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4 إصابات برصاص االحتالل شرق رفح 
رفح/ االستقالل: 

أصيب مس���اء أمس األربعاء 4 فتية برصاص 
االحتالل اإلس���رائيلي قرب الس���ياج الفاصل 

شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراس���لنا أن قوات االحتالل أطلقت النار 
بكثافة تج���اه مجموعة من الش���بان بمحيط 
مخيم العودة في رفح، وأصابت  أربعة ش���بان 

بجروح، نقلوا لمشفى أبو يوسف النجار.

وأف���ادت مص���ادر محلية أن ق���وات االحتالل 
أطلقت النار تجاه مجموعة من الشبان اقتربوا 
من الس���لك الشائك ش���رق بلدة خزاعة شرق 
خانيونس جن���وب قطاع غزة، ول���م يبلغ عن 

وقوع إصابات.
وفي وقٍت سابٍق مساء أمس األربعاء ، اختطفت 
قوة إس���رائيلية خاصة شابًا فلسطينيًا عقب 
إصابته على الحدود الشرقية شمال قطاع غزة.

 مقاومة
موحدة
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غزة/ حممود عمر:
يبدو و��سحًا �أن رو�سيا بد�أت فعليًا 
مبمار�سة دور يف �حلر�ك �ل�سيا�سي 
�لد�ئر يف �ل�سرق �لأو�سط و�لهادف 

لإنهاء �ل�سر�ع �لفل�سطيني �لإ�سر�ئيلي 
بت�سفية �لق�سية �لفل�سطينية وفقًا 
لرغبة وم�ساعي �لإد�رة �لأمريكية.

�لت�سريحات �لرو�سية �لتي �سدرت 
موؤخرً�، ت�سري �إىل تعار�ض يف �ملو�قف 

مع �ملو�قف �لأمريكية 
�إز�ء طريقة �إجر�ء 
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هل تعود 
»إسرائيل« 

لسياسة 
االغتياالت 
في قطاع 

غزة؟!

وقـف واشنطـن مساعداتها 
للسلطة.. ابتزاز لقبول اإلمالءات  

غزة/ دعاء �حلطاب:
مل تتوق��ف �لإد�رة �لأمريكي��ة ع��ن 
�سلب حقوق �ل�سعب �لفل�سطيني، فبعد 
�إعالنه��ا �أن �لقد���ض عا�سم��ة لدولة 
�لحتالل �ل�سر�ئيلي �جتهت لت�سيق 
�خلن��اق عل��ى �ل�سلط��ة �لفل�سطينية 
�مل�ساع��د�ت  جتمي��د  خ��الل  م��ن 

�ملالي��ة �ملقدم��ة له��ا، يف �ط��ار زيادة 
�ل�سغ��وط �لمريكية �ملمار�سة عليها 
للع��ودة للتفاو�ض و�لقب��ول »ب�سفقة 
لتمريره��ا،  ت�سع��ي  �لت��ي  �لق��رن« 
وميث��ل تنفيذه��ا ت�سفي��ة �لق�سي��ة 

و�أجم��ع  �لفل�سطيني��ة.  
�أن  ومتابع��ون  مر�قب��ون 

وفد غزة  الحكومي في 
القاهرة.. ماذا يبحث؟

موظفو الطوارئ بـ »أونروا«.. 
مصير تحت المقصلة!

الوضع االقتصادي يفسد 
فرحة الغزيين باألعراس

 »الملف الفلسطيني« في 
ملعب موسكو من جديد!

بعد عمليات 
الق�صف املتكررة 



رأي

تعاظمت لغة االس����تكبار التي تحاول »إس����رائيل« إرس����اءها 
وفرضها على الفلسطينيين بأي شكل كان, فرئيس الحكومة 
الصهيوني����ة بنيامين نتنياهو قال انه ابلغ كبير مستش����اري 
البي����ت األبيض جاريد كوش����نير ومبع����وث الرئيس األمريكي 
الخاص جيس����ون غرينبالت انه ال يمكن إلسرائيل ان تنسحب 
مجددا من أية أراٍض فلس����طينية محتلة, وان على السلطة ان 
ت����درك ذلك جيدا, وانه يرفض تنفيذ ق����رارات األمم المتحدة 
بانس����حاب إس����رائيل من األراضي المحتلة عام 67م, وان على 
الس����لطة ان تفكر ف����ي البحث عن بدائل يمكن إلس����رائيل ان 
تقبل بها كالتعويض أو تب����ادل أراٍض أو توطين ووطن بديل, 
كم����ا ان »إس����رائيل« ترفض مب����دأ تبادل األس����رى بخصوص 
الجنود المفقودين لدى المقاومة الفلس����طينية في قطاع غزة, 
وان مبادلة هؤالء الجنود يجب ان تتم مقابل تحس����ين الوضع 
المعيش����ي في قطاع غزة, والموافقة على إنشاء ميناء ومحطة 
توليد كهرب����اء ورفع تدريج����ي للحصار عن غ����زة, كما تحاول 
إس����رائيل إرساء سياس����ة جديدة بالتصدي للطائرات الورقية 
بصواريخ مدم����رة وأن تل أبيب حصلت عل����ى تأييد مطلق من 
الوالي����ات المتحدة األمريكية لعملياتها م����ن أجل أمنها وأمن 
مواطنيها ف����ي المناطق المتاخمة لقطاع غزة حس����ب رئيس 
الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو, وان رد الفلسطينيين 
على قصف االحتالل سيقابل بتصعيد اكبر وقد يؤدي لعدوان 

جديد على قطاع غزة.
أنها سياسة العض على األصابع وهذا التصعيد الكبير والفجر 
المتعاظم م����ن الحكومة الصهيونية في الخطاب السياس����ي 
المتداول يأتي كمحاولة مس����تميته إلخض����اع المقاومة للغة 
الحكوم����ة اليمينية الصهيونية المتطرفة, وفرض األمر الواقع 
بمنط����ق القوة والقه����ر والتجبر, بع����د ان اس����تطاعت اإلدارة 
األمريكية إسقاط جدار الحماية العربي واإلسالمي والدولي الذي 
كان يحصن القضية الفلس����طينية من االستفراد الصهيوني 
األمريكي, بحيث لم يعد غريبا ان نس����مع عن خطة أميركية – 
بريطانية – إسرائيلية مشتركة لتمرير »صفقة القرن« من وراء 
ظهر شعبنا الفلسطيني, وليس غريبا ان نسمع عن اجتماعات 
س����رية لقادة خليجيي����ن إماراتيين وبحرينيين وس����عوديين 
م����ع الكيان الصهيوني وتس����ويق ما تس����مى بصفقة القرن, 
ومطالبتهم بتمويل مشاريع اقتصادية تقام في سيناء ضمن 
خطة بعيدة المدي تهدف للتأسيس للوطن البديل, ولم يعد 
غريبا ان نسمع عن عناد السلطة ورفضها دفع رواتب الموظفين 
التابعي����ن لها في غ����زة, ورفع العقوب����ات المفروضة من قبلها 
على القطاع, فالس����لطة ال تريد  ان تتحم����ل وزر تمرير صفقة 
الق����رن ولكنها تدفع بكل قوة إلجبار غ����زة على القبول بصفقة 
الق����رن وتحميلها هذا اإلثم الكبير, ولعلها ال تدرك ان هذا من 
المستحيالت وان غزة ال تقبل التفريط في حبة تراب من الوطن 
وأنها أي السلطة تراهن على الوهم, فغزة اختارت طريقها ولن 
تع����ود أبدا إلى الوراء, فهذا طريق األحرار الذين يفهمون جيدا 
معنى االنتصار الممه����ور بالدماء والتضحيات, االنتصار الذي 
تصنعه الخنادق وميادين العودة, االنتصار الذي يجعل الطفل 
الفلسطيني يحمل سكينا ليواجه به جنديا مدججا بشتى أنواع 
الس����الح, االنتصار الذي يجعل المرأة الفلس����طينية تخرج من 
بيتها متجاوزة كل الحدود والسدود لتنفذ عملية عسكرية على 
حاجز صهيوني محصن من كل االتجاهات, نعم سترون أيها 
القتلة األشرار أنكم ستخسرون في سياسة العض على األصابع 

ألن غزة ال تعرف االستسالم وتتجمل دائما بثقافة المقاومة. 
تعاظمت لغة االس����تكبار وتوحدت المواقف لتضييق الخناق 
على الغزيين ودفعهم للسقوط واالستسالم, مؤامرات أمريكية 
صهيوني����ة, وتواطؤ عربي يصل إلى ح����د الخيانة من البعض, 
وخذالن رس����مي فلسطيني يش����ارك في خنق غزة وشد الحبل 
حول رقبتها, ولم نعد نس����مع إال ش����عارات فقط ال تسمن وال 
تغني من جوع, غزة تحارب وحدها, وتأخذ على عاتقها مهمة 
التصدي لصفقة القرن, لن يخيفها تكالب قوى الش����ر عليها, 
ولن تخدعه����ا لغة ال����كالم الناعم والدعوة لالستس����الم, ولن 
يس����تطيع احد ان يوقف مس����يرات العودة والطائرات الورقية 
والبالونات الحارقة والحج����ارة والمقاليع حتى لو اخترعتم ألف 
قبة حديدية للتصدي للطائ����رات الحارقة, وأطلقتم الصواريخ 
على األطفال الذين يصنعون الطائرات الورقية, يكفينا جبنكم 
أيها الصهاينة وإبراز مدى ضعف ووهن جيش����كم وإس����قاط 
وتعرية الجيش الذي ال يقهر أمام العالم, يكفينا استجداؤكم 
للقريب والبعيد ألجل وقف مس����يرات العودة دون ان تتحقق 
أمنياتكم, يكفين����ا تعريتكم أمام كيانك����م الذي يكيل لكم 
االتهامات بالعج����ز وقلة الحيلة وتص����دع جبهتكم الداخلية 
وخوفها من صواريخ المقاومة, فوحدها غزة تجيد الرد على لغة 

القتلة المستكبرين.       

تعاظم لغة االستكبار
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تتض���ح الخط���ة االمريكية من���ذ البداية في تصفي���ة القضية 
عب���ر الموقف األمريكي بنقل الس���فارة االمريكي���ة الى القدس 
المحتلة وتقليص مس���اهمتها في ميزانية "االونروا" ثم وقفها 
الكام���ل للدعم المالي األمريكي للس���لطة الفلس���طينية تحت 
عناوين سياس���ية وامنية وتدعم المعلومات التي نشرتها اكثر 
م���ن صحيفة اس���رائيلية هذا التوجه وهي تش���ير الى ش���كل 
التس���وية القادمة التي تبقي القدس عاصم���ة لدولة االحتالل 
وتحت س���يطرتها بما في ذلك المس���جد االقصى وحائط البراق 
والتخلي عن 4 أو 5 بلدات فلس���طينية بالقدس ونقلها للسلطة 
الفلس���طينية ومنها اب���و ديس التي س���تكون عاصمة للكيان 
الفلسطيني وقد سبق ان اثير الموضوع قبل عدة اشهر في لقاء 
االمير ابن س���لمان ولي العهد الس���عودي مع الرئيس االمريكي 
ترامب في لقائهما بواش���نطن ونقل هذا الموقف الى السلطة 
الفلس���طينية وعدا عن ذلك فان جميع المس���توطنات بما فيها 
البؤر الستيطانية الصغيرة ستبقى تحت السيطرة االسرائيلية 

مع سيطرة امنية كاملة في البر والجو.
تس����وية بهذه المعطيات لن يقبل بها أي فلس����طيني الى 
جانب االجماع بين السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة 
عل����ى رفضها وبما ان موقف االخي����رة هو االقوى خاصة في 
ظل مس����يرات العودة وما فرضته من حقائق في المش����هد 
االس����رائيلي والدولي فان الخطة االمريكية سبقت بجهود 
امريكية بالتعاون مع الكيان وبعض العواصم االوروبية من 
اجل االلتفاف على المسيرات وتهيئة االجواء لتمريرها من 

خالل ما يطرح تحت العنوان االنساني.
من هنا يأتي الكم الكبير من المعلومات عن مشاريع اقتصادية 
سواء بانش���اء محطة شمس���ية لتوليد الكهرباء وانشاء منطقة 
صناعية في سيناء يستفيد منها الفلسطينيون والمصريون  او 
اقامة رصيف في ميناء قبرصي لنقل البضائع مباش���رة الى غزة، 
وواضح ان هذه المش���اريع تهدف نقل المس���ئولية عن غزة الى 
مصر والمجتمع الدولي من خالل استنفار مساعدات دولية لدعم 
هذه المش���اريع في حين تبقى اسرائيل متفرجة ال تقدم شيئا 
سوى موضوع الرصيف والذي ربطته باشتراطات تتعلق بجنودها 
االسرى بغزة أي توظف المشاريع لتحقيق اهداف امنية ومنها 
تهدئة طويلة االمد، وان يخضع التفتيش والمراقبة األمنية في 
الميناء القبرصي على الرصيف البحري المخصص لبضائع تنقل 
إلى غزة، للسيطرة اإلسرائيلية، باإلضافة إلى مراقبة منظمة دولية 

مثل األمم المتحدة وهو ما يحدث في معبر كرم ابو سالم.
ايضا ان تس���وية بهذه المعايي���ر التصفوية لن  الدراكها ان 
تنجح لجأت واشنطن الى بعض العواصم العربية فحط كوشنير 
وغرينبالت في الرياض وعمان والقاهرة في محاولة الس���تجالب 
تأثيره���ا ف���ي اتجاهي���ن االول الضغ���ط على الس���لطة لتقبل 
بالتفاوض مع االحتالل والبحث في خطوط التس���وية االمريكية 
ثم ضخ المال الخليجي في المش���اريع التي يجري الكشف عنها 
لتروي���ض غزة لتصم���ت او تقبل بالتس���وية االمريكية  ويبقى 
الموقف العربي اضعف من ان يتساوق مع مخطط ينتقص من 
الحقوق الفلس���طينية بما في ذلك القدس المحتلة ومسجدها 

االقصى فاوراقه���ا اضعف من ذلك فيم���ا الضغوط االكبر هي 
االمريكية االسرائيلية التي تستخدم ورقة المال الجبار السلطة 
للتعام���ل معها، وكانت مقابلة كوش���نير مع صحيفة »القدس« 
واضحة في هذا االتجاه من خالل التلويح بتجاوز عباس ومخاطبة 
الجمهور الفلس���طيني من خالل المشاريع التي يخطط لها دون 
ان يك���ون للس���لطة أي دور فيه���ا، او طرح مش���اريع اقتصادية 
تتعلق بغزة مع تجاوز الس���لطة القائمة في غزة ، ويبدو كوشنير 
مخطئا وهو يفترض أن األجيال الفلسطينية الجديدة ستغلب 
مصالحها المادية الخاصة على الدوغما أو اآليديولوجية المعادية 
للصهيونية وتقبل بخطة الس���الم مع االحت���الل التي تمنحها 
السيطرة على األماكن اإلسالمية في القدس وسيادة محدودة في 

الضفة المحتلة وتطورا اقتصاديا في القطاعين العام والخاص.
واضح تمامًا ان هناك محاول���ة امريكية لتوظيف حالة الضعف 
والتس���اوق العربي معها في ظل تصدير اي���ران بعبعا للخليج 
بجان���ب الضعف الحاصل في المش���هد الفلس���طيني نتيجة 
االنقسام وارتباط الس���لطة باالحتالل امنيا واقتصاديا من اجل 
تمرير ما تريده تل ابيب وواشنطن من امالءات لتصفية الفضية 
الفلس���طينية، اال ان هذا الحل���م يبقى حلما وال يجد له مكانا في 
فلسطين ورغم حالة االنقسام فان هناك إجماعا فلسطينيا على 
التصدي لهذه الصفقة وتبقى غزة بمسيرات العودة حائط الصد 
االول للمخطط االمريكي االس���رائيلي والذي يذهب ادراج الرياح 
ويس���تقر على رفوف الكتب كما كل المخططات السابقة التي 

فشلت في تصفية القضية الفلسطينية. 

توظف الضعف العربي واالنقسام 

واشنطن تعمل على تمرير اإلمالءات
 التصفويــة اإلسرائيليــة للقضيــة

التحليل ال�سيا�سي / عامر خليل :
تغ��رق ال�سحاف��ة اال�سرائيلي��ة و�سائ��ل االع��ام بك��م كبري م��ن االخبار 
واملعلوم��ات املتعلق��ة بامل�سهد الفل�سطين��ي والعربي وال��دويل، ومع و�سول 
مترك��زت  املنطق��ة  اىل  وغرينب��ات  كو�سن��ري  ترام��ب  ادارة  مبعوث��ي 
الت�سريب��ات فيما يتعلق مب��ا ي�سمى �سفقة القرن اال ان��ه ينبغي و�سع كل 
م��ا يت�سرب يف نطاقه احلقيقي وال�سحي��ح والذي يف معظمه يعد حماولة 

جل�ض النب�ض ال�ستدراج مواقف من االأطراف املختلفة خا�سة الفل�سطيني 
فيما يتعلق بحراكهم  ال�سيا�سي وكان الفتا املقابلة التي اجرتها �سحيفة 
"القد���ض" مع كو�سنري والتي ادىل فيها بت�سريحات حول هذا احلراك 
ووج��ه م��ن خال��ه ر�سائ��ل وا�سح��ة يف اك��ر م��ن اجت��اه ا ال ان اجله��د 
االمريك��ي لتمرير خمططه لت�سفية الق�سي��ة الفل�سطيني يقابل بعقبة 

كاأداء وهي االجماع الفل�سطيني على رف�ض مامح ال�سفقة االمريكية.

رام الله/ االستقالل:
أف���اد تقرير ص���ادر عن هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
أمس األربعاء أن المعتقلين اإلداريين في س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي يواصلون خطواته���م االحتجاجية بمقاطعة 
محاكم االعتق���ال اإلداري بكل مس���توياتها منذ منتصف 

شباط الماضي.
وحس���ب التقرير يش���ارك في الخطوات االحتجاجية جميع 
المعتقلين اإلداريين من مختلف الفصائل وكافة السجون، 
حيث وصل عدد المعتقلين اإلداريين، إلى نحو 430 معتقال، 
140 منهم يقبعون في معتقل "عوف���ر"، وغالبيتهم أعيد 

اعتقاله���م إدارًيا لع���دة مرات، ومنهم م���ن وصلت مجموع 
سنوات اعتقاله اإلداري إلى أكثر من 10 سنوات.

وأوضح األس���ير بس���ام أبو عكر من لجنة مقاطعة المحاكم 
لألسرى اإلداريين في سجون االحتالل، لمحامي الهيئة لؤي 
عك���ة عقب زيارته له في المعتق���ل، أنه ليس هناك جديد 
فيما يتعلق بعقد جلس���ة، بين لجنة تمثي���ل المعتقلين 
اإلداريين وممثلين عن جهاز المخابرات والجيش ومصلحة 
س���جون االحتالل، للتباحث بشأن سياسة االعتقال اإلداري، 

ومن المتوقع تحديد موعد جديد خالل شهر تموز المقبل.
وذكرت الهيئة أن األس���ير أبو عكر زّود محامي الهيئة عكة، 

بمجموع���ة من اإلحصائي���ات التي تتناول مل���ف االعتقال 
اإلداري في معتقل "عوفر".

ويبلغ العدد الحالي للمعتقلين اإلداريين  140 أسيًرا إدارًيا 
و25% من األس���رى الكبار بالسن )أكثر من 50 عاما(، و%15 
من األس���رى الوافدين الجدد، و85% من األس���رى القدامى، 
و67% منه���م تم تجدي���د أمر االعتق���ال اإلداري بحقهم، 
و100% ممن واجهوا تمدي���دًا أواًل لفترة االعتقال اإلداري، 
و25% واجهوا تمديًدا ثانًيا لفترة االعتقال اإلداري، و%22 
واجهوا تمديدا ثالثًا لفترة االعتقال اإلداري، و22% واجهوا 

تمديدا رابًعا أو أكثر لفترة االعتقال اإلداري.

هيئة األسرى: 140 أسيرًا قيد
 االعتقــال اإلداري فــي »عوفــر«
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االحت���ال  طائ���رات  واس���تهدفت 
اإلس���رائيلي مس���اء الثاثاء، أربع نقاط 
بقطاع غزة، اثنت���ان قرب مجموعات من 
الشبان شرق حي الشجاعية بمدينة غزة 
وبلدة بيت حانون شمال القطاع، دون أن 

يسفر ذلك عن إصابات.
كما اس���تهدفت طائرة إسرائيلية دون 
طيار دراجة نارية وسيارة متوقفة قربها، 
ونقط���ة للضبط الميداني ش���رقي حي 
المدين���ة، كما قصفت  التفاح ش���رقي 
قوات االحتال اإلسرائيلي فجر األربعاء 
نقطتي رصد للمقاومة شرقي بلدة بيت 
الهيا شمال قطاع غزة، في وقت قصفت 
في���ه المقاوم���ة بع���دة صواريخ محلية 

الصنع مستوطنات غاف قطاع غزة.
وف���ي رده���ا على ما ق���ام ب���ه االحتال 
اإلسرائيلي حملت الفصائل الفلسطينية 
تداعيات  ع���ن  المس���ؤولية  االحت���ال 
الس���لميين  المتظاهرين  اس���تهداف 
والمقاومين، مؤكدة أن ذلك استدعى ردا 

سريعا من المقاومة. 

ويطلق ش���بان طائرات ورقية وبالونات 
محّمل���ة بم���واد حارقة تج���اه أحراش 
وحقول زراعية بالمستوطنات والمواقع 
العسكرية اإلسرائيلية بمحيط "غاف 
غزة"؛  تس���بب بعش���رات الحرائق، رًدا 
 المتظاهرين 

ّ
على جرائم االحتال بحق

الش���رقية  الحدود  عل���ى  الس���لميين 
للقطاع.

كما عم���ل االحت���ال االس���رائيلي في 
اآلونة االخيرة على اس���تهداف مطلقي 
الطائرات الورقية والبالونات الحرارية في 

محاولة منه إلرهابهم.

حماولة للرتهيب
الكات���ب والمحلل السياس���ي مصطفي 
الص���واف أك���د أن ما يتبع���ه االحتال 
اإلس���رائيلي من اس���تهداف لمركبات 
تابعة للتنظيمات واألحزاب الفلسطينية 
بالقطاع، يأتي في سياق محاولة الترهيب 
والتخويف التي يريد صنعها االحتال 

بصفوف المواطنين الفلسطينيين.

أن  ل�"االس���تقال"  الص���واف  وأوض���ح 
االحت���ال اإلس���رائيلي يري���د إيص���ال 
رس���ائل لقوى المقاوم���ة منها حماس 
أن االس���تهداف يمهد لع���ودة مرحلة 
االغتياالت، التي قد ينتهجها في األيام 
القادمة، دون قلقه من النتائج المحتملة 

وتداعياتها. 
وش���دد عل���ى أن االحتال اإلس���رائيلي 
حين يقدم على اغتيال أي مواطن بحجة 
اطاق���ه الطائرات الورقي���ة، فهو ليس 
بحاجة لمبرر لكي يقدم  على ذلك فلديه 
كافة المسوغات والحجج التي يسوقها 
لنفسه وللعالم حول تداعيات ما يرتكبه 
ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه 
حتى اللحظة تعتبر الطائ���رات الورقية 
وس���يلة فردي���ة غير منظم���ة، يطلقها 

أشخاص وخاصة االطفال. 
ونبه الصواف إلى ضرورة اتخاذ فصائل 
المقاوم���ة كاف���ة االحتياط���ات الازمة ، 
كي ال تكون لقمة سائغة لدى االحتال 
اإلس���رائيلي حي���ن يقدم عل���ى تنفيذ 

وأفراد  للمواطنين  االستهداف  سياسة 
المقاومة. 

يش���ار إل���ى أن وزي���ر األم���ن الداخل���ي 
اإلس���رائيلي " جلع���اد أردان " دع���ا في 
وقت سابق الستهداف واغتيال مطلقي 
الطائرات الورقية الحارقة في قطاع غزة، 
والتي تس���ببت باندالع عشرات الحرائق 
اإلسرائيلية  والمواقع  المستوطنات  في 

المحاذية للقطاع.

احتمال وارد 
من جانبه، اس���تبعد الكات���ب والمحلل 
السياس���ي تيسير محيس���ن أن يعود 
االحت���ال اإلس���رائيلي ال���ى سياس���ة 
االغتي���االت ض���د اف���راد المقاومة في 
التنظيمات الفلسطينية بقطاع غزة في 
الوقت الراهن ، لعدم استعداده لخوض 
مواجهة وحرب عس���كرية مس���لحة مع 

الفصائل الفلسطينية. 
في الوقت ذاته لم يس���تبعد  محيسن 
أن  تنفذ "إس���رائيل" عملي���ات اغتيال 

في قطاع غزة ف���ي حال دخلت المقاومة 
الفلس���طينية بش���كل أوس���ع ونفذت 
عمليات اط���اق صواريخ عل���ى أهداف 
اس���رائيلية  بش���كل دقيق وفي  عمق 
االحتال واحدث ذلك خسائر بشرية في 

صفوف المستوطنين وجنود االحتال.
وأشار محيسن ل�"االستقال" الى أنه في 
حال أقدم رج���ال المقاومة على تكثيف 
ضرباتهم ضد أهداف إسرائيلية بشرية، 
لن تتوان األحزاب المتطرفة االسرائيلية 
وقي���ادة الجيش اإلس���رائيلي عن الدفع 
باتجاه اس���تعادة سياسة االغتيال ضد 

أفراد المقاومة. 
أوض���ح أن باب االحتم���االت مفتوح اآلن 
أكثر من قبل، ألن األزمات وحالة الضغط 
التي يعيشها االحتال االسرائيلي جراء 
مسيرات العودة وما نتج عنها قد يجر الى 
التصعيد العسكري أو االغتياالت، الفتا  
الى أن سياسة االغتياالت حاضرة بشكل 
دائم على طاولة االحتال اإلسرائيلي ولم 

يتوقف عنها يوما ما .  

