اخت���اروا طريق المقاوم���ة والجهاد 

النتزاع حقوقهم وحريتهم وسيادتهم .

اعترافات عريقات ... وقفة تأمل بقلم: تيسير الغوطي

فيلم )الحمل بعد التمكين(.. 
كالكيت عاشر مرة

في آخر جلسة لحكومة الدكتور رامي 
الحمد الله التي ُعقدت بتقنية الفيديو 
كونفرنس ف���ي رام الله وغزة اعتمدت 
موازنة عام 2018 وفيها اس���تيعاب 
عش���رين ألف موظ���ف من غ���زة من 
أصل حوال���ي أربعين ألف موظف غير 
أنه���ا عّلقت ذلك باكتم���ال التمكين 
للحكومة في غ���زة، وجاءت تصريحات 
الس���ادة الوزراء في ذلك االتجاه الذي 
يربط المصالح���ة وتبعاتها بالتمكين 
الكام���ل أو الفّعال أو الدقيق حس���ب 
اختالف مذاهب أهل التمكين. وهذا 
الكالم فيه إع���ادة ُممّلة وتكرار مقيت 
كلم���ا حك كوز مفاوض���ات المصالحة 
بتنك���ة زيارات ال���وزراء لغ���زة، وكأننا 
أمام تكرار مش���اهد فيلم كئيب بدون 
ألوان من الزمن الردئ اس���مه )الحمل 
بعد التمكين(؛ ذلك بأن المصالحة لم 
تحمل مولودها البكر بعد ليس���عد به 

الشعب بانتظار التمكين اللعين. 
ل���م يكن التمكين وليد اللحظة أو نتاج وقت���ه، بل الحلقة األخيرة من 
مسلس���ل االنقس���ام الطويل والحلقة األولى من مسلسل المصالحة 
الذي قد يكون أكث���ر طواًل منه، وفي عودة إلى البداية وبالتحديد في 
المش���هد األول لالنقس���ام عندما بدأت أحداث االنقسام الدامية في 
قطاع غزة التي انتهت بسيطرة حركة حماس على مؤسسات السلطة 
في غزة، وبعد أيام من ذلك المشهد الحزين جرى حوار بيني وبين أحد 
المؤيدين ل� )الحسم( أو )االنقالب( كما ُيعّرف في المشهد اآلخر، وكان 
موضوع الحوار األقرب إلى الجدل هو مستقبل ومصير الوضع الجديد 
في غزة، وكان رأيي آنذاك أن هذا الوضع ال مستقبل له ومصيره الفشل 
وفق معطيات السياسة بغض النظر عن معايير الحق والباطل، وبعيدًا 
عن تحميل طرف المسؤولية فيما حدث دون الطرف اآلخر، ولكن وفق 
قراءة موضوعية للبيئة السياسية المحلية واإلقليمية والدولية، وضمن 
رؤية الستحالة إدارة سلطة من حركة ال تعترف بمرجعيتها القانونية 
)أوسلو(، وغير ش���ريكة في مرجعيتها السياسية )المنظمة( وتحمل 
مشروعًا سياسيًا ووطنيًا مناقضًا للمشروع الذي ُأقيمت عليه السلطة. 
ه���ذا الرأي وتلك القناع���ة احتاجت من أولى األمر ف���ي غزة عقد ًامن 
الزمان وحجمًا هائال ال يمكن قياسه من المعاناة الناجمة عن الحروب 
والحصار واالنقس���ام والعقوبات ذاق ويالتها جزء كبير من الش���عب 

الفلس���طيني الصامد والمقاوم في 
غزة، كان باإلمكان إنهاء االنقس���ام 
قبل ذلك بكثير لوال الحزبية وضيق 
األفق والعجز في إدارة غزة وقبل أن 
يس���تفحل المأزق االقتصادي في 
غزة وقبل أن تستحكم حلقات األزمة 
حول أعن���اق أهل غزة وتفتك بهم. 
وقب���ل أن يمارس أول���و الطول في 
وغطرستهم  عنجهيتهم  السلطة 
على شعبهم مش���بعين بإحساس 
الق���وة الكاذب���ة وش���عور العظمة 
الوهمية، لندخل ف���ي جدل عقيم 
حول من األول في التطبيق: استالم 
الجباية الداخلي���ة أم صرف رواتب 
الموظفي���ن، لنعيد ج���دل البيضة 
والدجاج���ة. أيهما األول؟ كما حدث 
العليا  اللجنة اإلداري���ة  في ج���دل 
لقط���اع غ���زة، أيهم���ا األول: إلغاء 
العقوب���ات أم إلغاء اللجنة؟! وعندما 
ُألغيت اللجنة اإلدارية اكتشفنا أن 
وق���ت )التوبة( قد انتهى بعد أن بلغت ال���روح الحلقوم ولم يعد أمام 
البؤساء في غزة س���وى الموت البطيء تحت الحصار أو الموت السريع 

تحت القنابل. 
لم تكتِف قيادة السلطة بأنها أدخلت الشعب الفلسطيني في نفق 
مظلم ناتج عن مأزق أوسلو الذي أوصلنا إلى » سلطة بدون سلطة تحت 
احتالل بدون كلفة » بل إلى« س���لطة تعم���ل لدى االحتالل » على حد 
تعبير الس���يد الرئيس وكذلك ما قاله كبير المفاوضين أن » الرئيس 
الحقيقي للشعب الفلس���طيني هو أفيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء 
هو المنس���ق بولي مردخاي« في إش���ارة واضحة لتحكم االحتالل في 
السلطة. التي أصبحت شريكة في نشأة وإطالة مأزق االنقسام، واآلن 
هي شريكة في إطالة زمن المصالحة من خالل إدارة المصالحة وليس 
إتمامها مس���تخدمة مصطلح التمكين غير المحدد المعايير ليكون 
غطاًء النعدام اإلرادة السياس���ية في إنهاء االنقسام وإلغاء العقوبات 
وتحمل السلطة لمسؤوليتها عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 
التي أخذتها على عاتقها بموجب اتفاقية أوس���لو، وصواًل إلى إعادة 
بناء منظم���ة التحرير الفلس���طيني لتكون بيتًا للكل الفلس���طيني 
وحاملة للمش���روع الوطني الفلسطيني الهادف إلى التحرير والعودة 

واالستقالل. 

كأنما انتظر األميركي س���بعين س���نة لكي يحتفل مع الصهيون���ي بمرور هذا الرقم 
اللعين بافتتاح سفارة له في القدس.