بعد عمليات القصف المتكررة 

هل تعود »إسرائيل« لسياسة االغتياالت في قطاع غزة؟!
غزة / �سماح املبحوح:

ت�سعيد االحتالل امل�ستمر �سد قطاع غزة 
وا�ستهدافه املبا�سر للمواقع اأو الدراجات 

النارية واملركبات التي تتبع للمقاومة 
الفل�سطينية ، بحجة ا�ستخدامها باإطالق 

الطائرات الورقية والبالونات احلارقة 
باجتاه االأرا�سي واملواقع الع�سكرية 

املحاذية لقطاع غزة، هل ميهد االحتالل 
االإ�سرائيلي به لعودة �سيا�سة االغتياالت 

�سد قادة املقاومة يف قطاع غزة؟! وق�سفت 
طائرة اإ�سرائيلية م�سرية الليلة قبل 

املا�سية، مركبة مدنية مقابل املحكمة 
ال�سرعية يف خميم الن�سريات و�سط قطاع 
غزة. واأعلن جي�ش االحتالل االإ�سرائيلي 

عن وقوفه خلف ا�ستهداف ال�سيارة التي 
زعم اأنها تعود لنا�سط يف حركة حما�ش 
وله دور يف اإطالق الطائرات والبالونات 

احلارقة �سوب غالف غزة.

رفح/ االستقال:
أك����د القي����ادي ف����ي حرك����ة الجهاد 
اإلس����امي س����مير زق����وت أن ف����وج 
"القدس والعودة" الذي يتم تكريمه 
لتفوقه الدراسي خال هذه األيام لن 
يضل الطريق أبدا، وسيس����ير باتجاه 

العودة لفلسطين.
جاء ذلك خال احتفال نظمته الرابطة 
اإلس����امية بمحافظة رف����ح  الثاثاء، 
لتكريم الطلبة والطالبات المتفوقين 

في المرحلة اإلعدادية والثانوية.
وقال " نعبر عن فخرنا واعتزازنا حين 
نتح����دث أمام أجيال مضت على درب 
الش����هيد المعلم فتحي الش����قاقي، 

وفي رفح الشقاقي" .
وأضاف "فوج "القدس والعودة" ارتبط 
بعودتها،  ويبش����ر  بفلسطين  اسمه 

فهذا الجيل ال����ذي نكرمه هو الجيل 
الثالث بعد النكبة، و ال يمكن أن ينسى 

فلسطين كما راهنوا على ذلك".
وتابع قائا :"نحن نكرم مشاعل األمة 
وزهراتها، يج����ب علينا أن نكون على 

يقين دائم بأن فلسطين تحتاج إلى 
الطموحات  أصح����اب  والعلماء  العلم 
العظيمة  التي سترس����م المستقبل 

لوطن عانى كثيرا" .
وأش����ار زقوت إل����ى أنه من����ذ احتال 

فلس����طين عام 1948 ومازال شعبنا 
يق����اوم ويناض����ل، وكان دوم����ا ف����ي 
مقدمته شهداء من المتفوقين أمثال 
رزان النج����ار ووص����ال الش����يخ خليل 

والعديد من الطلبة المتفوقين.
وتمنى القيادي زقوت من الطاب أن 
يكونوا األمل لبناء األمة و فلس����طين، 
ألن عل����ى ه����ذه األرض مايس����تحق 

الحياة.
وتوجه بالشكر لوزارة التربية والتعليم 
و للمدرسين ولكل من يقدم الجهود 

إلنجاح المسيرة التعليمية .
ه����ذا وتخلل المهرج����ان العديد من 
الفقرات الش����يقة والكلمات المعبرة 
باإلضافة إلى توزيع  شهادات التفوق 
على  التكريمية  والهداي����ا  والتقدير 

الطلبة المتفوقين.

خالل حفل لتكريم المتفوقين  في المرحلتين اإلعدادية والثانوية

القيادي زقوت: فوج » القدس والعودة«
 لن يضل الطريق وسيسير باتجاه فلسطين

غزة/ االستقال : 
أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، األربعاء، مسؤوليتها عن استهداف 
عدد من المواقع العسكرية اإلسرائيلية في "غاف غزة" بعدد من الرشقات 
الصاروخية فجر  أمس االربعاء، رًدا على استهداف االحتال سيارة مدنية 

وسط قطاع غزة.
وأكدت الغرفة المش���تركة لفصائل المقاومة في بيان وصل " االستقال" 
أن "القصف بالقصف.. ولن نس���مح للعدو بفرض معادالته على ش���عبنا، 
وس���نبقى األوفياء لجراحات شعبنا ودماء الشهداء". وأضافت "لتمِض  كل 
مناش���ط شعبنا الس���لمية بخطا واثقة، فخلفها مقاومٌة موحدٌة متكاتفة، 

جاهزٌة للرد الفوري على أي عدواٍن أو تغوٍل على أبناء شعبنا".
وكانت طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت مركبة مدنية في مخيم النصيرات 
وس���ط القطاع دون وقوع إصابات. فيما أطلقت فصائل المقاومة بعد ذلك 
بوقت قصير رشقات صاروخية صوب مجموعة مواقع عسكرية بغاف غزة.

 وتؤكد معادلة »القصف بالقصف«

المقاومة بغزة تعلن 
عن قصفها مواقع 
عسكرية لالحتالل
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وأض����اف بوغدانوف: "لي����س بإمكانه����م )األمريكيين( 
تسوية هذا النزاع بمفردهم، ولو كانوا قادرين على ذلك، 
لتحقق األمر منذ زمن"، مؤكدًا على اس����تعداد موس����كو 
للعمل مع جميع الش����ركاء للتوصل إل����ى الحل في اطار 
الرباعية الدولية المكونة من روس����يا والواليات المتحدة 

واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي.
وكان الناطق باس����م رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة، مدح 
الموقف الروس����ي وقال: "إن هذا م����ا يطالب به الرئيس 
عباس، لوضع آلي����ة دولية للحل، وليس تف����ردًا أميركيًا 
لتكريس االحتالل اإلسرائيلي"، وأكد في الوقت ذاته أن 
ما يسمى بصفقة القرن قامت أساسًا على فكرة )صفقة 
غزة(، الهادفة لتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية 

إنسانية.
وف����ي وقت الحق، أعلن بوغدانوف خ����الل لقائه وفدًا من 
حرك����ة حماس زار موس����كو االثنين الماض����ي، عن وجود 
تفكير روس����ي لدع����وة مختلف األطراف الفلس����طينية 
إلى طاولة الحوار في موس����كو إلنجاز المصالحة والوحدة 
الوطنية؛ تمهيًدا للوصول إلى وحدة التمثيل الفلسطيني 

لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وقالت حركة حماس إن وفدًا من قيادتها برئاسة عضو 
المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، اختتم زيارة إلى 
العاصمة الروس���ية موس���كو االثنين الماضي، التقى 
خاللها الممثل الخاص للرئيس الروس���ي إلى الشرق 
األوسط وبلدان أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي 
الس���يد ميخائيل بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية 

الروسية بموسكو.
وأضافت حماس في بيان لها، أن وفد حماس استعرض 
العالقات الثنائية بين الحركة وروسيا االتحادية، وتبادل 
اآلراء حول مختلف قضايا المنطقة، والوضع الفلسطيني 

بشكل عام وما يتعرض له من إجراءات ظالمة.
وأطلع وفد حماس المسؤول الروسي على جرائم االحتالل 
اإلس����رائيلي والت����ي كان آخرها اس����تهداف المدنيين 
المتظاهرين في مس����يرات العودة وم����ا يحمله ذلك من 
تصعيد واحتماالت الوصول إلى مواجهة ش����املة، وطلب 
الوفد من روس����يا االتحادية لع����ب دور أكبر في التصدي 
له����ذا الع����دوان، وأن تك����ون فاعلة في خدمة الش����عب 

الفلسطيني فيما هو متاح لها من مساحات.

دور رو�سي
ويق����ول المحلل السياس����ي أحمد عوض، إن المس����اعي 
الروس����ية الجدي����دة تصب في إط����ار الصراع الروس����ي 
األمريكي حول قضايا الش����رق األوسط، وتنبع عن رفض 

روسي الحتكار أمريكا إيجاد حلول لقضايا العالم.
وأوضح عوض لصحيفة "االستقالل"،  أن روسيا يبدو أنها 
ال تقبل بما يشاع حول صفقة ترامب القائمة على تصفية 
القضية الفلسطينية وخلق كيان فلسطيني منعزل في 
قطاع غزة، وهذا ما أكدت����ه تصريحات بوغدانوف عندما 
قال إن روس����يا تريد الوصول إلى مصالحة حقيقية ألجل 
تحقيق وحدة التمثيل الفلسطيني لمواجهة التحديات 

التي تواجه القضية الفلسطينية.

وبّين عوض أن روس����يا ال تريد س����حب البساط من تحت 
قدم����ي أمريكا، إنما للعودة إلى موق����ف الرباعية الدولية 
التي تعتبر أمريكا وروس����يا جزءًا منه، وهي الرباعية التي 
انقل����ب عليها الرئيس األمريكي دونال����د ترامب بإعالنه 
القدس عاصمة لدولة )إسرائيل( رغم أن موقف الرباعية 

ينص على حل قضية القدس وفقًا لتسوية سياسية.
ولفت النظر إلى أن المصالحة الفلس����طينية هي مدخل 
الفلس����طينيين للتص����دي لصفقة الق����رن، وبدونها لن 
يكون بمقدور الفلس����طينيين إيقافها، كون االنقس����ام 
الفلسطيني يعزز انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية 

وهو ما يرغب ترامب باستمراره.
ونوه عوض إلى أن أمريكا تتفرد برؤيتها بشكل بدا مزعجا 
للدول الكبرى مثل روسيا وفرنسا التي أكدت في أكثر من 
مناس����بة التزامها بحل الصراع على أساس حل الدولتين 
على حدود الرابع عشر من حزيران 1967 مع بقاء )القدس 
الشرقية( عاصمة لدولة فلسطين، وهو الحل الذي تسعى 

أمريكا إلنهائه.

م�س�ؤولية ال�سلطة
واتفق المحلل السياسي وليد المدلل، في أن عدم تحقق 
المصالحة الفلس����طينية وعدم تحقي����ق وحدة التمثيل 
الفلس����طيني "يمكن اعتب����اره أحد أب����رز العراقيل أمام 
التصدي لصفقة القرن"، داعيًا طرفي االنقسام للتعاطي 

مع أي دعوات سواء روسية أو غيرها إلنهاء االنقسام. 
ورأى المدلل خالل حديثه ل�"االس����تقالل" أن مس����ؤولية 

اس����تمرار االنقس����ام تقع على كاه����ل الرئيس محمود 
عباس الذي يس����تمر بفرض عقوباته على غزة المتمثلة 
بقطع رواتب الموظفين واستمرار أزمة الكهرباء والقيود 
الموضوع����ة عل����ى ملف التحوي����الت الطبي����ة، وتملص 
حكومت����ه ع����ن مس����ؤولياتها بغزة ف����ي إرس����ال الدواء 
وغي����ره، فضاًل عن تملص حكوم����ة الحمد الله عن اإليفاء 
بالتزاماته����ا وتعهداتها المالي����ة إزاء موظفي غزة وفقًا 
التفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في أزمنة عديدة.

وأض����اف: "إن غ����زة تبح����ث عن حل����ول لتحس����ين حياة 
المواطنين فيها إذ ال يعقل رفض أي مقترحات لتحسين 
الظروف المعيشية بينما عباس مستمر برفع يده وتخليه 
عن مس����ؤولياته تجاه الغزيين، ولكن ال يمكن أن تسمح 
حركة حماس ألن يكون مثل هكذا حلول تهدف لتمرير 

صفقة القرن أو لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".
وبّي����ن أن االنحي����از األمريكي ل�"إس����رائيل" والذي تجلى 
بانسحاب اإلدارة االمريكية من المؤسسات الدولية مثل 
مجلس حقوق اإلنس����ان التابع لألم����م المتحدة ومنظمة 
اليونس����كو العالمية، من ش����أنه أن يبرز دواًل أخرى مثل 
روس����يا للعب دورًا فيم����ا يتعلق بالصراع الفلس����طيني 

اإلسرائيلي.
ي����رى المدلل، أن الدور الروس����ي هن����ا ال يكفي للتصدي 
لمحاوالت أمريكا نسف القضية الفلسطينية، وشدد على 
ضرورة تش����كيل رأي عام دولي يناقض سياسات أمريكا 
ويضع حدًا لمقترحاتها المش����ؤومة المس����ماة بصفقة 

القرن.

كرت أحمر في وجه واشنطن

»الملف الفلسطيني« في ملعب موسكو من جديد!

غزة/ حمم�د عمر:
يبدو وا�سحًا اأن رو�سيا بداأت فعليًا مبمار�سة 

دور يف احلراك ال�سيا�سي الدائر يف ال�سرق 
الأو�سط والهادف لإنهاء ال�سراع الفل�سطيني 

الإ�سرائيلي بت�سفية الق�سية الفل�سطينية 
وفقًا لرغبة وم�ساعي الإدارة الأمريكية.

الت�سريحات الرو�سية التي �سدرت م�ؤخرًا، 
ت�سري اإىل تعار�ض يف امل�اقف مع امل�اقف 

الأمريكية اإزاء طريقة اإجراء ت�س�ية بني 
ال�سلطة الفل�سطينية ودولة الحتالل؛اإذ 

قال نائب وزير اخلارجية الرو�سي ميخائيل 
ب�غدان�ف اأمام ال�سحفيني الثنني املا�سي، 

اإن ال�ليات املتحدة عاجزة عن ت�س�ية 
ال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي مبفردها، 

ودعا اإىل البحث عن حل جماعي لهذه 
الق�سية، وه� ما يتعار�ض مع الروؤية 

الأمريكية الحتكارية حلل ال�سراع.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/  هالة ماجد عمر حجازي  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403033616( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ضيف الله فرحان عيد أبو جليدان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)920178365( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد كمال احمد الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401815188( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ بيسان أشرف عمر بكر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404071730( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد عبد الرحمن احمد حماد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)912979481( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حسام محمد عطية صالحة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803831783( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ خضر محمود ابراهيم ابو علبة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905811634( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد منذر حمدي البطة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410116867( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
أعلن وزير األش���غال العام���ة واإلس���كان الدكتور مفيد 
الحساينة عن صرف تعويضات مالية لعدد ) 273( منشأة 
صناعية تعرضت لألضرار خالل الحرب اإلس���رائيلية على 
غزة؛ وه���ذه التعويضات بتمويل م���ن المنحة الكويتية 

إلعادة إعمار غزة.
ودعا الوزير الحساينة أصحاب المنشآت الصناعية للتوجه 

للبنوك الستالم التعويضات المالية .
وشكر الوزير الحس���اينة دولة الكويت الشقيقة وأميرها 
صباح األحمد الجابر الصباح على دعمهم ومس���اندتهم 
ألبناء شعبنا الفلسطيني مثمنا جهود الصندوق الكويتي 

للتنمية في المنحة الكويتية.

»األشغال« تعلن صرف 
تعويضات لـ 273 

منشأة صناعية بغزة
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واس����تبعد المحللون أن تنج����ح الواليات 
الس����لطة  بإخضاع  االمريكية  المتح����دة 
إمالءاتها  الفلسطينية لمطالبها و قبول 
السياسية، ألنها ال تس����عي إلى انهيار 
منظوم����ة الس����لطة التي ُتفي����د الوجود 

اإلسرائيلي بالدرجة األولي. 
وكان اإلعالم العبري ذكر االثنين الماضي، 
أن الواليات المتح����دة االمريكية جمدت 
أم����وال المس����اعدات المقدمة للس����لطة 
بموجب قان����ون )تايلور ف����ورس(، والذي 
يطل����ب من الس����لطة التوق����ف عن دفع 
رواتب أسر الش����هداء والجرحى واالسرى 

الفلسطينيين.
وكش����فت مص����ادر أن اإلدارة األمريكية 
الفلسطينية،  الوطنية  الس����لطة  ستبلغ 
بشكل رسمي، بقرارها تجميد المساعدات 

األمريكية للسلطة اليوم الخميس.
وش����ددت المص����ادر التي لم تكش����ف 
األمريكي����ة  اإلدارة  إن  هويته����ا،  ع����ن 
تعتزم توجيه كتاب رس����مي للس����لطة 
الفلس����طينية، تعلمه����ا في����ه بتجميد 
تحويل المس����اعدات المالي����ة األمريكية 
للسلطة، بالرغم من انها لم تقدم للسلطة 

الفلسطينية مساعدة مباشرة للميزانية.

و�ضيلة �ضغط 
وي����ري حس����ن عب����دو المحل����ل والكاتب 

السياس����ي، أن تجميد أو وقف واشنطن 
المس����اعدات المالية المقدمة للس����لطة 
الفلسطينية وسيلة ضغط عليها  لوقف 
والع����ودة  االمريكي����ة  اإلدارة  مقاطع����ة 
للتفاوض والقبول بصفق����ة القرن، كون 
الرفض الفلسطيني لها ُيعطل الموافقة 

العربية. 
وق����ال عب����دو ل�"االس����تقالل":" إن رفض 
الس����لطة والقيادة الفلسطينية لصفقة 
القرن أغضب الواليات المتحدة االمريكية، 
ل����ذا قامت بتجميد المس����اعدات المالية 
الُمقدمة للس����لطة في س����بيل الضغط 
عليه����ا واجبارها على الع����ودة للتفاوض 
والقبول بصفقة الق����رن، إضافة الى ذلك 
حملت الس����لطة مسؤولية فش����ل زيارة 
كوش����نر الى المنطقة لتس����ويق صفقة 

القرن". 
وأكد أن السلطة الفلسطينية لم تستجب 
لإلمالءات االمريكية الرامية لتنفيذ صفقة 
القرن المشئومة بالرغم من الضغوط التي 
تمارس ضدها، متمنيًا أن تستمر السلطة 
بموقفه����ا الراف����ض ألن  قبولها  يعني 
تصفي����ة للقضية الفلس����طينية وإلغاء 

للوجود الفلسطيني. 
واعتقد عبدو أن واش����نطن ستهمس في 
آذان ال����دول المانحة بس����د النقص الذي 
أحدثته وإن كان جزئيًا ألنها ال ترغب في 

الفلسطينية،  الس����لطة  منظومة  انهيار 
لكون الس����لطة تؤدي مصلحة إسرائيلية 
حتى اليوم، وتع����د الجهة الوحيدة التي 
اعترفت بالوجود اإلسرائيلي على األراضي 

المحتلة. 

ابتزاز القرار ال�ضيا�ضي
ومن جانبه، رأي ماهر الطباع المختص في 
الشأن االقتصادي  أن حجب المساعدات 
الخارجية المقدمة للس����لطة سيكون له 
آثار سلبية، وأن الهدف منه حمل السلطة 
عل����ى القبول باإلم����الءات األمريكية التي 

تتساوق مع األهداف اإلسرائيلية.
وأضاف الطباع ل�"االستقالل":" إن الواليات 
المتحدة االمريكية تقوم بإرسال األموال 
للسلطة الفلسطينية منذ نشأتها بهدف 
ابت����زاز القرار السياس����ي الفلس����طيني، 
بمعارض����ة  الس����لطة  قام����ت  وعندم����ا 
القرن  وصفق����ة  االمريكية  سياس����اتها 
في اآلونة األخيرة، أوقف����ت تلك األموال 

للضغط عليها".
المالية  وأوضح، أن تجميد المس����اعدات 
االمريكية المقدمة للس����لطة سينعكس 
الفلس����طيني،  س����لبًا عل����ى االقتص����اد 
وسُيشدد خناق االزمة المالية على السلطة 
في ظل قلة دعم المانحين وتراجع األموال 
المرصودة كمنح لها خالل الفترة األخيرة، 

الفتًا إلى أن االقتصاد الفلس����طيني وقع 
ضحية المس����اعدات ألنه لم يدرك أنها 

مسيسة إال بعد فوات األوان.
وبي����ن أن معظم األموال الت����ي تقدمها 
الوالي����ات المتحدة للس����لطة وتصل إلى 
350مليون دوالر س����نويًا، مقس����مة على 
هيئة مشاريع يقام الجزء األكبر منها في 
الضفة الغربية، بينما يقام نس����بة قليلة 
جدًا منها في غزة عن طريق مؤسس����ات 

  ."UNA"�ال
ونوه إلى أن البدائل أمام السلطة لتخطي 
العقب����ة األمريكي����ة محدودًة ج����دًا، إذ ال 
يمكنه����ا س����وى اللجوء لالس����تدانة من 
المصارف المحلية لس����د العجز، وهو أمر 
صعب سيزيد من حجم الدين عليها بعد 
ان وصلت ديونها للمص����ارف ألكثر من 

مليار دوالر. 
وش����دد على ضرورة وجود حاضنة عربية 
لتغطي����ة عجز المن����ح األمريكي����ة لدي 

السلطة دون ابتزاز أو مصالح سياسية. 

املمول الأكرب 
ويذك����ر أن الواليات المتح����دة تعد أكبر 
المانحين للسلطة، بتمويل يصل إلى 350 
مليون دوالر س����نويًا من أصل 1.2 مليار 
دوالر ه����ي قيمة المس����اعدات الخارجية 

الممنوحة للسلطة سنويًا.

األمريكية  القنصلي����ة  موق����ع  وحس����ب 
في الق����دس المحتلة، تتخذ المس����اعدة 
األمريكية المقدمة للفلسطينيين ثالثة 
 ،"USAID" الش����كل األول هي أش����كال؛ 
الوكالة التي توف����ر عبرها وزارة الخارجية 
األمريكي����ة المس����اعدات لدف����ع الديون 
الطبي����ة في مستش����فيات اس����رائيلية 
أو اجنبي����ة، الص����رف الصح����ي، التطوير 
االقتصادي في القط����اع العام والخاص، 
تطوير البنية التحتية، التعليم، الصحة، 
والمساعدات اإلنسانية األساسية لقطاع 

غزة.
االقتصادي  الدع����م  الثان����ي:  والش����كل 
للقانون والنظام في السلطة الفلسطينية 
المتمثل ف����ي التدريب وتوفير المعدات 
لق����وات األم����ن وتدريب رج����ال اإلطفاء، 
واص����الح المحاك����م وتدري����ب القض����اء 

والمحامين.
الش����كل الثالث: الدعم األمريكي لوكالة 
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين" األونروا".
ويأت����ي ق����رار قط����ع المس����اعدات ع����ن 
الس����لطة ف����ي الوقت ال����ذي تعاني فيه 
االخيرة  من تراجع في قيمة المساعدات 
الخارجي����ة الممنوحة لها في الس����نوات 
األخي����رة، فهل تصمد الس����لطة أمام كل 

التهديدات والتحديات؟

وقف واشنطن مساعداتها للسلطة.. ابتزاز لقبول اإلمالءات  

غزة/ دعاء احلطاب:
مل تتوقف الإدارة الأمريكية عن �ضلب حقوق ال�ضعب 

الفل�ضطيني، فبعد اإعالنها اأن القد�س عا�ضمة لدولة 
الحتالل ال�ضرائيلي اجتهت لت�ضيق اخلناق على 
ال�ضلطة الفل�ضطينية من خالل جتميد امل�ضاعدات 

املالية املقدمة لها، يف اطار زيادة ال�ضغوط المريكية 
املمار�ضة عليها للعودة للتفاو�س والقبول »ب�ضفقة 

القرن« التي ت�ضعي لتمريرها، وميثل تنفيذها ت�ضفية 
الق�ضية الفل�ضطينية.  واأجمع مراقبون ومتابعون 

اأن جتميد ووقف وا�ضنطن امل�ضاعدات املالية املقدمة 
لل�ضلطة الفل�ضطينية، و�ضيلة �ضغط لإجبار ال�ضلطة 

على قبول المالءات الأمريكية، وكما اأنها ت�ضعها يف 
اأزمة مالية خانقة، يف ظل انهيار القت�ضاد الفل�ضطيني، 

وت�ضاوق بع�س الأنظمة العربية والدولية مع الإدارة 
الأمريكية لتمرير اأجندتها ال�ضيا�ضية.
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إعالن فقد 
بطاقة 
تعريف

أعلن أنا المواطن/ مصطفى توفيق عبد الجواد زيادة   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802107805( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ إسماعيل حسن ابراهيم البشيتي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404180192( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ احمد محمد ربيع احمد الرش
ع����ن فقد بطاق����ة هويت����ي الش����خصية التي تحم����ل رقم 
)80106700( إضافة لفقد بطاقة هوية اخي / ابراهيم محمد 
ربي����ع احمد البرش  التي تحمل رقم 801248501  فعلى من 

يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ سعدي فاروق اسماعيل اللداوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400231197( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ شعبان محمد شعبان ابو وردة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931212831( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد غازى حسن ابو عوض
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف الت���ي تحم���ل رق���م 
)701035297( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا الجن���رال احتياط في جيش االحتالل عوزى دايان امس 
األربعاء، المس���توطنين في غالف قط���اع غزة للضغط على 

الحكومة اإلسرائيلية لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة.
وقال دايان: "إنه طالما أن سكان محيط غزة ورؤساء المجالس 
المحلي���ة لن يطلبوا عمال حازما ضد حماس بل س���يعملون 
على ترتيب سياسى فإن الحكومة والجيش لن يمسكوا يد 

المساعدة".
وأضاف دايان في مقابلة مع راديو 101.5FM اإلس���رائيلي 
كما نقلت القناة العبرية الس���ابعة، "إن إس���رائيل لن تشن 
الح���رب وال تقتصر عل���ى الحرب بدون ال���رأي العام وبدون 

الدعم".
وتابع: "أحد أس���باب اس���تمرار اس���تهداف المقاومة ألنه 
يالمس غالف قطاع غزة"، مدعيًا أنه إذا جاء قلياًل نحو المركز 

فإن الموقف سيكون مختلفًا.
كما أعرب عن قلقه من نقل رعب الطائرات الورقية والبالونات 

من غزة إلى قطاعات أخرى كذلك.

غزة/ االستقالل: 
أصابت قوات االحتالل اإلسرائيلي عصر 
أم���س االربعاء ش���اًبا قب���ل اعتقاله قرب 
السياج األمني شرقي بلدة جباليا شمالي 

قطاع غزة.
وأفاد  شهود عيان بإطالق جنود االحتالل 

النار ص���وب مجموعة من الش���بان قرب 
السياج األمني بمنطقة "أبو صفية" شرقي 

جباليا؛ ما أّدى إلصابة أحدهم.
وأوضح���ت أن ق���وة راجل���ة م���ن جيش 
االحتالل تقدمت صوب الشاب المصاب 
واعتقلته دون أن تسمح للطواقم الطبية 

الفلسطينية بانتشاله لتلقي العالج.
أما قن���اة 14 العبرية؛ فذك���رت أن قوات 
االحت���الل أطلقت النار على فلس���طيني 
"حاول عبور الس���ياج ش���رق قط���اع غزة، 
وتم إخ���الؤه إلى مستش���فى برزالي في 

عسقالن".

قوات االحتالل تعتقل شابًا بعد إصابته شمال القطاع جنرال إسرائيلي 
يدعو للضغط من أجل 
عملية عسكرية بغزة
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أعلن أنا المواطن/ سمير حسن ابراهيم البشيتى. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400043915( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ وائل حسن حسين الغلبان. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)915537146( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ فراس عبد الحليم محمد ابو دقة. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403300387( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ حنان صالح موسى تيلخ. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802504373( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عز الدين وائل حسن شاهين. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804360600( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ آمال عبد الرحمن جمعة الرحل. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
) 921941209( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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ع الوجع 
معروف الطيب

جواسيس
ليس مستحيال على الصهاينة ان يخلقوا واقعا وإن كان ضد 
صيرورة التاريخ .ففي البداية لم يتعد حلمهم أحالم اللصوص 
في أس���اطير ألف ليلة وليلة ، اختبآوا ف���ي األحراش بعد أن 
تدفقوا من س���فن الهجرة ،ثم سيطروا على أراضي الفالحين 
والفقراء مس���تغلين م���ا ترك لهم االنجليز م���ن قالع ذخيرة 
،ازداد الحلم اتس���اعا وأصبحت المستعمرة نواة لدولة عظمى 
تستعرض قوتها على جيرانها فانطلقت تدافع عن وجودها 
اللقيط بالهجوم مس���تفيدة من دوائر الحماية الدبلوماسية 
التي يوفرها اللوبي الصهيوني اليهودي والمس���يحي الذي 
قدم له���ا درعا يحميها من أي ق���رار يؤذيها ووصلت فيهم 
العرب���دة إلى أن يقدم أي رئيس أمريك���ي أوراق اعتماده من 
خالل التماهي مع مصالح هذه الدولة دون أن يطلب منه أحد 
ذلك )فاللعبة( أصبحت بديهية والبقاء في الحكم رهن برضا 
الكيان، ويب���دو أن التقدم للمش���روع الصهيوني ال يتوقف 
فأمري���كا طوع���ت العرب وأفهمته���م )بالنع���ال( أن تقبيل 
أعت���اب صهيون هو مناط بقاء أي حك���م خليجي، وأن الوبال 
هو مصي���ر كل من ينال الكيان بأذى ول���و كان األذى كلمة . 
عربان الخليج رضوا ألنفس���هم أن يكونوا عرابين لمش���اريع 
راحة )إس���رائيل( بعد أن تخلوا طوعا عن )الزعل( معها وبدأت 
مرحلة االرتداد على الذات  ومراجعة الحس���ابات السياسية ؛ 
ليعلن الخليجيون اكتشافهم أن الفلسطيني)الخائن( لنفسه 
وقضيته قد )باع( أرضه وهو اآلن يدعى المظلومية ألنه  ماكر 

وال يستحق الشفقة .
ف���ي الفصل األخير م���ن الرواية الصهيونية بع���د ان صادر 
األراضي، وهجر أصحابها وصنع المجازر ، وزرع الجدار الفاصل، 
يري���د أن يجع���ل اللقمة الحرام حالال ،لي���س ألنه يخاف الله  
)حاش���ا وكال ( بل ليزيد م���ن أوراق القوة ف���ي يديه ويصبح 
امتالكه ألراضي الفلسطينيين قانونيا  حين يضطر لتقديم 
الوثائق في المحافل الدولية وهذا ال يس���تطيع اإلسرائيلي 
بنفسه تحقيقه, لذلك توجب االستعانة باألصدقاء من عربان 
الخليج وهاجت مشاريع سمس���رة خيانية وشكلت العباءات 
النفطية لجانا من رجال أعمال إماراتيين ومن يدور في فلكهم 
من الخونة يقومون بش���راء أراضي  المقدسيين الذين كانوا 
يرفضون بيعها للصهاين���ة وعضوا عليها بالنواجذ وبالذات 
البي���وت المالصق���ة والقريبة للحرم ورفضوا خ���الل عقود أن 
يفرط���وا .جاءت النف���ود العربية بقل���وب  صهيونية كالذي 
يتخبطه الش���يطان من المس محاولين ش���راء اكبر كمية من 
العقارات وصلت إلى خمسين مليون دوالر ثمن البيت الواحد 
على أسمائهم  العربية )يا حيف(ومن ثم نقلها لصالح وكالة 
أمريكية يهودية ؛ لتصبح إسرائيلية بصورة قانونية وتشهد 
عمان العاصمة األردنية نش���اطا غير مسبوق في هذا االتجاه 
،بحيث تحولت في اآلونة األخيرة إلى مكتب سمس���رة مركزي 
بإشراف عربان الخليج ويتم فيه الخداع والتمويه، بحيث يتم 
االتصال ببعض البس���طاء يبلغونهم بخبر )مفرح( مفاده أن 
لهم ميراثًا موجودًا في الحف���ظ والصون وأن عليهم التوجه 
لعمان الس���تالمه فقد ترك له جده أو أب���و جده أرضا لزوجته 
وأنها قامت بالبيع  وانه مضطر للقدوم للحصول على نصيبه 

من الميراث والتوقيع على االستالم.  
تنس���اب المياه برفق واألفعى الصهيوني���ة تتلوى لتكمل 
الدائرة وتقرض األرض ببطء، سواء بالجدار العازل أو باغتصاب 
األرض بالبلطج���ة وإقام���ة وحدات اس���تيطانية أو بالصيحة 
الجديدة لشرائها من خالل سماس���رة الخيانة عربان وعرابي 
الخليج الذين من أجل س���تر أقنعتهم سحبوا معهم بعض 
دهاقن���ة الخيانة ليجعلوا الكذب حقيقة فليكتب التاريخ أن 
هناك من ب���اع أرضه. ولكن هذا الس���لوك الصهيوني الذي 
يمش���ي مطمئنا، وينساب بش���راهة  بامتالك األرض يظهر 
رعبا من المستقبل الذي يشك أن يسائله عن مبرر وجوده في 
وطننا ويصرخ بوجهه في مسيرة العودة المستمرة ، وتشكل 

فيه حلفًا يزداد اتساعا . 

غزة/ االستقالل:
أصدرت حركة الجهاد اإلس���المي وذراعها العس���كري )س���رايا 
الق���دس(، كتاب يوثق حياة الش���هيد القائ���د محمود الخواجا 

بعنوان "رحلة حياة بين الميالد والشهادة«.
ويحتوي الكتاب الذي أعلن عنه في حفل رس���مي نظمته حركة 
الجهاد وذراعها العس���كري س���رايا الق���دس بمدينة غزة، على 
مقابالت وشهادات ووثائق رسمية أرخت حياة الشهيد الخواجا.

وحضر الحفل قيادة حركة الجهاد وذراعها العس���كري س���رايا 
القدس وممثلون ع���ن القوى والفصائل االس���المية والوطنية 
وش���خصيات رس���مية وعامة، ولفيف من ذوي الشهيد ورفاقه 

ومحبيه. 
ويفرد الكتاب مس���احة واس���عًة للحديث عن دور الخواجا  في 
تأس���يس الجناح العس���كري لحركة الجهاد االس���المي القوى 
اإلسالمية )قس���م(، وتطويره  من حيث العدة والعتاد،  وتأثيره 
ودوره الكبي���ر ف���ي ذلك، وش���خصيته الملهم���ة للمجاهدين 
والمقاومين، وإشرافه المباشر على تنفيذ العديد من العمليات 

الجهادية.
واحتوى  الكتاب على خمسة فصول  تحدثت عن حياة الشهيد 
القائ���د محمود الخواجا , وش���مل كل فصل منه قصة وحكاية  
رس���مت بدايتها من مرحلة الطفولة والصبا وتوليه مس���ؤولية 
اإلنفاق على المنزل في الوقت الذي كان والده يقبع في س���جون 
االحتالل , وصواًل للمرحلة الثانوية العامة، وتفوقه بحصوله على 
معدل يؤهله للس���فر والدراس���ة في الخارج إال أنه آثر أن يبقى 

في فلسطين.
واس���تعان الكاتب الدكتور رياض أبو حش���يش  بش���هادات 
قياديين في حركة "الجهاد" وس���رايا القدس وأصدقاء وأقارب 
الش���هيد الخواجا، إلى جانب ما يعرفه هو عن الش���هيد بحكم 

عالقته به ومرافقته له لسنوات من عمره قبل ارتقائه.
وأعرب أبو حشيش عن سعادته الغامرة بخروج الكتاب للنور بعد 
جهد كبير استمر ألربع سنوات قضاها بين البحث عن المعلومة 
وتوثيقها ليكون الكتاب نبراس���ًا لكل عاش���ق لله وفلس���طين 

والشهادة.
وأوض���ح  د. أب���و رأس أن الكتاب ركز على بصمة الش���هيد في 
تأسيس العمل العس���كري, وتطرق لكل العمليات العسكرية 
التي قامت بها القوى اإلس���المية قسم, وخاصة عملية بيت ليد 
التي تبناها أكثر من تنظيم نظرًا لعدم وضوح هوية منفذيها 
في البداية, وأس���هب في الحديث عن سّرية هذه العملية التي 

لم يكن يعلم بها أحد إال بعد تنفيذها.
وفي كلمة الشيخ عبد الله الش���امي اثنى على مناقب الشهيد 
الخواجا، مشيرًا إلى دوره الكبير في عملية "بيت ليد" التي هزت 
و أرعبت الكيان الصهيوني، حيث قتل فيها 22 جنديًا وضابطًا 
صهيوني���ًا وأصيب ما يزيد عن س���بعين آخرين جراح مختلفة 

معظمهم من جنود االحتالل.  
ولفت إلى العالقة الروحية  للش���هيد محمود الخواجا  بالجهاد 
والمقاومة والتي امتزجت بت���راب الوطن وعبقه المقدس، ففي 

كل موقع كان له سهم ونصيب، وفعل وأثر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ح���ذر االئتالف األهلي للدف���اع عن حقوق الفلس���طينيين في 
القدس من المخاطر الجس���يمة على الوجود العربي الفلسطيني 
ف���ي المدينة المقدس���ة المترتب���ة على ما يس���مى ب�"المخطط 

اإلقليمي للواء القدس".
وأكد أن المخطط يعد من أخطر المخططات التي يجرى تنفيذها 
في المدينة المقدس���ة؛ لكونه يعكس فلسفة ورؤية الحكومات 
اإلسرائيلية حول تطوير القدس، ويشكل األساس الذي قام عليه 
المخطط الهيكلي 2020 ومخطط شارع الطوق لتهويد المدينة 

وضمها نهائيًا ضمن مشروع القدس الكبرى اإلسرائيلي.
وق���ال االئتالف، في بيان له: »إن المخطط يس���عى إلى تكريس 
القدس قلًبا ومركًزا للشعب اليهودي، ومجمعا روحيا لكل اليهود 

في العالم، حيث يركز على البلدة القديمة وما يس���مى بالحوض 
المقدس المحيط بالبلدة القديمة ونسيجها البنائي والسكاني، 
ويسعى إلى تجميع كل مؤسسات الشعب اليهودي وتطويرها 
فيها، إضافة إلى تجميع الشباب اليهودي الموجود في الشتات 
في تلك المؤسس���ات«. وأض���اف االئتالف أن���ه طبقا للمخطط 
س���يتم إقامة ممثليات للتجمعات اليهودية العالمية لتشكيل 
صلة الوصل بين مدينة القدس ويهود العالم، فالمخطط ينظر 
إلى المواطنين المقدس���يين كأقلية صغيرة يتعين دمجها في 

تركيبة ما يسمى "الفسيفساء".
كم���ا يؤكد المخطط اإلقليمي أهداف المخطط 2020، والذي تم 
تطويره إلى العام 2030، ويش���دد على بقاء القدس ذات أغلبية 
يهودية، ويش���جع الهج���رة إليها ومحاربة الهجرة العكس���ية، 

ويس���عى إلى تكثيف البناء واس���تغالل الضواحي، إضافة إلى 
تكريس حدود بلدية االحتالل في القدس حدوًدا للمدينة.

وحسب المخطط؛ فإن أي مش���اريع تطوير في المدينة يجب أن 
تبتعد مسافة 120 مترا عن جدار الفصل و80 مترا عن خط سكة 
الحديد، وهذا يقلل من فرص التطوير والبناء، ويحد من نس���بة 

السكان العرب في مركز المدينة.
ويهتم المخطط بأوضاع اليه���ود لتطوير وجودهم وأحيائهم؛ 
فهو س���يعمل على زيادة وتقوية المس���توطنات على حس���اب 
األراضي والمناطق المستخدمة للفلسطينيين، كما سيصادر في 
سياق المخطط المصادر الطبيعية للفلسطينيين من مياه وأرض 
وبني���ة تحتية، إضافة إلى تقليص حج���م األراضي الزراعية في 

شرقي القدس ويحد من التطور العمراني الكافي فيها.

هيئة فلسطينية تحذر من أبعاد نقل 
المؤسسات اليهودية إلى قلب القدس

إصدار كتاب يجسد حياة 

الشهيد القائد محمود الخواجا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت صحيفة »يديعوت أحرون���وت« العبرية أمس 
األربعاء إن 20 حريًقا اندلعت في مستوطنات »غالف 
غزة« منذ ساعات الصباح؛ بفعل بالونات حارقة أطلقت 

من قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن طواقم اإلطفاء اإلس���رائيلية 

تعمل على إخماد الحرائق والسيطرة عليها.
وحّول الش���بان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة 
مقاومة تس���تنفر االحتالل، بعد رب���ط علبة معدنية 
داخلها قطعة قماش مغّمسة بالسوالر في أسفلها، 
ثم إشعالها بالنار وتوجيهها إلى أراٍض زراعية قريبة 

من مواقع عسكرية إسرائيلية.
ونجح الشبان خالل األسابيع الماضية في إحراق آالف 
الدونمات المزروعة للمس���توطنين في مستوطنات 
غالف غزة بواس���طة تلك الطائ���رات، رًدا على جرائم 
ق���وات االحت���الل بحق متظاه���ري مس���يرة العودة 

السلميين

 20 حريقًا في 
مستوطنات 

»غالف غزة« بفعل 
الطائرات الورقية
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غزة/ االستقالل:
عت ش���ركة "جوال" وجمعية "أصدقاء المريض"  وقَّ
الخيرية ف���ي مدينة غزة، اتفاقية تع���اون جديدة، 
تتضمن دع���م وتوفير جهاز منظ���ار معدة لعيادة 
المناظي���ر التخصصي���ة؛ بهدف تطوي���ر العيادة 
الصحي���ة، وتوفي���ر ُس���بل الراحة للمرض���ى الذين 
يرتادونه���ا لتلقي العالج وف���ق المعايير الصحية 

المتطورة.
وأثن���ى رئي���س مجل���س إدارة الجمعي���ة أحمد أبو 
فول على دور ش���ركة "جوال"، في دع���م القطاعات 
والمؤسسات والجمعيات العاملة في المجال الصحي 

واإلنساني.
وأش���ار أبو فول إلى حرص "جوال" واهتمامها بهذا 
الجان���ب المهم في حي���اة المواطني���ن بقطاع غزة 
والضفة المحتلة، وإصرارها على دعمه والنهوض به 
من أجل توفير حياة صحية آمنة، عبر رفده باألجهزة 

والمستلزمات الطبّية المتطورة التي تساهم بشكل 
فعال في مساعدة المرضى، في ظل الظروف الصعبة 

التي يمر بها قطاع غزة.
ه إلى أن هذا الدعم يخدم ش���ريحة واس���عة من  ونبَّ
المواطنين، الذي���ن هم بأمّس الحاج���ة إلى العالج 
المدعوم قليل التكلفة، لكس���ب مزي���ٍد من الوقت 
نتيج���ة ازدحام المرضى داخل أقس���ام الباطنة في 

مستشفيات القطاع.
وأوضح أن المش���روع مهّمة وطني���ة بالدرجة األولى، 
وأن مس���اهمة "جوال" وتكفله���ا بمصاريف الجهاز 
سيرس���م البسمة على  وجوه عدد كبير من المرضى، 
الذين ال يستطيعون االنتظار والحجز طويل األمد في 
المستشفيات ما يقيهم من الوقوع في المضاعفات 
الصحية التي قد تنتج عن تأخر الفحوصات الطبية.

م���ن جهته، مدير إدارة إقليم غزة في ش���ركة جوال 
عمر شمالي، أّكد اهتمام شركته بدعم ورفد وتطوير 

القطاع الصحي إلى جانب عدد من القطاعات األخرى 
الهاّمة والتي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين، 

الذين يعيشون ظروًفا صعبة وقاسية في القطاع.
وقال شمالي: "لن نتوانى عن تقديم الدعم المطلوب 
لهذه المؤسس���ات العاملة ف���ي المجاالت الصحية 

واإلغاثية واإلنسانية والتربوية والتعليمية".
وأشار إلى أن "الشركة أخذت على عاتقها المساهمة 
في دعم المش���اريع التنموية في كافة المجاالت من 

أجل تطويرها، وتوفير ُسبل الراحة للمواطنين".
د على الحرص النابع من مسؤوليتها المجتمعية  وشدَّ
تجاه المؤسسات والقطاعات الفلسطينية المختلفة 
كاّفة، للمس���اهمة في دعم المشاريع التطويرية من 
أجل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وللجمهور 
الفلسطيني بصفة عامة، من أجل خلق بيئة صحية 
متطورة ومتناغمة مع التط���ور الحاصل في البلدان 

المحيطة والعالم المتقدم.

غزة: »جوال« و »أصدقاء المريض« 
توقعــان اتفاقيــة تعــاون

رام الله/ االستقالل:
أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني أن 
التقديرات األولية للحس���ابات القومية الربعية 
للرب���ع األول للعام 2018 أش���ارت إل���ى ارتفاع 
الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين بنسبة %2 

بالمقارنة مع الربع األول من العام 2017.
وأوضح جهاز اإلحصاء في بيان له أمس األربعاء 
أن الناتج المحلي اإلجمالي سجل ارتفاعًا بنسبة 
4.8% ف���ي الضفة الغربية وانخفاضًا بنس���بة 
6% ف���ي قطاع غزة مقارنة مع الربع األول 2017 
وس���جل انخفاضًا بنس���بة 2.8% لفلس���طين 
مقارنة مع الربع الرابع من العام 2017 باألسعار 

الثابتة.
وأوض���ح اإلحص���اء أن قيم���ة النات���ج المحلي 
اإلجمالي بلغت خالل الربع األول من العام 2018 
باألس���عار الثابتة في الضفة الغربية 2,564.1 
ملي���ون دوالر أميركي، وفي قط���اع غزة 813.5 

مليون دوالر.
وبلغ نصيب الف���رد من الناتج المحلي اإلجمالي 
في فلس���طين باألس���عار الثابتة، 746.2 دوالر 
خ���الل الرب���ع األول م���ن العام 2018، مس���جاًل 
انخفاضًا بنسبة 0.7% بالمقارنة مع الربع األول 

من العام 2017.
وبل���غ نصي���ب الفرد م���ن النات���ج المحلي 
اإلجمالي ف���ي الضفة الغربية 980.9 دوالرًا 
خالل الرب���ع األول من ع���ام 2018، مرتفعًا 
بنس���بة 2.4% مقارنة مع الرب���ع األول من 
الع���ام 2017، أم���ا في قطاع غ���زة فقد بلغ 
نصيب الفرد من النات���ج المحلي اإلجمالي 
425.3 دوالرًا خ���الل الرب���ع األول من العام، 
حيث سجل انخفاضًا بنسبة 8.9% مقارنة 

مع الربع األول من العام 2017.

ارتفاع الناتج 
المحلي 

اإلجمالي بالربع 
األول لـ2018

»سلطة النقد«: 
استبدلنا عمالت 
تالفة وأدخلنا 

»فكة« لغزة
رام الله/ االستقالل:

قال محافظ س���لطة النقد عزام الشوا في تصريٍح صحفي 
أن الجهود المكثفة والتي تم بذلها مع كافة الجهات ذات 
العالقة بهدف تلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من 

معاناتهم أثمرت استبدال التالف من العمالت المختلفة.
وأوضح أنه تم اس���تبدال ما مجموعه 155 مليون ش���يكل 
و4.3 مليون دوالر و1.1 مليون دينار واس���تبدال فئات بها 

حسب احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
كما صرح المحافظ بقيام س���لطة النقد بإدخال 15 مليون 
دوالر والعملة المعدنية من فئة النصف شيكل الى قطاع 

غزة.

رام الله/ االستقالل:
وقع بنك فلسطين والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية 
االجتماعية ووزارة المالية اتفاقية لخلق فرص عمل للخريجين 
والش����باب العاطلين ع����ن العمل عبر تمويل مش����اريع صغيرة 
ومتناهية الصغر بقيمة 50 مليون دوالر أمريكي. وجرى توقيع 
االتفاقية ف����ي مقر الصندوق بمدينة رام الله بحضور الس����يد 
مأمون أبو شهال، وزير العمل، ورشدي الغالييني، المدير العام 
ل� بنك فلسطين،  وفريد غنام ممثاًل عن وزارة المالية، وعدد من 
المسؤولين في الصندوق ووزارة العمل والمالية وبنك فلسطين 

وحشد من الصحفيين واإلعالميين .
وبموجب االتفاقية، س����يقوم البنك بتخصيص محفظة مالية 
بقيمة 50 مليون دوالر، والتعاون مع صندوق التش����غيل لفتح 
المجال أمام الخريجين من أج����ل تقديم طلبات للحصول على 
قروض ميس����رة وبنسبة فائدة متدنية وفترة سماح للخريجين 
والش����باب الراغبين في إنشاء مشاريع تنموية مدرة للدخل بعد 
ان يت����م دراس����تها وتقديمها من مكاتب التش����غيل الموحد 

لصندوق التشغيل وفروع ومكاتب بنك فلسطين المنتشرة في 
كافة المحافظات، حيث س����تبدأ هذه اإلجراءات خالل النصف 
الثاني من ش����هر تموز 2018 القادم. فيما سيتاح لألشخاص 
المهتمين بإنش����اء مش����اريع إنتاجية الحص����ول على قروض 
ش����خصية من بنك فلس����طين تصل الى 15 ألف دوالر للقرض 
الواحد بعد ان يتم دراسة المشروع وتقديم التسهيالت الالزمة 
من قبل ش����باك الخدمات الموحد التابع لصندوق التش����غيل 
الموجود في كافة المحافظات، فيما ستستمر االتفاقية لخمس 

سنوات.
وفي كلمة له خ����الل حفل توقيع االتفاقية، قال رئيس مجلس 
ادارة الصندوق وزير العمل أبو شهال، إن هذه االتفاقية وطنية 
بامتياز وستتيح آلالف الشباب إنشاء مشاريع انتاجية صغيرة 
ومتناهي����ة الصغر في مختل����ف محافظات الوط����ن، و بدورها 
ستسهم حتما في تخفيف نسبة البطالة المرتفعة والتخفيف 

من غول االستيراد. 
وأضاف أبو ش����هال إن إقامة المش����اريع المنتجة هي الطريقة 

المثل����ى للتغلب على ظاهرة تفش����ي البطال����ة المرتفعة بين 
المجتم����ع الفلس����طيني، كما انه����ا تعكس االس����تراتيجية 

الحكومية القاضية بمكافحة هذه الظاهرة.
م����ن جانبه عبر الغاليين����ي، المدير العام لبنك فلس����طين عن 
س����عادته ليكون البنك في مقدمة المؤسس����ات المالية التي 
تساهم  في دعم التنمية االقتصادية عبر تعزيز فرص العمل 
للش����باب الخريجين. مش����يرًا الى جهود البن����ك في التخفيف 
من حدة البطالة في المجتمع الفلس����طيني عبر تعزيز محفظة 
التس����هيالت المخصصة للمش����اريع الصغيرة والمتوس����طة 
والمتناهي����ة الصغ����ر، حي����ث وصل����ت محفظة التس����هيالت 
المخصص����ة للمش����اريع الصغي����رة حوالي 400 ملي����ون دوالر 

أمريكي.
وأوضح الغالييني بأن البنك عزز ذلك من خالل اتفاقيات أخرى 
وقعها مع االتحاد العام للصناعات الفلس����طينية ووزارة العمل 
أيضًا من أجل تمويل المش����اريع لألش����خاص من ذوي اإلعاقة 

لتمكينهم من البدء في مشاريع جدية وصغيرة.