بقدر ماكانت بريطانيا ظامئة إلحالل الصهاينة في فلس���طين وتنظيم طرد مس���بق 
للفلس���طينيين، كانت اميركا تعمل بكل امكانياتها المتاحة لتأس���يس اس���رائيل 

وتأمين االقامة لها وليكن على حساب الفلسطيني اوال ثم بقية العربي الحقا.
لم يكن للرئيس ترامب أن يجرؤ على ارتكاب الجرمين لوال علمه بأن بعض العرب يشد 
على يده في أية خطوة تجاه القضية الفلسطينية، والبعض اآلخر محاصر بأزماته..أما 
جرمه االول فهو خيار عاصمة الس���رائيل ونقل السفارة اليها، واما الثاني فهو اعتماد 
14 ماي���و المقبل موعدا الفتتاحها.. وهذا اليوم بالذات ذكرى سس���بعين س���نة على 
النكبة الكبرى وهو من االيام س���وبر حزينة لدى الشعب الفلسطيني والعالم العربي 

واالسالمي اذا جاز ادخاله بهذه المناسبة.
البد ان كثيرين شاهدوا مسلسل ” التغريبة الفلسطينية”، تلك الملحمة التي اعادت 
تقديم التاريخ الفلس���طيني قبل النكبة واثناءها وبعدها. حرص كاتب المسلس���ل 
الدكتور وليد سيف ان يقدم فلسطين صورة شعب عاش حيوية كل الشعوب لكنه 
كان قلق���ا على مصيره، وانه خاض ثوراته قبل النكبة بعقل فردي، ومع ذلك نجح في 

تدفيع بريطانيا ضريبة وجودها االستعماري في بالده.
لم تكن اميركا بارزة في المسلس���ل، كلنااعتدنا على التفكير في مس���ألة النكبة بما 
حصلنا عليه م���ن تاريخ واضح، اال ان الحقيقة تقول، وكم���ا يمكن العودة الى مراجع 
مهمة في هذا الصدد، فان الواليات المتحدة كان لها دورها الكبير فيما حصل للشعب 

الفلسطيني، على االقل أمنت في االمم المتحدة اعالن قيام كيان الصهانية.
من المؤس���ف ان ماس���مي بالعالم الحر هو الذي خطط للمؤامرة وساعد على قيامها 
ونفذه���ا .. اذ اليمكن قيام كي���ان بهذه الصورة لوال االيادي الت���ي امتدت اليه لكي 
يتحول الى واقع. ولوال المس���اعدات الالحقة التي امنت له االس���تمرار، ثم قدرته على 
ان يواجه مجموعة من البالد العربية التي من المؤس���ف ان بريطانيا واميركا كانتا في 

اسسها.
منذ ذلك الوقت والعرب على ضعف وانسحاق امام االميركي والبريطاني وبقية الدول 
التي استعجلت االعتراف بالكيان الجديد. لم يتطلع احد الى تلك الجموع الهائمة على 
وجهها والمفتشة عن مكان تأوي اليه واقصد الشعب الفلسطيني الذي لم يتركوا له 
وقتا لكي يلم اغراضه على االقل، حشروه في كل شيء، فخرج مذعورا تالحقه العصابات 
الصهيونية بالرصاص .. فما كان من مشهد تلك الجموع الفلسطينية سوى ان حركت 
الشاعر العراقي بدر شاكر السياب الذي نطق بصدق في وصفها بقوله ” أرأيت قافلة 
الضياع / اما رأيت النازحين / الحاملين على الكواهل من متاهات الس���نين / آثام كل 

الخاطئين ” .. هم باالحرى ليسوا خاطئين فقط، كانوا متآمرين حتى العظم.
ه���ذا الظلم الذي كرس كيانا، ثمة اميركي يريد الي���وم تكريس النكبة مرة اخرى، بل 
تثبيت خطأ ارتكب بخطيئة جديدة موجهة اساس���ا ليس ضد الفلسطينيين بل ضد 
العرب اجمعين، وكأنهم ليسوا موجودين على مساحة العالم، وان لهم ادنى قيمة في 
االعتبارات والحسابات االميركية، وبالتالي، فان عملية نهبهم حق للواليات المتحدة، 

وهكذا هي تذكر وجودهم في العرف االميركي.
سوف يظل تكرار االيام الحزينة، لكن 14 مايو القادم لم يكن ليضاف الى تلك االيام، 

لوال االيدي العربية التي تشد على اليد االميركية في قراراتها.

خطيئة.. وخطيئة
زهير ماجد

بقلم د. وليد القططي

مل يكن �لتمكني وليد �للحظة �أو نتاج وقته، 
بل �حللقة �الأخرية من م�سل�سل �النق�سام 

�لطويل و�حللقة �الأوىل من م�سل�سل 
�مل�ساحلة �لذي قد يكون �أكرث طواًل منه، 

ويف عودة �إىل �لبد�ية وبالتحديد يف 
�مل�سهد �الأول لالنق�سام عندما بد�أت �أحد�ث 
�النق�سام �لد�مية يف قطاع غزة �لتي �نتهت 

ب�سيطرة حركة حما�س على موؤ�س�سات 
�ل�سلطة يف غزة، وبعد �أيام من ذلك �مل�سهد 

�حلزين جرى حو�ر بيني وبني �أحد �ملوؤيدين 
لـ )�حل�سم( �أو )�النقالب( كما ُيعّرف يف 

�مل�سهد �الآخر، وكان مو�سوع �حلو�ر �الأقرب 
�إىل �جلدل هو م�ستقبل وم�سري �لو�سع 

�جلديد يف غزة، 



األقصــى يستعيــد صــدارة الدرجــة الثانيــة منفــردًا

خانيونس/ االستقالل:
فاز فريق األقصى على مضيفه شباب معن بهدفين نظيفين االثنين، 
في ملعب المدينة الرياضية ش���رق خانيونس جن���وب قطاع غزة، في 
ختام منافس���ات األس���بوع 16 من دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى 

والجنوب".
وس���جل هدفي األقصى إسماعيل أبو نادي، وإبراهيم خطاب في الدقيقتين 
68، 75 عل���ى التوالي، علمًا أن حارس األقصى البديل تعرض للطرد من دكة 

البدالء بالدقيقة 72 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وبه���ذه النتيجة، يرتف���ع رصيد األقصى إل���ى 30 نقطة ف���ي المركز األول 
والصدارة، وتجمد رصيد ش���باب معن عند 15 نقطة بالمركز السابع، وبفارق 

المواجهات المباشرة أمام األمل الثامن، وقبل األخير.
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االستقالل/ وكاالت:
تفوق المنتخب الوطني الفلسطيني على مضيفه المنتخب األولمبي الجزائري بهدف وحيد في اللقاء 

الودي الذي جمع الطرفين على ملعب خمسة جويليه بالجزائر .
و تأتي هذه المباراة الودية ضمن تحضيرات الفدائي لمواجهة منتخب عمان بالتصفيات اآلسيوية .

و أحرز هدف الفدائي الوحيد الالعب سامح مراعبة بالدقيقة 38 من الشوط االول .

»الفدائي« يهزم المنتخب 
األولمبي الجزائري وديًا

غزة / االستقالل:
أعلن مجلس إدارة ن���ادي خدمات رفح 
في خطوة مفاجئة إقالة المدير الفني 
لفريق الك���رة األول محمود المزين من 

منصبه.
و جاءت إقالة المزين على خلفية إدارية 
و ليس لها عالقة باألمور الفنية حسب 

ما ذكرت مصادر مطلعة .
و قرر مجلس إدارة النادي اسناد مهمة 
الفريق لمساعد المدرب إسالم  تدريب 
أبو عريضة حتى نهاية الموسم الحالي .

يش���ار إلى أن المزين قاد خدمات رفح 
للتوي���ج باللق���ب الرابع الموس���م قبل 
الماضي و حل وصيف الدوري و الكأس 

بالموسم الماضي .

إقالة مفاجئة 
للمزين من 

تدريبات 
خدمات رفح

االستقالل / وكاالت:
كش���فت تقارير صحفي���ة، عن مفاج���أة من العي���ار الثقيل، 
بخصوص رغبة باريس س���ان جيرمان الفرنس���ي، في إبرام 

صفقة تبادلية مع نظيره برشلونة اإلسباني.
وبحسب ما نش���رته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن 
س���ان جيرم���ان يفك���ر في الحصول عل���ى خدمات 
البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برش���لونة، مقابل 
التخلي عن الفرنس���ي كيلي���ان مبابي للفريق 

الكتالوني، في الصيف المقبل .
وذكرت الصحيفة، أن أحد أعضاء الجهاز الفني 
لسان جيرمان، عرض على برشلونة، األسبوع 
الماضي، فكرة ضم مبابي والحصول على مبلغ 
مالي، مقابل السماح برحيل كوتينيو لحديقة 
األمراء . وتابعت الصحيفة، من مصادر داخل 
باريس سان جيرمان، أن مبابي سوف يتفوق 
على زميله نيمار، في س���باق الحصول على 
، مم���ا يضع نجم  الكرة الذهبية مس���تقبالاً
الس���امبا في ورطة . وأبرزت الصحيفة في 
نهاية تقريرها، بأن مانشس���تر سيتي 
يريد ضم مبابي، في صفقة لن تقل عن 
300 مليون يورو، أما برشلونة ال يفكر في 
إنفاق تلك األموال، المتالكه فيليب كوتينيو، 

الذي تربطه عالقة صداقة بمواطنه نيمار .

 سان جيرمان يفكر 
في صفقة تبادلية 

مع برشلونة

االستقالل / وكاالت:
علق حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي 
بايرن ميونخ األلماني، على األنباء التي ربطت البولندي 
روب���رت ليفاندوفس���كي، مهاجم الفري���ق البافاري، 
باالنتق���ال لصفوف ريال مدريد اإلس���باني، بنهاية 

الموسم الجاري.
وقال حميديتش، خالل تصريحات نقلتها شبكة تي 

زد "تربطن���ي عالقة جيدة م���ع ليفاندوفس���كي، وهو 
ا، وال  الشخص المناسب هنا في بايرن، وأتحدث معه يومياً

يوجد أي قلق عليه".
وأض���اف "ريال مدري���د؟ ال يمكنني قول أي ش���يء حول ذلك 

الموض���وع، أتمنى فق���ط أال يؤثر ذلك على الس���جل التهديفي 
للنجم البولندي".

وأش���ارت عدة تقارير صحفية، أن تعاون ليفاندوفيس���كي مع 
وكيله الجدي���د، بيني زاهافي، يعد خط���وة جديدة من اقترابه 
ا للعالقة القوي���ة التي يتمتع بها األخير  مع  لري���ال مدريد، نظراً

إدارة الملكي .
ولن يفرط بايرن ميونخ في خدمات ليفاندوفسكي بسهولة، حيث 

يرتبط الالعب البولندي بعقد، يمتد حتى صيف 2021.

حميديتش ُيعلق 
على اهتمام ريال 

مدريد بضم 
ليفاندوفسكي
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قلها لنفس���ك .. واجه بها أحزان���ك .. أعلنها في 
روحك.

 نطقك بها يش���عرك بلذة الصب���ر ومعنى الرضا .. 
َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  :«إنما الصبُر عند الصدمِة األولى«]صحيح 

البخاري[.
  جمال الصبر عند الموجة األولى الغامرة من موجات 

األلم والمواقف والظروف .
ال يش���غلك الجزع ع���ن الدعاء وال تي���أس فُتحَرم 
تنفيس الّرجاء  واعلم أن رزقك الذي في السماء لن 

يأكله غيرك.
ولن تموت قبل أن تس���تكمله فاس���ع لطلبه وأنت 

مطمئن، واعبد ربك بهذا االطمئنان.

ق���ال صالح عليه الس���ام : }فمن ينصرني م���ن الله إن 
عصيته { وقال محمد صلوات الله عليه :

}إن���ي أخاف إن عصيت ربي{ أنبي���اء يهابون المعصية 
ويخافون من أثرها ما حالنا مع معاصينا ؟

د. �صالح عبد الفتاح اخلالديأزمتنــا أزمــة ثوابــت

  

فت���اوى قبســات 
ولطائف قرآنية

رٌب َجميٌل ]يو�سف: ١٨[ قال اهلل تعاىل :َف�سَ

ْزَق َواْعُبُدوُه ِ الِرّ َفاْبَتُغوا ِعنَد اهلَلّ

السؤال: المرأة المتوفى 
عنها زوجها وهي في آخر 
شهر من فترة الحمل، هل 

تحد على زوجها أم ال؟ 
اإلجابة: ال شك أن اإلحداد تابع للعدة، وعدة الحامل تنتهي بوضع 
الحمل، فإذا وضعت حملها انتهت عدتها، وتبًعا لذلك ينتهي 
اإلحداد على زوجها، فلها أن تتزوج بمجرد وضع الحمل كما ثبت 

في الصحيح.