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع الصندوق الفلسطيني 
للتشغيل والحماية االجتماعية ووزارة المالية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ اسامة محمد حسني الحيلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802661942( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ وديع موسى محمد أبو ستة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803497619( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن / عبد الرحمن س���ليمان س���ليمان 
ابو س���رية عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )410653778( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / نسرين سهيل ساكب عوض الله 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800133167( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / يوسف حسن سلمان ابو جزر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801869694( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ س���ناء عبد العزيز محمد أبو عيطة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800639304( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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غزة/ االستقالل:
عت ش���ركة "جوال" وجمعية "أصدقاء المريض"  وقَّ
الخيرية ف���ي مدينة غزة، اتفاقية تع���اون جديدة، 
تتضمن دع���م وتوفير جهاز منظ���ار معدة لعيادة 
المناظي���ر التخصصي���ة؛ بهدف تطوي���ر العيادة 
الصحي���ة، وتوفي���ر ُس���بل الراحة للمرض���ى الذين 
يرتادونه���ا لتلقي العالج وف���ق المعايير الصحية 

المتطورة.
وأثن���ى رئي���س مجل���س إدارة الجمعي���ة أحمد أبو 
فول على دور ش���ركة "جوال"، في دع���م القطاعات 
والمؤسسات والجمعيات العاملة في المجال الصحي 

واإلنساني.
وأش���ار أبو فول إلى حرص "جوال" واهتمامها بهذا 
الجان���ب المهم في حي���اة المواطني���ن بقطاع غزة 
والضفة المحتلة، وإصرارها على دعمه والنهوض به 
من أجل توفير حياة صحية آمنة، عبر رفده باألجهزة 

والمستلزمات الطبّية المتطورة التي تساهم بشكل 
فعال في مساعدة المرضى، في ظل الظروف الصعبة 

التي يمر بها قطاع غزة.
ه إلى أن هذا الدعم يخدم ش���ريحة واس���عة من  ونبَّ
المواطنين، الذي���ن هم بأمّس الحاج���ة إلى العالج 
المدعوم قليل التكلفة، لكس���ب مزي���ٍد من الوقت 
نتيج���ة ازدحام المرضى داخل أقس���ام الباطنة في 

مستشفيات القطاع.
وأوضح أن المش���روع مهّمة وطني���ة بالدرجة األولى، 
وأن مس���اهمة "جوال" وتكفله���ا بمصاريف الجهاز 
سيرس���م البسمة على  وجوه عدد كبير من المرضى، 
الذين ال يستطيعون االنتظار والحجز طويل األمد في 
المستشفيات ما يقيهم من الوقوع في المضاعفات 
الصحية التي قد تنتج عن تأخر الفحوصات الطبية.

م���ن جهته، مدير إدارة إقليم غزة في ش���ركة جوال 
عمر شمالي، أّكد اهتمام شركته بدعم ورفد وتطوير 

القطاع الصحي إلى جانب عدد من القطاعات األخرى 
الهاّمة والتي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين، 

الذين يعيشون ظروًفا صعبة وقاسية في القطاع.
وقال شمالي: "لن نتوانى عن تقديم الدعم المطلوب 
لهذه المؤسس���ات العاملة ف���ي المجاالت الصحية 

واإلغاثية واإلنسانية والتربوية والتعليمية".
وأشار إلى أن "الشركة أخذت على عاتقها المساهمة 
في دعم المش���اريع التنموية في كافة المجاالت من 

أجل تطويرها، وتوفير ُسبل الراحة للمواطنين".
د على الحرص النابع من مسؤوليتها المجتمعية  وشدَّ
تجاه المؤسسات والقطاعات الفلسطينية المختلفة 
كاّفة، للمس���اهمة في دعم المشاريع التطويرية من 
أجل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وللجمهور 
الفلسطيني بصفة عامة، من أجل خلق بيئة صحية 
متطورة ومتناغمة مع التط���ور الحاصل في البلدان 

المحيطة والعالم المتقدم.

غزة: »جوال« و »أصدقاء المريض« 
توقعــان اتفاقيــة تعــاون

رام الله/ االستقالل:
أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني أن 
التقديرات األولية للحس���ابات القومية الربعية 
للرب���ع األول للعام 2018 أش���ارت إل���ى ارتفاع 
الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين بنسبة %2 

بالمقارنة مع الربع األول من العام 2017.
وأوضح جهاز اإلحصاء في بيان له أمس األربعاء 
أن الناتج المحلي اإلجمالي سجل ارتفاعًا بنسبة 
4.8% ف���ي الضفة الغربية وانخفاضًا بنس���بة 
6% ف���ي قطاع غزة مقارنة مع الربع األول 2017 
وس���جل انخفاضًا بنس���بة 2.8% لفلس���طين 
مقارنة مع الربع الرابع من العام 2017 باألسعار 

الثابتة.
وأوض���ح اإلحص���اء أن قيم���ة النات���ج المحلي 
اإلجمالي بلغت خالل الربع األول من العام 2018 
باألس���عار الثابتة في الضفة الغربية 2,564.1 
ملي���ون دوالر أميركي، وفي قط���اع غزة 813.5 

مليون دوالر.
وبلغ نصيب الف���رد من الناتج المحلي اإلجمالي 
في فلس���طين باألس���عار الثابتة، 746.2 دوالر 
خ���الل الرب���ع األول م���ن العام 2018، مس���جاًل 
انخفاضًا بنسبة 0.7% بالمقارنة مع الربع األول 

من العام 2017.
وبل���غ نصي���ب الفرد م���ن النات���ج المحلي 
اإلجمالي ف���ي الضفة الغربية 980.9 دوالرًا 
خالل الرب���ع األول من ع���ام 2018، مرتفعًا 
بنس���بة 2.4% مقارنة مع الرب���ع األول من 
الع���ام 2017، أم���ا في قطاع غ���زة فقد بلغ 
نصيب الفرد من النات���ج المحلي اإلجمالي 
425.3 دوالرًا خ���الل الرب���ع األول من العام، 
حيث سجل انخفاضًا بنسبة 8.9% مقارنة 

مع الربع األول من العام 2017.

ارتفاع الناتج 
المحلي 

اإلجمالي بالربع 
األول لـ2018

»سلطة النقد«: 
استبدلنا عمالت 
تالفة وأدخلنا 

»فكة« لغزة
رام الله/ االستقالل:

قال محافظ س���لطة النقد عزام الشوا في تصريٍح صحفي 
أن الجهود المكثفة والتي تم بذلها مع كافة الجهات ذات 
العالقة بهدف تلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من 

معاناتهم أثمرت استبدال التالف من العمالت المختلفة.
وأوضح أنه تم اس���تبدال ما مجموعه 155 مليون ش���يكل 
و4.3 مليون دوالر و1.1 مليون دينار واس���تبدال فئات بها 

حسب احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
كما صرح المحافظ بقيام س���لطة النقد بإدخال 15 مليون 
دوالر والعملة المعدنية من فئة النصف شيكل الى قطاع 

غزة.

رام الله/ االستقالل:
وقع بنك فلسطين والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية 
االجتماعية ووزارة المالية اتفاقية لخلق فرص عمل للخريجين 
والش����باب العاطلين ع����ن العمل عبر تمويل مش����اريع صغيرة 
ومتناهية الصغر بقيمة 50 مليون دوالر أمريكي. وجرى توقيع 
االتفاقية ف����ي مقر الصندوق بمدينة رام الله بحضور الس����يد 
مأمون أبو شهال، وزير العمل، ورشدي الغالييني، المدير العام 
ل� بنك فلسطين،  وفريد غنام ممثاًل عن وزارة المالية، وعدد من 
المسؤولين في الصندوق ووزارة العمل والمالية وبنك فلسطين 

وحشد من الصحفيين واإلعالميين .
وبموجب االتفاقية، س����يقوم البنك بتخصيص محفظة مالية 
بقيمة 50 مليون دوالر، والتعاون مع صندوق التش����غيل لفتح 
المجال أمام الخريجين من أج����ل تقديم طلبات للحصول على 
قروض ميس����رة وبنسبة فائدة متدنية وفترة سماح للخريجين 
والش����باب الراغبين في إنشاء مشاريع تنموية مدرة للدخل بعد 
ان يت����م دراس����تها وتقديمها من مكاتب التش����غيل الموحد 

لصندوق التشغيل وفروع ومكاتب بنك فلسطين المنتشرة في 
كافة المحافظات، حيث س����تبدأ هذه اإلجراءات خالل النصف 
الثاني من ش����هر تموز 2018 القادم. فيما سيتاح لألشخاص 
المهتمين بإنش����اء مش����اريع إنتاجية الحص����ول على قروض 
ش����خصية من بنك فلس����طين تصل الى 15 ألف دوالر للقرض 
الواحد بعد ان يتم دراسة المشروع وتقديم التسهيالت الالزمة 
من قبل ش����باك الخدمات الموحد التابع لصندوق التش����غيل 
الموجود في كافة المحافظات، فيما ستستمر االتفاقية لخمس 

سنوات.
وفي كلمة له خ����الل حفل توقيع االتفاقية، قال رئيس مجلس 
ادارة الصندوق وزير العمل أبو شهال، إن هذه االتفاقية وطنية 
بامتياز وستتيح آلالف الشباب إنشاء مشاريع انتاجية صغيرة 
ومتناهي����ة الصغر في مختل����ف محافظات الوط����ن، و بدورها 
ستسهم حتما في تخفيف نسبة البطالة المرتفعة والتخفيف 

من غول االستيراد. 
وأضاف أبو ش����هال إن إقامة المش����اريع المنتجة هي الطريقة 

المثل����ى للتغلب على ظاهرة تفش����ي البطال����ة المرتفعة بين 
المجتم����ع الفلس����طيني، كما انه����ا تعكس االس����تراتيجية 

الحكومية القاضية بمكافحة هذه الظاهرة.
م����ن جانبه عبر الغاليين����ي، المدير العام لبنك فلس����طين عن 
س����عادته ليكون البنك في مقدمة المؤسس����ات المالية التي 
تساهم  في دعم التنمية االقتصادية عبر تعزيز فرص العمل 
للش����باب الخريجين. مش����يرًا الى جهود البن����ك في التخفيف 
من حدة البطالة في المجتمع الفلس����طيني عبر تعزيز محفظة 
التس����هيالت المخصصة للمش����اريع الصغيرة والمتوس����طة 
والمتناهي����ة الصغ����ر، حي����ث وصل����ت محفظة التس����هيالت 
المخصص����ة للمش����اريع الصغي����رة حوالي 400 ملي����ون دوالر 

أمريكي.
وأوضح الغالييني بأن البنك عزز ذلك من خالل اتفاقيات أخرى 
وقعها مع االتحاد العام للصناعات الفلس����طينية ووزارة العمل 
أيضًا من أجل تمويل المش����اريع لألش����خاص من ذوي اإلعاقة 

لتمكينهم من البدء في مشاريع جدية وصغيرة.

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع الصندوق الفلسطيني 
للتشغيل والحماية االجتماعية ووزارة المالية
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أعلن أنا المواطن/ اسامة محمد حسني الحيلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802661942( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ وديع موسى محمد أبو ستة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803497619( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن / عبد الرحمن س���ليمان س���ليمان 
ابو س���رية عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )410653778( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / نسرين سهيل ساكب عوض الله 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800133167( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / يوسف حسن سلمان ابو جزر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801869694( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ س���ناء عبد العزيز محمد أبو عيطة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800639304( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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وقال ش���مالي في تصريحات صحفية يوم أمس، 
إن: "الوكالة تعاني من قلة الس���يولة، لعدم وصول 
أموال التعهدات المالية التي تغطي برامجها، مما 
قد يضطرن���ا إلى تأخير ص���رف رواتب الموظفين 
وتقليصها بشهري "يوليو وأغسطس"، مشيرًا إلى 
وجود نحو 800 وظيفة س���تنتهي الشهر القادم، 
والكثير في الشهر التالي كونها تواجه خطر عدم 

تغطيتها ماليًا.
وأضاف أن الوكالة تعمل على بند ميزانية الطوارئ 
وس���تنتهي األموال المخصصة لهذا البند نهاية 
شهر يوليو، مشددًا على أن برامج الطوارئ في خطر، 
بس���بب عدم توفر األموال، األمر ال���ذي قد يضطر 
الوكالة إليقاف بعض البرامج والمشاريع على هذا 

البند بقطاع غزة.
ويش���ار إلى أن "اونروا" أوقفت قبل نحو 4 ش���هور 
  L.D.C �مشاريع البطالة الدائمة والمؤقتة وعقود ال
الخاصة بالمهندسين والبالغ عددهم 97 مهندسا، 
كما أن هناك تهديدا واضحا بإمكانية وقف السلة 
الغذائية لالجئين وتحويلها إلى كابونة ش���رائية، 
األمر الذي يس���هل ش���طبها وإيقافه���ا في قادم 

األيام. 
وتعاني األونروا من عجز مالي في موازنتها بقيمة 
256 مليون دوالر، وتواجه خطر نفاد ميزانيتها مع 
نهاية الشهر المقبل، وذلك وسط تقليص اإلدارة 
األميركية للمساعدات المقدمة لها منذ مطلع العام 

الجاري.
ويذكر أن األونروا تقدم خدمات تعليمية وغذائية  
لحوالي 5.9 ماليين الجئ فلس���طيني في كل من 
قطاع غزة والضفة الغربية والمخيمات الفلسطينية 

في سوريا ولبنان واألردن. 

الأمن الوظيفي
" أق���دم خدمة الدعم النفس���ي لط���الب المدارس 
واألس���ر الذين تعرضوا ألزمات نفس���ية، كموظف 
في األونروا واآلن أصبحت بحاجة لذات الخدمة، بعد 
التصريحات الخارجة من بعض األشخاص العاملين 
في األونروا، باحتمالية طردي أو تحويلي كموظف 
بدوام جزئي " به���ذه الكلمات وصف احد موظفي 
برنامج الصحة النفسية باألونروا وضعه، بعد األخبار 
المتداول���ة ع���ن احتمالية فصله مع ع���دد آخر من 

الموظفين فيها.  
وأوض���ح ل�"االس���تقالل" أنه اعتمد عل���ى وظيفته 
وراتبه المستحق منها، وأقدم على بناء بيت خاص 
به ولعائلته، قبل اش���تداد أزمة األونروا، وفي حال 
تم طرده من عمله أو تحويله على بند آخر كالعمل 
بدوام جزئي، سيصبح عرضة للسجن، لعدم تمكنه 
من اإليفاء بكافة االلتزامات المس���تحقة لشركات 

البناء والتجار.
وبين أن األمان الوظيفي هو الهدف األسمى الذي 
يتمناه كافة الموظفين في مؤسساتهم، إال أن ذلك 
أصبح مفقودًا في الفترة األخيرة في األونروا، لكثرة 
التصريحات التي تظهر حجم العجز المالي وعدم 

ايفاء الدول المانحة بااللتزامات المالية.
ونوه إلى أنه كموظف لم يع مدى أهمية المؤتمرات 
التي تعقده���ا األونروا مع ش���ركاء آخرين، إال بعد 
اش���تداد األزمة وتعرضه للخطر، إذ أصبح من أشد 
المتابعين لمخرجات ونتائج المؤتمرات التي يتم 

عقدها.
ولفت إلى أن شعوره بخطر فقدان األمان الوظيفي 
وراتبه المس���تحق من الوظيفة، هو ذات الش���عور 
الذي يتبادله حوالي 400 موظف يعملون معه في 

برنامج الصحة النفس���ية التاب���ع لألونروا، وغيرهم 
المئات الذي���ن يعملون كموظفي���ن تحت موازنة 

الطوارئ . 

حلول خطرية
آمال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب 
ف���ي "األونروا "، أكدت أن الموظفين الذين يعملون 
ضمن ميزانية الط���وارئ في "األون���روا" مهددون 
بمواجهة س���يناريوهات صعبة جدًا، تشمل إنهاء 

عقودهم.
وقالت البط���ش في حديثها ل�"االس���تقالل ": »إن 
السيناريوهات المحتمل أن تلجأ إليها إدارة األونروا 
ضد ما يق���ارب 1000 موظف يعمل���ون تحت بند 
ميزانية الطوارئ ، هو االس���تغناء عنهم جميعًا أو 
جزء منهم أو اللجوء لتحويلهم إلى بند العمل بدوام 

جزئي ، لعدم التبرع لهم من أي دولة مانحة«.
وأش���ارت إلى عدم وجود قرار رسمي بشأنهم بعد، 
لكن المؤكد أن هؤالء الموظفين يعانون من انعدام 
األم���ن الوظيفي، الفت���ًة إلى أن االتح���اد أبلغ إدارة 
الوكالة أنه لن يقبل االستغناء عن أي موظف، ولن 
يقبل بتش���غيلهم بدوام جزئ���ي، ألن ذلك يمس 

حياتهم بشكل أساسي.
وأش���ارت إلى صعوبة تقديم الموظفين تحت بند 
موازنة الطوارئ، لذات الخدمات بذات الجودة التي 
يقدمونها لالجئين، خاصة موظفي برنامج الصحة 
النفسية، وهم يعيشون بأزمة نفسية بعد األخبار 

المتداولة عن إيقافهم عن العمل. 
وأعربت نائب رئيس اتحاد الموظفين عن خشيتها 
من أن تضط���ر األونروا، لالس���تغناء عن عدد كبير 
من الموظفي���ن يعملون في دوائ���ر مختلفة، بعد 

السياسية المتبعة من بعض الدول، التي تهدف 
إلنه���اء عملها ومح���و قضية الالجئي���ن، في ظل 
تقاعس المجتمع الدول���ي وعدم اهتمامه بقضية 
الالجئين والس���عي لتغطية العج���ز المالي التي 
تعاني من���ه االونروا، لتتمكن من تقديم خدماتها 

لهم. 

مرهون بحجم التمويل
المتحدث اإلعالمي باس���م وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلسطينيين "األونروا" عدنان أبو حسنة، 
أكد على احتمال اتخاذ إجراءات وخطوات تعسفية 
في حال ل���م تتمكن إدارة األونروا من س���د العجز 
المالي الذي تعان���ي منه والذي يقدر بحوالي 250 

مليون شيكل. 
وش����دد أبو حسنة ل�"االستقالل " أن الحديث المتداول 
عن إمكانية لجوء األونروا لتأجيل العام الدراسي أو عدم 
اإليف����اء برواتب موظفيها أو االس����تغناء عن بعضهم 
وتقليص خدماتها، مره����ون بالتمويل وتعهد الدول 
المانحة بالتزاماتها المالية، واصفا مؤتمر التعهدات 
الذي عقد يوم  االثنين  الماضي في نيويورك، بالخطوة 
االيجابية والمهمة من سلسلة خطوات تتخذها االونروا 

في سبيل سد عجز ميزانيتها.
 وأوضح أن بعض الدول أعلنت عن حجم تبرعاتها 
خالل المؤتمر ودول أخرى وعدت باإلعالن عن حجم 
تبرعاتها بعد انتهاء المؤتمر، مشيرا إلى أن اإلعالن 
عن حجم التبرعات ونسبة العجز سيتم إعالنه خالل 

الساعات القليلة القادمة. 
وأكد على بذل إدارة األونروا لجهود حثيثة ومستمرة 
مع عدة أطراف، كالتواصل مع البنك المركزي و عدد 

من الدول ؛ من أجل انقاذ الوضع في األونروا. 

موظفو الطوارئ بـ »أونروا« .. مصير تحت المقصلة!
غزة / �سماح املبحوح: 

ف�سل م�ساعي وكالة غوث وت�سغيل 
الالجئني »الأونروا« يف �سد العجز املايل 

التي تعاين منه منذ فرتة طويلة، بعد 
تقلي�ص خدماتها وعدم اإيفاء اأمريكا 

املانح الأكرب بتعهداتها املالية، هدد 
م�ستقبل حوايل األف موظف يعملون 

وفق ميزانية الطوارئ فيها، وبات اأمنهم 
الوظيفي على املحك. 

واأكد مدير عمليات وكالة غوث وت�سغيل 
الالجئني الفل�سطينيني »الأونروا« يف 

قطاع غزة، ماتيا�ص �سمايل، ات�ساع 
رقعة العجز املايل لأونروا، حمذرًا من 

اأنه اإن مل تغط ن�سبة العجز »فنحن 
على بعد اأ�سابيع من تقلي�سات كبرية 

�ستطال الربامج الأ�سا�سية يف التعليم 
وال�سحة«.
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أعلن أنا المواطن /  أنس جهاد محمد ابو عليان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401093034( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ فدوى محمد عبد الرحيم الدالي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906751326( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / هدى محمد ابراهيم علي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900636226( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ احمد جهاد نظير شعت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410500649( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم احمد محمود نشبت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802634964( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عالء زكريا علي العقاد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801093741( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ مصطفي نايف شعبان قرموط
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400897294( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبداللة صالح علي الحاج علي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410084974( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادقت لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي أمس األربعاء على قانون 
خصم رواتب األس���رى والش���هداء من فات���ورة عائدات الضرائب الفلس���طينية وذلك 
بالقراءتين الثانية والثالثة. وذكرت القناة "الثانية" العبرية أن المصادقة النهائية على 
القان���ون جاءت خالفًا لموقف الحكومة حيث طلبت الحكومة إحداث تعديل في صيغة 
مش���روع القانون ما يضمن اشتراط الخصم بقرار من الكابينت، إال أن الصيغة المصادق 

عليها تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط.
كما صوت باقي أعضاء لجنة الخارجية واألمن في "الكنيست" على قانون اقتطاع قيمة 
خسائر مزارعي المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بفعل الطائرات الحارقة، من عائدات 
الضرائب والجمارك التي يجبيها االحتالل للس���لطة الفلس���طينية. وكانت اللجنة قد 
صادقت قبل أس���بوعين بالقراءة األولى على القانون الذي ينص على تقديم كش���ف 
سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائالت األسرى والشهداء تمهيدًا 

لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة بناًء على اتفاقيات أوسلو.
وجاء في تفس���ير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها-

تق���در بنحو 1.1 مليار ش���يقل التي تم���ول بجزئها األكبر من المس���اعدات األميركية 
واألوروبية، لدفع رواتب وتمويل لألسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات خالل فترة 

اعتقالهم وبعد إطالق سراحهم، ودفع مخصصات لعائالت الشهداء والجرحى.

الكنيست تصادق على 
قانون خصم رواتب 
األسرى والشهداء
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أعلن أنا المواطن/ محمد عبد الرحيم محمد عاشور . /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803780154( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

بلدية الن�سر

إعالن صادر عن اللجنة المحلية 
للتنظيم والبناء ببلدية النصر

تعلن اللجن����ة المحلية لبلدي����ة النصر للمالكي����ن والمتصرفين في أرض 
القس����يمة رقم )97 أرض س����بع (من القطعة رقم )1 أرض سبع( أنه تقدم 
له����ا المواطنة / نعمات فارس جمعة ابو ش����نب بطل����ب الحصول على اذن 
بناء وطلب بدل خدمات على جزء من األرض والبالغة مس����احتها 2000 متر 
مربع والواقعة على ش����ارع فرعي من شارع صالح الدين وذلك حسب الطلب 
والمخططات الهندسية المودعة لدى البلدية وعليه فمن له حق االعتراض 
على منح المذكورة بدل خدمات واذن بناء على تلك االرض المحددة اعاله ان 
يتقدم باعتراض للبلدية اثناء ساعات الدوام الرسمي وذلك خالل  15 يومًا 

من تاريخ االعالن ولن يلتفت ألي اعتراض يقدم بعد ذلك.

  رئي�س البلدية ورئي�س اللجنة املحلية 
    اأ.حممد عا�سور

القدس المحتلة/ االستقالل:
نش���ر عاموس هرئيل المحلل العس���كري واألمني لصحيفة "هآرت���س" العبرية، أمس 
األربعاء، مقالة اعتبر فيها أن غزة باتت بمثابة فخ ومصيدة لرئيس الوزراء اإلس���رائيلي 

بنيامين نتنياهو العاجز عن تقديم حلول تنهي التوتر األمني وتقضي عليه.
وبحس����ب هرئيل، فإن "حماس" باتت تريد إنش����اء معادلة جديدة لل����ردع والتي بموجبها 
س����يكون هناك ثمن فوري ألي هجوم إس����رائيلي، كما جرى الليلة الماضية وفي األسابيع 
األخيرة. وقال هرئيل، إن األحداث المتكررة على الحدود تقوض المس����توى السياسي في 
إس����رائيل وخاصًة نتنياهو الذي انزعج في األس����بوع األخير من نتائج استطالع الرأي بعد 
أن أب����دى أكثر من 64% عدم رضاه����م عن أدائه في التعامل باألزمة م����ع غزة بعد أن كان 
62% راضين عن ذلك قبل أسابيع قليل. ويرى هرئيل أن العقبة األساسية في حل الوضع 
اإلنساني بغزة هم الجنود واإلس����رائيليون المفقودون، مشيرا إلى أن حماس تحاول ابتزاز 
نتنياهو على نطاق واسع في قضية تبادل األسرى. واعتبر أن نتنياهو محاصر ما بين تقديم 
تنازالت إنسانية دون صفقة تبادل ما سيعرضه لالنتقادات الداخلية، وما بين االنتقادات 

من وزرائه وحلفائه حول سياساته تجاه غزة وضعفه في مواجهة "إرهاب حماس".