السؤال: أتوضأ مرة واحدة وال 
أكرر غسل العضو ثالث مرات. 
اإلجابة: ثبت عن النبي -عليه الصاة والسام- أنه توضأ مرة مرة، 
كما ثبت عنه -صلى الله عليه وس���لم- أنه توضأ مرتين مرتين، 
وتوضأ ثاًث���ا ثاًثا، وتوض���أ ملفًقا، يعني أن���ه بعض األعضاء 
غسلها مرة وبعضها مرتين أو ثاًثا، فا مانع من أن يقتصر على 
الواح���دة، لكن الثاث أكمل، وإذا توض���أ مرة مرة لكل عضو فإنه 
يصح وضوؤه وال شيء فيه ووضوؤه تام، وقد ثبت عن النبي -عليه 

الصاة والسام- لكن األكمل الثاث.

و ال يحسبن أحد أن المصائب و االبتاء:
»دليل غضب أو سخط من الله تعالى فحسب«،

أو أن كث���رة النعم و الخيرات: »«دلي���ل محبة الله عز 
وجل«، بل قد يكون األم���ر »بخاف ذلك«، فالله عليم 
حكيم »يعطي لحكمة و يمنع لحكمة و كذلك يبتلي 

لحكمة«، فمن صحت معرفته بربه علم يقينا أن:
»المكروهات التي تصيبه و المحن التي تنزل به في 
ها الكثير م���ن المصالح و المنافع«، التي ال يحصيها 
»علم���ه و معرفت���ه«، بل مصلحة البع���د »فيما يكره« 
أعظم منها »فيما يحب«، فأغلب مصالح النفوس في 
»مكروهاتها«، كما أن أغلب مضارها و أسباب هلكتها 

في »محبوباتها«،
انظر إلى األب »الرحيم بولده العالم بمصلحته«،

إذا رأى مصلحت���ه في أن يمس���ك عن���ه العطاء »لم 
يعطه«، حمية له و مصلحة »ال بخا عليه«،

فأحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و أعلم العالمين:
»الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم«،

إذا أنزل بهم ما يكرهون كان: »خيرا لهم من أال ينزله 
بهم«،

*رحمة منه لهم * *و إحسانا إليهم* *و لطفا بهم*،
و لو مكنوا من االختيار ألنفسهم: »لعجزوا عن القيام 

بمصالحهم«.

وم�ضــات

ال يشك أحد في أن المسلمين المعاصرين، يواجهون 
أخط���ر التحديات التي مرت بهم ف���ي تاريخهم كله، 
حيث وقف���وا أمام التح���دي العالمي الكبي���ر، والكيد 
العالمي الحاقد، والغزو الفكري الشرس، وأخطر ما في 
ذلك التحدي، وأش���رس ما في ذل���ك الغزو، هو الخطر 

اليهودي الماحق.
لقد صدق رس���ول الله في تصويره الخطر الذي يهدد 
هؤالء المس���لمين، وذلك في ما رواه أبو داود عن ثوبان 
-مولى رس���ول الله صل���ى الله عليه وس���لم- قال: قال 
رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم: »يوشك األمم أن 
تداعى عليكم، كما تداعى األكلة إلى قصعتها. فقال 
قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، 
ولكنكم غثاء كغثاء الس���يل، ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منك���م، وليقذفن في قلوبكم الوهن. 
فقال قائل: يا رس���ول الله، وما ه���و الوهن؟ قال: حب 

الدنيا وكراهية الموت«]1[.
وفي ه���ذا التحدي العالم���ي الكبير، والغ���زو الفكري 
الخطي���ر، نجد رحى اإلس���ام ومواقعه دائ���رة.. ونحن 
مطالب���ون أن نكون مع اإلس���ام، في رح���اه ومعاركه 

ومواقعه، وأن نثبت عليه، وأن ندور معه حيث دار.
وقد دلنا رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم على هذا 
الثابت األساس���ي، وأوصانا في���ه بوصية جامعة؛ فقد 
روى معاذ بن جبل عن رسول الله قال: »خذوا العطاء ما 
دام عطاء، فإذا صار رش���وة على الدين فا تأخذوه، فا 
تأخذوه، ولستم بتاركيه، فيمنعكم من ذلك المخافة 
والفق���ر. أال إن رحى اإليمان دائرة، ف���دوروا مع الكتاب 
حيث يدور، أال وإن الس���لطان والكتاب س���يفترقان، أال 
فا تفارق���وا الكتاب، أال إنه س���يكون عليكم أمراء، إن 
أطعتموهم أضلوكم، وإن عصيتموهم قتلوكم! قالوا: 
فكيف نصنع يا رس���ول الله؟ ق���ال: كما صنع أصحاب 
عيسى، حملوا على الخش���ب، ونشروا بالمناشير! موت 

في طاعة الله خير من حياة في معصية الله«]2[.
إننا ال نجت���از هذه المرحلة، وال نتج���اوز هذه المحنة، 
وال ننج���ح في ه���ذا التحدي إال بالثواب���ت، بمعرفتها 
وماحظتها ومعايش���تها والثب���ات عليها واالنطاق 

منها.
وس���وف نجتاز هذه المحنة الخطي���رة -بإذن الله- كما 
اجتاز أسافنا المحن السابقة، وسيخرج االسام -بإذن 
الله- من هذه المحنة أصيًا صافًيا ظافًرا منتصًرا، كما 

حصل في السابق!
من مزايا هذه الثوابت للمسلم المعاصر:

توف���ر للثوابت اإلس���امية، ما لم يتوف���ر لغيرها من 
القواعد واألسس، من مزايا وسمات وخصائص؛ وذلك 
بفضل التميز والتفرد الملحوظين في الدين اإلسامي 

العظيم..
1- أنها ثمرة طيبة لش���جرة مباركة، إنها ثمرة لشجرة 
اإليم���ان في قلبه وكيانه؛ ولذلك هي مرتبطة بااليمان 
عنده س���لًبا وإيجاًبا، فإذا قوي إيمانه ترسخت ثوابته، 
وإذا ضع���ف إيمانه وهت واهتزت ثوابته. قال تعالى: 
َبٍة  َبًة َكَشَجَرٍة َطيِّ ُه َمَثًا َكِلَمًة َطيِّ }َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب اللَّ
 ِحيٍن 

َّ
َماِء * ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكل َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السَّ

ُروَن  ُهْم َيَتَذكَّ اِس َلَعلَّ ُه اأَلْمَثاَل ِللنَّ َها َوَيْضِرُب اللَّ ِبِإْذِن َربِّ
ْت ِمْن َفْوِق  * َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَش���َجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّ
ِذيَن َآَمُنوا ِباْلَقْوِل  ُه الَّ ُت اللَّ

اأَلْرِض َم���ا َلَها ِمْن َقَراٍر * ُيَثبِّ
ْنَيا َوِفي اآَلِخَرة{ ]إبراهيم: 27-24[. اِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ الثَّ