وعلمت "االس���تقالل" أن الوفد الحكومي 
يرأسه وكيل وزارة المالية بالقطاع يوُسف 
الكيال���ي، ويض���م وكالء ومختصين في 

الشؤون االقتصادية والمالية والكهرباء.
في حين ذك���ر مصدر مق���ّرب من حركة 
"حم���اس" أن زيارة الوفد إلى القاهرة جرى 
الترتيب لها منذ أيام، وتهدف لمناقشة 
مش���اريع اقتصادية عّدة، وبحث التبادل 
التج���اري، ال���ذي يصب لجه���ة تخفيف 
الحصار اإلس���رائيلي المفروض على غزة، 

منذ 12 عاًما.
وفيما نفى المصدر ل�"االستقالل" أن يكون 
للوفد أّية رؤى أو رس���ائل سياسية؛ أشار 
إل���ى أن القاهرة تدرك الحالة اإلنس���انية 
الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون 
في القطاع نتيجة استمرار الحصار، والتي 
تفاقم���ت بفعل مواصلة الس���لطة فرض 

"إجراءات عقابية" عليه.

مدلوالت عّدة
الكات���ب والمحل���ل السياس���ي م���ن غزة 

ش���رحبيل الغري���ب، رأى أن زي���ارة الوفد 
الحكومي إلى القاهرة تحمل أهمية كبيرة، 

كما أنها تحمل مدلوالت عدة.
وق���ال الغري���ب ل�"االس���تقالل": "إن أول 
مدلوالت هذه الزي���ارة البحث مع الجانب 
المصري تقديم تس���هيالت أكبر لصالح 
قط���اع غزة ف���ي ظ���ل حص���ار االحتالل 
المس���تمر، وتعزيز القنوات التجارية مع 

القطاع".
وأضاف: " خصوصي���ة الوفد أنه حكومي 
احتياجات  يالم���س  ولي���س سياس���يًا، 
ومتطلب���ات الفلس���طينيين ف���ي قطاع 
غ���زة عن ق���رب، وبالتالي ه���و األقرب في 
توصيل الرسالة وتقديم الرؤية الدقيقة 

والحقيقية الحتياجاتهم ومتطلباتهم".
 واعتب���ر أن "المواقف المصرية تجاه غزة 
تغّي���رت نح���و اإليجابية، مش���يًرا إلى أن 
ذلك يأت���ي نتيجة تفاهمات سياس���ية 
س���ابقة مع حركة حماس، تح���ت عنوان 
أساس���ه التخفيف من معان���اة الغزّيين 

المحاصرين".    

وتابع: "ذلك ما أكدت���ه القيادة المصرية 
في غير مّرة أنها تقف إلى جانب ش���عبنا 
وقضيته، وس���تعمل على التخفيف من 

معاناته".
ولم يستبعد الكاتب والمحلل السياسي 
أن تك���ون الدعوة المصرية الس���تضافة 
الوفد الحكومي بمثابة "رس���الة للس���لطة 
الفلس���طينية، مفادها أن كفى الستمرار 

العقوبات على غزة". 
وقال: "أّية تسهيالت ُتقدم لتعزيز صمود 
الشعب الفلس���طيني مرّحب بها من الكل 
الفلسطيني، ومن ينتقد هذه التسهيالت 
يضع نفس���ه ف���ي المرّب���ع غي���ر الوطني، 
ويصطف إلى جانب االحتالل، الذي يفرض 

حصاره الخانق على قطاع غزة".

"تغّي دراماتيكي
أما الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني 
من القاهرة د. أيمن الرقب، فرأى أن رسالة 
خروج الوفد الحكومي إلى القاهرة مفادها 
أن األخيرة عازمة على التخفيف من معاناة 

قطاع غزة.
وبّين الرقب ل�"االستقالل" أن مصر ذاهبة 
إلى تعزيز هذه الخط���وة من أبعاد ثالثة، 

هي اإلنسانية والقومية واألمنية.
وق���ال: "القاه���رة تري���د إنق���اذ الحال���ة 
الفلس���طينية في القطاع، ال���ذي يعتبر 
ج���زءًا مهمًا جًدا من غ���الف األمن القومي 
المصري"، مش���يرا إلى أن زيارة هذا الوفد 
دون التنس���يق المباش���ر م���ع الس���لطة 
الفلس���طينية ب���رام الله بمثاب���ة "تغّير 

دراماتيكي بالموقف المصري".
ورأى أن "التس���هيالت المصرية تجاه غزة 
لقطع الطريق على االحتالل وعّرابي صفقة 
القرن، التي ترمي إل���ى تصفية القضية 

الفلسطينية". 
وأش���ار إلى أن "إجراءات السلطة العقابية 
على قطاع غزة المفروضة منذ 15 ش���هًرا، 
والتي ج���اءت ف���ي الفترة الت���ي تزامن 
الحديث فيها مع صفقة القرن جاء بهدف 
دفع القطاع للقبول بحّل إنس���اني، وهي 
بذلك تكون مش���اركة بالصفق���ة"، وفق 

الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة.  
وتأتي هذه التحركات في وقت هّدد فيه 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
عضو اللجن���ة المركزية لحركة "فتح" عّزام 
األحم���د بخطوات تصعيدية م���ا لم تُعد 

حماس للمصالحة.
 ودع���ا األحمد حرك���ة حماس ب���� "إنهاء 
االنقسام، وتس���ليم حكومة الوفاق كافة 

مهامها بصالحيات مطلقة في غزة".
وكشف عن لقاء جمعه )الثالثاء الماضي( 
مع أحد المسؤولين المصريين، الذي طالبه 
ببذل مزيد من الجهود مع حماس لتحقيق 

المصالحة".
ومن���ذ أكث���ر من ع���ام، تفرض الس���لطة 
إج���راءات عقابية ضد قط���اع غزة، تمثلت 
بتقلي���ص كمية الكهرباء ال���واردة له من 
جان���ب االحتالل، وف���رض خصومات على 
رواتب موظفي السلطة تتراوح ما بين 30 
- 50 %، وإحالة اآلالف منهم إلى التقاعد 
اإلجب���اري الُمبّك���ر، إضافة إل���ى تقليص 

التحويالت الطبية للمرضى.

وفد غزة  الحكومي في القاهرة.. ماذا يبحث؟
غزة/ قا�سم االأغا:

اّتف��ق مراقب��ون يف ال�ساأن الفل�سطيني عل��ى اأن توّجه 
وف��د حكوم��ي من قطاع غ��زة اإىل العا�سم��ة امل�سرية 
موؤخ��ًرا  ياأتي يف �سياق احلر�س امل�سري للتخفيف من 

معان��اة الفل�سطيني��ني يف القط��اع، ال��ذي تع�سف بهم 
اإجراءات االحت��ال وعقوبات ال�سلطة الفل�سطينية 
من كل جانب. وا�ستبعد املراقبون يف اأحاديث منف�سلة 
م��ع "اال�ستق��ال" اأن يحمل الوفد اأّي��ة روؤى اأو ر�سائل 

�سيا�سية للقاه��رة، عند لقائ��ه بامل�سوؤولني امل�سريني. 
وغادر خال اليومني املا�سيني اإىل العا�سمة امل�سرية 
القاهرة وفد حكومي من قطاع غزة )حم�سوبون على 

حما�س(؛ للقاء امل�سوؤولني امل�سريني.

طولكرم/ االستقالل:
احتش���د عش���رات المواطنين في 
مسيرة دعت إليها فعاليات شبابية 
في طولكرم شمالي الضفة الغربية 
المحتلة مساء أمس األربعاء رفًضا 
للعقوبات المفروضة على قطاع غزة 

وللمطالبة برفعها.
ورفع المش���اركون، في المس���يرة 
جاب���ت وس���ط طولك���رم،  الت���ي 
األعالم الفلس���طينية وهتفوا ضد 
العقوب���ات عل���ى غ���زة، مؤكدين 
ض���رورة دعم القط���اع ال معاقبته، 

وأشادوا بالمقاومة.
الوقفة  وطالب المش���اركون ف���ي 

االحتجاجي���ة بتوفي���ر كل س���بل 
الدع���م للقطاع من أج���ل الوقوف 
التي تس���تهدف  المؤامرات  أمام 
القضي���ة الفلس���طينية في هذه 

األوقات.
ومن الش���عارات التي رفعت خالل 
الوقف���ة "بدنا وح���دة وطنية على 
الكرامة..  "،  "غزة  أس���س كفاحية 

ارفعوا العقوبات عن غزة".
وف���رض رئيس  الس���لطة محمود 
عب���اس جملة م���ن العقوبات على 
غزة بأبري���ل 2017 بدع���وى إجبار 
حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 
عل���ى حل اللجن���ة اإلداري���ة التي 

ش���كلتها في غزة، ش���ملت خصم 
نحو 30% م���ن الرواتب، وتقليص 
إمداد الكهرباء والتحويالت الطبية، 
وإحال���ة أكثر م���ن 20 ألف موظف 

للتقاعد المبكر.
وانطلق األس���ابيع الماضية حراك 
رفع العقوبات ع���ن قطاع غزة، في 
الضفة الغربي���ة المحتلة، لمطالبة 

الس���لطة برف���ع عقوباته���ا التي 
تفرضه���ا على غ���زة، فيما قمعت 
األجهزة األمنية الحراك في بدايته.

وتوسعت دائرة االحتجاج لتشتمل 
أمام  وأجنبي���ة،  عربي���ة  عواص���م 
فيما  السلطة،  وسفارات  ممثليات 
لم تستجب األخيرة حتى اللحظة 

لهذه الدعوات والنداءات.

وقفــة فــي طولكــرم رفضــا
 لعقوبـــات السلطــة علــى غــزة

هارتس : نتنياهو عاجز 
أمام معادلة غزة التي 

تحاصره وتضعفه 
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أعلن أنا المواطن/ محمد عبد الرحيم محمد عاشور . /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803780154( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

بلدية الن�سر

إعالن صادر عن اللجنة المحلية 
للتنظيم والبناء ببلدية النصر

تعلن اللجن����ة المحلية لبلدي����ة النصر للمالكي����ن والمتصرفين في أرض 
القس����يمة رقم )97 أرض س����بع (من القطعة رقم )1 أرض سبع( أنه تقدم 
له����ا المواطنة / نعمات فارس جمعة ابو ش����نب بطل����ب الحصول على اذن 
بناء وطلب بدل خدمات على جزء من األرض والبالغة مس����احتها 2000 متر 
مربع والواقعة على ش����ارع فرعي من شارع صالح الدين وذلك حسب الطلب 
والمخططات الهندسية المودعة لدى البلدية وعليه فمن له حق االعتراض 
على منح المذكورة بدل خدمات واذن بناء على تلك االرض المحددة اعاله ان 
يتقدم باعتراض للبلدية اثناء ساعات الدوام الرسمي وذلك خالل  15 يومًا 

من تاريخ االعالن ولن يلتفت ألي اعتراض يقدم بعد ذلك.

  رئي�س البلدية ورئي�س اللجنة املحلية 
    اأ.حممد عا�سور

القدس المحتلة/ االستقالل:
نش���ر عاموس هرئيل المحلل العس���كري واألمني لصحيفة "هآرت���س" العبرية، أمس 
األربعاء، مقالة اعتبر فيها أن غزة باتت بمثابة فخ ومصيدة لرئيس الوزراء اإلس���رائيلي 

بنيامين نتنياهو العاجز عن تقديم حلول تنهي التوتر األمني وتقضي عليه.
وبحس����ب هرئيل، فإن "حماس" باتت تريد إنش����اء معادلة جديدة لل����ردع والتي بموجبها 
س����يكون هناك ثمن فوري ألي هجوم إس����رائيلي، كما جرى الليلة الماضية وفي األسابيع 
األخيرة. وقال هرئيل، إن األحداث المتكررة على الحدود تقوض المس����توى السياسي في 
إس����رائيل وخاصًة نتنياهو الذي انزعج في األس����بوع األخير من نتائج استطالع الرأي بعد 
أن أب����دى أكثر من 64% عدم رضاه����م عن أدائه في التعامل باألزمة م����ع غزة بعد أن كان 
62% راضين عن ذلك قبل أسابيع قليل. ويرى هرئيل أن العقبة األساسية في حل الوضع 
اإلنساني بغزة هم الجنود واإلس����رائيليون المفقودون، مشيرا إلى أن حماس تحاول ابتزاز 
نتنياهو على نطاق واسع في قضية تبادل األسرى. واعتبر أن نتنياهو محاصر ما بين تقديم 
تنازالت إنسانية دون صفقة تبادل ما سيعرضه لالنتقادات الداخلية، وما بين االنتقادات 

من وزرائه وحلفائه حول سياساته تجاه غزة وضعفه في مواجهة "إرهاب حماس".

وعلمت "االس���تقالل" أن الوفد الحكومي 
يرأسه وكيل وزارة المالية بالقطاع يوُسف 
الكيال���ي، ويض���م وكالء ومختصين في 

الشؤون االقتصادية والمالية والكهرباء.
في حين ذك���ر مصدر مق���ّرب من حركة 
"حم���اس" أن زيارة الوفد إلى القاهرة جرى 
الترتيب لها منذ أيام، وتهدف لمناقشة 
مش���اريع اقتصادية عّدة، وبحث التبادل 
التج���اري، ال���ذي يصب لجه���ة تخفيف 
الحصار اإلس���رائيلي المفروض على غزة، 

منذ 12 عاًما.
وفيما نفى المصدر ل�"االستقالل" أن يكون 
للوفد أّية رؤى أو رس���ائل سياسية؛ أشار 
إل���ى أن القاهرة تدرك الحالة اإلنس���انية 
الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون 
في القطاع نتيجة استمرار الحصار، والتي 
تفاقم���ت بفعل مواصلة الس���لطة فرض 

"إجراءات عقابية" عليه.

مدلوالت عّدة
الكات���ب والمحل���ل السياس���ي م���ن غزة 

ش���رحبيل الغري���ب، رأى أن زي���ارة الوفد 
الحكومي إلى القاهرة تحمل أهمية كبيرة، 

كما أنها تحمل مدلوالت عدة.
وق���ال الغري���ب ل�"االس���تقالل": "إن أول 
مدلوالت هذه الزي���ارة البحث مع الجانب 
المصري تقديم تس���هيالت أكبر لصالح 
قط���اع غزة ف���ي ظ���ل حص���ار االحتالل 
المس���تمر، وتعزيز القنوات التجارية مع 

القطاع".
وأضاف: " خصوصي���ة الوفد أنه حكومي 
احتياجات  يالم���س  ولي���س سياس���يًا، 
ومتطلب���ات الفلس���طينيين ف���ي قطاع 
غ���زة عن ق���رب، وبالتالي ه���و األقرب في 
توصيل الرسالة وتقديم الرؤية الدقيقة 

والحقيقية الحتياجاتهم ومتطلباتهم".
 واعتب���ر أن "المواقف المصرية تجاه غزة 
تغّي���رت نح���و اإليجابية، مش���يًرا إلى أن 
ذلك يأت���ي نتيجة تفاهمات سياس���ية 
س���ابقة مع حركة حماس، تح���ت عنوان 
أساس���ه التخفيف من معان���اة الغزّيين 

المحاصرين".    

وتابع: "ذلك ما أكدت���ه القيادة المصرية 
في غير مّرة أنها تقف إلى جانب ش���عبنا 
وقضيته، وس���تعمل على التخفيف من 

معاناته".
ولم يستبعد الكاتب والمحلل السياسي 
أن تك���ون الدعوة المصرية الس���تضافة 
الوفد الحكومي بمثابة "رس���الة للس���لطة 
الفلس���طينية، مفادها أن كفى الستمرار 

العقوبات على غزة". 
وقال: "أّية تسهيالت ُتقدم لتعزيز صمود 
الشعب الفلس���طيني مرّحب بها من الكل 
الفلسطيني، ومن ينتقد هذه التسهيالت 
يضع نفس���ه ف���ي المرّب���ع غي���ر الوطني، 
ويصطف إلى جانب االحتالل، الذي يفرض 

حصاره الخانق على قطاع غزة".

"تغّي دراماتيكي
أما الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني 
من القاهرة د. أيمن الرقب، فرأى أن رسالة 
خروج الوفد الحكومي إلى القاهرة مفادها 
أن األخيرة عازمة على التخفيف من معاناة 

قطاع غزة.
وبّين الرقب ل�"االستقالل" أن مصر ذاهبة 
إلى تعزيز هذه الخط���وة من أبعاد ثالثة، 

هي اإلنسانية والقومية واألمنية.
وق���ال: "القاه���رة تري���د إنق���اذ الحال���ة 
الفلس���طينية في القطاع، ال���ذي يعتبر 
ج���زءًا مهمًا جًدا من غ���الف األمن القومي 
المصري"، مش���يرا إلى أن زيارة هذا الوفد 
دون التنس���يق المباش���ر م���ع الس���لطة 
الفلس���طينية ب���رام الله بمثاب���ة "تغّير 

دراماتيكي بالموقف المصري".
ورأى أن "التس���هيالت المصرية تجاه غزة 
لقطع الطريق على االحتالل وعّرابي صفقة 
القرن، التي ترمي إل���ى تصفية القضية 

الفلسطينية". 
وأش���ار إلى أن "إجراءات السلطة العقابية 
على قطاع غزة المفروضة منذ 15 ش���هًرا، 
والتي ج���اءت ف���ي الفترة الت���ي تزامن 
الحديث فيها مع صفقة القرن جاء بهدف 
دفع القطاع للقبول بحّل إنس���اني، وهي 
بذلك تكون مش���اركة بالصفق���ة"، وفق 

الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة.  
وتأتي هذه التحركات في وقت هّدد فيه 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
عضو اللجن���ة المركزية لحركة "فتح" عّزام 
األحم���د بخطوات تصعيدية م���ا لم تُعد 

حماس للمصالحة.
 ودع���ا األحمد حرك���ة حماس ب���� "إنهاء 
االنقسام، وتس���ليم حكومة الوفاق كافة 

مهامها بصالحيات مطلقة في غزة".
وكشف عن لقاء جمعه )الثالثاء الماضي( 
مع أحد المسؤولين المصريين، الذي طالبه 
ببذل مزيد من الجهود مع حماس لتحقيق 

المصالحة".
ومن���ذ أكث���ر من ع���ام، تفرض الس���لطة 
إج���راءات عقابية ضد قط���اع غزة، تمثلت 
بتقلي���ص كمية الكهرباء ال���واردة له من 
جان���ب االحتالل، وف���رض خصومات على 
رواتب موظفي السلطة تتراوح ما بين 30 
- 50 %، وإحالة اآلالف منهم إلى التقاعد 
اإلجب���اري الُمبّك���ر، إضافة إل���ى تقليص 

التحويالت الطبية للمرضى.

وفد غزة  الحكومي في القاهرة.. ماذا يبحث؟
غزة/ قا�سم االأغا:

اّتف��ق مراقب��ون يف ال�ساأن الفل�سطيني عل��ى اأن توّجه 
وف��د حكوم��ي من قطاع غ��زة اإىل العا�سم��ة امل�سرية 
موؤخ��ًرا  ياأتي يف �سياق احلر�س امل�سري للتخفيف من 

معان��اة الفل�سطيني��ني يف القط��اع، ال��ذي تع�سف بهم 
اإجراءات االحت��ال وعقوبات ال�سلطة الفل�سطينية 
من كل جانب. وا�ستبعد املراقبون يف اأحاديث منف�سلة 
م��ع "اال�ستق��ال" اأن يحمل الوفد اأّي��ة روؤى اأو ر�سائل 

�سيا�سية للقاه��رة، عند لقائ��ه بامل�سوؤولني امل�سريني. 
وغادر خال اليومني املا�سيني اإىل العا�سمة امل�سرية 
القاهرة وفد حكومي من قطاع غزة )حم�سوبون على 

حما�س(؛ للقاء امل�سوؤولني امل�سريني.

طولكرم/ االستقالل:
احتش���د عش���رات المواطنين في 
مسيرة دعت إليها فعاليات شبابية 
في طولكرم شمالي الضفة الغربية 
المحتلة مساء أمس األربعاء رفًضا 
للعقوبات المفروضة على قطاع غزة 

وللمطالبة برفعها.
ورفع المش���اركون، في المس���يرة 
جاب���ت وس���ط طولك���رم،  الت���ي 
األعالم الفلس���طينية وهتفوا ضد 
العقوب���ات عل���ى غ���زة، مؤكدين 
ض���رورة دعم القط���اع ال معاقبته، 

وأشادوا بالمقاومة.
الوقفة  وطالب المش���اركون ف���ي 

االحتجاجي���ة بتوفي���ر كل س���بل 
الدع���م للقطاع من أج���ل الوقوف 
التي تس���تهدف  المؤامرات  أمام 
القضي���ة الفلس���طينية في هذه 

األوقات.
ومن الش���عارات التي رفعت خالل 
الوقف���ة "بدنا وح���دة وطنية على 
الكرامة..  "،  "غزة  أس���س كفاحية 

ارفعوا العقوبات عن غزة".
وف���رض رئيس  الس���لطة محمود 
عب���اس جملة م���ن العقوبات على 
غزة بأبري���ل 2017 بدع���وى إجبار 
حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 
عل���ى حل اللجن���ة اإلداري���ة التي 

ش���كلتها في غزة، ش���ملت خصم 
نحو 30% م���ن الرواتب، وتقليص 
إمداد الكهرباء والتحويالت الطبية، 
وإحال���ة أكثر م���ن 20 ألف موظف 

للتقاعد المبكر.
وانطلق األس���ابيع الماضية حراك 
رفع العقوبات ع���ن قطاع غزة، في 
الضفة الغربي���ة المحتلة، لمطالبة 

الس���لطة برف���ع عقوباته���ا التي 
تفرضه���ا على غ���زة، فيما قمعت 
األجهزة األمنية الحراك في بدايته.

وتوسعت دائرة االحتجاج لتشتمل 
أمام  وأجنبي���ة،  عربي���ة  عواص���م 
فيما  السلطة،  وسفارات  ممثليات 
لم تستجب األخيرة حتى اللحظة 

لهذه الدعوات والنداءات.