2- أنها أصيلة، حيث يستمدها المسلم من توجيهات 
القرآن الكريم، وإرش���ادات السنة الشريفة الصحيحة، 
ومن تطبيق الرس���ول صلى الله عليه وس���لم العملي 
له���ا، ومن التزام الصحاب���ة الكرام، والعلم���اء األعام، 

والمصلحين العظام بها وثباتهم عليها.
أي أن المس���لم المعاصر -ف���ي التزامه بهذه الثوابت- 
، يسير  متبع وليس مبتدًعا، مهتد وليس ضااًلّ وال مضًاّ
فيها على ُخطا من سبقه، من الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

أولئك رفيًقا.
3- أنها ملزمة لهذا المس���لم، بمعن���ى أنه يجب عليه 
ماحظته���ا، والثبات عليها، وااللتزام به���ا، إن أراد أن 
ا، وينجح ف���ي مواجهة أعدائه  يعيش إس���امه عملًيّ

والفوز برضوان ربه.
إنه ليس مخّيًرا فيها، إن شاء التزم بها، وإن شاء تخلى 

عنها، إنها من لوازم إيمانه ومظاهر إسامه.
4- أن لها مجااًل واس���ًعا، وُبعًدا عريًضا. فهي ش���املة 
لحيات���ه كلها، ف���ي كل مرافقها وجوانبه���ا وآفاقها 
ومظاهرها. في المجال الفردي والجماعي واالجتماعي، 

مع نفسه ومع المقربين واآلخرين والناس أجمعين.
5- أنها سر شخصية المس���لم وهيبته ووجوده فبها 
���ا، وعزيًزا كريًما، يرفض الضيم،  ا أبًيّ يعيش حياته حًرّ
ويس���تعلي على مظاهر الضعف، ويصبر على األذى، 
ويحتمل االبت���اء، ويواجه الظلم والجبروت والطغيان، 
ويف���رض احترام���ه وتقديره على اآلخري���ن، ولو كانوا 

أعداءه ومحاربيه وسجانيه وجاديه.
6- أنها لله، يتوجه بها المس���لم لربه، بإخاص وإنابة 

وتجرد، ال يطلب عليها من الناس جزاء وال ش���كوًرا، وال 
ينتظر منهم ثناء وال مدًحا، بل يعتبرها عبادة يتقرب 

بها لله، يرجو منه وحده الثواب عليها.
إن مراعاة المس���لم للثوابت اإليمانية عبادة، وإن ثباته 
على هذه الثوابت عبادة، تكاد تساوي بعض الشعائر 

التعبدية التطوعية، التي اعتاد مسلمون أداءها لله.
7- أنها مظهر من مظاهر حاجة المسلم لربه، ولجوئه 
إليه، واس���تعانته والعوذ به. فهو يعتبر أنه وحده لن 
يصم���د لها ولن يثبت عليها؛ ولذل���ك يتوجه إلى ربه 
بحاجة وإلحاح واضطرار، فيطلب منه –سبحانه- العون 
والتثبيت، ويدعوه بتضرع ومس���كنة قائًا: »اللهم يا 
مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف 

األبصار، اصرف بصري إلى طاعتك«.
8- أنه���ا ضرورية لهذا المس���لم، إذ هي صمام األمان 
له، يقيه -بفضل الله- من الش���رود والضياع واالنفات 
واالنح���راف، وهي بمنزلة ق���ارب إنقاذ ل���ه، يجتاز به 
األعاصير واألمواج والعواصف، وسفينة نجاة يعبر بها 
بح���ر »الحياة »الزاخر المتاطم. وبدون هذه الثوابت لن 
ينجح في تجاوز كل هذه األخطار واألهوال، والوصول 

إلى بر األمان بأمان وسام.
9- أنها مازمة لهذا المسلم، ال ُيتصّور تخليه عنها، وال 
تركه لها. إنها ألصق به من جلده، فإذا أمكنه االنساخ 
من جلده، والسير في األرض »مسلوًخا »فليفكر عندها 
في انساخه عن ثوابته!! وصدق الله حيث يقول: }َواْتُل 
 ِمْنَها َفَأْتَبَعُه 

َ
ِذي َآَتْيَناُه َآَياِتَنا َفاْنَس���َلخ َعَلْيِه���ْم َنَبَأ الَّ

���ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن * َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها  الشَّ
َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب  ُه َأْخَلَد ِإَلى اأَلْرِض َواتَّ َوَلِكنَّ
ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم 

ُبوا ِبَآَياِتَنا{ ]األعراف: 175، 176[. ِذيَن َكذَّ الَّ
إن هذه الثوابت ألزم للمسلم من روحه التي بين جنبيه؛ 

ألنه بها إنسان حر كريم عزيز أبّي.
10- أنها أغلى عنده من كل ش���يء في الحياة، بل أغلى 
عنده من نفسه التي يحملها، وأهم عنده من أنفاسه 
ونبضات قلبه؛ ولذلك يقدمها على كل شيء ويضحي 
من أجلها بكل ش���يء، ولو كان هذا الش���يء هو حياته 
وروحه، ولو كان هذا الشيء هو أنفاسه ونبضات قلبه، 
إن���ه يضحي من أجله���ا بماله وأهله وول���ده ومنافعه 
ومصالحه ودنياه، بل يضحي من أجلها بنفسه وروحه 
وحيات���ه، وال يفعل ِفعَل بعض »تجار المبادئ« و«أزالم 
المواقف« الذين يضحون بثوابتهم من أجل مصالحهم 

ومنافعهم!!

 )اهلل لطيف بعباده..(
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ءاعتصام لمهندسي العقود بـ »أونروا« تنديًدا بانهاء خدماتهم.. غزة

وقفة أمام شركة الكهرباء للمطالبة بحل األزمة المستمرة

طلبة مدارس بـ »أونروا« ينظمون وقفة ضد قرار ترمب تقليص المساعدات.. خانيونس

أطفال يجلسون على خلفية سيارة 
أجرة تم تحويلها لسيارة بيك أب

وقفة ألطفال غزة تنديًدا بالحصار ونصرة للقدس )APA images( 

)APA images( 

)APA images( 

)APA images( 

)APA images( 

 )APA images(فنانة فلسطينية ترسم على الخشب والكرتون والزجاج
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عالء احمد محمد حمودة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800650590( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ منة الله مسلم يوسف البرقي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804563120( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ يوسف رباح رجب المصري.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400695243( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبدالرحمن خليل مصباح حمد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801480989( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / يوسف سعدي عياد ابو طه.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400695243( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /   راوية كامل محمد مشعل.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)928156090( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