وقفــة فــي طولكــرم رفضــا
 لعقوبـــات السلطــة علــى غــزة

هارتس : نتنياهو عاجز 
أمام معادلة غزة التي 

تحاصره وتضعفه 
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أعلن أنا المواطن/ عبدربه زكي جمال ابو طاقية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803686682( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ رسمية عبد الرحمن محمد زقوت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)914166350( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / رهام يوسف موسي رزقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400629515( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حاتم عبد الكريم الفي مسلم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803856160( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مصطفى علي مصطفى ابو رزق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405810755  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مصعب أكرم عبد الحميد الفلوجى 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802161760( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

ال زالــت الغيــوم ال تحمــل مطــًرا

زخم غير مس���بوق ف���ي المبادرات والع���روض التي 
تتناول ُرزًما من المشاريع الخاصة بالقطاع، سواء تلك 
المروجة إسرائيلًيا أو التي يروجها األمريكان، فضًل 
عن الحديث همًس���ا وإشاعات تسريب ما يسمى بما 
يدور خل���ف الكواليس، والتي في جزء منها تهدف 
للتش���هير أو النيل من أهداف وموقف هذا الطرف 

أو ذاك.
والحقيق���ة أن زخم هذه المبادرات يكتس���ب في 
هذه المرحلة بعض المصداقية، ويظهر على أنه 
يش���كل تبديًل وتغيًرا جدًيا، ال سيما وأن بعضها 
ب���ات يصدر عن جهات رس���مية، ولها ما يؤكدها 
من أطراف ثالثة )تصريح نائبة المتحدث باس���م 
الرئيس القبرصي، التي نفت الموافقة القبرصية 
على تحديد رصيف بحري، لكنها أكدت ان ليبرمان 
تقدم بمثل هذا الطلب، وأن حكومتها في مرحلة 

دراسة الطلب(.
المقترح اإلس���رائيلي الذي قدم���ه ليبرمان كبديل 
القتراح وزي���ر المواصلت يس���رائيل كاتس، الذي 
كان يدع���و إلى إقام���ة ميناء بح���ري وجوي صناعي 
مقابل ش���واطئ القطاع؛ رغم ش���كله البراق فهو أواًل 
قد يكون مجرد مناورة أش���به بكلم فض المجالس، 
لللتف���اف على الضغوط وعلى اقت���راح كاتس، وقد 
ضمنه أسباًبا لرفضه من الطرف الفلسطيني، حيث 
ربطه بصفقة األسرى اإلسرائيليين، وهو ثالًثا - في 
حال تطبيق���ه - ال يضيف قيمه حقيقية للقتصاد 
الغزي، فعملًيا ما سيتم هو نقل رصيف ميناء أسدود 
إلى ليماسول، وسيتم هناك تطبيق نفس المعايير 
األمنية اإلسرائيلية، ثم س���يضيف إليها معيقات 
وتكاليف أخرى، حيث سيعاد شحنها وسيعاد نقلها 
بحًرا بمرافقة السفن اإلسرائيلية، واالتفاقية ستوقع 

بي���ن الحكومتْين القبرصي���ة واإلس���رائيلية، ولن يكون 
للطرف الفلسطيني أي س���بيل للتأثير على القبارصة أو 
اإلسرائيليين من حيث المعيقات والتكاليف واإلجراءات 
والمماطلة وأنظمة العمل واإلج���ازات ...الخ، رابًعا: إن مثل 
هذا االتفاق برعاية أطراف دولية أو إقليمية سيثبت نوًعا 
من السيادة اإلس���رائيلية على حدودنا البحرية ويشرعن 
الحصار البح���ري واعتراًف���ا دولًيا باالحتياج���ات األمنية 

اإلسرائيلية.
لكنه من جهة أخرى، سيمنح الجهة الحاكمة في القطاع 
امتياز جباية الضرائب والجمارك وتحويلها مباش���رة إلى 
ميزانيتها، إال إذا تضمن األمر شرًطا بأن تحول هذه األموال 
إلى جهات توافق عليها األطراف اإلقليمية والدولية ذات 
الصلة بضغط من إس���رائيل، وبذريعة أال تستخدم هذه 
األموال في تعزيز حكم حماس أو تس���تخدم في تمويل 

»اإلرهاب«.
وخامًس���ا: إن هذا المقترح ال زال في ط���ور البلورة وإجراء 
الدراسات، وس���ُيعرض على الجهات األمنية اإلسرائيلية 
وعلى الكثير من الوزارات اإلس���رائيلية، وحتى لو لم يكن 
مجرد مناورة للستهلك اإلعلمي وإسالة اللعاب والتحفيز 
على تقديم التنازالت؛ فإنه سيستغرق العمل عليه وقًتا 
طويًل، وتأمل إس���رائيل بأنها في ه���ذا الوقت تكون قد 

تخلصت من تأثيرات األحداث الحالية ومن الضغوط.
الرصي���ف البح���ري ليس هو الش���يء الوحي���د المطروح، 
فهناك أيًضا حديث عن إنش���اء محطة للطاقة المتجددة 
بالقرب من ش���مال القطاع داخل أراضي ال� 48، والملفت 
للنظ���ر ان نتنياهو أظهرها على أنها اس���تجابة للمطلب 
األمريكي بعدما يقال ان إس���رائيل طالبت بإقامتها على 
األراض���ي المصرية أثناء المؤتمر الخ���اص بالقطاع، الذي 
عقد في واش���نطن قبل عدة أش���هر، وأن نتنياهو أعطى 
موافقته بإقامتها داخل األراض���ي المحتلة بعد الرفض 

المصري، لكن الملفت أيًضا أن المحطة س���تقام بتمويل 
من القطاع الخاص اإلس���رائيلي وتمويل بعض الجهات 
المانحة، أي إنها س���تكون محطة ربحية وإقامتها بالقرب 
من القطاع سيجعل مستقبلها غير آمن ومرتبط بمستقبل 
المشهد األمني، وثمة أمر غريب في هذا المقترح يدعونا 
للتشكيك في جديته، فالمقترح يعزز من ارتباط إسرائيل 
بالقطاع، بينما اس���تراتيجية االحتلل هي التخلص من 
مس���ؤولياتها تجاه القطاع، وهو ما دأب���ت كل حكومات 
اليمي���ن على المطالبة به، أي س���يطرة على حدود القطاع 

وتحرر من المسؤوليات.
باإلضافة لذل���ك، هنالك الرؤية األمريكي���ة المرتبطة بما 
يس���مى »صفقة القرن«، وحسب مهندس���يها كوشنير 
وغرينب���لت البّد ان يس���بقها ف���ي القطاع مس���اعدات 
اقتصادية عاجلة ت���ؤدي إلى خلق أجواء إيجابية ملئمة، 
وتمنح أمًل على المستوى المعيشي لفلسطينيي القطاع، 
فإجمالي الصفقة وجوهرها يقوم على التطوير والتعزيز 
االقتصادي على مديْين )قريب المدى وبعيد المدى(، وهو 
خطأ رجال المال واالقتصاد األمريكيين الذين يعتقدون 
بأن األم���وال والوظائف تتغلب عل���ى كل الصراعات، بما 
فيها القضاي���ا الوطنية، حيث يهدد كوش���نير القيادة 
الفلس���طينية في حال رفضها للجل���وس والتفاوض ان 
يعرض المبادرة على الش���عب مباشرة، فيرى الشعب كم 
هو حجم الخير الذي تمنعه القيادة برفضها عنه، فيثور 

عليها.
األمريكان يسعون لجمع األموال للقطاع لعلج المشكلت 
الملتهب���ة، لكن لديهم معضلت جدية أكبر من معضلة 
توفير األموال، وهي آليات استثمار األموال وإنفاقها في 
القطاع دون تعزيز حكم حماس ودون ان تستفيد منها، 

حتى ال تتهم أمريكا بأنها تمول »اإلرهاب«.
في كل األحوال، فإنه ما كان لهذه المياه ان تتحرك بهذه 

الق���وة دون تهديدات المس���يرات، وم���ا كان صوت 
القطاع المحاصر سيكون أولوية على أجندة االحتلل 
واإلقلي���م والعالم دون هذه المس���يرات ودون دماء 
الشهداء وكل هذه التضحيات، لكننا يجب ان نكون 
أكث���ر حذًرا، وال نراهن على األجواء اإليجابية التي قد 
تتبخر سريًعا، وال يبقى منها سوى أشباه المبادرات 
مع تحميلنا مس���ؤولية إفش���الها ومسؤولية تدهور 

ظروفنا.
لك���ن م���ا الحظناه ف���ي الفت���رة األخي���رة ان بعض 
الشخصيات المقربة من حركة حماس تبالغ كثيًرا في 
توجيه الرسائل اإليجابية للحتلل، حتى إنها باتت 
تقتبس باالس���م أو دون ذكر اس���مها في الصحافة 
اإلسرائيلية، ولألس���ف فإن االحتلل يقرأ مثل هذه 
التصريحات على أنها رسائل ترسلها حركة حماس، 
وتب���ث من خللها ضعًفا ورغبة في عقد صفقة، وهو 

ما يزيد العدو تمسًكا بالمزيد من االبتزاز.
واألمر المهم اآلخ���ر ان نتنياهو عندما يتحدث عن 
المب���ادرات يصفها بأنها خط���وات أحادية الجانب، 
وهو أمر ايجابي على المس���توى الفلسطيني، حيث 
ال يترت���ب علينا أية اس���تحقاقات أو التزامات، وهو 
أفضل خياراتنا أن ندفع االحتلل لتقديم المبادرات 
والخطوات بشكل أحادي الجانب دون ان نكون عرضة 

للبتزاز الرسمي.
وأخيًرا، فإننا ال نمل���ك اآلن أفضل من خيار الصمود 
واإلبقاء على المس���يرات الشعبية واستنزاف العدو 
وإرس���ال رس���ائل القوة والتصميم، وكذلك رسائل 
غامضة ال تجعل���ه قادًرا على حس���م قراءته لنا، وأال 
ننخدع باألجواء، فالمنطقة منفتحة على الكثير من 
الخيارات، بم���ا فيها التصعيد، فالغي���وم ال زالت ال 

تحمل المطر.

 »مستوطنون في القلب« تشغل »الصهيونية الدينية« التي تتسع 
رقعة تأثيرها السياسي واالجتماعي إسرائيليا باضطراد في السنوات 
األخيرة، كذلك تش���غل الكثير من المحللي���ن والباحثين خاصة وأن 
هذه الظاهرة قد غابت أو غّيبت تاريخيا عن األلوان السياس���ية التي 
تش���كلت منها الحركة الصهيونية، علما أن تلك الحركة اس���تغلت 
شعارات ونوازع دينية يهودية، مثل »أرض الميعاد« و«إنقاذ األرض« 

وغيرها في الترويج الستعمارها الكولونيالي في فلسطين.
ف���ي هذا الس���ياق ال تنفّك مح���اوالت ُمنّظري ومؤرخ���ي هذا التيار 
بإجراء عملي���ات زرِع أحداث أو تضخيم أح���داث تاريخية لها عالقة 
ل محطات انطالق ترب���ط الحاضر  بالصهيوني���ة الديني���ة؛ لُتش���كِّ
بالماضي وتخل���ق تواصال منطقيا يمكنها من االس���تناد إلى تراث 

»مجيد« في سباق المنافسة على التاريخ والمستقبل.
بالمقاب���ل باتت »الصهيوني���ة العلمانية« ال س���ّيما »حركة العمل« 
الت���ي تمتلك »تابو« على التاريخ، ُتعاني من حالة انكفاٍء وتراجٍع في 
المنافس���ة الجارية مع التيار الديني المذكور في ظل تنامي أوساط 
محافظة أو شبه محافظة مثل »الحريديم« و«الشرقيين« وتخوفها من 

التحالف مع العرب.
ويندرج كتاب الباحثة نعيمة برزيل، »مس���توطنون في القلب« الذي 
يمتدح المستوطنين الجدد ويخلع عليهم وليس على أتباع معسكر 

السالم؛ عباءة مكملي درب المستوطنين األوائل من »حركة العمل« 
التي تنتم���ي إليها، يندرج في إطار »االعت���راف بالذنب« ومحاوالت 
التكفير عنه التي تنتاب العديد من ناش���طي وأتباع »حزب العمل« 
في اآلون���ة األخيرة وتترجم باإلذعان لليمين الديني االس���تيطاني 

عوضا عن مواجهته.
ها على أبراهام بورغ الذي نش���رته صحيفة »هآرتس« مؤخرا،  وفي ردِّ
تؤكد مؤلفة كتاب »المستوطنون في القلب«، نعيمة برزيل، مجددا 
أنه بالبحث في مضامين وجهة النظر »اإليمانية« ) االس���تيطانية(، 
وترجماتها والجواب »اليهودي للتس���اؤالت المعتملة داخل أوساط 
واسعة، حيال تواصل لحاالت التهديد وعدم االستقرار تشكل حرب 

1967 وليس 1948 نقطة تاريخية فاصلة.
برزيل وهي باحثة في العلوم السياس����ية ومحاض����رة في كلية »أورانيم« 
وجامع����ة تل أبيب، تس����عى من خ����الل كتابها، للوصول إلى س����ر نجاح 
المجموع����ة التي اخت����ارت أن تفرض على المجموع اإلس����رائيلي »عظمة 
وصدقية القوة المس����تمدة من االختيار اإللهي للشعب اليهودي«، وهي 
عظمة ترى بالس����يطرة عل����ى كافة أجزاء أرض إس����رائيل ترجمة لتطبيق 
االنتماء الكامل للفرد المؤمن بالشعب اليهودي ودولته، على حد تعبيرها.

وباختصار فإنها ُتحاول إيجاد تبريرات منطقية لقضية نجاح وغلبة 
المس���توطنين، مقابل انكسار وفشل المعس���كر اآلخر المتمثل ب� 

»ح���زب العمل والس���الم اآلن«، وتصل نهايًة إل���ى »تنصيب« حركة 
ٍل لمشروع  االس���تيطان الديني في األراضي المحتلة عام 67 ، كُمكمِّ
االس���تيطان الذي بدأته »حركة العمل« قبل ع���ام 1948 أو بكلمات 

أخرى »الصهيونية بحلة دينية«.
ويرى ب���ورغ أن التفاُضل الذي تقوم به برزي���ل والكثير غيرها، بين 
المس���توطنين وبين »الس���الم اآلن« هو مصطنع ألن المستوطنين 
)الجدد( ربطوا أنفسهم عنوة وبش���كل ميكانيكي بشعارات »إنقاذ 
األرض« والنظريات الدينية المسيحانية للحركة الصهيونية، والتي 

ابتكرتها »حركة العمل« بتنظيماتها المختلفة.
ومن المفروغ منه أن المس���توطنين القدماء ) س���كان الكيبوتسات( 
والمستوطنين الجدد في األراضي المحتلة عام 67، أقرب إلى بعضهم 
البعض في المجال الروحي والقومي، كما يقول بورغ، وبهذا المعنى 
فإن المس���توطنين هم مكملو طريق أصحاب المشروع االستيطاني 
القديم ليس باللباس والمظهر فقط، بل بالخطاب والروحية ناهيك 

عن إضافة البعد الديني.
بورغ يتف���ق إذن مع الكاتبة التي ترى أن المس���توطنين الُجُدد هم 
الورثة الشرعّيون للمستوطنين األوائل، الذين أقاموا »الكيبوتسات« 
ولك���ن يختلف معها في اعتبار الحالتين جزءا من مش���روٍع واحد، ال 

يغير كونه كان شريكا في مرحلته األولى من واقعه الكولونيالي.

سليمان أبو ارشيد 

االستيطان والصهيونية بحلة دينية
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ال يزال ش���عب غزة العزة ُيع���د الكابوس المخيف 
لاحت���ال الصهيوني وأعوانه رغم الحصار الظالم 
عليه ب���رًا وبحرًا وجوًا , ورغم أن بعض زعماء العرب 
واألشقاء من بني جلدتنا حاولوا وال يزالون يحاولون 
أن يجعلوا غزة في مرم���ى العديد من المخططات 

الصهيوأمريكية ..
ال تزال ه���ذه المخططات والمؤام���رات من أولئك 
المستس���لمين  والمنبطحي���ن  المنهزمي���ن 
المتصهيني���ن وإضاف���ة إل���ى الدع���م األمريكي 
البغيض تش���جع الكيان الصهيوني على تفريغ 
قطاع غزة من س���كانه , ومحاوالته اليائس���ة على 
توطينهم ف���ي محافظات مصري���ة وبعض دول 
الج���وار العربي , ولكن ش���عبنا األب���ي أنهى كل 
هذه المح���اوالت والمؤامرات على صخرة من صبره 
وصموده األس���طوري ومس���يرات عودت���ه الكبرى 

ألرضه ووطنه ومقاومته الباسلة .
بعد أن فشل االحتال فشًا ذريعًا وانكسرت أحامه 

في تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين لجأ 
إلى حيل أخرى وذلك بتوفير فرص مغرية لتشجيع 
الفلس���طينيين على الهجرة طوع���ًا , خاصة بعد 
فرض الحصار الخانق وجعل حياة س���كان القطاع 
صعبة وقاس���ية , وبعد أن تم حرمانهم من لقمة 

العيش ومن أبسط مقومات الحياة الكريمة .
ال ش���ك أن مك���ر االحتال الصهيون���ي وجهوده 
الخبيثة ومعاركه المهزومة ضد ش���عبنا في قطاع 
غزة مقابل تحقيق إنجازاته اإلجرامية التي طيخت 
م���ع أولئك الزعم���اء العرب الماكري���ن المطبعين 
والقادة األش���قاء المنبطحين من بني جلدتنا باءت 
كلها بالفش���ل وذهبت أدراج الرياح , فجهودهم 
التطبيعية ونش���اطاتهم وتنس���يقاتهم األمنية 
أصبحت اآلن هاجسًا ياحقهم وياحق حلفاءهم 

والكيان الصهيوني وقادته .
إن مك���ر ه���ؤالء وتحالفهم مع ما يس���مى بالدولة 
الصهيونية ضد غزة وش���عبها الصام���د المثابر 

المجاه���د أصبح جزءًا م���ن مضم���ون خطاباتهم 
العلنية فوق الطاولة والس���رية تحت الطاولة في 
ظل مقاومة وصمود شعبنا الفلسطيني , األمر الذي 
جعل االحتال ُيصاب بشعور وعدم ثقة وهواجس 
الخوف واليأس واإلحباط اآلخذة في االرتفاع نتيجة 
السياس���ات المتهورة التي أصبحت معزولة دوليًا 

وإقليميا تزداد يومًا بعد يوم لدى قادة الكيان .
ال شك أن الحراك الشعبي لمسيرات العودة الكبرى 
س���يتواصل بمش���يئة الله من أجل رف���ع الحصار 
القاتل عن ش���عبنا , والتنديد بالعقوبات الظالمة 
المفروضة علين���ا , فذلك الح���راك ال يقل أهمية 
عن المقاومة المسلحة والعمليات االستشهادية 
التي ينفذها الشباب واألشبال من أبطال وعمالقة 
الضفة الفلس���طينية في س���بيل الله ثم الوطن , 

وبالتالي سننعم بأمل العودة لوطننا المسلوب .
أيها القادة أيها الزعماء أيها المس���ئولون ارفعوا 
الحصار عن ش���عبنا في قطاعن���ا الحبيب , فرفعه 

ليس كامًا منمق���ًا بالخطابات الرنانة أو الهتافات 
أو الشعارات أو الحديث عبر اإلذاعات والفضائيات 
, بل هو منهج سياس���ي قبل أن يك���ون مصلحًة 
وكرسيًا , فشعبنا ال يطالبكم سوى باتخاذ خطوات 
حاس���مة لترتيب البيت الفلسطيني وإفراز قيادة 
جماعية سياس���ية موحدة تقضي على االنقسام 
واالنع���زال والتفرقة , ومن ثم االتفاق على رس���م 
خارطة طريق واضحة توصلنا للوطن ليس���قط من 

خاله رهان الكيان وأعوانه .
 بق���ي لي بد أن أوصيكم أيها الق���ادة والزعماء أن 
ال تكونوا ش���ركاء االحتال ف���ي حصاركم الخانق 
والظال���م عل���ى ش���عبنا في قط���اع غ���زة لتمرير 
سياس���اتكم وأطماعك���م ومصالحك���م الفردية , 
وتكونوا س���ببًا في تدمير قضيتنا وإنهاك شعبنا 
, ال تش���جعوا االحت���ال على ارت���كاب المزيد من 
الجرائم , فشعبنا في هذه الحالة لن يرحمكم ولن 

يرحم حلفاءكم .

ارفعوا الحصار أيها اللئام !
غزة بين ترويع األعداء وظلم األشقاء

عندما ُيقتل األمُل وُيغتال 
الحلُم.. ُيهاجر الشباب

لطالما تمنينا أن ُيفتح معبر رفح بطريقة متواصلة يومية دون إغاق، 
وكثي���رًا ما رجونا أن ُيس���افر الناس من وإلى قطاع غ���زة بطريقة ُحرة 
كريمة دون قيود أس���وًة بكل البشر وكحق طبيعي لإلنسان... وها هو 
المعبر منذ بداية شهر رمضان المبارك مفتوح بطريقة متواصلة حتى 
عيد األضحى وفق إعان الحكومة المصرية مش���كورة رغم اس���تمرار 
القيود على معايير السفر ومواصفات المسافرين والتكلفة الباهظة 
للسفر التي تجعل هذا الحق منقوصًا لعدم قدرة الفقراء على السفر... 
ولكن فتح معبر رفح خّفف با ش���ك من قس���وة الحصار وخّفض من 
ضغط الحياة ونفس من احتقان الغضب؛ ولكنه إلى جانب ذلك سمح 
بالهجرة من غزة والس���يما هجرة الش���باب وخاصة من ذوي الكفاءات 
والش���هادات، وبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة تّوثق ظاهرة 
الهجرة م���ن غزة إال أنها موجودة بق���وة وُماحظة بوضوح فيكفي أن 
ُيحصي كل واحد منا من هاجر من جيرانه وأقاربه ومعارفه ليكتشف 
حجم هذه الظاهرة الخطيرة التي س���تؤدي ف���ي نهاية المطاف إلى 
تفري���غ الوطن من قواه الحية والمنتجة والمبدعة التي تتجّس���د في 

الشباب والشابات. 
عندما اقتتل إخوة الوطن ورفاق النضال وشركاء السلطة قبل أكثر من 
عقٍد من الزمان كان شباب وشابات اليوم أطفااًل لم يدركوا بعد حقيقة 
ما رأت أعُينهم من سفٍك للدماء وإزهاٍق لألرواح وتقطيٍع لألطراف، ولم 
يِع عقلهم  الواعي أبعاد ما حدث فاس���تقر في عقلهم الباطن كغيره 
من المش���اهد المؤلمة المس���تبعدة؛ لتبقى أحد المؤثرات الس���لبية 
في ذواتهم وس���لوكهم. ولم يحتمل إحساس���هم المرهف قس���وة 
الصور فدفنها في عمق الاش���عور كغيرها من المش���اعر الموجعة 
المكبوتة لتظل عامًا كامنًا س���لبيًا في شخصياتهم... ولكنهم اآلن 
بعد عقٍد ونّيف من الزمان بلغوا مبلغ الش���باب وطحنتهم الحياة في 
رحاه���ا وعركتهم األحداث في معمعتها وعاش���وا تبعات ونتائج ما 
حدث واقعًا ملموس���ًا بكل شؤمه ونحسه وبعد ما ُأحرقوا بنار الحصار 
والحروب، واصُطلوا بلهيب االنقس���ام والعقوبات، بحثوا عن الخاص 
وهرعوا نحو األمل ولجأوا إلى الُحلم... فلم يجدوه ووجدوا اليأس مكانه 
فزاد حياتهم كمدًا وغمًا وأرهق معيشتهم ضنكًا ونصبًا ومأل دنياهم 

بؤسًا وتعسًا. 
ل���م يكن هذا الش���عور الطاغي بفق���دان األمل وضي���اع الُحلم،وربما 
اإلحس���اس بقتل األم���ل واغتيال الُحلم وليد ع���اٍم واحد من المعاناة 
والمقاس���اة، بل هو تراكم س���نوات طويلة ممت���دة التهم فيها غول 
اليأس حمامة األمل فاغرًا فاه ليلتهم معها كل آمال وأحام الش���باب 
من الذك���ور واإلناث الت���ي تحطمت على صخرة االحت���ال والحصار 
واالنقسام والعقوبات، وليبتلع معها كل طموحاتهم المدفونة تحت 
ُحطام الحروب العدوانية والمناكفات السياسية والعنصرية الحزبية 
والمحس���وبية العائلية، وليدم���ر معها كل ُأمنياته���م التي غطاها 
ُركام اإلدارة البائس���ة والسياسة الفاسدة والسلطة المستبدة... تلك 
الس���نوات الطويلة الممتدة تعود إلى عامي النكبتين عندما ضاعت 
فلسطين على مرحلتين واستبدلت بها دولة )إسرائيل( بداية المآساة 

الفلس���طينية التي أصبح فيها معظم الشعب الفلسطيني الجئين 
بع���د أن ُحرموا من مص���در رزقهم الوحيد وه���و األرض ليتحّولوا إلى 

ُمشردين على رصيف االنتظار إلحسان األمم المتحدة.
المآس���اة الفلسطينية ولدت مع والدة المشروع الصهيوني والمشروع 
االس���تعماري الغربي الذي���ن انتجا الكيان الصهيوني مجس���دًا في 
دولة )إسرائيل( وهي المصدر األول لكل معاناة الشعب الفلسطيني 
ومفرداته���ا المتعددة وفي مقدمتها الهجرة من فلس���طين، لم ُتكن 
هي الفصل األول واألخير من المآس���اة الت���ي اكتملت مع بداية فيلم 
)مشروع الس���ام الفلس���طيني( المكتوب بس���يناريو ركيك عنوانه 
)اتفاقية أوسلو(، وأخرج بطريقة رديئة لُيعرض باسم )السلطة الوطنية 
الفلسطينية( كان الش���عب الفلسطيني متفّرجًا على الفيلم يحسبه 
وطنًا ودول���ة أو بداية الوطن المفقود والدولة المنش���ودة؛ حتى إذا ما 
انتهى الفيلم وتبين الخيط األبيض من الخيط األس���ود الفاصل بين 
الحقيقة والوهم لم يجده وطنًا أو دولة، ووجد االحتال واالس���تيطان 

والتهويد مكانه بصوره األكثر بشاعة في تاريخ االستعمار. 
إذا كان االحت���ال هو مآس���اتنا التي لن تنتهي إاّل ب���زوال االحتال، 
وهو أم���ر حتمي بمنطق القرآن والتاريخ والواق���ع، فإلى ذلك الحين ال 
مفر من إنهاء فصول المأس���اة التي كتبناها بأيدينا وأوقعنا أنفسنا 
في مأزقي أوس���لو واالنقسام وما نتج عنهما عن عجز وفشل في إدارة 
الس���لطة في غزة وما فرضته السلطة في رام الله من تمييز وعقوبات 
ضد غزة... وكانت نتيجة كل ذلك ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة بطريقة 
غير مسبوقة وتدهور وانهيار الوضع االقتصادي في القطاع... حّولت 
غالبية الشعب الفلسطيني في غزة مضطرين إلى متسّولين على أبواب 
الش���ئون االجتماعية ووكالة األونروا والمؤسسات الدولية والجمعيات 
الخيري���ة، واألخطر من كل ذلك هو إغ���اق باب األمل ثم اإلجهاز عليه 
وقتله أمام الجيل الجديد وضياع ما تبقى من أحام الشباب بل واغتيال 
أحامهم... ب���دون بصيص ضوء في نهاية نفق الحصار واالنقس���ام 

والعقوبات إاّل بصيص ضوء نار الحرب التي تلوح في األفق. 
في الختام ال مناص من تجاوز مرحلتي التشخيص وتحديد المسؤولية 
عن ظاهرة الهجرة من فلس���طين عامة ومن غزة خاصة، كما أنه ليس 
من الحكمة اس���تخدام أس���لوب الوعظ واإلرشاد إلقناع الشباب بعدم 
الهجرة استجابة للواجب الوطني للبقاء والصمود في الوطن، والثواب 
الديني للرباط في بيت المق���دس وأكناف بيت المقدس، فهذا كله 
ُمهم ولكن األهم منه أن نّوفر فرص الحياة الكريمة للشباب والشابات 
من الجيل الجديد ليبقى صامدًا في أرض اآلباء واألجداد وليظل مرابطًا 
في أرض اإلس���راء والمعراج، وبداية الصمود ه���و أن نعمل ما ُيمكن 
القيام ب���ه بإرادتنا وبأيدينا وفي مقدمته إنهاء االنقس���ام وتحقيق 
الوحدة الوطنية وإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أساس 
الثوابت الوطنية ونهج المقاومة وليكن أحد مفردات المشروع الوطني 
الجوهرية وركائزه األساس���ية مشروع تشغيل الشباب وتوفير فرص 
العمل لهم لتوفير مقوم���ات الحياة التي تمكنهم من الصمود فوق 

ثرى بلدهم فالصمود هو نصف المقاومة وأحيانًا كل المقاومة. 

تعتبر ظاهرة الهجرة من الظواهر القديمة في غالبية دول العالم الثالث، فهي ظاهرة اجتماعية نتيجة 
ظروف الحياة اإلنس���انية، والبحث عن فرص أفضل للدراسة أو العمل أو الحياة الكريمة، اال أن ما دفعني 
لكتابة هذا المقال تداول عدد من النش���طاء الفلس���طينيين في اآلونة األخيرة قائمة تضم أعدادًا من 

األطباء ذوي الكفاءات والخبرات.
ال يخفى على أحد أن األمور يومًا بعد يوم تزداد س���وءا مع انس���داد المستقبل أمام الشباب الفلسطيني 
وأصحاب الكفاءات والخبرات المهنية خاصة، مما ُاضطر بعضهم للهجرة »غير المشروعة« إلي خارج أرض 

الوطن أمًا بتحقيق اآلمال المنشودة في الحصول على حياة كريمة في باد الغرب.
بغ���ض النظر عن صحة األرقام المتداولة حول أع���داد المهاجرين من ذوي الخبرات والكفاءات المرموقة 
الذين غادروا قطاع غزة خال الفترة الماضية، اال أن تلك الظاهرة يجب أن تدق ناقوس الخطر حول هذه 

الظاهرة على القضية الفلسطينية برمتها.
صحيح أن األوضاع الصعبة التي يعيش���ها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ُتلقى بظالها المأساوية 
على كل مناحي الحياة، مما جعل كل الشعب الفلسطيني يفتقر معها ألبسط مقومات الحياة الكريمة 
خصوصا مع استمرار حالة االنقسام الكارثي وما نتج عنه من فرض عقوبات ظالمة على قطاع غزة تسببت 

بتفاقم متازمة الفقر والبطالة.
مما ال ش���ك فيه أن االحتال االسرائيلي س���بب رئيس لتفاقم ظاهرة الهجرة بما يمارسه من اعتداءات 
مباشرة على الشعب الفلسطيني، أو اعتداء غير مباشر كالحصار الذي يعد أكثر بشاعة سواء في دوافعه 
وأسبابه السياس���ية واالقتصادية المباش���رة أو في دوافعه السياس���ية البعيدة المدى وفق المخطط 
اإلسرائيلي، اال أن االنقسام المقيت والمناكفات السياسية الحاصلة بين غزة والضفة تعتبر سببًا رئيسًا 

في تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات والشباب الفلسطيني.
وهن���ا يجب على الجميع )حكومة وفصائل( تدارك الوضع ألنها ُتعد من أخطر الظواهر وخس���ارة كبيرة 
للوط���ن، ولها تبعات وتداعيات على القضية الفلس���طينية والصراع الديمغراف���ي مع االحتال باعتبار 
أن الكفاءات الش���بابية هم قادة الغد وأمل المس���تقبل ولهم دور كبير في مواجهة المؤامرات المحدقة 

بالشعب الفلسطيني للنيل من صموده وطمس هويته الوطنية.
با شك أن الحديث عن مستقبل الشعب الفلسطيني بشكل عام يكتسب طابعًا مميزًا، والشباب بشكل 
خاص كونه العمود الفقري للش���عب واألكثر فاعلية وحضورًا في الدفاع عن مقدساته ووطنه، خصوصا 
فيما ُيحاك للقضية الفلس���طينية من مؤامرات وصفقة القرن المش���بوهة والتي نأمل اال تكون ظاهرة 

الهجرة جزءًا من تلك المؤامرة.
وكيف لنا أن نمنع تمرير »صفقة القرن« بدون تكريم تلك الطاقات الشبابية والكفاءات العلمية ومعالجة 
أس���باب تفاقم ظاهرة الهجرة لدى الش���باب الفلس���طيني الذي يتمثل بالدرجة األولى عدم الش���عور 
باالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وتفاقم أعداد الخريجين دون توفر أدنى متطلبات الحياة 

الكريمة لهم؟!
لذلك نرى أن المس���ؤولية تقع على الجميع سواء على مستوى )الدولة واألحزاب والمؤسسات والعلماء أو 
غير ذلك(، فالجميع مطالب بدعم شريحة الشباب والخريجين والكفاءات والعقول الفلسطينية بالوقوف 
إلى جانبهم وتقديم كل أنواع المس���اعدات لتوفير حياة كريمة لهم، وتقديم الحوافز المختلفة وخلق 

فرص عمل متنوعة، وعدم الزج بهم في معترك الخافات السياسية.
وهذا لن يكون اال بإنجاح المصالحة الفلسطينية، والتطبيق الفوري لتفاهمات القاهرة، والعمل على تسوية 
الخافات السياس���ية، ورفع فوري للعقوبات االقتصادية المفروض���ة على قطاع غزة، وفك الحصار وتوفير 

متطلبات حياة كريمة لسكان القطاع بشكل عام والشباب والكفاءات العلمية والمهنية بشكل خاص .

هجرة العقول 
الفلسطينية.. األسباب 

والتداعيات والعالج
رضوان أبو جاموس

د. وليد القططي

 عاطف المشهراوي 
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أبــو حبيب يستقيــل مــن تدريــب
 »النشامــى« بعــد موســم استثنائــي

خانيونس/ محمد العقاد: 
أعلن المدير الفني لفريق ش���باب خانيونس محمد أبو 
حبيب عن تقديم اس���تقالته من تدريب فريق شباب 
خانيون���س، في أعق���اب العودة من الضف���ة الغربية 
المحتل���ة، وخس���ارة لقب كأس فلس���طين أمام هالل 

القدس وانتهاء عقدة مع فريق النشامى.
وكان فريق ش���باب خانيونس قد تلقى هزيمة كبيرة  
بخمسة اهداف مقابل هدف أمام فريق هالل القدس 
، وخسارة لقب كأس فلسطين في المباراة التي جمعت 
الفري���ق على ملعب فيصل الحس���يني بالرام بمدينة 
القدس المحتلة يوم السبت الماضي ، في حين انتهت 
المب���اراة التي اقيم���ت في مدينة غ���زة بتفوق فريق 

"النشامى" بثالثة اهد\اف مقابل هدفين. 

و أكد أبو حبيب ل� "االس���تقالل" أن االس���تقالة جاءت 
بع���د انتهاء عق���دة مع نادي ش���باب خانيونس الذي 
امتد لموسم واحد، مش���يرا الى أنه ال يوجد أي أسباب 
أو ضغوط تجبره على االستقالة بل انتهاء مدة تعاقده 

مع النادي.
وينتظر أب���و حبيب قرار مجلس اإلدارة بخصوص طلب 
االس���تقالة س���واء بالقبول أو الرفض،  الفتا إلى أن أي 
مدرب يتمني تدريب النشامى، مرحبًا بتدريب الفريق 
لموسم أخر إذا تم عرض الفكرة عليه مرة أخرى من قبل 

مجلس اإلدارة لشباب خانيونس.
وحول خس���ارة الفريق االخيرة من نادي هالل القدس 
بين أبو حبيب بأن هناك بعض األمور أدت إلى خسارة 
الفريق بنهائي كأس فلسطين رافضًا اإلفصاح عنها، 

مش���ددًا أنه يتحمل الخس���ارة بعيدا عن كل الظروف 
والمعيقات.

وذكر أن هذا الموس����م كان متعب����ًا والظروف 
كان����ت صعب����ة، موضحًا أنه ق����ام بإعداد جيل 
وفري����ق رائع للنش����امى قادر على المنافس����ة 

الموسم المقبل.
وقدم الكابتن محمد أبو حبيب موسمًا مميزًا مع شباب 
خانيونس بعد أن قاد الفريق إلى التتويج ببطولة 
الدوري والكأس بموس���م اس���تثنائي للنشامى. 
ويعتب���ر أبو حبيب من أفضل المدربين في قطاع 
غزة بعد أن فرض نفس���ه بقوة الموسم الماضي 
في الس���احة الرياضية وتتويج���ه بالبطوالت مع 

شباب خانيونس مدربًا أم العبًا.

غزة / االستقالل:
استضاف نادي الوحدات األردني منتخب الناشئين 
الذي يمث���ل أكاديمية المحترفين م���ن قطاع غزة 
لمدة 5 اّيام، على نفقته الخاصة للتأكيد على مدى 

الترابط بين أبناء الشعب الفلسطيني و األردني .
وق���ال رئي���س األكاديمي���ة إي���اد سيس���الم في 
تصريحات صحفية إن نادي الوحدات قام باستقبال 
بعث���ة منتخب الناش���ئين من غزة وس���ط ترحيب 
كبير وضياف���ة وتوفير المالعب إلج���راء التدريبات 
والمباريات وإقامة في أحد فنادق العاصمة االردنية 

عمان .
وأضاف سيسالم إن البعثة كان باستقبالها مجموعة 

م���ن أعضاء مجلس اإلدارة ومدراء وفنيو والعبو نادي 
الوحدات معربين عن تقديرهم لكافة أبناء الشعب 

لما يقدمه من تضحيات.
وأعرب سيس���الم رئيس البعثة عن تقديره الكامل 
وش���كره لرجل األعمال زكريا الجلي���س إضافة إلى 
الشيخ علي أبوعواد  و فؤاد أبو عّواد، لما قدموه للبعثة 

من حفاوة واستقبال وضيافة تليق بأصالتهم.
وأوضح أن البعثة خرجت من قطاع غزة عبر معبر بيت 
حانون )إيرز( بتنسيق كامل من قبل رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب الذي 
قدم كافة التسهيالت وتوفير المصاريف من تذاكر 

السفر واإلقامة في العاصمة األردنية

الوحدات األردني يستضيف 
أكاديمية المحترفين من غزة

االستقالل / عبدالله نصيف:
أعل���ن مجل���س إدارة نادي غزة الرياضي رس���ميا عن 
تعيين الكابتن محمود المزين مديرا فنيا لفريق كرة 

القدم األول في النادي .
و اتخذ مجلس إدارة العميد قرارا في اجتماعه األخير 
بتكليف المزين بقيادة الدفة الفنية للعميد بعد عدة 
جلسات جمعت المزين و إدارة النادي تم التوافق من 

خاللها على كافة األمور المادية و اإلدارية .
ويعتبر المزين م���ن أبرز الكف���اءات التدريبية التي 
فرضت نفسها على الساحة الغزية من خالل سلسلة 
األلق���اب الت���ي توج بها ال س���يما جرأته ف���ي الدفع 

باألس���ماء الصغيرة و هذا ما جس���ده مع خدمات رفح 
فترة قيادته الدفة الفنية لفريق كرة القدم األول في 

قلعة الماتادور .
هذا و كشف نادي العطاء الرياضي النقاب عن هوية 
مدرب���ه الجديد الذي س���يتولى اإلدارة الفنية لفريق 

الكرة األول بالموسم القادم .
و أعلن مجل���س إدارة النادي ع���ن توصله التفاق مع 
المدير الفني أمي���ن عبد العال لقيادة الفريق بدوري 
الدرجة األولى . و يأمل فريق العطاء الظهور بش���كل 

الدرجة األولى بعد طيب خالل منافس���ات دوري 
العودة له من جديد .

المزين مديرًا فنيًا »للعميد«
 و العطاء يعين عبدالعال

االستقالل / وكاالت
أعلن ن���ادي إنتر مي���الن اإليطال���ي، الثالثاء، 
التعاقد بشكل رسمي، مع البلجيكي رادجا 

ناينجوالن، قادًما من صفوف روما.
وذكر حس���اب إنتر ميالن، على موقع 
أن  التواص���ل االجتماع���ي تويت���ر، 
انتقاله  ناينجوالن، وقع على عق���ود 

نت���ر  ميالن، لمدة 4 مواسم، حيث سينتهي إل
عقده في 2022.

وس���جل ناينج���والن، 28 هدفا في 155 مب���اراة بالدوري 
اإليطال���ي مع روم���ا، وكان من أهم أس���باب وصول نادي 
العاصمة إلى قب���ل نهائي دوري أبطال أوروبا، الموس���م 

الماضي .

سان بطرسبورج/ االستقالل:
حقق ليونيل ميسي رقمًا مميزًا خالل مباراة 
منتخب األرجنتين ضد نظي���ره النيجيري 
ف���ي الجولة الثالث���ة من منافس���ات دور 
المجموعات لبطول���ة كأس العالم المقامة 

حاليًا في روسيا.
وقال موقع "س���كواكا" إن ميسي ثالث العب 

أرجنتيني يسجل في 3 بطوالت مونديال "2006، 
و2014، و2018"، بع���د دييج���و مارادون���ا في 1982، 

و1986، و1994، وجابريل باتيستوتا في 1994، و1998، 
و2002.

يش���ار إلى أن ميسي س���جل الثالثاء أول أهدافه في 
المونديال بع���د 662 دقيقة من الصي���ام منذ آخر 
أهدافه ف���ي 2014 ضد نيجيريا أيض���ًا، وانتهت 

المباراة بفوز األرجنتين بهدفين لواحد.

ميسي يكرر 
إنجاز مارادونا 

وباتيستوتا

ناينجوالن 
ينتقل إلى صفوف 
إنتر ميالن اإليطالي
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ومضـــات
مراح����ُل العل����ِم كمراحِل عمِر اإلنس����ان، فال يأتي 

دفعًة واحدة.
ويبدُأ بصغاِر العلِم واألساسيات، فهو المناسُب 

للبدايِة والنشأِة والتأسيس.
ح، وال  ويأتي الوقُت الذي يختاُر فيه ويقارُن ويرجِّ

يكوُن هذا في أوله._
قيل للحسن: سبقنا القوم على خيٍل ُدْهٍم، ونحن 

َرة! علي ُحُمٍر معقَّ
حاَق  فق����ال: إن كنت علي طريقهم، فما أس����رَع اللِّ

بهم.
)الفوائد/48(

أوصى ابن قدام����ة أحد إخوانه قائاًل: واعلم أن من 
هو في البحر -على اللوح- ليس بأحوج إلى الله وإلى 

لطفه ممن هو في بيته بين أهله وماله ؛
ف����إذا حققت هذا ف����ي قلبك ، فاعتم����د على الله 
اعتم����اد الغريق الذي ال يعلم له س����بب نجاة غير 

الله .
الوصية البن قدامة | ص 77.

نحن ندعو إلى االجتهاد ال الفوضى، وإلى التجديد 
ال التبديد! إلى فقه األصالء، ال تطاول األدعياء!

أع����وان الظالم ه����م أدواته في البط����ش واإليذاء 
والعدوان على حرمات الناس، وهم ش����ركاؤه في 
اإلثم، وإن تفاوتت المراتب في الش����ر، فالجندي 
ليس كالقائ����د، والقائد الصغي����ر ليس كالقائد 

الكبير، وإن كانوا كلهم ظالمين.
--------

الوثنية ليس����ت عبادة صنم من الحج����ر أو غيره 
فحسب، بل عابد الدينار أو الدرهم عابد وثن، وعابد 

متاع الدنيا وزينتها عابد وثن.
__

م����ا أجمعت علي����ه األمة في خير الق����رون.. يمثل 
ثوابت اإلس����الم.. يجب أن يظل موضع احترام، وال 

يجوز تجاوزه.
__

إذا كان المطلوب من المس����لم أن يتخلق بأخالق 
الله، ويقتب����س من كماالته العليا، فإن العدل هو 
أحد هذه الكم����االت التي ينبغ����ي أن ترنو إليها 
عين كل مس����لم، ويتطلع إليها قلبه، وتتعلق بها 
أشواقه، كما يجب أن يتنزه عن الظلم الذي حرمه 

الله على نفسه.
__معايشة سير المتوكلين على الله؛ من أعظم ما 
يقوي القلب المتردد الضعيف في االعتماد على 

الله، والتوكل عليه، والتفويض إليه.

النكــاح ميثــاق غليــظ

ال ينبغي أن يصدر طالق عن رجل 
متعسف وال ينبغي أن تطالب به 

امرأة رعناء.
)َوِإْن َأَرْدُتُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج 
 ِقْنَطاًرا َفاَل َتْأُخُذوا 

َّ
َوآَتْيُتْم ِإْحَداُهن

ِمْنُه َش���ْيًئا َأَتْأُخُذوَنُه ُبْهَتاًنا َوِإْثًما 
ُمِبيًنا )20( َوَكْي���َف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد 
َأْفَضى َبْعُضُكْم ِإَلى َبْعٍض َوَأَخْذَن 
ِمْنُكْم ِميَثاًقا َغِليًظا )21(( ]النساء[

في األش����هر األخي����رة ُعِرضت عليَّ 
حاالت كثيرة من الطالق، والعجيب 
 هذه الحاالت: زواج عمره أقل 

َّ
 ُجل

َّ
أن

من سنة وأحد الزوجين )أو كالهما( 
يطال����ب بالطالق والفرق����ة، أو زواج 
عم����ره ال يقل عن عش����رين س����نة، 
ويطالب أح����د الزوجين )أو كالهما( 

بالفراق.
وهذا يدل غالًب���ا على: قلة دين، أو 

سوء تربية في الصغر، أو سوية عقلية غير متزنة.
إذ كي���ف لمن تزوجا من أش���هر أن يطالبا بالطالق 
قبل أن يتعرفا على بعضهما؟!! وكيف لمن مضى 
على زواجهما س���نوات طويلة وكب���ر أوالدهما أن 

يفكرا بعد خبرِة حياٍة بالطالق؟!!
ال ش���ك أن هن���اك حاالت ال يالم فيه���ا من طالب 
ير ِخّمير يدخل  بالفراق، فالمرأة التي زوجها س���كِّ
عليها آخر الليل كالوحش يضربها ويشتمها لها 
أن تقول ال أريده، والرجل الذي أمس���ك امرأته في 
حالة مش���ينة مع رجل آخر نعذره إذا فكر بفراقها، 
والم���رأة التي ابتليت بزوج مري���ض بمرض البخل 
الشديد يمنعها ويمنع أوالده )مع وجود المال في 
جيبه(: الدواء والعالج، والطعام والشراب وكل ما ال 
بد من���ه من أمور الحياة لو قال���ت له: طلقني لعلنا 
نس���كت وال ننكر عليها، والرج���ل الذي كان حظه 
ام���رأة لم يكن له���ا حظ من الخل���ق وال من األدب 
تس���تطيل على حماتها باأللفاظ النابية والتهم 
الباطل���ة ويتكرر ذلك منها هو في ِحل إن س���عى 

لطالقها حفًظا لكرامة أمه وحقها عليه...إلخ.
أّما أن تكون المرأة في بيتها، وزوجها في الس���وق 

مع أصحابه فيريد أن يلزم صديقه بشيء، فيقول: 
بأن امرأته طالق إن خرج زيد _مثاًل_، فهذا سفاهة 

وقلة دين.
ومن الس���فاهة وقلة الدين: أن تطل���ب المرأة من 
زوجها شيًئا ليس من لوازم الحياة التي البد منها 
ويرفض الزوج )محًقا كان أو مخطًئا( فتترك البيت 
 

َّ
واألوالد وتذهب لبيت أهلها مطالبة بالطالق وكأن

الدنيا كلها هذا الطلب.
ومن الس���فاهة وقلة الدين: أن يتخاصم الزوجان 
لس���بب أو آلخر فيرمي الرجل بألف���اظ الطالق في 
لحظات الغضب، أو تس���تفزه ه���ي: إن كنَت رجاًل 

فطلقني، فيطلقها.
عقد الزواج س���ماه رب العالمي���ن )ميثاًقا غليًظا( 
ال يج���وز أن نفكه إال تحت أس���باب قاهرة ومبررات 
ظاهرة، ولذا كل من دخل في عقد زواج ثم ظهرت 
له المشاكل المحمولة، فعليه أن ينتبه إلى النقاط 

اآلتية:
أواًل. العصمة لألنبي���اء: فمن تزوج امرأة، أو تزوجت 
رج���اًل أول ما يج���ب أن يخطر عل���ى بالهما أن كاًل 
منهما لم يت���زوج َمَلًكا كريًما بل إنس���اًنا يصيب 
ويخطئ، فالخطأ من طبيعة البشر، فإذا ظهر منهما 

الخطأ والخلل فهذا هو المتوقع، 
والس���الم  الصالة  علي���ه  وصدق 
اء«   َبِني آَدَم َخطَّ

ُّ
عندما ق���ال: »ُكل

أخرجه الترمذي وابن ماجه.
كال  يتحل���ى  أن  يج���ب  ثانًي���ا. 
الزوجي���ن باإلنص���اف مع الطرف 
اآلخر، وقد جاء في صحيح مسلم 
أن���ه عليه الصالة والس���الم قال: 
»اَل َيْف���َرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَن���ًة، ِإْن َكِرَه 
ِمْنَها ُخُلًقا َرِضَي ِمْنَها آَخَر« أي: ال 
يستجرنك الشيطان أن تركز على 
العيب الذي يزعجك، فإن أزعجك 
طبع من ش���ريكك فهناك طباع 

أخرى تسرك، فالعبرة للغالب.
العقالني���ة  المعالج���ة  ثالًث���ا. 
للمش���كلة  اإليمانية  الواقعي���ة 
والش���تم  الس���ب  ع���ن  بعي���ًدا 
والفضائح، فبعض الناس يحصل 
بينه وبين زوجه إش���كال فيخ���رج صباًحا من بيته 
منزعًجا فيرى صاحبه بالطري���ق فيقول له: مالك؟ 
يجيبه: زوجتي فعلت كذا وكذا، ثم يتجه إلى بيت 
أهله فتس���أله أخته أو أمه: كأنك مزعوج؟ فيقول: 
نع���م زوجتي فعلت ك���ذا وكذا مع���ي صباًحا، ثم 
يذهب إلى عمله، فيتكلم عنها، ثم يرجع مساء إلى 
بيته وقد فضفض عن نفس���ه فيتصالحان ولكن 
الناس أخذوا فكرة س���يئة عنها، وكذلك قد تفعل 
هي تشكو ألمها أو صديقتها أو أو ثم يتصالحان 

ولكن َمن حولها ينظرون إليه نظر ريبة.
أه���ل اإليمان والعق���ل يبحثون عن ح���ل متدرج 
منطق���ي للمش���كلة، أو يتأقلمون معه���ا )إن كان 
يمكن التأقلم( وال يتركون مش���اكلهم على الزمن 

ليحلها لهم.
رابًع���ا. ال بد قبل المطالبة بالطالق من نظرة دقيقة 
مقارنة بين الواقع ببعض مشاكله، والمستقبل بعد 
الط���الق وذلك من كل االعتبارات والجهات )المال، 
األوالد، المتطلب���ات المختلفة...(، فلعل اإلنس���ان 
إذا تأم���ل ذلك وجد أن مش���اكل الحاضر أهون من 

مصائب الطالق.

حممد �شحادة

اإلسالم: فال نلزم غير المسلم بدفع الزكاة.
ملك النصاب: وهو الحد األدنى الذي يعتبر وجوده ش����رطًا لتعلق الزكاة بالمال. فإن 
لم تبلغ كميته في ملك المكلف هذا الحد لم تجب الزكاة عليه، ولكل نوع من أنواع 

الزكاة نصاب خاص به.
مرور عام قمري على ملك النصاب )إال في المزروعات والثمار ال يشترط الحول(،

وفيما يتعلق باألموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة فيها؟
كل مال قابل للنمو يتعلق به حق الزكاة، وكل ما ال يقبل النمو من األموال الجامدة ال 

يتعلق به حق الزكاة، وعليه فاألموال التي تجب فيها الزكاة:
1. النقدان:

أي: الذهب، والفضة، سواء كانا دنانير ودراهم، أو كانا سبائك، ويلحق بهما األوراق 
النقدية التي حلت محل الذهب والفضة، وشرط دفع الزكاة فيها:

وجود النصاب في النقدين: فال زكاة في الذهب حتى يبلغ قدره عشرين مثقااًل أي 
حوالي )96 غ( من الذهب، وذهب كثير من المعاصرين إلى أنه يقدر ب )85(غ ذهب 
وهو األحوط وه����و لمصلحة الفقير، وال زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، أي 
حوالي: )672 غ( من الفضة، أو )595غ( وهو األحوط، وإذا كان معه عملة ورقية جاز له 

التقدير على الذهب أو الفضة، واألفضل أن يقدر ما هو لمصلحة الفقير.
حوالن الحول.

ويدفع من وجبت عليه الزكاة: ُرْبع الُعْشر، أي: نسبة اثنين ونصف في المائة.
2� األنعام، وهي: )اإلبل، والبقر، والغنم( ويلحق بها المعز.