"قيراطان" هي اس����م مجموع����ة عبر موقع 
التواص����ل االجتماعي " واتس أب" نش����أت 
قب����ل نحو عامين؛ لمتابعة وفيات قطاع غزة 
وتعميم خب����ر الوفاة عل����ى المضافين في 
المجموع����ة من أجل م����ؤازرة أهل المتوفى 
ومش����اطرتهم الحزن ومحاول����ة التخفيف 
عنهم، بعد فقدهم عزيزًا عليهم، حسب ما 

ذكر مشرف المجموعة سعيد الشوربجي. 
وأوضح الش����وربجي  الذي يعمل كمشرف 
إعالمي للمجموعة في مغاسل الوفيات في 
مستش����فيات قطاع غزة  أن انشاء مجموعة 
" قيراط����ان" جاء بعد التمع����ن في حديث 
رسول الله " صلى الله عليه وسلم" الذي جاء 
فيه فضل المشاركة في الجنائز حيث قال 
صلى الله عليه وس����لم: »َمن ش����هد الجنازة 
ى عليها فله قيراط، وَمن شهَدها  حتى ُيصلَّ
حت����ى ُتدَف����َن فله قيراط����ان((، قي����ل: وما 
القيراطان؟ قال: ))مثل الجبَلين العظيمين« 

رواه البخاري ومسلم.
وبي����ن أن عمله ف����ي المغس����لة وغيره من 
المتطوعي����ن ف����ي المغاس����ل الخمس في 
ل����ه ولفريق  مستش����فيات القط����اع، اتاح 
عمل����ه، س����هولة معرف����ة المتوفي����ن من 

المعلومات  وكاف����ة  المحافظ����ات  مختلف 
عنهم، إلرسالها عبر المجموعة، لألشخاص 

المضافين فيها. 
زيادة طلب����ات االنضمام للمجموعة، وكذلك 
طلب بعض األشخاص إرسال رسائل تبليغ 
عن المتوفى عبر هواتفه����م النقالة لعدم 
اس����تخدامهم االنترن����ت، هي أب����رز ردات 
الفع����ل االيجابية، التي القت استحس����ان 
وجعلته����م  المب����ادرة،  عل����ى  القائمي����ن 
يستمرون على ذات النهج ألعوام أخرى، كما 

لفت الشوربجي. 
وأش����ار إلى أنه بعد وصول المجموعة للحد 
المس����موح به من اس����تيعاب عدد األرقام 
المضافة، قام بإنشاء ست مجموعات أخرى 
تحمل ذات االسم عبر " واتس اب"، لتتسع 
لعدد أكبر من المواطنين الذين لديهم رغبة 
في المشاركة بالصالة على المتوفى ودفنه. 
وفي ظ����ل الوقت الراهن نج����د العديد من 
األفراد ُيفّضلون نشر خبر وفاة شخص عزيز 
عليهم عن طريق اإلنترنت أو الجرائد، وهذا 
يعمل على نشر الخبر بسهولة ودون عناء، 
األمر الذي يستغله  المضافون في مجموعة 
"قيراطان" بإعادة تعميم الخبر بعد معرفة 

اسم المتوفى وموعد تشييع جثمانه ومكان 
إقامة العزاء.

جهد ذاتي
التبليغ للمش����اركة في الجنائز، لم يقتصر 
عل����ى المضافين في مجموع����ة " قيراطان" 
وحدها، بل اتسعت رقعة أهدافها السامية 
وفضل المش����اركة فيه����ا، لتصل للمواطن 
مريد القانوع من شمال القطاع، الذي انتهج 
ذات الطري����ق، وعمل منذ عام على  ارس����ال 
رس����ائل عبر هاتف����ه النق����ال تحتوى ذات 
الن����ص، من معلومات ع����ن المتوفى ووقت 
الصالة عليه واس����م المقبرة التي سيدفن 

فيها. 
القانوع الذي اقتصر على إرسال الرسائل عن 
المتوفى للمقربين و األصدقاء والمهتمين 
في بداية األمر، بدأ بعد فترة وجيزة بتسجيل 
أرق����ام أخ����رى، أصحابها أب����دوا ترحيبهم 
بالمبادرة الذاتية التي يقوم عليها، وأرادوا 
كس����ب األجر والثواب بالمش����اركة في أخذ 

واجب العزاء من أهل المتوفي. 
التوسع بإرس����ال أسماء وفيات من مختلف 
القط����اع والمش����اركة في الص����الة عليهم 

وحضور مراسم تشييعهم ودفنهم، وعدم 
اقتصارها على محافظة الش����مال فقط، هو 

العمل الذي يفكر بالقيام به، القانوع.   
وأش����ار إلى أن األجر والث����واب العظيم لمن 
يشارك بالصالة على الميت وحضور مراسم 
تش����ييعه ودفنه، هو الداف����ع القوى الذي 
جعله يبش����ر اآلخرين بالفض����ل، ويحرص 
على تبليغهم ومش����اركتهم في أداء هذه 

المراسم لنيل الثواب. 
المش����اركة بتش����ييع الجنائز والصالة على 
الميت ليس����ت هي وحدها التي يحرص " 
القانوع " عل����ى ابالغ المواطنين بها لتأدية 
الواج����ب، بل تعداه لعي����ادة المريض ففي 
ح����ال علم بم����رض أحده����م أو إج����راء أحد 
األش����خاص عملية جراحي����ة، يعمل أيضا 
على ارسال رسائل بذلك، لمن أراد المعايدة 

والتخفيف عن المريض. 

  اآثار  اإيجابية
اآلث���ار النفس���ية اإليجابي���ة لم���ا تقوم به 
مجموع���ة " قيراطان " وكذلك م���ا يقوم به 
الشاب القانوع، هي أبرز المشاعر التي تعود 
على أهل المتوفى، بعد مشاركة من ال صلة 

قرابة بينهم، الصالة على الميت وتش���ييع 
جثمانه وأخذ واجب العزاء، بحس���ب ما أكد 

االخصائي االجتماعي زهير مالخة. 
وأوض���ح مالخة ل���� "االس���تقالل"، أن العمل 
الف���ردي والجماع���ي القائم على مش���اركة 
المواطني���ن بعضهم لبعض ف���ي األحزان 
واألفراح وعيادة المرضى، دليل على تنشيط 
وكذلك  االجتماعي���ة  العالق���ات  وتعزي���ز 
تكاتف المواطنين مع بعضهم البعض، في 

ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها.
وبين أن الظ���روف االقتصادية والحصار أثر 
على نف���وس المواطني���ن، أفقدتهم األمل 
والس���عادة في نفوسهم، وحولت أفراحهم 
وأحزانهم لمراسم اعتيادية، مشددا على أن 
المبادرات والحمالت التي تنشط وتقوم على 
مش���اطرة المواطنين حزنهم ومشاركتهم 
أفراحه���م، تبع���ث األم���ل م���ن جديد في 

نفوسهم، وتجدد فيهم روح الحياة. 
وأش���ار إل���ى أن مبادرة إرس���ائل رس���ائل 
للتبليغ عن المتوفى والتبلغ عن مناس���بات 
اجتماعية مختلفة، تفتح آفاقًا جديدة أمام 
الشباب، لعمل مبادرات أخرى، تعزز الروابط 

االجتماعية بين المواطينن بالقطاع. 