يشترط في كل ما سبق من البهائم: )الحول، وأن تكون سائمة: أي ترعى الكأل المباح 
أكثر السنة، وأن تتخذ الماشية للحليب، أو النسل أو التسمين ال للعمل، فلو اتخذها 

للعمل كحراثة وتحميل.. لم تجب فيها الزكاة(، وأما النصاب:
فاإلبل: أول نصابها أن يمتلك الرجل خمس����ة منها، ف����ال زكاة فيما دون ذلك، وفي 

خمس من اإلبل شاة.
وأم����ا البقر: فإن أدنى درج����ات نصابه ثالثون، فال زكاة فيما دون ذلك، وفي )30( من 

البقِر: تبيٌع أو تبيعة، وهو من البقر ماله من العمر سنة.
وأما الغنم: فال زكاة فيها حتى تبلغ أربعين رأًس����ا، ف����إذا بلغت أربعين وجب فيها 

واحدة منها.
3� الزروع والثمار:

عند السادة الشافعية: تجب الزكاة فيها إذا كانت مما يقتاته الناس في أحوالهم 
َطب والعنب(، ومن  العادي����ة، ويمكن ادخاره دون أن يفس����د، وذلك من الثم����ار: )الرُّ
ال����زروع: )الحنطة، والش����عير، واألرز، والعدس، والحمص، وال����ذرة ... إلخ(، وال عبرة بما 
يقتات به في أيام الشدة، ونصاب الثمار أو الزروع: ما ال يقل عن خمسة أوسق كياُل، 
وذلك بعد تصفيتها من نحو قش����ر وتراب، وبعد أن يجف الثمر الجفاف المعتاد، 
والوسق: مائة وثمانين لترًا، ويكون نصاب الزروع والثمار: تسعمائة لتر كيال، وتقدر 

على الكيلو ب )651 كغ( تقريبا.
ويشترط في الزرع أو الثمر أن ُيسقى بماء المطر أو بماء األنهار دون الحاجة إلى بذل 
كلفة أو نفقة من صاحب الزرع والثمر، أو يش����رب بعروقه كاألشجار البعلية، ويجب 
ا إذا كان يتكلف على سقيه، فإن زكاته عندئذ نصف  فيه العش����ر إذا بلغ نصاًبا؛ أمَّ
العش����ر، وال يثبت وجوب الزكاة في الزروع التي تجب فيها الزكاة إال بعد أن ينعقد 
الحب ويش����تد، وال يشترط اشتداد الجميع، بل اش����تداد بعضه كاشتداد كله، وال 
تثبت في الثمار التي تجب فيها إال بعد أن يبدو صالحها، أي يظهر نضجها حسب 

المعهود في كل ثمر.
 ما أخرجته األرض من 

ِّ
كاة تجُب في كل

َّ
ويرى اإلمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن الز

ا ُيقَصد بزراعته نماء األرض، واستثنى  الزروع والثمار - العشر أو نصف العشر - ممَّ
الَحَطب والحشيش، سواء كان الخارُج من األرض قلياًل أو كثيًرا.

4� عروض التجارة:
والعروض: هي الس����لع التي تعرض بغرض الربح، وشرط وجوب الزكاة في العروض 
التجارية: أن ينوي عند تملك السلعة المتاجرة بها، وأن تستمر هذه النية، فإذا لم 
ينو عند تملكه المتاجرة ال يصبح عرًضا تجارًيا، وكذلك إذا اشتراه بنية التجارة، ثم 

نوى أن يبقيه تحت ملكه وال يتاجر به، فإنه يسقط تعلق الزكاة به.
م األموال التجارية بالنقد المتعارف عليه، فإن بلغت قيمتها )85غ( من الذهب،  وتقوَّ
أو ) 595 غ( م����ن الفضة وجبت فيها ال����زكاة، وله الخيار أن يقدرها بقيمة الذهب أو 
قيمة الفضة، إال إذا اش����تريت في األصل بأحدهما وجب تقديرها به، والعبرة ببلوغ 
األموال التجارية نصاًبا آخر العام من البدء بالمتاجرة، فال يشترط بلوغها نصاًبا عند 
ب����دء التجارة، وال بقاؤها كذلك خالل الح����ول، وبهذا يعلم أن المراد بالحول في زكاة 
التجارة مرور عام قمري على تملك الس����لع بنية التجارة، إذا حال الحول على التجارة 
قوم����ت العروض بالنقد الغالب المتعامل به، فإذا بلغ����ت نصاًبا وجبت فيها الزكاة 
بنس����بة اثنين ونصف في المائة، وهل تخرج هذه النسبة من عين عروض التجارة 

المقومة، أم من القيمة التي قومت به؟
عند السادة الشافعية أقوال القول القوي منها وعليه العمل: يجب إخراج مما قومت 
ب����ه العروض، وال يجزئ اإلخ����راج من نفس العروض، وفي رأي آخر عند الش����افعية 

وغيرهم يجوز ذلك.

ما هي شروط وجوب الزكاة؟ وما هي األموال التي تجب 
فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة فيها؟
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مكافحة المخدرات بغزة ُتطلق حملة »عشانك ارحم حالك«مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وفك الحصار.. غزة

متظاهرون يحرقون أعالمًا إسرائيلية وأمريكية أمام الصليب االعتصام اإلسبوعي ألهالي األسرى أمام الصليب األحمر

استعراض خيول بمناسبة اليوم األولمبي الفلسطيني.. غزة

وقفة بغزة رفضًا لتقليص خدمات الــ »أونروا«.. غزة  

مصطافون على شاطئ غزة حصاد الشعير في الضفة

)APA images( )APA images( 

)APA images( )APA images( 

)APA images( 

)APA images( 

)APA images( )APA images( 
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وتتوزع مراس���يم الزفاف في القطاع على عدة أيام، 
وإقامته���ا كلها أو جزء منه���ا، تعتمد على المقدرة 

االقتصادية للشاب وعائلته. 

فرحة خجولة 
وتق���ول الهندي ل�"االس���تقالل":" من س���نوات وأنا 
انتظر اليوم الذي أزوج فيه ابني البكر، وأعمل ليالي 
أم العريس وكافة مراس���م ال���زواج دون أي نقص، 
فهو فرحتي االولى، لكن لألس���ف بس���بب الظروف 
االقتصادية الصعبة وأزم���ة الرواتب التي عصفت 
بنا، أجبرنا على إلغاء الكثير من تلك المراس���م حتى 
أصبح���ت فرحتنا بزواجه منقوصة"، مش���يرة إلى أن 
زوجها موظف في الس���لطة الفلس���طينية وتمت 
إحالت���ه للتقاع���د المبكر كغيره م���ن آالف موظفي 

السلطة بغزة.

وأضافت:" كان عندي أمل أحقق أحالم ومطالب ابني 
بيوم فرحته، لك���ن بعد إحالة زوجي للتقاعد المبكر 
وخص���م 50% من الرات���ب أصبح وضعن���ا المادي 
س���يئًا جدًا، فالراتب بالكاد يكفي لتغطية نفقات 
البيت، ويعلم الله كيف دبرنا مهر العروس وجهزنا 

مستلزمات شقة ابني". 
وأوضحت الهن���دي، أنها قامت بتس���جيل نجلها 
بمؤسس���ة لتيس���ير ال���زواج التي س���تعمل على 
تغطية تكاليف غداء الف���رح التي ال تقل عن مبلغ 
1500ش���يكل، وتكالي���ف الصالة 2500 ش���يكل، 
ودعوات الفرح 1000ش���يكل، إضافة إلى فس���تان 
وكوافي���ر العروس 2000 ش���يكل، و600 ش���يكل 
تصوي���ر فوتوغرافي وفيديو، مش���يرة إل���ى أنه ما 
بقي من مراس���م الزواج تم إلغاؤها واالكتفاء بما هو 

ضروري فقط. 

�إمكانيات ب�سيطة 
"على قد إلحافك مد رجليك"، هكذا بدأ الشاب حمزة 
س���الم حديثه، تعبيرًا عن اس���تيائه م���ن األوضاع 
المادية واالقتصادية الصعبة التي يعيشها كغيره 
من الشباب الغزي، خصوصًا مع اقتراب موعد زفافه 

نهاية الشهر الجاري. 
ويقول سالم ل�"االستقالل": "الوضع المالي ال يسمح 
بعمل كافة طقوس الزواج، لذلك أحاول بقدر اإلمكان 
توفير المس���تلزمات الضرورية جدًا والتي ال يمكن 
االستغناء عنها في الزواج حتي نشعر ولو بجزء من 

فرحة العمر وإن كانت بأبسط اإلمكانيات". 
ويعتبر س���الم أن تكاليف الزواج باتت أكثر ارتفاعًا 
من السابق، ال سيما فيما يخص المهور، بحيث بات 
يبلغ المتوسط لها 4 آالف دينار أردني بعد أن كان 
ينحصر بمبلغ )2-3 ( آلف دينار في األعوام السابقة، 

مش���يرًا إلى أنه كان ينوي إقامة سهرة الشباب أمام 
منزله لكنه تفاجأ انه يحتاج إلى ما يقارب ألف دوالر 

وهو ما ال يستطيع توفيره.
وبي���ن أنه ق���ام بإلغاء معظم مراس���م ال���زواج من 
"سهرة الشباب، والغداء، وزفة العرسان، والتصوير" 
في س���بيل التخفيف عن عائلته واالس���تفادة من 
تكاليفها بتجهيز غرفة خاصة له ولزوجته في منزل 

العائلة. 
وق���ال:" أصبحت حياتنا في غزة تس���ير على روتين 
واح���د ال يتغير بل يزداد س���وءًا يومًا بعد يوم، فقر 
وبطالة وحصار وعقوبات، فمن يس���تطيع أن يفرح 
حتى لو يومًا واحدًا بإمكانيات بسيطة فهو بنعمة"، 
متمنيًا أن يعمل أهال���ي القطاع على مراعاة ظروف 
بعضهم وتيسير أمور الزواج بقدر المستطاع وعدم 

التكلف في مراسمه.  

إلغاء بعض مراسم الزفاف 

الوضع االقتصادي يفسد فرحة الغزيين باألعراس

غزة/ دعاء �حلطاب: 
رغم �سعادتها باقرت�ب موعد زفاف 

جنلها �لبكر بعد طول �نتظار، �إال �أن 
�الأربعينية �أم م�سطفى �لهندي بد� على 

وجهها عالمات فرح خجولة ال�سطر�رها 
�إلغاء بع�ض من مر��سم �لزفاف �ملتعارف 
عليها يف قطاع غزة » ليايل �أم �لعري�ض، 

وحفلة �ل�سباب، و�لفدعو�ض«، كونها 
حتتاج �إىل تكاليف باهظة يف ظل 

�الأو�ساع �القت�سادية �ل�سعبة �لتي 
يعي�سها �لقطاع باالآونة �الأخرية 

وتتفاقم يومًا بعد يوم. 
وجلاأت �لع�سر�ت من �لعائالت �لغزية 

موؤخرً� �إىل �إلغاء بع�ض مر��سم �لزفاف 
و�الكتفاء باإقامة �حلفل د�خل �ل�سالة 

و�لذي يعد من �أهم �ملر��سم بالن�سبة 
للعرو�سني، وذلك ب�سبب �الأو�ساع 

�القت�سادية �ملرتدية �لتي تزد�د �سوءً� 
يومًا بعد يوم، بفعل �حل�سار �الإ�سر�ئيلي 

�ملفرو�ض على �لقطاع منذ �أكرث من 11 
عامًا، و��ستمر�ر فر�ض �لعقوبات من قبل 

�ل�سلطة �لفل�سطينية. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ براء عبد الباري العبد ابو فول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402914774( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد محمود حسن المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)974395147( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / رحمة سالمة سلمان عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)957386535   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد جمعه حسن النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)912280930( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / رنا عبدالله محمد عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405237165( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ صبري محمد عبدالله عبدالنبي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)961238805( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت: 
ط����ّور فريق م����ن العلم����اء األميركيين "حبة 
أنس����ولين"، تغني وفقا لهم عن استخدام 
الحقن لعالج مرضى السكري من النوع األول.

وبحسب موقع جامعة هارفارد فإن الفريق طور 

وسيلة جديدة لوضع األنسولين داخل كبسولة 
مقاومة ألحماض المع���دة، إال أنها تتحلل عند 

مرورها باألمعاء الدقيقة.
وأش���ار االبتكار الجديد الى أن الفريق العلمي 
طّور وس���يلة جديدة لوضع األنس���ولين داخل 

س���ائل أيون���ي مكون م���ن الكولي���ن وحمض 
الجيرانيك.

ومن مزايا العالج الجديد أنه يمكن حفظ الحبة 
الجديدة لشهور دون أن تفسد، وهذا أمر صعب 

بالنسبة لحقن األنسولين.

ابتكار حّبة دواء تغني عن حقن 
األنسوليــن لمرضــى السكــري

غزة/ االستقالل:
ب����دأت وزارة الصحة في غ����زة بتجديد وزيادة عدد صناديق الش����كاوى 
والمقترحات في مرافق الوزارة، في إطار جهودها لتش����جيع المواطنين 

على التوجه باقتراحاتهم وشكاواهم للوزارة.
وذكر مدير دائرة الشكاوى في الصحة عاطف محيسن في بيان صحفي، 

أن الخطوة جاءت بتوجيهات من مدير عام مكتب الوزير إياد أبو زاهر.
وأش���ار محيس���ن، إلى أن موظفي الدائرة وزعوا الصناديق الجديدة على 
مستش���فيات وعيادات منطقة الشمال وسيستمر العمل ليشمل مرافق 
ال���وزارة في جميع المحافظات. ونوه إل���ى أن الصناديق التي أطلق عليها 
"صناديق الش���كاوى واالقتراح���ات" ُأرفقت بلوحات إرش���ادية تتضمن 
تثقيف المواطنين بوحدة الشكاوى وكيفية توجيه الشكاوى واالقتراحات 
وتعريفهم بخدمة الخط المجاني 103 الذي خصصته الوزارة الستقبال أي 

شكوى أو اقتراح أو استفسار من قبل المواطنين على مدار الساعة.
وذكرت موظفة الدائرة نادية يوس����ف أن موظفي الدائرة يقومون بعمل 
زيارات دوري����ة لكافة مرافق ال����وزارة لجمع الش����كاوى واالقتراحات من 

الصناديق ليتم دراستها والرد عليها وعمل ما يلزم لمتابعتها.
وأكدت يوس����ف أن الدائرة تب����ذل كافة جهودها للوص����ول إلى جميع 
المواطنين واس����تقبال اقتراحاتهم ومعالجة أي عوائق أو مش����اكل قد 

تعترضهم.

صحة غزة تجدد 
وتزيد عدد صناديق 
الشكاوى بمرافقها
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قال األمين 

إن طرف���ًا فلس���طينيًا يح���اول أن يوهمن���ا أننا 
نعي���ش مرحلة ما بعد االنتفاض���ة، وهذا معنى 
ظاهرة أغصان الزيتون ومعنى تش���كيل اللجان 
السياس���ية التي س���تتحول بالتدريج إلى بديل 
عن القي���ادة الوطنية الموح���دة ، والتي لم تعد 
قائم���ة بالفعل منذ ش���هور عدي���دة وما يصدر 
عنها يعبر عن وجهة نظر فتح في تونس، اليوم 
اللجان السياسية وغدًا األحزاب السياسية والتي 
ستتوقف برامجها عند شروط العدو الصهيوني، 
وليس عن���د طموحات ش���عبنا المجاه���د الذي 
أك���د بانتفاضته أنه حي وحر وس���يد وال يمكن 
تج���اوزه أو نفيه ، والذي ال يمكنه أن يقبل بوقف 
االنتفاضة مقاب���ل العودة إلى ش���روط وظروف 
ليس���ت مختلفة عن تلك التي قام ونهض ألجل 
رفضها. االنتفاضة ليس���ت خيار فصيل بعينه 
ليس���اوم عليها أو ليتحكم بها م���ن الخارج عبر 
الرم���وت كنترول كم���ا تصور أحده���م مرة وهو 
يحتقر الجماهير ظنا من���ه أنه أكبر منها وبدياًل 
عنه���ا!! رغم ظاهرة أغصان الزيتون في موس���م 
مدريد الكاذب فقد فاجأتنا االنتفاضة على مدى 
األس���ابيع الماضية أنها قوية وحية ومستمرة ، 
وأنها تستعصي على الموت أو االرتهان، فاجأتنا 
أنها لم تنس عادة االستشهاد اليومي ، لم تنس 
مواس���م الحج���ارة والزجاجات الحارق���ة والخروج 
الجماهيري وأضافت إلى زخمها زخ الرصاص كما 
لم يفاجئنا العدو وجنوده ومستوطنوه باستمرار 
الحصار ومن���ع التجول والقمع ومصادرة األراضي 
والبي���وت حتى المغارات قرروا نس���فها .. إنهم 
يحلمون أن ينتهي كابوس االنتفاضة وش���عبنا 
يحلم بدحر االحتالل.. يحلم بالحرية واالستقالل.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي
بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر

مــرايا

القراءة السطحية لألحداث السياسية الساخنة تحدث سجاال بين 
المفسبكين، والقراءة العميقة تشعل حربا.

أحيانا اقرأ بعض السجاالت على الفيس، اغلبها ظاهره التعصب، 
وباطنه النكاية، وكثير منها عنزة ولو طارت.

لقد غدت الصنمية س���يدة الرأي، وصارت الحزبية كالكنيسة في 
العصور الوس���طى، وعادت صكوك الغفران للواجهة من جديد، 
وها هم الحزبيون يرثون البابوات، ويس���تكملون مسيرة الجهل 
التي بدأها القساوسة،وقطيع األغنام يحفظ الالزمة الفكرية عن 

ظهر جهل، ويردد بشغف : ماء  ماء.
ما أصعب التحليل العميق مع أناس يطيشون على شبر عاطفة!!!

ألن لكل واحد منا عينين، فل���كل واحد وجهة نظر! فكيف أمكن 
ان تحول الرأي الذي اقترن عند كل ش���عوب األرض بكلمة حرية، 
تحول إلى صنم يعبد من دون الله! حتى كأن كل فريق منا قد أقام 
حول آرائه معتقدا، ونصب مفكريه ومؤسسيه ورواده فيها آلهة 

ال يأتي قولهم الباطل، وقام يتلو مواقفهم بكرة وأصيال! 
إن حجم االستبداد بالرأي وما يرافقه من مناكفة واخذ ورد، إلى البلطجة 
الفكرية اقرب، قد أرجع العقل العربي إلى عصور الظالم الوس���طى، في 
تبادل مرعب لألدوار! فبعد كل ما أسس له اإلسالم من حرية وما أرسى 
قواعده من ضوابط لالختالف حتى في الرؤى الفكرية، حتى ش���اع بين 
الن���اس أن اختالف الفقهاء رحمة، جاء أش���باه المثقفين ممن رضعوا 
االس���تبداد  من ثدي الحزبي���ة والطائفية ليجعل���وا االختالف نقمة، 
وليحولوا دين الحرية إلى حزب، وليجعلوا انتماءهم السياس���ي صك 
غف���ران! فأنت في جحيم إلى أن ترى ما ي���رون! وكل الزوايا معتمة عدا 
زاويتهم هي وحدها وجهة نظر!  ولو اقتصر األمر على فريق دون غيره، 
ل���كان يرجى لألمة الخالص مما هي فيه م���ن تحزب وطائفية مقيتة، 
ولكنهم جميعا حولوا رؤاهم إلى أفالك، وقاموا يدورون حولها، عاجزين 
عن رؤية سواها!  أي مثقفين هؤالء الذين يعجزون عن تغيير آرائهم 
في كون يدور حول نفس���ه، ويبدل ليله نهارا ونهاره ليال كل يوم؟! أي 
مثقفين الذين ينبرون تقريعا وتوبيخا وسخرية وشتما  لكل رأي آخر؟  
أن ندور حول أنفسنا في حزبيتنا وطائفيتنا، فال نصنع إال ليال من ليل! 
فالنور ال يوجد إال من احتكاك اآلراء، وتبادلها، فثمة شيء من صواب في 
كل رؤية، ال يكتم���ل إال بالنقاش وتبادل األفكار. . وإنما وجدت األفكار 
لتكون طليقة، فحبس���وها في جماجمهم وضربوا حولها أغالل الحزب 
والطائفة والفئة، وكأن الفتنة قدر هذه األمة التي ما زالت منذ الفتنة 

األولى، يقتل بعضهم بعضا وكل يدعي انه على الحق المبين .

الحزبية والقراءات المتعصبة

لندن/ االستقالل: 
توفي روبرت هاغغاري، البالغ من العمر 47 عامًا على 
الفور، بعدما فشلت مظلته بالعمل فجأة، وذلك بعد 

ثوان من قفزه من جبل بجوار مدينة البندقية.
وقد دق الش���هود ناقوس الخطر وهم يش���اهدون 
المنظ���ر من عل���و 600 ق���دم، حي���ث راح ضحيته 
المهندس الذي ق���دم من أندوفر في هامبش���اير، 
بسقوطه عموديًا من هذا االرتفاع الشاهق. أصدرت 
خدمات إنقاذ جبال األل���ب اإليطالية صورًا التقطت 
للمساعدين الطبيين، وهم يقتربون من الحافة حيث 

سقط هاغغاري.

االستقالل/ وكاالت :
فرضت هيئ���ة الرقابة في البرلمان الكن���دي غرامة على 
رئيس الوزراء، جاس���تن ترودو، قدره���ا 100 ألف دوالر، 
وذلك بسبب عدم إعالنه في هيئة الضرائب عن نظاراته 
الشمس���ية. وأوضحت الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء، 
ب���أن ترودو لم يق���م باإلبالغ عن النظارات بس���بب “خطأ 
إداري”، ووفقا لممثلي رئي���س الوزراء فقد تم ملء ورقة 

اإلبالغ بشكل غير صحيح.
وق���د أهدى وزي���ر ج���زر األمي���ر إدوارد، واد ماكلوكالند، 
النظارات الشمس���ية لرئيس الوزراء الكندي، جاس���تن 
ترودو، وزوجته، حيث كان سعر النظارة الواحد يبلغ 300-

500 دوالر.

عمان/ االستقالل:
وصل الناش���ط الس���ويدي بنجامين الدرا 
االثني���ن إلى العاصم���ة األردنية عمان في 
إطار رحلته التضامنية الى فلسطين مشًيا 

على األقدام.
وانطلقت رحلة المتضام���ن الدرا )25 عاًما( 
في 15 أغسطس/ آب عام 2017 سيًرا على 
األقدام من بلده الس���ويد إلى فلسطين في 
رحلة طويلة بلغت مسافتها 4 آالف و800 

كيلو متر.
 ومر خالل رحلته على ما يقارب من 15 بلًدا 

من أجل لفت األنظار للقضية الفلسطينية، 
ولفت انتباه الرأي العام في كل مكان لجرائم 
االحتالل اإلسرائيلي، والتنديد باالنتهاكات 

اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وقطع الناشط الدرا رحلته وهو يحمل علًما 
فلس���طينًيا عل���ى ظهره ويض���ع الكوفية 

الفلسطينية على كتفيه.
ومن المتوقع أن يصل الدرا إلى فلسطين 
خ���الل األي���ام القادمة عبر جس���ر الملك 
حس���ين، ما لم تمنعه قوات االحتالل من 

الدخول.

محترف قفز بريطاني 
تعطلت مظلته بشكل 

»مفاجئ«.. فمات

 100 ألف دوالر غرامة 
على رئيس الوزراء 

الكندي, لسبب غريب!

ناشط سويدي يصل عمان بإطار 
رحلتــه مشيــًا إلــى فلسطيــن

االستقالل/ وكاالت:
اكتش���ف كلب بوليسي في مدينة 
ش���يكاغو األميركية، كمية مخدرات 
ضخم���ة يقدر ثمنها ب����10 ماليين 
دوالر أميرك���ي، وذل���ك خالل عملية 

لقوات الشرطة بالمدينة.
وكانت وحدة مكافحة المخدرات في 
المدينة تقوم بعم���ل روتيني على 
الطريق حين أوقفت السيارة المحملة 

ب�680 كيلوغراما من الماريغوانا.
وتمك���ن الكل���ب البوليس���ي م���ن 
استش���عار المخدرات في الس���يارة 

الت���ي كان���ت قادم���ة م���ن والي���ة 
كاليفورني���ا، جن���وب غرب���ي البالد، 
وفق م���ا نقلت صحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية.
وتم اعتقال السائق البالغ من العمر 
42 عام���ا، حيث س���يحاكم بتهمة 
ارت���كاب جناي���ة كون���ه كان ينقل 
مخ���درات تتجاوز كميتها خمس���ة 

آالف غرام، حسب قوانين المدينة.
ويواجه المشتبه فيه حكما بالسجن 
ال يقل عن أربع س���نوات، وقد يصل 

إلى ثالثين عاما كاملة.

كلب يحبط عملية تهريب
 مخدرات بماليين الدوالرات

تهنئة بالزفاف                     
يتقدم الس���يد/ محمود محمد شلولة )أبومحمد( 

وجميع العاملين في مكتب األيام بخانيونس
 بأحر التهاني والتبريكات من:

 �ل�سيد/ �سمري نطط )�أبو�إياد(
بمناسبة زفاف ابنه المهندس/محمد نطط على صاحبة 

الصون والعفاف األستاذة/ ياسمين أبو هويدي.
متمنين لهما الس���عادة والهن���اء في حياتهما 
الزوجية وان يجمع الله بينهما على خيروبالرفاه 

والبنين.

و�ألف  مبارك.

تهنئة بالزفاف                     
تتق���دم صحيفة »االس���تقالل« بأح���ر التهاني 

والتبريكات من:

 �ل�سيد/ �سمري نطط )�أبو�إياد(
بمناسبة زفاف ابنه المهندس/محمد نطط على صاحبة 

الصون والعفاف األستاذة/ ياسمين أبو هويدي.
متمنين لهما الس���عادة والهن���اء في حياتهما 
الزوجية وان يجمع الله بينهما على خيروبالرفاه 

والبنين.

و�ألف مبارك.