عبر الهواتف النقالة ومجموعات االنترنت

رسائل الوفيات.. إكساب لألجر وتعزيز للروابط االجتماعية

غزة / �سماح املبحوح: 
منذ اللحظة الأوىل ل�سماع خرب وفاة �سخ�ص ما والبدء بتغ�سيله 

وتكفينه، يبداأ جمموعة من ال�سباب املتطوعني، بال�ستف�سار 
عن املتوفى وجمع املعلومات ) ا�سمه، وا�سم امل�سجد الذي �سي�سيع 
منه واملقربة التي �سيدفن فيها( لإر�سالها للمواطنني عرب ر�سائل 

الهواتف النقالة ومواقع التوا�سل الجتماعي، للم�ساركة يف 
تاأدية ال�سالة على امليت وت�سييع جثمانه ودفنه، يف حماولة 
منهم ملوا�ساة اأهله والقتداء ب�سنة الر�سول "�سلى اهلل عليه 

و�سلم ".   وما اإن ي�سل ن�ص الر�سالة للمواطنني يف خمتلف 
مناطق قطاع غزة حتى جتد الع�سرات منهم يت�سابقون لل�سالة 

على امليت وامل�ساركة يف ت�سيع جثمانه ودفنه، غري اآبهني ببعد 
امل�سافات وم�سقة الطريق، ول�سان حالهم يردد عبارات املوا�ساة 
واملوؤازرة لأهله، لعتبار املوت اأجل امل�سائب التي تقع كال�سيف 

على روؤو�ص ذويهم. 

االستقالل / وكاالت:
أفادت دراس���ة مبني���ة على أبحاث س���ابقة أن 
م���ن يلعبون ك���رة القدم على س���بيل الترفيه 
لديه���م نسبة الكوليس���ترول وضغط  تق���ل 
الدم ومع���دل ضربات القلب وقت االس���ترخاء 
باإلضافة إلى كتلة الدهون في الجس���م، وذلك 

مقارنة بمن ال يمارسون الرياضة.
وكت���ب فري���ق الدراس���ة بدورية »س���بورتس 
ميديس���ن« البريطانية أن كرة القدم قد تفيد 
الصح���ة بنف���س الق���در الناجم عن ممارس���ة 
رياضات أخرى مث���ل الجري ورقصة الزومبا، كما 

أن لها منافع اجتماعية وتحفيزية وتنافسية.

وق���ال كبير الباحثي���ن بيتر كراس���تراب، وهو 
الرياض���ات والصح���ة بجامعة  أس���تاذ لعلوم 
ساذرن دانمارك في أودنس���ا إن »ممارسة كرة 
القدم وقاية وعالج فعال وش���امل من األمراض 
المرتبطة بنمط الحياة.. بصرف النظر عن العمر 
أو النوع أو مستوى اللياقة أو المهارة في اللعب«.

وإلجراء الدراسة، فحص الباحثون بيانات تخص 
31 دراس���ة نشرت في السابق بشأن تأثير كرة 
القدم على ضغط ال���دم ومعدل ضربات القلب 
وقت االس���ترخاء وكتل���ة الده���ون والتمثيل 

الغذائي والقدرة على القفز.
ووجد الباحث���ون أن لعب الك���رة أفضل بكثير 

لضغط الدم مقارنة بعدم ممارسة الرياضة. كما 
وج���دوا أن مقدار الفائدة أكبر لمن عانوا ارتفاعا 
بس���يطا بضغط الدم أو من هم مرضى بالفعل 

بارتفاع بسيط في ضغط الدم.
وكان معدل ضربات القلب وقت الراحة لدى من 
يلعبون الكرة أبطأ بس���ت نبضات في الدقيقة 

مقارنة بمن ال يمارسون الرياضة.
وتوص���ل الباحث���ون أيض���ا إلى أن الك���رة لها 
منافع كبيرة فيما يتعل���ق بضغط الدم وكتلة 
الده���ون في الجس���م ومعدل ضرب���ات القلب 
والكوليسترول »السيء« مقارنة بالجري وتمرين 

رقصة الزومبا المفيد للقلب.

االستقالل / وكاالت:
توصلت دراسة حديثة إلى أن استخدام منتجات التنظيف باستمرار يضر الرئتين بشكل يشابه الضرر 
الذي يسببه تدخين عشرين سيجارة يوميا. وأجرى الدراسة الطبيب في جامعة بيرغن البروفيسور سيسيل 
سفانيس، وشملت أكثر من ستة آالف شخص على مدى عشرين عاما. ونشرت الدراسة في مجلة "أميركان 
 American( "ثوراسيك سوس���ايتي أميركان جورنال أوف ريس���بايرتوري أند كريتكيال كير ميديسن

.)Thoracic Society's American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
ووجدت أن النساء على وجه الخصوص يعانين من مشاكل صحية كبيرة بعد استخدام هذه المنتجات 
على المدى الطويل. والحظت أن العامالت في التنظيف أو اللواتي يستخدمن منتجات التنظيف بانتظام 
في المنزل، قد عانين من انخفاض في وظائف الرئة بشكل مشابه لتدخين عشرين سيجارة يوميا مدة 
10 إلى 20 عاما. ونصح العلماء بتجنب اس���تخدام هذه المنتجات واالكتفاء باس���تخدام قطعة قماش 

"مايكروفايبر" )Microfiber( وماء للتنظيف.

ضرر المنظفات على الرئة دراسة: كرة القدم مفيدة للقلب وضغط الدم
يعادل 20 سيجارة يوميًا
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بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر  مــرايا

كما إنه ال قيمة للصراخ عند أناٍس طرشى ال يسمعون، فإنه ال 
قيمة للعقل في حضرة أناٍس حمقى ال يفقهون.

ثّمة حرٌب خفّيٌة ُتداُر م����ن وراء الكواليس، وأخرى على األرض 
ت����أكل األخض����ر واليابس...ح����رٌب تحّركها عش����رات العقول 
وآالف الفيالق...حرٌب مجنونٌة يصعب على المتابع اإلمس����اك 
بخيوطه����ا، فيم����ا ُتحكم العق����ول اللئيم����ة إيقاعاتها بدّقة 
وجريمة...حرٌب ُيغّذيها اإلعالم المأجور، والخطاب المس����عور، 
فيتلّقفها الحمقى والمجانين، لتفترس أجسادهم وأرواحهم، 
وُتصادر ما تبّقى من عقولهم وإنس����انّيتهم،وُيصبح الحديث 
فيها م����ن وراء ُصوٍر حقيقّية، وأخرى كثي����رٍة مفبركة ومزّورة، 
وتقارير صنعها الطغاة عل����ى أعينهم، وألقموها أفواه عقوٍل 
تغّذت عل����ى الحق����د والكراهية، وطال عليها األمد فقس����ت 
قلوبها، حتى صار الحديث عنها إما حديَث عقالء في أوس����اط 

مجنون����ة، وإما حديث����ًا خافتًا أمام فضائي����اٍت أدركت ِمْن أين 
ُتؤكُل األكتاف، وعرفت كيف ُتثّبت المش����اهد أمام العيون، 
وُتصادر من الرؤوس عقولها. هل تظّنون أّن التطفيف مقتصٌر 
على البيع والش����راء؟ لكم أن تستمعوا لكثيٍر من السياسيين 

والمأجورين فكرّيًا، ثّم تفّضلوا بالُحكم إن كنتم مؤمنين.
ثّمة مطّففون سياس���ّيون، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، 
وإذا كالوهم أو وزنوهم ُيخسرون، لكّنهم مع َعَورهم وخبثهم 
وسوء نواياهم ما زالوا يتصّدرون المشهد، وخلفهم الماليين 
م���ن المجانين الذين – واقعًا – يقولون لهم: ُخذوا مّنا أموالنا 
وأبناءن���ا وعقولنا، واتركوا لنا ش���هوة اإلجرام ُنش���بعها على 
أيديكم وبتوجيهاتكم، ووالل���ه لو ُخضتم في الدماء البريئة 

واألعراض لُخضنا معكم دون أن نتخّلف أبدا!!!
أرأيتم كم هي حالنا مزريٌة حّد القرف؟

بما أننا أّمة عربّي���ٌة تتأّثر بما يجري داخل عصابة الحكم في  
»إسرائيل« فمن حّقنا أن ) نعاتب ( الرئيس نتنياهو وحرمه 
المصون على سلس���لة المواقف الذي خان���وا فيها األمانة، 
... ولقد كّنا س���نغفر 

ّ
وس���رقوا وتمتعوا بما ليس لهم به حق

لنتنياه���و لو تمّرد عل���ى حرمه الخؤون، الس���ّيما وأن له في 
الطالق مّتسعًا، أو في كيدها بالتعّدد متسعًا أكبر! لكّنه آثر 
الحفاظ على وّدها ولو على حساب مشاعر الشعب وعواطفه.

من حّقن���ا أن نعرف ما الذي دفع هذا الحاكم للس���قوط في 
مس���تنقع خيانة األمان���ة ما دمنا كاّمٍة عربي���ة ندفع أعمارنا 
وخيرات بالدنا للعصابات الصهيونية ووكالئها على امتداد 
البس���يطة...ومن واجبنا أن نتابع حيثي���ات التحقيقات ألننا 
وقود كثير من مراهقاته وغنائمه! فما يجري في المؤسس���ة 
الحاكمة هناك ندفع – نحن العرب - جزءًا من فاتورته، السّيما 
وأن كثيرًا من حكام العرب يعملون كمربّيات ولكن في بيوٍت 
واسعة ُتس���ّمى زورًا أوطانا، ويربون أبناء هذه البالد ليكونوا 

وقودًا للح���روب األهلي���ة، والصراعات التي تخدم الس���ادة 
الكبراء، وُتجلسهم على صدورنا وفوق بالدنا إلى يوم الدين!

لكم أن تتخّيلوا المعادلة التي تبس���ط نفوذها على ملفات 
القضاء والمحاكم: ألف + ثالثة آالف = ملف الفس���اد الذي 
سيجرجر زعيم المافيا السياسّية إلى المحاكم اإلسرائيلّية، 
وف���ي أميركا عصابة من المفس���دين الذي���ن يترّبص بهم 

القضاء تمهيدًا للتحقيق معهم!
عالم يحكمه عصابات من القتلة والمفس���دين والمرتشين 
كفيل بتقديم صورة واضحة عن كوكب األرض، والمستقبل 

المظلم الذي ينتظرنا!
هذا عن حكام أميركا وربيبتها، فماذا عن المقاولين والعبيد 

والمرتزقة؟
إن جرائم  المقاولين والمرتزقة العبيد يصعب على الملّفات 
االّتس���اع لها، في���ا رّب طوفانًا ُيريحنا منه���م، وعندك ُتبلى 

السرائر، وعندك المقامع من حديد .

المطففون فكريًا وسياسيا

يا رب مقامع من حديد

مش���كلة االنتفاض���ة أنهم يريدونه���ا معزولة عن بعده���ا العربي 
واإلس���المي فال تبعث األمة وال تفجر طاقتها باتجاه بيت المقدس.. 
وف���ي نفس الوقت تبقى العراقيل والعقب���ات التي يأملون أن تقود 
ش���عبنا � خاب فألهم � إلى الي���أس واإلحباط وهو ال يرى بجانبه أحدا 
ظهره إلى الحائط وليس أمامه إال االستسالم. أليس هذا ما يدفع وزير 
حرب الع���دو أن يقول: ال فائدة... إن إصراركم على المعاناة قولوا له.. 
إننا أدرى منك بمستقبل هذا الصراع.. وإننا موعودون من الله بالنصر 
وبدخول المسجد األقصى وأنهم هم المحكومون بالهزيمة وبالخروج 
من بيت المقدس ومن كل س���احل المتوسط. مشكلة االنتفاضة أن 
دعم هذا المش���روع التاريخي الذي لو انفق الع���رب كل أموالهم ما 

تملكوا مس���تقباًل له.. هذا الدعم ال يتجاوز فتات الموائد وال يتجاوز 
ثمن بضعة  يخوت من تلك التي تمخر عباب البحر محملة ببنات الروم. 
واألشد ألمًا أن ما يقدم من هذا الفتات يضل الطريق إلى مستحقيه 
الصغار المستضعفين والمحتاجين والمظلومين والمكلومين. إننا 
نصيح بكل العرب والمس���لمين صقورهم وحمائمهم ونقول لهم 
ها ه���ي الفرصة التاريخية أمامكم.. تضعك���م على المحك.. تختبر 

نواياكم وخطاباتكم واذاعاتكم فماذا انتم فاعلون؟!

قال األمين 
الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي


