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االحتالل يعتقل شابًا بزعم محاولته 
تنفيذ عملية دهس قرب  قلقيلية

رام الله/ االستقالل: 
زعمت مصادر عبرية أن ش���ابًا فلسطينيًا 
حاول تنفي���ذ عملية ده���س عند مدخل 
عملية مستوطنة عمانوئيل شرق قلقيلية.

وادعت المصادر العبرية أن الجيش تمكن 
من الس���يطرة على الش���اب قب���ل تنفيذ 

العملية، وأن أحدًا لم يصب.
وأشارت المصادر العبرية أن الجيش فتح 

تحقيق���ًا ف���ي الحادث���ة، 
ونقل الشاب إلى المعتقل 

الستكمال التحقيق.
وكان الش���اب ع���ز الدي���ن 

التميمي استشهد ظهر أمس 
األربع���اء برصاص االحت���الل، خالل 
مواجه���ات في قري���ة النبي صالح 

شمال غرب مدينة رام الله.

مليونية القدس

 موظفو السلطة بغزة: »كفانا 
إذالال نريد حقوقنا« 

»مليونية القدس«.. رسالة الفلسطينيين إلى العالم
غزة/ حممود عمر:

مليوني��ة  لتنظي��م  الفل�سطيني��ون  ي�ستع��د 
القد�س والعودة يوم غٍد اجلمعة، التي ت�أتي 
تزامنً� مع عدة من��سب�ت فل�سطينية، اأبرزه� 

ذك��رى »ي��وم النك�س��ة واحت��ال القد���س«، 
ونه�ية �سهر رم�س�ن و«م�سرية املليون من اأجل 
القد���س«، كر�س�ل��ة يوجهه��� الفل�سطينيون 
بك�م��ل  التم�س��ك  عل��ى  توؤك��د  الع���مل  اإىل 

احلقوق الفل�سطيني��ة، و�سط اآم�ل بتحقيق 
اأو�سع م�س�ركة فل�سطينية يف هذه املليونية. 

ب��ن  الفل�سطيني��ون  ويحي��ى 
0اخل�م���س والع��س��ر م��ن يوني��و  0

تهديد االحتالل 
بتصفية القائمين على 

»مسيرة العودة«.. 
»إرباك وفشل«

عزام: تـهديـدات 
»ليبرمان« ال تيخفنا 

 ومستمــرون 
في المقاومة

إلغاء مباراة 
األرجنتين.. كارت 

أحمر في وجه 
»إرهاب إسرائيل«
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ا�صتمرار خ�صم 50% من رواتبهم



رأي

بعد نكبة فلسطين سنة 1948م  وعدم االستفادة من هذه التجربة 
المؤلمة استمرت حالة التراجع والضعف العربي أمام »إسرائيل« 
حت���ى وصلت إلى ذروتها باحتالل باقي األراضي الفلس���طينية, 
فس���قطت القدس بكاملها في أيدي االحتالل الصهيوني, كما 
احتل���ت الضفة الغربية وقطاع غزة, ب���ل وقامت عصابات اإلجرام 
الصهيونية باحتالل أجزاء من الدول العربية فاحتلت شبه جزيرة 
سيناء المصرية واحتلت الجوالن السورية, فكانت النكسة وليدة 
للنكبة ومن إنتاجها حيث اس���تغلت »إس���رائيل« حالة الضعف 
والتش���تت العربي لتنفيذ مخططاته���ا وأطماعها في المنطقة, 
واس���تطاعت ان تصل إلى أهدافها التي حددتها في ستة أيام 
من حرب حزيران كانت هذه األيام الستة كفيلة بهزيمة الجيوش 

العربية أمام »إسرائيل« فهل تعلم العرب من نكستهم؟!.    
لألس���ف الش���ديد فان ما تعلمه الزعماء والرس���ميون العرب من 
النكبة والنكس���ة اخطر م���ن الهزيمة بحد ذاته���ا, فقد اقنعوا 
أنفسهم أنهم ال يستطيعون مجابهة »إسرائيل« أو الدخول في 
حرب معها, وأنها أقوى منهم بكثير وتملك من السالح والعتاد 
ما تس���تطيع ان تهزم به جيوشهم في يوم وليلة, لذلك تغيرت 
قناعاتهم وبدؤوا يبحثون عن الس���الم معها, حتى ولو كان هذا 
السالم على حس���اب الحقوق الفلس���طينية, حتى ولو كان على 
حساب خيرات ومقدرات األمة العربية, لقد أصبحوا يتعاملون مع 
»إس���رائيل« على أنها تملك جيشا ال يقهر, وان الحل الوحيد هو 
التعايش السلمي معها, رغم أنها ال تريد السالم والتعايش وال 
تس���عى إليه, وبدأت الرس���مية العربية تغض الطرف عن أطماع 
»إس���رائيل« في بلدانها ومس���اعيها المس���تمرة للسيطرة على 
خيرات المنطق���ة والتحكم في سياس���اتها واقتصادها وأمنها 
وثقافتها, فخضعت عديد الدول العربية للسياسة اإلسرائيلية 
دون أي���ة مقاومة, خاصة مع الدعم األمريكي المطلق للسياس���ة 

اإلسرائيلية واالنحياز السافر لها.
الغريب والعجيب ان الضربات التي تلقتها »إس���رائيل« وفشلها 
الذري���ع في حرب تم���وز 2006م, وفي عدوانه���ا على غزة 2008, 
و2012م, و2014م  وطردها واندحارها من قطاع غزة تحت ضربات 
المقاومة الفلس���طينية, كل هذا لم يدفع تل���ك الدول لمراجعة 
سياساتها تجاه االحتالل, وبقيت الرسمية العربية أسيرة األوهام 
التي روجتها »إسرائيل« عن نفسها وجيشها, بل وتخلت معظم 
الدول العربية عن واجبها في دع���م المقاومة وتعزيز صمودها, 
كما تخلت عن نصرة فلس���طين وقضيته���ا, وتراجعت القضية 
الفلسطينية على األجندة العربية إلى حد كبير, وأصبحت تمثل 
عبئا على العديد من الزعامات العربية التي سعت لتطبيع عالقاتها 
مع »إسرائيل« وأصبحت تبحث عن أعداء جدد في المنطقة وتتفق 

مع »إسرائيل« على مواجهتها ومحاصرتها وإضعافها.    
النكسة من إنتاج النكبة, والوكسة التي يعيشها عالمنا العربي 
اليوم هي أيضا من إنتاج النكبة والنكسة, ولكن الشيء المختلف 
اليوم ان شعبنا الفلس���طيني أراد ان يتخلص من أدران النكبات 
والنكسات والوكس���ات, فانطلق بانتفاضته ومسيراته في وجه 
االحتالل الصهيوني, رافضا هذا الواقع الذي تحاول »إس���رائيل« 
ان تفرضه علينا, الش���عب اليوم يتحصن بمقاومته, والمقاومة 
الفلسطينية تحمي شعبها وتتالحم معه, الفلسطينيون الذين 
يرفضون االستسالم والخنوع لالحتالل الصهيوني, يتنقلون في 
نضالهم ضد االحتالل البغيض من حال���ة إلى حالة وال يعدمون 
الوس���يلة, فمن االنتفاضة األول���ى عام 1987م, إل���ى انتفاضة 
األقصى المبارك���ة, إلى انتفاضة القدس, ثم مس���يرات العودة 
الكبرى التي أصبحت تمثل عبئا كبيرا على االحتالل الصهيوني, 
ويعجز بكل آلته القمعية وقتله للمدنيين الس���لميين العزل عن 
وقفها, بل وفشلت كل جهوده ووساطته في احتوائها والسيطرة 

عليها. 
الفلسطينيين وهم يحيون غدا يوم القدس العالمي سيخرجون 
ليعب���روا عن رفضهم لتهوي���د القدس, ورفضه���م العتبارها 
عاصمة للكيان الصهيوني, ورفضهم لنقل السفارة األمريكية 
إليها, ورفضهم للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى 
المبارك, الفلس���طينيون س���يحيون يوم القدس العالمي هذا 
العام بش���كل مختلف, فالتحديات تكب���ر, والحكومة اليمينية 
الصهيوني���ة المتطرفة بزعامة نتنياه���و وليبرمان ال تفهم إال 
لغة المقاوم���ة, والدماء التي تنزف من الفلس���طينيين بغزارة 
س���تزهر انتصارات بحول الله, لذلك س���تبقى مسيرة العودة 
الكبرى مستمرة ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها, نحن نعلم 
ان الطريق صعب وش���اق ولكن ش���عبنا مصر على مواصلة هذا 
الطريق الذي خطه الش���هداء بدمائهم الزكية, ان رحلة العطاء 
الفلسطيني لألرض الطيبة لن تتوقف حتى تحقيق األهداف, 
اما النكبات والنكسات فهى تعيد إنتاج ثوراتنا من جديد وهى 

تصنع حريتنا المنشودة.       

من إنتاج النكبة 

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، الثالثاء، أن مستقبل مدينة القدس المحتلة 
تحّدده مس���يرة الش���عب الفلس���طيني المتواصلة والمتجّذرة في وع���ي أبنائه الثائرين، 
"وستبقى المدينة المقدسة عربّية إس���المّية، رغم حجم المؤامرات والمخططات لتصفية 
القضية". وفي بيان وصل "االستقالل"، بمناسبة الذكرى ال� 51 للنكسة، واستكمال احتالل 
مدينة القدس المحتلة، أش���ادت الحركة بصمود أبناء ش���عبنا في كل مكان، وبالمشاركة 
الواسعة في مسيرات العودة، "التي شكلت عنوانًا مضيئًا على طريق حماية القدس والذود 
عنها".  ودعت جماهير ش���عبنا الفلسطيني إلى الخروج والمشاركة الحاشدة في "مليونية 
القدس"، التي س���تنطلق بعد صالة الجمعة 8 يونيو 2018م، مؤكدًة على الحق الثابت في 

العودة واإلصرار على التصدي لتهويد القدس، والعمل على كسر الحصار الظالم واستمرار 
المقاومة ضد اإلرهاب والعدوان الصهيوني.

وشددت على أن "أي اّتصال مع الكيان الصهيوني أو من يمثلونه وفي أي مستوى هو طعنة 
لجهاد الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهو جريمة بحق الثوابت القومية واإلسالمية وخروج 

عن إجماع األمة، التي ترفض الوجود الصهيوني في منطقتنا العربية واإلسالمية".
وجّددت "الجهاد" رفضها وإدانتها لكل أشكال التطبيع ومحاوالت بعض األنظمة االعتراف 

بالكيان الصهيوني، أو إقامة أي شكل من العالقة معه تحت أي مبرٍر كان.
ودعت العرب والمس���لمين جميعًا إل���ى مواجهة التطبيع ونبذ المطّبعي���ن، وتعزيز نهج 

المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني والعمل على عزله ومالحقة قادته.

       في الذكرى الـ 51 للنكسة

»الجهاد اإلسالمي«: القدس عربية
 إسالمية رغم مخططات تصفية القضية

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
حجم ما حدث بعد الخامس من حزيران 1967 ال يمكن استيعاب 
وقعه حتى اآلن فدولة االحتالل اإلس���رائيلي في غضون س���تة 
أيام احتلت باقي أراضي فلس���طين التاريخية وهضبة الجوالن 
وس���يناء وبعضا م���ن األراضي الحدودية م���ع االردن فضاعفت 
مساحة ما تحتله الى ثالثة ونصف في اكبر محطة انحطاط في 
التاريخ العربي اإلس���المي منذ سقوط القدس قبل ما يزيد على 
ألف عام بيد الصليبيين فالمس���جد األقصى استبيح في حينه 
وأعيد المش���هد مرة أخرى في حزيران 67 حين دنس���ته قوات 
االحتالل ورفع العلم اإلسرائيلي فوق قبة المسجد األقصى ونفخ 
في مزامير داود في ساحاته من قبل حاخام الجيش اإلسرائيلي 

الرئيس شلومو غورين.
أن يأت���ي البع���ض بعد ذل���ك ويطلق على نتائج الحرب اس���م 
نكس���ة فانه يحرف حقائق التاريخ فه���ي هزيمة كبرى ال تزال 
ارتداداته���ا تتداعى حتى اآلن فهي هزيمة وليس���ت نكس���ة 
تطلق على ش���خص ينتكس لس���بب ما ثم يتعافى مما اصابه 
فهل تعافينا من نتائج الهزيمة ام ال زالت اطنابها تضرب ودولة 
الكيان تعربد؟ ولوال حالة المقاومة الممتدة حتى اآلن لما افضت 
اليه الهزيمة لقلنا انها مطبقة وماحقة فاالمل معقود عليها في 
ازالة نتائج الهزيمة ووقف حالة الهرولة الرسمية العربية تجاه 

االحتالل.
واضح ان تس���مية الهزيمة بالنكس���ة أريد بها تخفيف وقع ما 
حدث في أوس���اط الجماهير العربي���ة التي لم تقبل الكيان بأي 
حال ويراد اليوم بعد 51 من الهزيمة ترويضها كي يتم التعامل 
معه كائنا طبيعيا في المنطقة ورغم بعض األصوات التي تسير 
في هذا االتجاه اال ان مخططات التطبيع المتعددة المس���ميات 

لم تلق رواجا بأي حال س���وى من بع���ض أقطاب النظام العربي 
الرسمي الخليجي الذي تداعت بعض أبواقه االعالمية للحديث 
عن الكيان وتبييض صفحته، وذات يوم قال ش���ارون في حوار 
صحفي ان اتفاقيات الس���الم الموقعة مع دول عربية ال تساوى 

الحبر الذي وقعت به ألن الشعوب ال تقبل بها.
التغير الحادث بعد 51 عاما كبير على الصعيد السياس���ي فبعد 
نكبة عام 1948 لم يقبل أي نظام عربي بوجود دولة الكيان وطالب 
باس���تعادة االرض التي احتلت وعودة الالجئين الفلسطينيين 
وان ل���م يكن الموقف جادا في حينه ول���م تتداع الدول العربية 
للتحرك الفعلي في هذا االتجاه امام دولة نشأت حديثا وعاشت 
معض���الت التكوين االولى اال ان التغيير الهائل الكبير جاء بعد 
هزيم���ة 67 حين قبل النظام العربي فعليا بالكيان وبات يطالب 
باس���تعادة ما احتل في اعقاب الهزيمة أي 22% من مس���احة 
فلسطين التاريخية ولم يعد أي طرف يذكر 78% وقد انضم الى 
هذا الموقف منظمة التحرير الفلسطينية بتوقيعها على اتفاق 
اوس���لو في الرابع من ايلول عام 1993 أي 26 عاما بعد هزيمة 67 
قبل���ت بوجود دولة الكيان واعترفت ب���ه مقابل التفاوض على ما 
س���مي قضايا الحل النهائي والذي لم يسفر عن أي نتيجة بعد 
26 عاما أخرى من عمر اوسلو حسم فيها االحتالل قضية االرض 

ديمغرافيا بحيث بات ما يسمى حل الدولتين جزءا من الماضي.
لم يتوق���ف االمر عند القب���ول العربي الرس���مي بدولة الكيان 
واحتاللها لما يزي���د عن ثالثة ارباع فلس���طين التاريخية وهو 
جوهر المبادرة العربية للس���الم ع���ام 2002 بل تعدى االمر الى 
أكث���ر من ذلك باالنتقال الى مرحل���ة التعامل والتطبيع ثم جاء 
ما س���مي الربيع العربي فرصة غير مس���بوقة إلزاحة فلسطين 
عن المش���هد العربي وبداية االنش���غال بالصراعات المذهبية 

والطائفي���ة ليصبح العن���وان ايران هي الع���دو الذي تتضافر 
الجهود العربية الخليجية لمواجهته وفي سياقه تجري عملية 
التهمي���ش القائم���ة االن للقضي���ة الفلس���طينية وصوال الى 
تصفيتها عبر الحلول األمريكية االس���رائيلية المطروحة فيما 

يسمى صفقة القرن. 
ال ش���ك ان هزيمة 67 في نتائجها ل���م تتوقف باي حال فهي 
تتفاقم وتزداد وتعكس ازم���ة النظام العربي وعجزه عن واجبه 
العربي واالسالمي تجاه فلسطين والذي تجلى في اوضح صوره 
في الموقف من نقل السفارة االمريكية من تل ابيب الى القدس 
واالعتراف بالقدس عاصم���ة لالحتالل فلم يلمس أي تداعيات 
سياس���ية له في العالق���ات العربية االمريكية فيم���ا يبدو انه 
تفاه���م صامت بالقبول باالمر الواق���ع مقابل صرف االنظار نحو 
ايران وهو ما دلل عليه انس���حاب الواليات المتحدة من االتفاق 
النووي مع اي���ران وتلويح وتهديدات نتنياه���و ضدها وهو ما 

يفسر سخونة العالقات االسرائيلية مع دول الخليج.
قب���ول النظام العربي الرس���مي باالحتالل ال يعطي ش���رعية له 
باي حال فهو يتناقض مع التاري���خ والجغرافيا وعقيدة العرب 
والمس���لمين ويغامر  بفتح عالقات مع كي���ان غريب على ارض 
عربية اس���المية فتحها عمر بن الخط���اب وحررها صالح الدين 
االيوبي، وط���ول امد االحت���الل ال يعطي مبررا له���ذا االعتراف 
وقيمة فلسطين في وجدان الشعوب ورفضها للكيان وانحسار 
التطبيع على مستوى النظام فقط وخوف االسرائيليين من زيارة 
الدول العربية اال متخفين او بحراسات يدلل على ذلك وعدا عن 
ذلك فان الفلس���طينيين رأس حربة الصراع مع االحتالل ال زالوا 
يخوض���ون المعركة ويصرون عل���ى المقاومة ومليونية القدس 

شاهد على ذلك.

67.. نكسة ام هزيمة؟!

نتائجها  لم تتوقف بل تتفاقم 
وتعكس أزمة وعجز النظام العربي 
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مليونية القد�س
وبدأت فعاليات "مليونية القدس" إحياًء 
لذكرى النكس���ة أول من أم���س الثالثاء 

وتستمر حتى يوم غٍد الجمعة. 
وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
الع���ودة وكس���ر الحصار أول م���ن أمس، 
انطالق فعاليات جمعة "مليونية القدس"، 
والتي من المقرر فيها مشاركة جماهيرية 
واس���عة ف���ي مخيمات الع���ودة الخمس 

بقطاع غزة، يوم غٍد الجمعة.
وجاء اإلعالن عقب مسير للدراجات النارية 
نظمته الهيئة، وال���ذي انطلق من مفرق 
السرايا وسط مدينة غزة صوب حاجز بيت 
حانون/ "إيرز" شمال قطاع غزة، بمشاركة 
عش���رات المواطني���ن الحاملي���ن لألعالم 
الفلس���طينية. وقال عضو الهيئة هاني 
الثوابت���ة: "نعلن انطالق مليونية القدس 
اليوم ف���ي ذكرى الخامس م���ن حزيران/ 
يوني���و 1967 وس���قوط الق���دس في يد 
االحتالل، وفي ذكرى مرور 51 عاًما الحتالل 
ما تبقى من فلس���طين وبع���ض أراضي 

الدول العربية الشقيقة".
وأضاف "إننا نش���ارك اليوم في مراس���م 
انط���الق مليونية القدس التي س���تكون 
الجمعة القادم���ة 8 م���ن حزيران/يونيو، 
والتي تتزام���ن هذا العام م���ع فعاليات 

يوم القدس العالم���ي؛ لنؤكد على هوية 
الفلسطينية العربية لمدينة القدس".

وش���دد الثوابتة على أن مسيرات العودة 
مس���تمرة وال تراجع عنها مهما تواصلت 
أم���ام  وعنجهيت���ه  االحت���الل  جرائ���م 
المتظاهرين، وإيقاع أكبر قدر من الضحايا 
بهدف إرهابه���م، مبيًنا أن المس���يرات 
السلمية كش���فت الوجه القبيح لالحتالل 

أمام العالم.
ودعا جماهير ش���عبنا للمشاركة الفاعلة 
في المليونية المقبلة بعد صالة الجمعة 
مباش���رًة متجهين نحو مخيمات العودة 
شرق محافظات قطاع غزة، وللتأكيد على 

جماهيرية وشعبية المسيرات.
ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات يوم الجمعة 
المقب���ل ي���وم 8 م���ن حزيران/يونيو من 
الس���اعة 2 ظهًرا وتنتهي الساعة 6 بعد 

العصر.

ر�سالة تذكري
ويق���ول القي���ادي ف���ي حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي، خض���ر حبي���ب، إن تظاهرة 
مليوني���ة القدس تأت���ي كتذكير للعالم 
القدس  باحت���الل  واإلس���المي  العرب���ي 
ع���ام 1967، وه���و اليوم ال���ذي فقد فيه 
الفلسطينيون سعادتهم وراحتهم، ولن 

يستعيدوها إال باستعادة القدس من بين 
فكي االحتالل.

وأضاف حبيب ل�"االس���تقالل": "إن العدو 
منذ احتالل هذه المدين���ة لم يتوان ولو 
للحظة في فرض وقائ���ع جديدة وإطالق 
مش���اريعه التهويدي���ة عل���ى حس���اب 
المقدسيين السكان األصليين للمدينة، 
وعلى حس���اب ش���عبنا وامتن���ا العربية 

واإلسالمية".
وأوضح أن مليونية القدس السنوية تأتي 
للتص���دي لكل ما يدور اآلن من مش���اريع 
بشأن  وأمريكية  إس���رائيلية  ومخططات 
تهويد القدس واعتبارها عاصمة للكيان 
الصهيوني، إذ ال يمكن للفلس���طينيين 
التسليم بس���لب هذه المدينة حتى وإن 

غاب العرب عنها.
وتاب���ع: "تأتي مليوني���ة القدس التي من 
المتوقع أن تش���هد مشاركة شعبية غير 
مس���بوقة على الحدود مع قطاع غزة، في 
سياق رفض كل ما يجري على أرض الواقع 
لتمثل رس���الة وصرخة للمجتمع الدولي 
ليتحمل مس���ؤولياته ويدرك أن ش���عبنا 
متمس���ك بكل حقوقه وبقدس���ه وبحق 

عودته".
وشدد على أن مسيرة العودة التي ستضم 
مليوني���ة القدس، جاءت إلع���ادة االعتبار 

لح���ق الع���ودة وللقضية الفلس���طينية، 
متوقع���ًا أن تش���هد الحدود م���ع الكيان 
الصهيوني في كافة األقاليم، مش���اركة 

فلسطينية فاعلة.

ا�ستعداد اإ�سرائيلي
بدوره، ذكر المحلل السياسي المتخصص 
في الشأن اإلس���رائيلي، إبراهيم جابر، أن 
السياسية  دولة االحتالل بمس���توياتها 
واألمنية والعسكرية تستعد لهذا اليوم 
الذي م���ن المتوقع أن يحمل أبعادًا كبيرة 
وقد يش���هد خروج األمور عن الس���يطرة 
بس���بب الجرائ���م األخيرة الت���ي ارتكبها 

جيش االحتالل بحق المتظاهرين.
"إس���رائيل  ل�"االس���تقالل":  جاب���ر  وقال 
تستعد للتعامل مع التظاهرات في أقصى 
االستعدادات، خاصة وأن تظاهرة الجمعة 
القادمة تمثل نهاية شهر رمضان، وذكرى 
النكس���ة ومليونية القدس، وتتزامن مع 
استشهاد المس���عفة رزان النجار الحدث 
الذي كان شاهدًا على اإلرهاب اإلسرائيلي 

بحق أولئك المتظاهرين".
وأوضح أن اإلعالم العبري نقل عن مصادر 
أمنية إس���رائيلية قولها إنها غير معنية 
بالتصعيد مع فصائل المقاومة بغزة، األمر 
الذي يضع جنود االحتالل الرابضين على 

الحدود والمواجهي���ن للمتظاهرين، أمام 
اختبار مه���م، إذ أن األوض���اع الميدانية 
ق���د تنتقل م���ن التظاهر الس���لمي إلى 
رد فصائل���ي عس���كري في ح���ال عاملت 
المتظاهرين بعنف على غرار  "إسرائيل" 

يوم 14 مايو الماضي.
وأض���اف جاب���ر: "ما يش���غل تفكير دولة 
االحتالل حاليًا هو ما بعد الجمعة المقبلة، 
إذ إن الفصائ���ل اعلنت قبل أس���ابيع أن 
المس���يرات س���تتواصل حت���ى ذك���رى 
النكسة، ولكن هل س���تتواصل بعدها؟ 

هذا ما يشغل بال قادة االحتالل حاليًا ".
ولف���ت النظر إلى أن أس���وأ س���يناريو قد 
يحصل  بالنس���بة لالحتالل هو استمرار 
هذه المس���يرات والمحافظة على زخمها 
الش���عبي بعد التظاهرة المقررة يوم غٍد 
الجمعة، األمر الذي يعني عمليا استمرار 
ارهاق "إسرائيل" على المستويات األمنية 
والعسكرية وتحول الشريط الحدودي بين 
غزة والكيان إلى جحيم ال ينتهي بالنسبة 

إلى االحتالل.
وتاب���ع جابر: "اس���تمرار تظاه���رة العودة 
بعد يوم غٍد، س���يؤدي إلى ب���دء تقديم 
ع���روض حقيقي���ة لغ���زة إلنه���اء هذه 
المسيرة تتضمن رفع أو تخفيف الحصار 

اإلسرائيلي المفروض عليها".

توقعات بمشاركة شعبية غير مسبوقة

»مليونية القدس«.. رسالة الفلسطينيين إلى العالم
غزة/ حممود عمر:

ي�ستعد الفل�سطينيون لتنظيم مليونية القد�س 
والعودة يوم غٍد اجلمعة، التي تاأتي تزامنًا مع 

عدة منا�سبات فل�سطينية، اأبرزها ذكرى »يوم 
النك�سة واحتالل القد�س«، ونهاية �سهر رم�سان 

و«م�سرية املليون من اأجل القد�س«، كر�سالة 
يوجهها الفل�سطينيون اإىل العامل توؤكد على 
التم�سك بكامل احلقوق الفل�سطينية، و�سط 

اآمال بتحقيق اأو�سع م�ساركة فل�سطينية يف هذه 
املليونية. ويحيى الفل�سطينيون بني اخلام�س 

والعا�سر من يونيو من كل عام، ذكرى حرب 
1967 املعروفة بـ«هزمية النك�سة« التي 

انتهت بهزمية ع�سكرية جليو�س ثالث دول هي 
م�سر والأردن و�سوريا يف �ستة اأيام، كما تركت 

ب�سمات دميغرافية وجيو�سيا�سية ما زالت 
ماثلة للعيان اإىل يومنا هذا، اهمها احتالل 

قطاع غزة وال�سفة الغربية مبا ي�سمل �سرقي 
القد�س، وه�سبة اجلولن ال�سورية، و�سبه 

جزيرة �سيناء.

غزة/ االستقالل:
د عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد  أكَّ
اإلسالمي في فلسطين الشيخ نافذ عزام أن 
تهديدات وزير الحرب اإلسرائيلي أفيغدور 
لييرمان ب� »تصفية الحس���اب« مع حركتي 
»حماس« و"الجهاد اإلسالمي" لن ترهب ولن 
تخيف أبناء شعبنا الذين يواصلون التمسك 

بحقوقهم وثوابتهم ونهج المقاومة.
وقال الش���يخ عزام في تصريحات صحفية 
 الفلسطينيون عن حقهم في أي 

َّ
"لم يتخل

يوٍم من األيام رغم الظ���روف الصعبة التي 
يفرضها االحتالل"، مش���ددًا على تمس���ك 

حركته في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي.
وش���دد عزام ف���ي ذكرى هزيم���ة 1967 أن 
فلس���طين والق���دس ال تحتاج م���ن العرب 
والمسلمين مزيدًا من الشعارات التي ترفع 
هن���ا وهناك، ب���ل تحتاج إل���ى وعي وجهد 

وجه���اد كبير في كل مكونات األمة العربية 
واإلسالمية.

وقال عزام: "تمر علين���ا اليوم ذكرى النكبة 
الثانية ال� 51 عندما عجزت األمة عن االتفاق 
على مش���روع يعيد ما ضاع من فلس���طين 
ويعي���د الفلس���طينيين الذي هج���روا في 
نكبتهم األولى عام 1948، مضيفًا "محو آثار 
هزيمة األمة في عام 1967 بحاجة إلى وضع 
القضية الفلسطينية على هرم السياسيات 

والبرامج العربية واإلسالمية".
 وش���دد على ضرورة اعتماد مصطلح النكبة 
 

َّ
الثاني���ة وليس النكس���ة، على اعتب���ار أن
مصطلح النكس���ة ابتدعته بعض األنظمة 
العربية لتخفيف وقع الهزيمة الُمرة، غير أن 
 ما حصل يشبه 

َّ
الواقع يشير صراحة إلى أن

في آثاره النكبة األولى عام 1948.
لت ضربة موجعة  وقال: إن نكبة 1967 ش���كَّ

لكل عربي ومس���لم وكل حروف وتفاصيل 
تاريخنا، س���قطت القدس ف���ي ذلك اليوم 
والزال���ت حت���ى اآلن تعان���ي م���ن ويالت 

االغتصاب.
 ذكرى س���قوط القدس تزيد 

َّ
وأش���ار إلى أن

شعبنا إصرارًا على مواصلة الجهاد والمقاومة 
 الذك���رى يج���ب أن تدف���ع 

َّ
والكف���اح، وأن

الش���عوب العربية إلعادة النظر في قضية 
فلسطين بحيث تحتل الموقع المطلوب في 

كل البرامج والسياسيات.
وذكر الشيخ عزام أن غياب الموقف اإلسالمي 
الموحد والبرنامج الموحد والتشرذم الحاصل 
في الساحة الفلسطينية وغياب االخالق عن 
السياسة الدولية لن يؤثر على ايمان األجيال 

العربية والمسلمة بالحق في فلسطين.
وأوض���ح أن الواقع الصعب الذي تعيش���ه 
فلس���طين واألمتان العربية واإلس���المية ال 

 التاريخ س���يمضي في هذا 
َّ

يعني اب���دًا أن
 الطغاة 

َّ
االتجاه إلى ما ال نهاية، مشيرًا إلى أن

والمس���تبدين يحكمون مرحل���ة زمنية من 
مراحل التاريخ؛ لكن ال يستطيعون تكريس 
االستبداد والظلم والخطيئة إلى ما ال نهاية.

وذك���ر أن الفلس���طينيين ل���م يتخلوا يومًا 
ع���ن حقهم رغم الظ���روف الصعبة، وانهم 
���كوا طوال الوقت بحقهم وثوابتهم،  تمسَّ
مشيرًا إلى أن ذكرى هزيمة حزيران الحزينة 
والموجعة تذكر الفلس���طينيين بما حصل 
معهم من تش���ريد ونكبات، الفت���ًا إلى ان 
األجيال الفلس���طينية المتعاقبة تتمسك 
بكل قوة بحقها وثوابتها، مش���ددًا على أن 
األجيال الفلس���طينية ال يمك���ن أن تفرط 
ب���ذرة تراب من فلس���طين مهما كان حجم 
الضغ���وط التي تمارس عليه���ا، ومهما بلغ 

حجم التضحيات.

عزام: تهديدات »ليبرمان« ال تيخفنا ومستمرون في المقاومة
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أعلن أنا المواطنة / عبلة جابر محمود ابو عريبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412326498   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شادي منير محمود الطبطيبي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801954165( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ فاطمه ديب خليل عماد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)920017829( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ نمر علي حسين ابو نادي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932081060  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد عبدالله عواد ابو هداف. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803485077 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

"إس���رائيل"  تهدي���دات  تمن���ع  ول���ن 
واس���تهدافها لمتظاه���ري العودة من 
االستمرار في التظاهرات التي انطلقت 
لتحقي���ق المطال���ب التي ين���ادي بها 
الفلس���طينيون، أبرزها "ح���ق العودة"، 
وكس���ر الحصار "اإلسرائيلي" المفروض 
على قطاع غزة، منذ )11( عاًما، كما يقول 

قائمون ومراقبون للمسيرات.    

�صنوا�صل الطريق
رئيس اللجنة الوطنية العليا لمس���يرة 
العودة وكس���ر الحصار في القطاع خالد 
البطش، أّك���د أن تهدي���دات االحتالل 
القائمين  بتصفية  الجوفاء  اإلسرائيلي 
على مسيرات العودة لن تضعف عزيمة 
الش���عب الفلس���طيني، أو تثني���ه عن 
االس���تمرار في تحركاته حتى تحقيق 

حلم التحرير ورفع الحصار.
وأض���اف البطش ف���ي تصريح له وصل 
"االستقالل": "تهديدات العدو بتصفية 
القائمين على مس���يرة الع���ودة تزيدنا 
إصراًرا وتمسًكا على مواصلة الطريق؛ ألن 

الشهادة في سبيل الله أسمى أمانينا".
وشّدد البطش القيادي في حركة الجهاد 
اإلس���المي على أن "المقاومة لن تسمح 
للعدو بتغيير قواعد االشتباك، وجاهزة 
للرد على أي تصعيد عسكري صهيوني 

بالمثل".

حتقيق املطالب
أم���ا عض���و الهيئ���ة القيادي���ة العليا 
لمس���يرة العودة ماهر مزه���ر، فقد أّكد 
على اس���تمرار ه���ذا الحراك الش���عبي 
السلمي وصواًل لتحقيق مطالب شعبنا 
واالس���تقالل  بالع���ودة  الفلس���طيني 

واالنعتاق من االحتالل اإلسرائيلي.
وش���ّدد مزهر ل�"االستقالل" وهو قيادي 
الشعبية لتحرير فلسطين  الجبهة  في 
عل���ى أن تهدي���دات االحتالل بتصفية 
القائمين على فعاليات مس���يرة العودة 
" ل���ن ترهبنا أو تضعف م���ن عزائما، وال 
تراجع عنه���ا مهما تواصل���ت جرائمه 
أمام المتظاهرين، بل س���تكون بمثابة 
الوقود الذي يدفع باتجاه إش���عال هذه 

المسيرات وتوسيع رقعتها".    
وق���ال: "العدو الصهيون���ي منذ البداية 
يحاول وقف هذه المس���يرات السلمّية، 
التي كش���فت وجهه القبيح، وإظهارها 
غير س���لمّية؛ ليبرر اس���تهدافه وقتله 
المتعّمد للمتظاهرين على الحدود بدم 

بارد".
وتابع: "الحفاظ على سلمية التظاهرات، 
والوحدة في الميدان، هما كلمة الس���ر 

إلبقاء شعلة المسيرات متقّدة".
وأضاف: "يجب أن نحافظ على السلمّية 
العل���م  خل���ف  الميداني���ة  والوح���دة 
الفرصة  نف���ّوت  الفلس���طيني؛ حت���ى 
عل���ى االحتالل ال���ذي يحاول تش���ويه 
ص���ورة النضال الوطني م���ن خالل هذه 

المسيرات". 
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير 
الحماية لش���عبنا الفلسطيني والتدخل 

الفوري لرفع الظلم والمعاناة عنه.

 لي�صت جديدة
من ناحيته، الكاتب والمحلل السياسي 

محمود مرداوي م���ن غزة، قال: "إن العدو 
اإلس���رائيلي ومنذ انطالق المس���يرات 
وهو يعم���ل لجهة إجهاضها بش���تى 
األس���اليب؛ لدفعها باتجاه���ات أخرى، 
غير تلك الت���ي ُبنيت عليها، والمتمثلة 

بالوطنية، الشعبية، السلمّية".
وأضاف م���رداوي ل�"االس���تقالل": "هذه 
الفلس���فات الثالث لمس���يرات العودة 
إرهاب���ه  وكش���فت  االحت���الل  ع���ّرت 
وأعادت  الفلس���طينيين،  تجاه  المنّظم 
للقضية  الدولَيين  التعاطف واالهتمام 

الفلسطينية".
وتابع: "لذلك يحاول االحتالل تش���ويه 
هذا الحراك، واالدعاء بعسكرته، إضافة 
إلى اس���تخدام أسلوب الردع والتهديد، 
ومحاولة ثني الجماهير عن المش���اركة 

السلمية الواسعة فيه".  
وأّك���د على أن سياس���ات االحتالل تلك 
وغيرها لم تنجح في وقف المس���يرات، 
بل وتصاعدها، وصواًل لتحقيق أهدافها 

المرجّوة.
ورأى أن تلوي����ح االحت����الل بتصفية 

العودة  مس����يرات  عل����ى  القائمين 
يأتي م����ن َقِبيل "التهدي����د والردع 
بالفش����ل"، مشيًرا أن  فقط وسيبوء 
وجماهيرية  على سلمّية  المحافظة 
المس����يرات ستش����كل مزي����ًدا من 
الضغ����ط عل����ى االحتالل، وكش����ف 
المزي����د من إرهابه وغطرس����ته على 

مستوى العالم أجمع.
العودة س���تتواصل،  وقال: "مس���يرات 
فاإلص���رار لدى الش���عب الفلس���طيني 
المس���تند إلى الحق واإلجم���اع الوطني 

كبير، لجهة مواصلة الطريق".
ولفت الكاتب والمحلل السياس���ي إلى 
ردع المقاومة وكس���رها ج���دار الصمت 
مؤخًرا بقصفها للمس���توطنات ومواقع 
االحتالل العسكرية فيما ُيسمى "غالف 
وقذائف  الصواري���خ  بعش���رات  غ���زة" 

الهاون. 
وأضاف: "لدى المقاومة قّوة كامنة كبيرة 
تستطيع أن تردع االحتالل وُتلحق لديه 
الخس���ائر، إذا ما فّكر بارتكاب المزيد من 

الحماقات". 

تهديد االحتالل بتصفية 
القائمين على »مسيرة 
العودة«.. »إرباك وفشل«

غزة/ قا�صم الأغا:
منذ بدء م�صريات العودة ال�صلمّية على طول ال�صياج ال�صرقية لقطاع غزة نهاية مار�س املا�صي؛ مل يتوقف 

الحتالل »الإ�صرائيلي« عن م�صاعيه الرامية لوقف هذا احلراك ومواجهة �صلمّيته ب�صتى الو�صائل والطرق 
الإرهابية. فبداأ با�صتخدام القّوة املميتة �صد املتظاهرين ال�صلمّيني، مروًرا بق�صف اأهداف عّدة للمقاومة 
يف عمق واأطراف القطاع، للتاأثري على امل�صريات واإف�صالها، ولي�س انتهاًء بتهديد القائمني عليها بـ«الت�صفية 

والغتيال«.     واأ�صفر اإجرام الحتالل منذ اندلع امل�صريات عن ارتقاء )123( �صهيدًا، بينهم )13( طفاًل 
و�صّيدة، واإ�صابة نحو )13672( بجراح خمتلفة، بح�صب اإح�صائية ر�صمية لوزارة ال�صحة يف غزة.

غزة/ االستقالل:
قال الش���يخ خالد البط���ش، القيادي في حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي، إن تهديدات االحتالل اإلس���رائيلي بتصفية 
القائمين على مسيرات العودة لن تضعف عزيمة الشعب 
الفس���طيني أو تثنيه عن االس���تمرار في تحركاته حتى 
تحقيق حلم التحري���ر ورفع الحصار، مؤك���دا أن المقاومة 

جاهزة للرد على أي تصعيد عسكري صهيوني.
جاء ذلك خالل كلمة للبطش في حفل على شرف المخاتير 
والوجهاء أقيم بمخيم ملكة شرق غزة األحد ، وشارك فيه 

1000 مختار من مختلف محافظات القطاع. 
وأض���اف البطش: تهديد الع���دو بتصفية القائمين على 
مس���يرة العودة يزيدنا إصرارا وتمسكا بمواصلة الطريق،  
ألن الشهادة في سبيل الله أس���مى أمانينا" مشددا على 
أن المقاومة لن تس���مح للعدو بتغيير قواعد االش���تباك، 

وستقابل التصعيد بالمثل.
وتابع بالقول: »مس���يرات العودة مس���تمرة حتى تحقيق 
أهدافها، ولن يفلح العدو في إس���كاتها، ونحن نؤكد على 
سلمية هذه المسيرات، وعلى أن جماهير شعبنا ستواصل 

زحفها نحو الحدود الزائلة«.

وأش���ار القيادي في الجهاد اإلسالمي إلى أن االحتالل قّدر 
بش���كل خاطئ رفع شعارات الس���لمية، وظن أن المقاومة 
ألقت س���الحها، إلى أن جاءه الرد الصاروخي ليؤكد أن هذا 
الس���الح يعرف بوصلته جيدا وأن قيادة المقاومة تعرف 

متى تباغت العدو وتضربه في عقر داره.
وقال: هذه المسيرات استكمال لمقاومة شعبنا،  فثوراته 
متواصلة ونضاالته تأخذ أشكاال متنوعة، ومنها المقاومة 
الشعبية" محذرا العدو من أن ارتكاب أي حماقة سينقلب 

وباال عليه عندما يرى ويعاين ضربات المقاومة.

وشدد البطش على أن الشعب الفلسطيني صنع بوحدته 
س���دا منيعا في وجه مش���اريع تصفية القضية من خالل 
تمس���كه باألرض والهوية الوطنية والمصير المش���ترك 
والعودة الحتمية إلى فلس���طين، بربوعها وقراها ومدنها 

وخيراتها حيث ال ظلم و ال عدوان و ال حصار.
ووص���ف القيادي في الجه���اد، المنظوم���ة الدولية التي 
تقودها أمريكا ب)المنظومة الفاش���لة والفاس���دة( بسبب 
إخفاقها في إصدار قرار بمجلس األمن لحماية المتظاهرين 
العزل من  جنود االحتالل الذين يقنصون األطفال والرجال 
والنس���اء بدم بارد، ما يعني تبرير جرائم العدو والمساواة 

بين الضحية وجالدها.
ووجه البط���ش التحية للمقاومة التي لقنت العدو درس���ا 
في الرجولة والفداء وارغمته على العودة  التفاق التهدئة 

2014 في القاهرة.
كما توجه بالتحية للدماء التي نزفت في مسيرات العودة، 
مؤكدا أن هذه الدماء والجراحات التي سالت مهرا للقدس 
وأفش���لت مخططات ترامب لن تذهب هدرًا،  بل ستالحق 
المحت���ل البغيض أينما ح���ل وارتحل حت���ى يدفع ثمن 

جرائمه بحق شعبنا.

خالل حفل للمخاتير والوجهاء بمخيم ملكة

القيــادي البطــش: تهديــدات العــدو بتصفيــة 
القائمين على مسيرات العودة لن تضعف عزيمتنا
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" ا�سبحنا مت�سولني" 
" الذب���ح بالميت حرام، بطلنا قادرين نعيش وال 
نعيش والدن���ا، ارحمونا"، هك���ذا عبر أبو أحمد 
حسين أحد موظفي السلطة في قطاع غزة عن 
غضبه من اس���تمرار الخصومات على الرواتب 
في ظل األوض���اع االقتصادي���ة الصعبة التي 
يعيشها منذ عدة شهور، والتي تفاقمت سوءًا 

بحلول شهر رمضان المبارك. 
وقال حسين ل�"االستقالل":" كل يوم نقول بكرة 
بتفرج والوضع بتحس���ن، لكن لألسف كل يوم 
الظلم ضدنا يزيد، غرقن���ا بالمعاناة والفقر وما 
حدا ش���اعر فينا، صرنا زي المتسولين كل يوم 
بندق باب واحد من األق���ارب والجيران واألهل 
لندب���ر أمورنا ونوفر احتياج���ات أطفالنا، صرنا 

بنستنا كبونة". 
وتاب���ع:" بالبداية خصم���وا م���ن رواتبنا %30 
سكتنا وأجبرنا على شراء الضروريات فقط من 
احتياجات أبنائنا لنوفر الحد األدنى للمعيشة، 
كان الراتب نصفه س���داد ديون وايجار منزل، 
اليوم كيف بدنا ندبر حالنا ب�50% ؟ ندفعهم 
أجار بيوت وال جامع���ات وال لرمضان والعيد؟"، 
مستدركًا " صرت أتمنى الموت أفضل من اني 

أش���وف أوالدي محتاجين وأنا مش قادر أعمل 
الهم شيء".

وناش���د حس���ين، كاف���ة الجه���ات المعني���ة 
والفصائل الفلس���طينية للتدخل فورًا إلنهاء 
معاناة موظفي السلطة، واجبار رئيس السلطة 
على رفع العقوبات عنهم واعطائهم رواتبهم 
المشروعة اسوًة بزمالئهم في الضفة الغربية. 

" تتمادى يف اإذاللنا" 
وال يختل���ف حال الموظف س���امي أب���و الخير،  
فهو اآلخر أصابه س���يف الخصم دون س���ابق 
انذار، اذ بات مالحقًا للدائنين وعاجزًا عن تلبية 

احتياجات أبنائه مع اقتراب عيد الفطر. 
ويقول أبو الخير ل�"االستقالل": " استقبلنا شهر 
رمض���ان بظروف صعبة للغاية، الله أعلم كيف 
دبرنا أمورنا واكتفينا بالجزء البسيط من رواتبنا، 
واآلن سنستقبل العيد فقظ ب�50% من الراتب 
الذي لن يكف���ي لتوفير أدنى متطلبات أبنائي 

السبعة". 
وأردف أب���و الخير بألم:" القي���ادة تتمادى في 
اذاللنا بدون أي حق، تجوع أوالدنا وتحرمنا لقمة 
عيشنا لتصفية حسابات غير وطنية وليس لها 

عالقة بإنهاء االنقس���ام، صبرنا على أمل يجدوا 
حل لوضعنا لكن كل يوم يزيدوا معاناتنا حتى 
أصبحنا عاجزين عن تلبي���ة احتياجات أطفالنا 

ومالحقين ألصحاب الديون". 
ووجه أبو الخير، رسالة ألعضاء اللجنة المركزية 
بغ���زة والمجلس الث���وري والوطن���ي مفادها"  
تحملوا مسؤولياتكم اتجاهنا، واعطونا حقوقنا 

زي باقي الموظفين وإال فارحلوا". 

انتهاك ومتييز
وبدوه، وصف عارف أبو جراد نقيب الموظفين 
العمومين بالس���لطة في غزة، أن قيام السلطة 
بص���رف رواتب موظفيها بغزة بنس���بة %50، 
بينما موظفيها بالضفة 100%،  بأنه انتهاك 
واضح لحقوق الموظفين وتمييز عنصري بين 

موظفي السلطة الواحدة.   
وأكد أبو جراد خالل حديثة ل�"االس���تقالل"، أن 
هذه اإلج���راءات العقابية األخيرة التي اتخذها 
رئيس الس���لطة ليس���ت جديدة على موظفي 
الس���لطة في قطاع غزة، فهي ُمنفذة منذ أكثر 
من 14 ش���هرًا على التوالي، وتمس حقوقهم 

ولقمة عيش أبنائهم وتعليمهم وصحتهم. 

واعتب���ر االجراء األخير بص���رف 50% فقط من 
الراتب، غير مبرر من قبل السلطة الفلسطينية، 
الت���ي ادعت حتى اللحظ���ة أن هناك خلال فنيًا 
موجودة ب���وزارة المالية حال دون صرف رواتب 
الموظفي���ن كاملة اس���وة بزمالئه���م بالضفة 
الغربي���ة. ولف���ت إلى ص���رف 50% من رواتب 
الموظفي���ن بغزة قوبل بغضب عارم من قبلهم 
واعتصم���وا بالش���وارع تعبيرًا ع���ن رفضهم، 
مش���يرًا إلى أن نقابة الموظفين قامت بإرسال 
العديد من الرس���ائل االحتجاجي���ة الى قيادة 
الشعب الفلس���طيني بدءًا من رئيس السلطة 
أبو مازن وانتهاء بآخر فصيل بمنظمة التحرير 

الفلسطينية والقوى اإلسالمية. 
وبين أنه سيتم خالل أيام عقد اجتماع ألعضاء 
المجلس الوطني الفلس���طيني بغ���زة وأعضاء 
اللجن���ة المركزي���ة واللجن���ة التوزيعية، لقول 
كلمتهم المفصلية بش���أن رواتب الموظفين 
بغزة وقرصن���ة الحكومة لرواتبه���م، والخروج 

بإجراءات وقرارات حاسمة ٌتعالج قضيتهم. 

انتقادات وطنية 
وم���ن جانبه، اعتبر مس���ؤول المكتب اإلعالمي 

لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين داود 
ش���هاب ، إصرار الس���لطة على بقاء العقوبات 
عل���ى قطاع غزة ومالحق���ة الموظفين في قوت 

أطفالهم بالخصومات ، ليس مبررًا.
وقال شهاب في تصريح مقتضب، إن اإلجراءات 
العقابية ظالمة وتأتي في سياق حصار الشعب 
الفلسطيني، مؤكدًا أن الذين اتخذوا هذا القرار 

تجردوا من كل القيم الوطنية واألخالقية.
في حين، انتقدت حركة المقاومة اإلس���المية 
"حم���اس"، االثنين الماضي، مواصلة الس���لطة 
الفلس���طينية تقليص رواتب موظفي السلطة 

في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان للناطق باس���مها حازم 
قاسم إن: "مواصلة اإلجراءات العقابية تكشف 
زيف ادعاءات حرص الس���لطة الفلس���طينية 
عل���ى قطاع غزة بل تؤكد على س���عيها لزيادة 

معاناته".
وأضافت أن "اس���تمرار قيادة الس���لطة بخصم 
رواتب الموظفين في غزة هو سلوك موغل في 
السياسة التي تمارس���ها ضد أهالي القطاع"، 
معتبرا أن الس���لطة بذلك "تتقاطع مع الحصار 

اإلسرائيلي". 

استمرار خصم 50% من رواتبهم

موظفو السلطة بغزة: »كفانا إذالال نريد حقوقنا« 
غزة/ دعاء احلطاب :

حالة من الغ�سب واال�ستياء �سادت �سفوف موظفي ال�سلطة 
يف قطاع غزة، جراء ا�ستمرار رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س 

بفر�س االإجراءات العقابية بحقهم وخ�سم ن�سبة 50% من 
رواتبهم، بينما �سرف ملوظفي ال�سلطة يف ال�سفة راتب بن�سبة 

100%، والذي و�سف باأنه متيز عن�سري.  واأبدى املوظفون 
ا�ستياءهم من ا�ستمرار اخل�سومات بحقهم بن�سبة 50%، عرب 

االعت�سامات والوقفات االحتجاجية بال�سوارع واأمام البنوك، 
كما عرب اآخرون عن غ�سبهم عرب مواقع التوا�سل االجتماعي، 

احتجاجًا على �سيا�سية التميز. 
و�سرفت ال�سلطة الفل�سطينية االثنني املا�سي، ن�سف راتب 
ملوظفيها املدنيني والع�سكريني يف قطاع غزة لل�سهر الثاين 

على التوايل، بعد عام من خ�سم ثلث الراتب عن اأكرث من 70 
األف موظف، يف اإطار �سيا�ساتها لل�سغط على حركة »حما�س« 

وت�سديد اخلناق عليها.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة شعت 
رفح  مؤرخة بتاريخ 2018/6/3م  تبين أن المرحوم س���الم حماد ابراهيم 
ش���عت  من خانيونس  قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في تركيا س���نة 
1880م تقريباوانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته فاطمة حنيدق 
ش���عت وفي أوالده منها وهم خليل ومع���زوزة ثم بتاريخ 1981/2 توفي 
خليل المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في اوالده المتولدين له 
من زوجته األولى نفيسه طالب أحمد أبو ناهية المشهورة شعت المتوفاة 
قبله وهم يوسف وسالم ومحمد وفاطمة ورقية وزكية وهدية وسميحة 
وفي زوجته الثانية زينب س���ليم ش���عت وف���ي اوالده منها وهم أحمد 
وحمادة وحسن وحسني ثم بتاريخ 2017/5/14م توفيت رقية المذكورة 
وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين لها من زوجها 
حماد علي حماد شعت المتوفى قبلها وهم يوسف وناجح وأمونة وهدية 
واتدال ونجاح ومها ومنى   فقط وال وارث للمتوفين   المذكورين س���وى 
م���ن ذكر   وليس لهما وصية واجبة أو اختياري���ة وليس لهم أوالد كبار  
توف���وا حال حياتهما وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألج���ل أعطاء  الورثة 
المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الشرعية خالل 

شهر من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/6/5م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف محلل عس���كري إس���رائيلي صباح امس  
األربع���اء عن بوادر خالف كبي���ر بدأ يبرز بين وزير 
جيش االحتالل اإلس���رائيلي أفيغ���دور ليبرمان 
والقي���ادة العلي���ا ألركان جيش االحتالل بش���أن 

كيفية التعامل مع األزمة في قطاع غزة.
ورأى محلل الش���ؤون العس���كرية ف���ي صحيفة 
"يديعوت احرونوت" العبرية أليكس فيشمان في 
مقال له أمس األربعاء أن ليبرمان خالل تصريحاته 
األخيرة في "الكنيس���ت" وجه انتقادات إلى كبار 
المس���ؤولين ف���ي هيئ���ة األركان العامة بجيش 
االحت���الل الذين رأوا أن هن���اك حاجة إلى خطوة 
سياس���ية اقتصادية في غزة للتغلب على األزمة 

األمنية هناك.
وتش���هد الحدود الش���رقية لقطاع غزة مسيرات 
شعبية سلمية متواصلة منذ 30 مارس الماضي، 
للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار، ما استدعى 
اس���تنفاًرا لوحدات في جيش االحتالل على مدار 

أكثر من شهرين متتاليين.
وأضاف فيشمان "هناك تباين في المواقف بين 

القيادة العسكرية ومكتب وزير الدفاع".

واستش���هد بتصريحات مصدر عس���كري كبير 
أدلى بها الخميس الماضي للصحفيين قال فيها 
:"يمكنن���ا أن نذهب إلى المنح���در والوصول الى 
التصعي���د، ويمكننا أن نقرر أن نذهب إلى خطوة 
غير عس���كرية ستؤدي إلى وضع مختلف في غزة 
)...( الفترة الحالية هي األكثر مالءمة للتوصل إلى 

اتفاق مع حماس لمنع مزيد من التصعيد".
ويعتقد محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة 
أن هذه التصريحات من مس���ؤول عسكري تحمل 
انتق���ادات لسياس���ة الحكومة والوزي���ر ليبرمان 
خصوًصا، وتحّمل مسؤولية أي أزمة مستقبلية في 

غزة إلى المستوى السياسي.
وبحس���به فإن "ليبرمان يعتقد أن "حماس" ليس 
لديها أي مصلحة في تحس���ين الوضع اإلنساني 
في غزة، وإنما تس���عى لكس���ر الحصار لتهريب 
التقنيات واألسلحة وجلب الخبراء اإليرانيين )...( 
وكذلك هو موقفه من هدنة مدتها 10 س���نوات 

التي يؤمن أنها لن تخدم سوى حماس".
وب���رأي فيش���مان ف���إن ليبرمان وق���ادة الجيش 
"يتجادالن حول جلد الدب الذي لم يتم اصطياده 
بعد"، موضًحا أن جميع األطراف متوّرطة في األزمة 

اإلنسانية بغزة.
وتابع "غزة هي س���احة صدام دولية وعربية. في 

حالة غزة فإن المال له رائحة ولون".
وفّسر قائاًل "إس���رائيل ومصر والمملكة العربية 
السعودية ال تريد أن ترى المال التركي واإليراني 
في غ���زة. دول الخليج ال ترغب ف���ي رؤية األموال 
القطري���ة هناك. أبو مازن غير مس���تعد لتحويل 
األموال إلى غ���زة من الدول المانح���ة عبر البنوك 
الفلس���طينية في الضفة الغربية. وال يس���تطيع 
األوروبيون واألمريكيون تحويل األموال مباش���رة 
إلى السلطات في غزة، حيث إن حماس، تعتبر من 

وجهة نظرهم منظمة إرهابية".
وأض���اف "الحكوم���ة اإلس���رائيلية متنازع���ة مع 
نفس���ها فيما يتعلق بالتح���ركات االقتصادية 
في قطاع غزة. إذا ق���رر وزير الدفاع أخذ أموال من 
الس���لطة الفلس���طينية لتعويض المزارعين عن 
حرق المحاصيل في محيط غزة، فإن وزير المالية 

سيعارض ذلك".
ويخلص المحلل اإلسرائيلي إلى أن نتيجة إعادة 
تأهيل ش���املة لقطاع غزة وصلت اآلن إلى "طريق 

مسدود".

يديعوت: خالف كبير بين ليبرمان
 وقيادة الجيش حول أزمة غزة
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" ا�سبحنا مت�سولني" 
" الذب���ح بالميت حرام، بطلنا قادرين نعيش وال 
نعيش والدن���ا، ارحمونا"، هك���ذا عبر أبو أحمد 
حسين أحد موظفي السلطة في قطاع غزة عن 
غضبه من اس���تمرار الخصومات على الرواتب 
في ظل األوض���اع االقتصادي���ة الصعبة التي 
يعيشها منذ عدة شهور، والتي تفاقمت سوءًا 

بحلول شهر رمضان المبارك. 
وقال حسين ل�"االستقالل":" كل يوم نقول بكرة 
بتفرج والوضع بتحس���ن، لكن لألسف كل يوم 
الظلم ضدنا يزيد، غرقن���ا بالمعاناة والفقر وما 
حدا ش���اعر فينا، صرنا زي المتسولين كل يوم 
بندق باب واحد من األق���ارب والجيران واألهل 
لندب���ر أمورنا ونوفر احتياج���ات أطفالنا، صرنا 

بنستنا كبونة". 
وتاب���ع:" بالبداية خصم���وا م���ن رواتبنا %30 
سكتنا وأجبرنا على شراء الضروريات فقط من 
احتياجات أبنائنا لنوفر الحد األدنى للمعيشة، 
كان الراتب نصفه س���داد ديون وايجار منزل، 
اليوم كيف بدنا ندبر حالنا ب�50% ؟ ندفعهم 
أجار بيوت وال جامع���ات وال لرمضان والعيد؟"، 
مستدركًا " صرت أتمنى الموت أفضل من اني 

أش���وف أوالدي محتاجين وأنا مش قادر أعمل 
الهم شيء".

وناش���د حس���ين، كاف���ة الجه���ات المعني���ة 
والفصائل الفلس���طينية للتدخل فورًا إلنهاء 
معاناة موظفي السلطة، واجبار رئيس السلطة 
على رفع العقوبات عنهم واعطائهم رواتبهم 
المشروعة اسوًة بزمالئهم في الضفة الغربية. 

" تتمادى يف اإذاللنا" 
وال يختل���ف حال الموظف س���امي أب���و الخير،  
فهو اآلخر أصابه س���يف الخصم دون س���ابق 
انذار، اذ بات مالحقًا للدائنين وعاجزًا عن تلبية 

احتياجات أبنائه مع اقتراب عيد الفطر. 
ويقول أبو الخير ل�"االستقالل": " استقبلنا شهر 
رمض���ان بظروف صعبة للغاية، الله أعلم كيف 
دبرنا أمورنا واكتفينا بالجزء البسيط من رواتبنا، 
واآلن سنستقبل العيد فقظ ب�50% من الراتب 
الذي لن يكف���ي لتوفير أدنى متطلبات أبنائي 

السبعة". 
وأردف أب���و الخير بألم:" القي���ادة تتمادى في 
اذاللنا بدون أي حق، تجوع أوالدنا وتحرمنا لقمة 
عيشنا لتصفية حسابات غير وطنية وليس لها 

عالقة بإنهاء االنقس���ام، صبرنا على أمل يجدوا 
حل لوضعنا لكن كل يوم يزيدوا معاناتنا حتى 
أصبحنا عاجزين عن تلبي���ة احتياجات أطفالنا 

ومالحقين ألصحاب الديون". 
ووجه أبو الخير، رسالة ألعضاء اللجنة المركزية 
بغ���زة والمجلس الث���وري والوطن���ي مفادها"  
تحملوا مسؤولياتكم اتجاهنا، واعطونا حقوقنا 

زي باقي الموظفين وإال فارحلوا". 

انتهاك ومتييز
وبدوه، وصف عارف أبو جراد نقيب الموظفين 
العمومين بالس���لطة في غزة، أن قيام السلطة 
بص���رف رواتب موظفيها بغزة بنس���بة %50، 
بينما موظفيها بالضفة 100%،  بأنه انتهاك 
واضح لحقوق الموظفين وتمييز عنصري بين 

موظفي السلطة الواحدة.   
وأكد أبو جراد خالل حديثة ل�"االس���تقالل"، أن 
هذه اإلج���راءات العقابية األخيرة التي اتخذها 
رئيس الس���لطة ليس���ت جديدة على موظفي 
الس���لطة في قطاع غزة، فهي ُمنفذة منذ أكثر 
من 14 ش���هرًا على التوالي، وتمس حقوقهم 

ولقمة عيش أبنائهم وتعليمهم وصحتهم. 

واعتب���ر االجراء األخير بص���رف 50% فقط من 
الراتب، غير مبرر من قبل السلطة الفلسطينية، 
الت���ي ادعت حتى اللحظ���ة أن هناك خلال فنيًا 
موجودة ب���وزارة المالية حال دون صرف رواتب 
الموظفي���ن كاملة اس���وة بزمالئه���م بالضفة 
الغربي���ة. ولف���ت إلى ص���رف 50% من رواتب 
الموظفي���ن بغزة قوبل بغضب عارم من قبلهم 
واعتصم���وا بالش���وارع تعبيرًا ع���ن رفضهم، 
مش���يرًا إلى أن نقابة الموظفين قامت بإرسال 
العديد من الرس���ائل االحتجاجي���ة الى قيادة 
الشعب الفلس���طيني بدءًا من رئيس السلطة 
أبو مازن وانتهاء بآخر فصيل بمنظمة التحرير 

الفلسطينية والقوى اإلسالمية. 
وبين أنه سيتم خالل أيام عقد اجتماع ألعضاء 
المجلس الوطني الفلس���طيني بغ���زة وأعضاء 
اللجن���ة المركزي���ة واللجن���ة التوزيعية، لقول 
كلمتهم المفصلية بش���أن رواتب الموظفين 
بغزة وقرصن���ة الحكومة لرواتبه���م، والخروج 

بإجراءات وقرارات حاسمة ٌتعالج قضيتهم. 

انتقادات وطنية 
وم���ن جانبه، اعتبر مس���ؤول المكتب اإلعالمي 

لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين داود 
ش���هاب ، إصرار الس���لطة على بقاء العقوبات 
عل���ى قطاع غزة ومالحق���ة الموظفين في قوت 

أطفالهم بالخصومات ، ليس مبررًا.
وقال شهاب في تصريح مقتضب، إن اإلجراءات 
العقابية ظالمة وتأتي في سياق حصار الشعب 
الفلسطيني، مؤكدًا أن الذين اتخذوا هذا القرار 

تجردوا من كل القيم الوطنية واألخالقية.
في حين، انتقدت حركة المقاومة اإلس���المية 
"حم���اس"، االثنين الماضي، مواصلة الس���لطة 
الفلس���طينية تقليص رواتب موظفي السلطة 

في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان للناطق باس���مها حازم 
قاسم إن: "مواصلة اإلجراءات العقابية تكشف 
زيف ادعاءات حرص الس���لطة الفلس���طينية 
عل���ى قطاع غزة بل تؤكد على س���عيها لزيادة 

معاناته".
وأضافت أن "اس���تمرار قيادة الس���لطة بخصم 
رواتب الموظفين في غزة هو سلوك موغل في 
السياسة التي تمارس���ها ضد أهالي القطاع"، 
معتبرا أن الس���لطة بذلك "تتقاطع مع الحصار 

اإلسرائيلي". 

استمرار خصم 50% من رواتبهم

موظفو السلطة بغزة: »كفانا إذالال نريد حقوقنا« 
غزة/ دعاء احلطاب :

حالة من الغ�سب واال�ستياء �سادت �سفوف موظفي ال�سلطة 
يف قطاع غزة، جراء ا�ستمرار رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س 

بفر�س االإجراءات العقابية بحقهم وخ�سم ن�سبة 50% من 
رواتبهم، بينما �سرف ملوظفي ال�سلطة يف ال�سفة راتب بن�سبة 

100%، والذي و�سف باأنه متيز عن�سري.  واأبدى املوظفون 
ا�ستياءهم من ا�ستمرار اخل�سومات بحقهم بن�سبة 50%، عرب 

االعت�سامات والوقفات االحتجاجية بال�سوارع واأمام البنوك، 
كما عرب اآخرون عن غ�سبهم عرب مواقع التوا�سل االجتماعي، 

احتجاجًا على �سيا�سية التميز. 
و�سرفت ال�سلطة الفل�سطينية االثنني املا�سي، ن�سف راتب 
ملوظفيها املدنيني والع�سكريني يف قطاع غزة لل�سهر الثاين 

على التوايل، بعد عام من خ�سم ثلث الراتب عن اأكرث من 70 
األف موظف، يف اإطار �سيا�ساتها لل�سغط على حركة »حما�س« 

وت�سديد اخلناق عليها.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة شعت 
رفح  مؤرخة بتاريخ 2018/6/3م  تبين أن المرحوم س���الم حماد ابراهيم 
ش���عت  من خانيونس  قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في تركيا س���نة 
1880م تقريباوانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته فاطمة حنيدق 
ش���عت وفي أوالده منها وهم خليل ومع���زوزة ثم بتاريخ 1981/2 توفي 
خليل المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في اوالده المتولدين له 
من زوجته األولى نفيسه طالب أحمد أبو ناهية المشهورة شعت المتوفاة 
قبله وهم يوسف وسالم ومحمد وفاطمة ورقية وزكية وهدية وسميحة 
وفي زوجته الثانية زينب س���ليم ش���عت وف���ي اوالده منها وهم أحمد 
وحمادة وحسن وحسني ثم بتاريخ 2017/5/14م توفيت رقية المذكورة 
وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين لها من زوجها 
حماد علي حماد شعت المتوفى قبلها وهم يوسف وناجح وأمونة وهدية 
واتدال ونجاح ومها ومنى   فقط وال وارث للمتوفين   المذكورين س���وى 
م���ن ذكر   وليس لهما وصية واجبة أو اختياري���ة وليس لهم أوالد كبار  
توف���وا حال حياتهما وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألج���ل أعطاء  الورثة 
المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الشرعية خالل 

شهر من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/6/5م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف محلل عس���كري إس���رائيلي صباح امس  
األربع���اء عن بوادر خالف كبي���ر بدأ يبرز بين وزير 
جيش االحتالل اإلس���رائيلي أفيغ���دور ليبرمان 
والقي���ادة العلي���ا ألركان جيش االحتالل بش���أن 

كيفية التعامل مع األزمة في قطاع غزة.
ورأى محلل الش���ؤون العس���كرية ف���ي صحيفة 
"يديعوت احرونوت" العبرية أليكس فيشمان في 
مقال له أمس األربعاء أن ليبرمان خالل تصريحاته 
األخيرة في "الكنيس���ت" وجه انتقادات إلى كبار 
المس���ؤولين ف���ي هيئ���ة األركان العامة بجيش 
االحت���الل الذين رأوا أن هن���اك حاجة إلى خطوة 
سياس���ية اقتصادية في غزة للتغلب على األزمة 

األمنية هناك.
وتش���هد الحدود الش���رقية لقطاع غزة مسيرات 
شعبية سلمية متواصلة منذ 30 مارس الماضي، 
للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار، ما استدعى 
اس���تنفاًرا لوحدات في جيش االحتالل على مدار 

أكثر من شهرين متتاليين.
وأضاف فيشمان "هناك تباين في المواقف بين 

القيادة العسكرية ومكتب وزير الدفاع".

واستش���هد بتصريحات مصدر عس���كري كبير 
أدلى بها الخميس الماضي للصحفيين قال فيها 
:"يمكنن���ا أن نذهب إلى المنح���در والوصول الى 
التصعي���د، ويمكننا أن نقرر أن نذهب إلى خطوة 
غير عس���كرية ستؤدي إلى وضع مختلف في غزة 
)...( الفترة الحالية هي األكثر مالءمة للتوصل إلى 

اتفاق مع حماس لمنع مزيد من التصعيد".
ويعتقد محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة 
أن هذه التصريحات من مس���ؤول عسكري تحمل 
انتق���ادات لسياس���ة الحكومة والوزي���ر ليبرمان 
خصوًصا، وتحّمل مسؤولية أي أزمة مستقبلية في 

غزة إلى المستوى السياسي.
وبحس���به فإن "ليبرمان يعتقد أن "حماس" ليس 
لديها أي مصلحة في تحس���ين الوضع اإلنساني 
في غزة، وإنما تس���عى لكس���ر الحصار لتهريب 
التقنيات واألسلحة وجلب الخبراء اإليرانيين )...( 
وكذلك هو موقفه من هدنة مدتها 10 س���نوات 

التي يؤمن أنها لن تخدم سوى حماس".
وب���رأي فيش���مان ف���إن ليبرمان وق���ادة الجيش 
"يتجادالن حول جلد الدب الذي لم يتم اصطياده 
بعد"، موضًحا أن جميع األطراف متوّرطة في األزمة 

اإلنسانية بغزة.
وتابع "غزة هي س���احة صدام دولية وعربية. في 

حالة غزة فإن المال له رائحة ولون".
وفّسر قائاًل "إس���رائيل ومصر والمملكة العربية 
السعودية ال تريد أن ترى المال التركي واإليراني 
في غ���زة. دول الخليج ال ترغب ف���ي رؤية األموال 
القطري���ة هناك. أبو مازن غير مس���تعد لتحويل 
األموال إلى غ���زة من الدول المانح���ة عبر البنوك 
الفلس���طينية في الضفة الغربية. وال يس���تطيع 
األوروبيون واألمريكيون تحويل األموال مباش���رة 
إلى السلطات في غزة، حيث إن حماس، تعتبر من 

وجهة نظرهم منظمة إرهابية".
وأض���اف "الحكوم���ة اإلس���رائيلية متنازع���ة مع 
نفس���ها فيما يتعلق بالتح���ركات االقتصادية 
في قطاع غزة. إذا ق���رر وزير الدفاع أخذ أموال من 
الس���لطة الفلس���طينية لتعويض المزارعين عن 
حرق المحاصيل في محيط غزة، فإن وزير المالية 

سيعارض ذلك".
ويخلص المحلل اإلسرائيلي إلى أن نتيجة إعادة 
تأهيل ش���املة لقطاع غزة وصلت اآلن إلى "طريق 

مسدود".

يديعوت: خالف كبير بين ليبرمان
 وقيادة الجيش حول أزمة غزة
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أعلن أنا المواطنة/ امل ابراهيم عطايا الكفارنه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803808146( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ نعيم محمد محمد الناعوق 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)928306141  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / يوسف ابراهيم أحمد المقيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921805917  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ عطاف داود عبد المنعم ابو ماضي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908515364  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد سمير خليل الحتو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801503707( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مصطفي محمد درويش حمدونة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)911936276( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ع الوجع 
معروف الطيب

قوائم
الع���دو ال يحتاج إلى إذن من أحد عندم���ا يقرر تنفيذ اغتيال 
بحق شخصية من الشخصيات الوطنية الفلسطينية والعربية 
وحت���ى غير العربية؛ فنحن لدينا تجربة وتاريخ مع هذا العدو 
الغ���ادر الذي يضرب بع���رض الحائط كل القي���م األخالقية 
لالعت���راف والمواثيق الدولية، وال يجد نفس���ه مضطرًا حتى 
باالعتراف بأفاعيله عندما يقدم على هكذا أفاعيل .. أما إعالن 
قوائم لألش���خاص المستهدفين فهو اس���تعراض إعالمي 
وجزء من حرب نفس���ية يقودها ضدنا إليق���اع أكبر قدر من 
األذى في بنيتنا الشخصية وعزيمتنا وقدرتنا على المقاومة 
ال أكثر.. فهو من خالل هذا الس���لوك يحش���ر في الالش���عور 
الجمعي لدينا تفوقه وعلو ي���ده؛ ألنه هو وحده الذي يمتلك 
القدرة على تنفيذ تهديداته باستهداف شخصيات بعينها، 
ورأينا ذلك في كل الحروب السابقة.. وعلينا أن ندرس سلوك 
العدو بإعالنه عن القوائم؛ ألننا لم نعد على نفس المس���توى 
م���ن الوعي بل قطعنا مراحل جعلتنا في أفضل حاالتنا ونحن 
نخوض مواجهة مصيرية فيها كفرنا بالعون العربي المنتظر، 
عنا أظافرنا لتحك ظهرنا، وأسقطنا كل حواجز الخوف،  وش���رَّ
وحدقنا في عيونه مباش���رة، وهو ال���ذي هرب خلف الجدران، 
ورف���ع تالل الرمال، وزرعها بالقناصة آماًل أن نرتدع، فلم يَر منا 
ارتداعًا وال ارتعادًا، بل فاض في صدورنا حساب الثأر، وآمنا أن 

النصر ليس سوى صبر ساعة.
من الطبيعي أن عدوًا بهذا اللؤم لن يعلن عن أهدافه البشرية 
التي يريد تصفيتها بل يختلس خلسة ويطلق النار كما فعل 
مع أبي جهاد الوزير، وأبي علي مصطفى، وفتحي الش���قاقي، 
وأحمد ياس���ين، وال���زواري، والبطش والمئ���ات غيرهم طوال 
تاريخ الدم المفتوح.. فلماذا يعلن عن قوائمه إذن؟!.. بالتأكيد 
ل���دى العدو قوائم أخرى يعمل عل���ى منحها األمان للتحرك؛ 
 القائم���ة المعلنة ال تش���ملها، وبالتالي يصطادها 

َّ
حيث إن

بس���هولة في التصادم القادم، كما أنه يريد أن يوجه ضربة 
م( علينا، وهو يعلن  أمنية دون عناء وببس���اطة يري���د أن )يعلِّ
بعض األس���ماء في مواقع تنظيمية من المفترض أن تكون 
س���رية، وهو يحرق أس���ماءها ليقول لنا: أن���ا أعرفكم وأعرف 
مواقعك���م؛ وهذا من ش���أنه أن يدفع مش���اعر االحباط داخل 
البنية التنظيمية على اعتب���ار أن العدو مطلع على كثير من 
التفاصيل، وليس مفترضًا أن يهز هذا أي جزء من مش���اعرنا، 
فالمعرفة لن تضرناإال بقدر ما نبديه من ارتباك في س���لوكنا 
التنظيمي بعد ذل���ك. فالعدو يعرف موق���ع محمد الضيف 
التنظيمي، ولكنه لم يتمكن منه لسنوات طويلة، وبإذن الله 
لن يتمكن منه مطلقًا، وهذه المعرفة تحولت لفشل أمني لدى 
العدو بدل أن تكون إنجازًا، واثبتت مقدرة عالية لدى المقاومة 
على إخفاء رجالها، والمحافظ���ة عليهم. ومن الطبيعي أيضًا 
أن تشتمل قائمة معلنة على تفاصيل هدفها خلط األوراق، 
فبعض األسماء ال يوجد منطق بجمعها مع غيرها من أصحاب 
المواق���ع والتأثير على العدو، حي���ث هي بال فاعلية، وال موقع 
مقاوم، وهذا الخلط ينم عن اس���تغباء من العدو لقدراتنا على 
التمييز؛ فه���و يتوقع أن نأخذ كالمه كما ه���و بالجملة ونبدأ 
باعتبار جميع أفراد القائمة بنفس مستوى األهمية وبالتالي 
قد يتس���لل الهتماماتنا أفراد ال قيمة له���م في الحقيقة، ال 
لشيء إال ألن العدو ذكر أس���ماءهم في قائمته، وربما هدفه 
ما يكون هدفه التهويش  الخلط، أو التلمي���ع، أو العبثية.. وربَّ
ليدفع الكامن للحركة، والحركة قد تكون غير محسوبة تؤدي 
النكش���افه، وقد أعلن العدو قبل فترة أنه يعرف مكان حسن 
نصر الل���ه، ولكن الذي يمنع تنفيذ اغتي���ال بحقه هو القرار 
السياس���ي الذي يقدر أن حربًا ستقوم في حال اغتياله، وهم 
غي���ر جاهزين للحرب حاليًا. بينما الهدف الحقيقي من إعالن 
معرفة مكان قائد ما ال يتعدى دفعه للخروج من مكانه اآلمن 
فيسهل الصيد.. تخلعت أسنان المقاومة من هكذا أساليب 

وما على )إسرائيل( إال أن تنقع قوائمها وتشرب ماءها.

رام الله/ االستقالل:
استش���هد ش���اب ظهر أمس األربعاء، متأث���ًرا بإصابته 
البالغة برصاص االحت���الل صباحا خالل مواجهات بقرية 
النبي صالح ش���مال غ���رب رام الله، في وقت ش���نت فيه 
القوات فجًرا حملة اعتقاالت ومداهمات طالت عش���رات 
المنازل الفلسطينية في الّضفة الغربية المحتلة، تخللها 

مواجهات.
واس���تهدفت القوات الش���اب ع���ز الدين عب���د الحفيظ 
التميم���ي )21 عام���ا( بصلية من الرص���اص الحي خالل 
مواجه���ات في القرية أدت إلصابته بصورة مباش���رة في 
الصدر، بعد اقتحام عش���رات الجن���ود لقرية النبي صالح 

وقرية بيت ريما المجاورة .
وقال���ت مصادر محلية، إن الش���هيد هو الش���اب عز عبد 

الحفيظ التميمي، من قري���ة النبي صالح، وأصيب بجراح 
خطيرة، بعد استهدافه بثالث رصاصات بشكل مباشر من 

جيش االحتالل؛ إحداها في الرأس .
وذك���رت المص���ادر أن التميم���ي "كان مطلوًبا" لجيش 
االحتالل، وطاردته ثالثة أشهر؛ قبل أن تستهدفه بإطالق 

نار خالل مواجهات أمس وتقتله".
وأوضحت أن التميمي بقي ينزف ألكثر من نصف ساعة، 
دون أن تقدم قوات االحتالل اإلس���عافات له، كما منعت 
المواطنين الفلس���طينيين من ذلك، وهدت بإطالق النار 

على كل من يقترب منه.
من جهته���ا، قالت عائلة التميمي ف���ي تصريح لها، إن 
قوات االحتالل أطلقت النار على نجلها "عز" من مس���افة 
قريبة جًدا، الفت���ة النظر إلى أن الش���هيد كان "مطلوًبا" 

لقوات االحتالل منذ ما يقارب العام.
واتهمت العائلة الفلس���طينية، قوات االحتالل بتصفية 
"ع���ز الدين التميمي"، مؤكدة: "م���ا حدث تصفية بكل ما 
تحم���ل الكلمة من معنى، وقد ش���هدنا اإلرادة اإلجرامية 

لجنود االحتالل في تنفيذها".
وبّين���ت أن االحت���الل كان قد أطلق لقب "ع���ز جرار" على 
نجلها، وهدد ضباط مخابرات االحتالل العائلة ب� "اغتياله" 
دوًما؛ ال س���يما خالل عمليات االقتح���ام التي كانت تتم 

لمنزل والده العتقاله.
وفي السياق، أكدت مصادر فلسطينية أن قوات االحتالل 
أعادت جثمان الش���هيد التميمي عبر تسليمه لالرتباط 
الفلسطيني الذي نقله لمجمع فلسطين الطبي برام الله، 

تمهيًدا لتشييعه وهو ما أعلنت عنه العائلة أيًضا.

قوات االحتالل تعدم الشاب التميمي غرب رام الله

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ح���ذرت مؤسس���ات مقدس���ية إس���المية م���ن 
استهداف سلطات االحتالل اإلسرائيلي للمسجد 
األقصى المبارك طيلة العام، وخاصة في ش���هر 
رمض���ان الكري���م، مؤك���دة أن جمي���ع اإلجراءات 
القمعية التي ينفذه���ا االحتالل وأذرعه، لم ولن 

تغير من قداسته.
وقال مجل���س األوقاف، الهيئة اإلس���المية، دائرة 
اإلفتاء، ودائرة األوقاف اإلسالمية في بيان مشترك 
أم���س األربعاء إن:" ش���رطة االحت���الل توافقت مع 
مجلس إدارة اتحاد منظمات الهيكل المزعوم الذي 
عقد اجتماًعا لتك المنظمات ودعت أعضاءها لزيادة 
وتيرة االقتحامات للمس���جد األقصى، خصوًصا في 
العشر األواخر من شهر رمضان لكسر فكرة إغالقه 

في وجه المقتحمين خالل العشر األواخر".
وأضاف���ت لتل���ك المؤسس���ات "رغ���م أن دائرة 
األوقاف حذرت الش���رطة من مغبة تغيير الوضع 
التاريخي القائم في األقص���ى، والمتبع منذ عام 
1967م، ورغم اعت���راض المصلين والمعتكفين 
واعتقال بعضهم من قبل الشرطة، إال أن الشرطة 
والحكوم���ة وأذرعها عملت وبش���كل واضح بقوة 
الس���الح واالحتالل لتمرير مخطط خطير، وخطير 

جًدا في المسجد".
وأكدت أن جميع اإلجراءات القمعية التي ينفذها 
االحتالل وأذرعه، لم ولن تغير من قداسة األقصى، 
والذي ه���و حق خالص للمس���لمين وحدهم، وال 

يقبل القسمة على اثنين.
واعتبرت محاولة تغيير الوضع التاريخي لألقصى، 
وعدم احترام الش���عائر الدينية للمس���لمين في 
هذا ال�مكان، يؤكد أن "السياسة العنصرية التي 
تنتهجها دول���ة االحتالل س���تؤدي إلى عواقب 
وخيمة ال تحم���د عقباها، ويتحمل االحتالل، ومن 

يسانده نتيجة ذلك".
وقال���ت إننا:" ن���درك بأن ما يحصل هو سياس���ة 
احت���الل يهدف تدريجًيا للس���يطرة التامة على 
األقصى عبر غالة ال�مستوطنين الذين يعتبرون 
أنفسهم أوصياء عليه، ويمارسون سياسة تبادل 

األدوار ال�ممنهجة مع الشرطة اإلسرائيلية".
وأك���دت أن ما تقوم ب���ه الش���رطة والمتطرفون 
ف���ي إي���ذاء المصلي���ن، وخصوًصا م���ا حدث من 
تصوير أحد المتطرفين ألمهاتنا وهن ساجدات 
راكعات لرب العالمي���ن، يدلل داللة واضحة على 
مدى الهجمة االحتاللية تجاه المس���جد األقصى 

والمرابطين فيه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
جدد مستوطنون متطّرفون، صباح أمس األربعاء، 
اقتحام باحات المس���جد األقصى المبارك، وسط 
حراس���ة مشددة من قبل شرطة االحتالل في ظّل 

تواجد عدد كبير من المصلين والمعتكفين.
ورّد المصل���ون عل���ى اقتح���ام المس���توطنين 

بصيحات التكبير، رفًضا لالقتحام.
وشرعت سلطات االحتالل منذ الصباح، بتوقيف 
الحاف���الت المتوجه���ة إل���ى الق���دس، بحًثا عن 
مواطنين ال يحملون هوي���ة القدس لتوقيفهم 

وإبعادهم.
وكانت شرطة االحتالل اعتقلت صباح الثالثاء، 15 
مصلًيا أثناء تالوتهم الق���رآن الكريم في باحات 
األقصى، بينهم 12 من س���كان الضفة، وأفرجت 
عن غالبيتهم بعد إبعاده���م، فيما أبقت على 4 

منهم رهن االعتقال.

هيئات مقدسية تحذر من  استمرار 
استهداف االحتالل لألقصى 

مستوطنون 
يجددون 

اقتحام باحات 
األقصى
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واشنطن/ االستقالل:
أطلق البنك الدولي مش���روعين جديدين 
في األراض���ي الفلس���طينية، بقيمة 16 
ملي���ون دوالر، بغي���ة تعزي���ز االقتص���اد 
الرقم���ي، وتعبئة موارد محلي���ة للتنمية 
بوصفها مصدرا لتهيئة فرص عمل بأمس 
الحاجة إليها، ال سيما للشباب من الرجال 

والنساء .
وأوضح البن���ك الدولي في بيان صدر عنه 
الثالثاء، أنه سيتم تمويل منحة بقيمة 13 
ملي���ون دوالر، لتنمية القطاع الخاص، من 
أجل مساندة الشركات الناشئة، وتيسير 
حصوله���ا عل���ى التدري���ب واالئتم���ان، 
ومنحة أخرى تق���در ب� ثالثة ماليين دوالر 
لتحسين اإلدارة المالية العامة للتشجيع 
على مش���اركة القطاع الخاص في تقديم 

الخدمات العامة.
وقالت المدي���رة والممثلة المقيمة للبنك 
الدولي ف���ي الضفة الغربي���ة وقطاع غزة 
مارين���ا وي���س: إن "القط���اع الخاص هو 
حج���ر الزاوي���ة للمس���تقبل االجتماعي، 
واالقتص���ادي للضفة الغربية وقطاع غزة، 
وهي منطقة تعاني في الوقت الحالي من 
نقص فرص العمل، ال سيما بين الشباب 
والنساء، وس���تتيح تنمية ثقافة األعمال 
���ب على  الرقمي���ة للفلس���طينيين التغلُّ
تحديات ملحة مث���ل القيود على الحركة 

واالنتقال، وخفض معدل البطالة المرتفع.
وأضافت "كما س���تتيح تش���جيع القطاع 
الخاص على المشاركة في تقديم السلع 
والخدم���ات العامة إليج���اد حلول خاصة 
من أجل التنمية، وتعظيم االستفادة من 

الموارد العامة الشحيحة".

وأوضحت "أن المش���روع المبتكر لتنمية 
القط���اع الخاص سيس���اعد عل���ى تنمية 
ري���ادة األعم���ال، بوصفها عام���ل تحفيز 
مهما لخلق فرص جديدة، وسُيساند وضع 
السياسات الصحيحة لبناء بيئة تنظيمية 
يمكن لمؤسسات األعمال أن تنمو وتزدهر 

فيها، وسيش���مل هذا تقنيات المنصات 
اإللكترونية التي ستتيح التشغيل اآللي 
لعملي���ة تس���جيل مؤسس���ات األعمال، 
وخفض عدد المعامالت البشرية سيجعل 
عملية التسجيل أكثر موثوقية وشفافية، 
ويتيح لرواد األعمال توفير الوقت والمال".

م  س���ُيقدِّ المش���روع  أن  البي���ان  وذك���ر 
المساعدة الفنية للمستثمرين الخّيرين، 
حتى يمكنهم القيام بدور حيوي في سد 
الفجوة في أس���هم رأس المال وحصص 
الفلسطينية  للش���ركات  الملكية  حقوق 
الناشئة والمشروعات في مراحلها األولى. 
وإل���ى جانب رب���ط رواد األعم���ال بمصادر 
التمويل س���يهدف المش���روع إلى خلق 
روابط لألسواق بالمجتمعات العربية في 
البلدان المجاورة، من أجل تيس���ير النفاذ 

إلى األسواق اإلقليمية واألجنبية.
وسيعمل المشروع أيًضا على وضع نموذج 
أعم���ال إلقام���ة مركز في غ���زة للتعهيد، 
وسيجرى تنفيذ هذا المسعى التجريبي 
من خ���الل منظم���ة G Gateway، وهي 
منظمة غير ربحية ستقوم بتدريب الطالب 
ومهندسي البرمجيات وتزويدهم بالخبرة 

المهنية لمدة تصل إلى عامين.
وتس���تهدف المنظمة بش���كل أساسي 
خريجات تكنولوجي���ا المعلومات، الالتي 

فن اآلن أكثر من 40% من متدربيها. ُيؤلِّ
ا مشروع تحسين اإلدارة المالية العامة  وأمَّ
فسيش���ترك في تمويله االتحاد األوروبي 
والدنمارك )0.5 مليون دوالر(، وسيس���اند 
تحس���ين الخدمات وزيادة الفرص للقطاع 
الخاص من خالل تحس���ين اإلدارة المالية 
للسلطة الفلسطينية وخضوعها للمساءلة.

البنك الدولي يقدم 16 مليون$ لتنمية القطاع الخاص بفلسطين

رام الله/ االستقالل: 
في إطار سعي س���لطة النقد لمواكبة التطورات 
الرقابية والممارس���ات الفضلى في مجال العمل 
المصرف���ي وخاصة االصالحات التي أقرتها لجنة 
بازل  فيما يعرف ببازل، وتعزيزًا لسالمة واستقرار 
الجه���از المصرفي، وبناء على ق���رار وتوجيهات 
م���ن محافظ س���لطة النقد الس���يد عزام الش���وا 
بش���أن العمل على التبني االستراتيجي الشامل 
لمتطلبات ب���ازل الصادرة عن لجنة ب���ازل للرقابة 
المصرفي���ة، اصدرت س���لطة النق���د تعليماتها 
وارش���اداتها الموجه���ة للمص���ارف العاملة في 
فلسطين بشأن تطبيق نس���بة تغطية السيولة 
 )NSFR(ونس���بة صافي التمويل المستقر )LCR(
اللتي���ن تعتبران م���ن أدوات اإلصالحات الكمية 
المق���ررة من قب���ل لجنة بازل للرقاب���ة المصرفية 
لتعزي���ز قدرة المص���ارف عل���ى مواجهة مخاطر 
السيولة، حيث أن هذه التعليمات تهدف بشكل 
أساسي الى إرس���اء متطلبات سلطة النقد بشأن 

تطبيق النسبتين المذكورتين اضافة الى تزويد 
المصارف بإرش���ادات وتوجيهات للمساعدة في 

عملية التطبيق.
يذكر أن سلطة النقد قد عملت منذ صدور مقررات 
ب���ازل III على تهيئ���ة البيئة المناس���بة واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتطبيق تلك المقررات بش���كل 
تدريجي بما يتواءم مع الوضع القائم في المصارف 
وبيئتها المحيطة، وأصدرت سلطة النقد في وقت 
 III س���ابق تعليمات تغطي بعض جوان���ب بازل
من بينها تعليم���ات احتياطي التقلبات الدورية 
وتحدي���ث قواعد وممارس���ات حوكمة المصارف 
إضافة الى تطبيق إطار المصارف المهمة نظاميًا 
على المس���توى المحلي لتمكين سلطة النقد من 
قي���اس وضبط المخاطر النظامي���ة التي قد تؤثر 

على االستقرار المالي.
وتعمل سلطة النقد حاليًا على استكمال تطبيق 
متطلبات بازل III بشأن مكونات رأس المال ونسبة 

الرافعة المالية.

رام الله/ االستقالل:
ق����دم البنك اإلس����المي الفلس����طيني تبرعًا لدعم 
الحملة التي أطلقت تحت عنوان "ُنصرًة لفلسطين: 
ة"، والتي تم اإلع����الن عنها تزامنًا 

َّ
نداء إلغاثة َغ����ز

مع االنتهاكات المستمرة والتصعيد اإلسرائيلي 
المس����تمر على قطاع غ����زة منذ انط����الق الحراك 

الشعبي السلمي منذ نحو الشهرين. 
وته����دف الحمل����ة إل����ى جم����ع تبرع����ات لتلبية 
االحتياج����ات االساس����ية والطارئ����ة م����ن أدوية 
ومس����تهلكات طبية، ومحروقات للمستش����فيات 
والمرافق الخدماتية وطرود صحية وأجهزة وأنظمة 
إنارة ش����احنة ومس����اعدات غذائية عاجلة للفئات 

المهمشة.
وق����ال بيان قاس����م مدير ع����ام البنك اإلس����المي 
الفلس����طيني أن البنك قدم تبرعًا ماديًا لتستفيد 
من خالله عش����رت العائ����الت المحتاجة من خالل 
تقدي����م س����لة غذائية أس����بوعية تحت����وي على 
الخضراوات والفواكه الطازج����ة والدجاج والبيض 
ط����وال الش����هر الفضي����ل، مش����يرًا إل����ى أن هذه 
المساهمة تمتد أيضًا الستفادة صغار المنتجين 
وتشغيل األيدي العاملة المتعطلة جراء الظروف 

في القطاع المحاصر.
وأكد قاسم أن مؤشرات األوضاع اإلنسانية في غزة 

للعام 2018 والتي ركزت عليها الحملة أقل ما يقال 
عنها بأنها مأس����اوية، حيث إن أكثر من 65% من 
سكان القطاع يعيش����ون تحت خط الفقر و%60 
يعانون من انعدام األمن الغذائي في حين يعاني 

40% من األطفال من سوء التغذية وفقر الدم.
ونّوه قاسم إلى أن البنك يقوم خالل شهر رمضان 
المبارك بتنفي����ذ برنامج متكامل م����ن الفعاليات 
التطوعية والدعم اإلنس����اني مركزًا معظم جهوده 
على قطاع غ����زة، حيث قدم الدعم ألكثر من 2000 
عائل����ة محتاج����ة من خ����الل تكية رف����ح كما قام 
وبالتعاون مع مؤسس����ات محلية بتوزيع كوبونات 
شرائية غذائية، إضافة إلى إطالقه لحملة تبرعات 
داخلية في البنك تش����جع على التبرع براتب يوم 
واح����د لصالح أهل القطاع، كما قام بتوجيه حملته 
السنوية بين الموظفين "انشر بسمة: كسوة عيد" 

تجاه التبرع لصالح األطفال في غزة.
وشكر قاسم "التعاون" على مبادرتهم إلطالق حملة 
متكاملة لنصرة األهل في قطاع غزة، مؤكدا على أن 
االستجابة تأتي من منطلق الشراكة االستراتيجية 
بين المؤسس����تين والتي تمتد ألعوام من الجهود 
المثمرة وخاصة في قطاع غ����زة، والتي كان آخرها 
دع����م برنامج تش����غيل الش����باب ذوي اإلعاقة في 

القطاع.

النصيرات/ االستقالل:
أعلن قس���م الحرف والصناع���ات ببلدية النصيرات 
وس���ط قطاع غزة االثنين، عن إقامة مخيم رمضاني 
في العش���ر األواخر من شهر رمضان بأرض المصدر 

جنوبي المخيم.
وذك����رت البلدي����ة في بيان تلق����ت  صحيفة" 
االس����تقالل"، نس����خه عنه أن البيع والش����راء 
س����يكون في أرض المصدر حفاظًا على حركة 
الم����رور، وأال يتس����بب أي عائق ف����ي إعاقته، 
وتخفي����ف ح����دة الضغط على وس����ط مخيم 

النصيرات لالجئين.
وذكر رئيس القس���م عبد الهادي القادود، أن القرار 
اتخذ من قبل رئاس���ة البلدية م���ع مراعاة أن يكون 
المخي���م ذا مظهر حضاري يعك���س جمال النظام 

والتنظيم واالنضباط فيه.
وبّي���ن أن البلدية تراعي الوضع االقتصادي الصعب 
ال���ذي يمر ب���ه قطاع غزة ف���ي اآلونة األخي���رة جراء 

الحصار المشدد.
وح���ول تنظيمه، أفاد القادود بأنه س���يكون هناك 
تعاون مشترك مع شرطة البلدية، واألجهزة األمنية 
المختص���ة لضبط أي مخالفات م���ن أي نوع، حفاظًا 
على اآلداب العامة، مؤكدًا أن السوق الرمضاني في 
العشر األواخر من رمضان لهذا العام سيختلف عن 

سابقه.
من ناحية أخرى، أوضح قس���م الح���رف والصناعات 
أن تنظيم سوق االثنين األسبوعي يسير على قدم 
وس���اق وبالتعاون مع ش���رطة البلدية، مشددًا على 

فرض القانون وفق النظام العام.

البنك اإلسالمي الفلسطيني يتبرع لحملة 
»نصرة لفلسطين ... نداء إلغاثة غزة«

سلطة النقد تباشر في تطبيق متطلبات 
بازل المتعلقة بإدارة السيولة

بلدية النصيرات تقيم مخيمًا 
للتسوق في العشر األواخر لرمضان
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وكان رئي���س وزراء االحت���ال اإلس���رائيلي"  بنيامي���ن 
نتنياهو " أمر رئيس مجلس "األمن القومي اإلسرائيلي 
" مئير بن ش���بات " ، بالبدء بوضع إجراءات من شأنها أن 
تتيح خصم قيمة خسائر الحرائق الناجمة عن الطائرات 
الورقية الحارق���ة التي تطلق من قط���اع غزة، من قيمة 

عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية.
وص���رح وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي "جلعاد اردان" 
بضرورة  قتل الفلسطينيين الذين يطلقون  الطائرات 
الورقية المشتعلة من قطاع غزة إلى " إسرائيل "، حيث 

تسببت في إحراق مساحات من الحقول الزراعية.
وق���ال أرادن أثناء وج���وده في المنطق���ة الحدودية مع 
قطاع غ���زة: "أتوق���ع أن يرد الجيش اإلس���رائيلي على 
مطلقي الطائ���رات الورقية تماما مث���ل أي إرهابي آخر، 
إذ يج���ب أن ينفذ عملي���ات القتل المس���تهدف على 

مطلقيها". 
وكش���ف وزير الدفاع اإلس���رائيلي  " افيجدور ليبرمان " 
االثنين الماضي ع���ن 600 هجوم بالطائ���رات الورقية 
، مضيف���ا أن���ه ت���م اعت���راض 400 منها باس���تخدام 
وس���ائل تكنولوجية ، مش���يرًا إل���ى أن هذه الطائرات 
الورقية تسببت في 198 حريًقا، مما أدى إلى حرق 9000 

دونم.
وردا عل���ى التهديدات اإلس���رائيلية ن���ددت الحكومة 
الفلس���طينية، االثني���ن الماضي، بقرار رئي���س الوزراء 
اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، خصم الخسائر الناجمة 

ع���ن حرائق الطائرات الورقية التي يطلقها ش���بان من 
غزة محّملة بمواد مش���تعلة تجاه األراضي اإلسرائيلية، 
م���ن أم���وال الس���لطة الفلس���طينية، قائل���ة: إن هذا" 
عدوان جبان". وقال المتحدث الرس���مي باسم الحكومة 
الفلسطينية يوسف المحمود:" إن أموال الضرائب هي 
أموال فلسطينية، نصت االتفاقات الموقعة أمام العالم 
على قيام إس���رائيل بجبايتها، ورده���ا إلى خزينة دولة 
فلسطين، مقابل أجر متفق عليه، وبالتالي فإن أي َمس 
به���ذه األموال خارج نط���اق االتفاقات يعتبر لصوصية 

وعدواًنا جباًنا على شعبنا ومقدراته".
يشار إلى أنه منذ انطاق مس���يرات العودة الكبرى في 
الثاثين من شهر مارس الماضي، على الحدود الفاصلة 
بي���ن قطاع غ���زة واألراضي المحتلة ع���ام  1948، أطلق 
الشباب الفلسطيني المشارك في المسيرات العشرات 
من الطائ���رات الورقية التي أحدث���ت جلها حرائق في 
األراضي المحتلة والمواقع العسكرية المحاذية للقطاع. 

حق فل�سطيني
عصام حماد نائ����ب رئيس اللجنة التنس����يقية الدولية 
لمس����يرة العودة الكبرى، أك����د أن����ه م����ن حق الش����عب 
الفلس����طيني أن يستخدم كافة أشكال النضال والكفاح 
الوطني السلمي وغيره، من أجل استعادة أراضيه المحتلة 
وتحريرها م����ن أنياب االحتال ، كالطائرات الورقية التي 

أثبت نجاعتها في ضرب عمق الكيان اإلسرائيلي.

وشدد حماد، في حديثه ل� "االستقال"،  أن التهديدات 
اإلسرائيلية بقتل مطلقي الطائرات الورقية واإلجراءات 
العقابي���ة التي تل���وح بفرضها على الس���لطة الوطنية 
وخصم الخس���ائر من عائدات الضرائب، لن تثني أبناء 
الشعب الفلسطيني عن مواصلة الطريق واالستمرار في 
النضال حتى انتزاع حقهم  بالعودة ألراضيهم المحتلة.

وبي���ن أن هذه التهديدات ليس���ت جديدة على جيش 
االحت���ال، إذ هدد في وقت س���ابق بخصم مخصصات 
الش���هداء واألس���رى من عائدات الضرائب، متمنيًا من 
الس���لطة العمل مراجعة عاقاتها بالكيان الصهيوني 
وإلغ���اء اتفاقية باريس وكافة االتفاقيات التي لم يجِن 

الشعب الفلسطيني من ورائها سوى الذل والمهانة.

اإرهاب اإ�سرائيلي
الكات���ب والمحلل السياس���ي وليد القطط���ي، اعتبر أن 
تصريحات قادة االحتال االس���رائيلي بخصم الخسائر 
التي تس���ببها الطائرات الورقية من عائدات الضرائب، 
وكذل���ك اغتيال مطلقيها، بمثابة نوع من اإلرهاب الذي 
تمارس���ه دولة االحتال على عدة مس���تويات، كالقتل 

والقصف واإلرهاب النفسي والمالي. 
وش���دد القطط���ي ف���ي حديث���ه ل�"االس���تقال" على 
أن الطائ���رات الورقي���ة والض���رر الكبير ال���ذي ألحقته 
بالمس���توطنات المحاذية لغاف غزة، باتت تستنزف 
خزينة االحت���ال وتلحق الضرر باقتص���اده، األمر الذي 

أصبح مصدر قلقًا وكابوسًا يؤرق دولة االحتال.  
واعتبر القططي، أن الطائرات الورقية احدى أنواع النضال 
والمقاومة الفلس���طينية والوسائل المبتكرة واإلبداعية 
للشباب الفلس���طيني الثائر، من أجل استعادة أراضيه 
المحتلة، مبينا أنها استطاعت ايام العدو بكافة مناحي 
حياته.  وأش���ار إلى أن هذه الطائرات رغم بساطتها اال 
أن العدو يعجز عن مواجهتها بوس���ائله التكنولوجية 
المتطورة، كما الصواريخ المصنعة محليا التي تمتلكها 
المقاومة، والتي تعجز القبة الحديدة عن اس���قاط عدد 

كبير منها، وأكثرها يحقق أهدافه. 
وأشار إلى أن اس���تنزاف اقتصاد االحتال اإلسرائيلي، 
يعيد ألذهان الشعب الفلسطيني ما تمخض عن اتفاق 
أوس���لو، وهي اتفاقي���ة باريس االقتصادي���ة الموقعة 
بين الس���لطة واالحتال اإلس���رائيلي منذ ع���ام1994، 
الت���ي ما زال���ت تنهب خيرات الش���عب الفلس���طيني 
وتدم���ر اقتصاده، من خال تحك���م االحتال بالواردات 

والصادرات. 
ونوه إلى أن دور الس���لطة الوطنية، هو مجابهة العربدة 
االقتصادي���ة االس���رائيلية والس���رقة المالي���ة ألموال 
الشعب الفلسطيني بكافة الطرق التي تمتلكها، وعدم 
االستسام للعدو، وإعادة النظر باتفاقية باريس بكافة 
فروعها السياس���ية واالقتصادية واألمنية وغيرها الن 
هذه االتفاقية  أثبت���ت أنها غير حريصة على مصلحة 

الشعب الفلسطيني. 

سعي إسرائيلي لخصم خسائرها من عائدات الضرائب

سالح يستفز »إسرائيل« »الطائرات الورقية«.. 

غزة / �سماح املبحوح :
�سكلت الطائرات الورقية املزودة 

بزجاجات حارقة )املولوتوف( 
التي يطلقها امل�ساركون مب�سريات 

العودة وك�سر احل�سار مبختلف 
املناطق احلدودية بقطاع غزة، نحو 

امل�ستوطنات واملواقع الع�سكرية 
الواقعة خلف ال�سياج الفا�سل مع 

الأرا�سي املحتلة عام 1948م؛ 
كابو�سًا يوؤرق امل�ستوطنني وقادتهم، 

الأمر الذي دفع بع�سهم بالتهديد 
لتخاذ اإجراءات عقابية م�سددة.

وتت�سمن الإجراءات العقابية التي 
هدد قادة الحتالل الإ�سرائيلي 
باتخاذها ملجابهة  �سالح ال�سباب 

الثائر ، خ�سم التعوي�سات التي 
�ستدفعها "اإ�سرائيل" جراء اخل�سائر 

التي تكدبها مزارعوها من عائدات 
ال�سرائب التي جتبيها لل�سلطة 

الفل�سطينية، كذلك التهديد 
باغتيال وقتل مطلقي الطائرات. 

إعالن صادر عن جمعية أم 
النصر الخيرية – القرية البدوية 
باإلشارة إلى اجتماع مجلس اإلدارة رقم )63( بتاريخ 2018/6/3 فقد 
قرر مجلس اإلدارة فتح باب التنس���يب للجمعية وتسديد رسوم 
العضوية إعتبارا من يوم الخميس الموافق 2018/6/7 وحتى يوم 
األحد الموافق 2018/6/10 وفتح باب الترش���يح لعضوية مجلس 
اإلدارة اعتب���ارا من يوم االثنين المواف���ق 2018/6/11 وحتى يوم 
الثاثاء الموافق 2018/6/12 وسحب الترشيح من عضوية مجلس 
اإلدارة اعتب���ارا من يوم االربعاء المواف���ق 2018/6/13 وحتى يوم 
االربعاء الموافق 2018/6/13 وعقد الجمعية العمومية يوم االربعاء 
الموافق 2018/6/20 الس���اعة 11:00 صباحا ف���ي مقر الجمعية 

الكائن في مقر الجمعية أم النصر 
وذل���ك لتاوة التقري���ر المالي واإلداري ومناقش���تهما واقرارهما 

وتعيين مدقق حسابات وانتخاب مجلس إدارة جديد .

القدس المحتلة/ االستقال: 
فشل جيش االحتال اإلس���رائيلي مجدًدا في اعتقال 
منفذ عملية "لوح الرخ���ام" في مخيم األمعري برام الله 
وسط الضفة الغربية المحتلة للمرة الثالثة على التوالي.

وذكرت القناة العاشرة العبرية أن الجيش أنهى عملية 
عس���كرية داخل المخيم الليلة الماضية دون الوصول 
لمنفذ العملية، في حين جرى اعتقال 3 أشقاء في إطار 

التحقيقات للوصول للمنفذ.
ولقي أحد جنود المس���تعربين من وح���دة "دوفدفان" 
ويدعى رونين لفرس���كي )20 عاًم���ا( مصرعه في أزقة 
المخيم بعد أن ألقى مجهول "لوح رخام" على رأسه من 

الطابق الثالث أثناء اقتحام للمخيم.

ولفت���ت القناة إلى أنه منذ قت���ل الجندي في 26 مايو 
الماضي، والجيش والش���اباك ينفذان عمليات خاصة 

للوصول إلى المنفذ.
وكان الجن���دي نقل إلى المستش���فى فاق���ًدا للوعي؛ 
بعد إلق���اء عدد من الش���بان الفلس���طينيين للحجارة 
وقطع الرخام من أس���طح المن���ازل خال عملية اقتحام 
مخيم األمعري، س���قطت إحداها بش���كل مباشر على 
رأسه وهش���مت خوذته. والمس���تعربون، أو الوحدات 
اإلس���رائيلية الخاص���ة، أو ف���رق الم���وت، ه���م جنود 
إسرائيليون يتنكرون بلباس فلسطيني، ويرتبط االسم 

بذكريات القتل والدم والتنكيل.
وتعود غالبية عمليات االغتيال واالعتقاالت التي تنفذ 

لشخصيات تصنف إس���رائيلًيا على أنها خطرة لهذه 
المجموعات التي تش���كل رأس حربة لجيش االحتال 

في عملياته في الضفة الغربية.
وتتش���كل هذه المجموعات من جنود يتم انتقاؤهم 
ضمن وح���دات مختارة ويخضع���ون لتدريبات خاصة، 
كما أنهم يدرس���ون على مدار س���نوات تاريخ العرب 
والفلسطينيين ويتعلمون لغتهم وعاداتهم، كما أنه 
يختار لها في الغالب ذوو البشرة القريبة لماح العرب.

وعم���ل هذه الوح���دات يعتبر غير قانون���ي؛ حيث إنه 
ينتهك مب���دأ "التمييز" بين المدنيي���ن والمقاتلين، 
والذي ُيلزم المقاتلين بتمييز أنفس���هم عن المدنيين 

وفق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.

قناة 10: الجيش يفشل باعتقال
 قاتل جندي »دوفدفان« باألمعري

2الخميس    رمضان         هـ   يونيو         م 2 22    2 222 2 2 2

وأف����اد الموق����ع اإللكتروني لصحيف����ة »يديعوت 
أحرن����وت« نقال عن صحف أرجنتينية، بأن المباراة 
ألغيت »بسبب ضغوط سياس����ية لم توضحها«، 
مشيرة إلى احتمال إجراء المباراة في مكان محايد 
الحًقا، دون تحديد موعد، معتبرا أن حركة مقاطعة 
» إس����رائيل » )BDS(، حققت نص����را كبيرا بهذه 

الخطوة. 
فيما ذكرت صحيفة »يسرائيل هيوم« أن الرئيس 
األرجنتين����ي ماوريس����يو ماكري، رف����ض طلبا من 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي » بنيامين نتنياهو » عبر 

الهاتف، بالتراجع عن قرار إلغاء المباراة.
االحت����الل  مقاطع����ة  حرك����ة  رحب����ت  بدوره����ا 
األرجنتيني وكتبت  بالق����رار   )BDS(االس����رائيلي
في تغريدة على حس����ابها على موق����ع التواصل 
االجتماع����ي » تويتر« باللغة العربية » نرحب بخبر 
إلغاء مباراة كرة القدم الودّية لمنتخب األرجنتين 
استجابًة للضغوطات التي أطلقها نشطاء للحركة 
و داعمون له����ا ؛ إللغاء المب����اراة التي تعمل على 

تبييض الجرائم اإلسرائيلية » .
وفي ظل ه����ذا اإلنجاز الجدي����د لحركة المقاطعة 
الدولي����ة، تواجه  » اس����رائيل« صعوبات جمة في 
إقناع المجتمع الدولي بمظلوميتها، كما فش����لت 

في تسويق أن القدس عاصمتها األبدية.
ولم يكن قرار الغاء المب����اراة الوحيد الذي حققته 
الحركة ف����ي األيام الس����ابقة، إذ حقق����ت انجاز ًا 

آخر على المس����توى الفني،  بعد أن القت دعوات 
مقاطعته����ا نجاحا ملحوظا، ف����ي صفوف العديد 
من الفنانين العالميين الذين اس����تجابوا لحمالت 
الضغط؛ التي دعتهم لعدم المشاركة في حفالت 
» بت����ل أبي����ب » ، عل����ى خلفية القم����ع والتنكيل 
والقتل الذي تمارسه السلطات اإلسرائيلية تجاه 

الفلسطينيين.

انت�صار على االحتالل
إلغاء منتخ����ب األرجنتين للمب����اراة مع المنتخب 
اإلسرائيلي، جاء بعد مناش����دة وجهها العب كرة 
الق����دم الفلس����طيني من قطاع غ����زة محمد عبيد 
)23عام����ا( ، وال����ذي انهى االحتالل االس����رائيلي 
مس����يرته الكروية بعد اصابته الخطيرة بقدميه، 
أثن����اء تواجده في مس����يرة الع����ودة الكبرى على 
الحدود الش����رقية لمخيم البريج  في الثالثين من 

مارس الماضي. 
عبيد  ال����ذي أصيب بقدميه، حرم����ه االحتالل من 
العودة مرة أخرى لممارس����ة لعبة كرة القدم التي 
أحبها حد االحتراف من����ذ 15عاما، إذ كان أحد أبرز 
الالعبي����ن في صف����وف نادي الص����الح الرياضي، 
ليصبح طريح الفراش، وعكازاته هي التي تعينه 

على المشي من جديد. 
ويق����ول عبي����د : » قبل نحو أس����بوع تواصل معي 
أفراد م����ن حركة المقاطعة الدولي����ة باألرجنتين، 

ألوجه رسالة للمنتخب األرجنتيني بإلغاء المباراة 
المقررة بينه وبين منتخب االحتالل اإلس����رائيلي 

بعد مشاهدتهم لفيديو يوثق لحظة إصابتي » .
وأضاف : » كانت اس����تجابتي لطلبهم س����ريعة، 
إذ عمل����ت على توجيه مناش����دة بلغت����ي العربية 
للمنتخ����ب األرجنتيني، خاصة العب����ه البارز » ليو 
ميس����ي » بإلغاء المباراة ، واصف����ا بها انتهاكات 
االحتالل اإلس����رائيلي الممارس بحقي و معاناتي 
جراء إصابتي وعدم ممارس����تي اللعبة التي أحب 

من جديد ».
وتابع : » بعد ساعات وأيام قليلة من نشر الفيديو 
عبر مختلف مواقع التواص����ل االجتماعي،  حصد 
الفيديو أعلى نسبة مشاهدات، خاصة بعد ترجمته 
لع����دة لغات من قبل حركة المقاطعة باألرجنتين، 
من أجل توصيل رس����التي كالع����ب للعالم أجمع 
ومعرفة ما يفعله االحتالل اإلسرائيلي بالمدنيين 

الفلسطينيين بقطاع غزة«. 
فرحة عبيد الكبيرة بإلغ����اء المنتخب األرجنتيني 
المب����اراة مع االحتالل اإلس����رائيلي ، لم تس����عفه 
الكلمات لوصفه����ا والتعبير عنه����ا ، خاصة بعد 
انت����زاع قرار وتحقيق انتص����ار على المحتل الذي 

يمعن في ممارسة االنتهاكات بحق أبناء شعبه. 

اإجناز كبري
داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي 

اعتب����ر أن إلغاء منتخ����ب األرجنتي����ن المباراة مع 
المنتخ����ب اإلس����رائيلي، انتص����ار جدي����د لدماء 
الشهداء الفلس����طينيين الذين ارتقوا بمسيرات 
العودة مؤخرا ، بفعل االنتهاكات التي مارس����ها 
جنود االحتالل بمختلف المناطق الحدودية بقطاع 

غزة.
وأكد ش����هاب ف����ي حديثه ل����� »االس����تقالل« أن 
االرجنتي����ن بق����رار الغائها المب����اراة، تمكنت من 
الوقوف بوجه اإلرهاب اإلسرائيلي، دون أي تدخل 
دبلوماس����ي عربي أو فلس����طيني، مشددا على أن 
ما قام����ت به االرجنتين تعج����ز العديد من الدول 

العربية عن القيام به.
ولفت إلى أن الش����عب الفلسطيني يشعر بالحزن 
واألس����ى ، عند مش����اركة دولة عربي����ة بالتطبيع 
الرياضي م����ع الكيان الصهيون����ي، بالوقت الذي 
تلغ����ي به دولة أجنبي����ة مباراته����ا، منوها إلى أن 
إرادة الشعوب تنتصر على حكامها، إذ تستطيع 
الشعوب العربية ممارسة الضغوط على حكامها 

لمنع التطبيع. 
ووص����ف الناطق باس����م حرك����ة الجه����اد حركة 
المقاطعة بالقوية والمؤثرة، والتي حققت إنجازات 
عديدة في الدول الغربي����ة، بينما بالدول العربية 
تالحق ويتم محاس����بتها عل����ى تأييدها ودعمها 

للقضية الفلسطينية.
وثمن دور حركة المقاطعة الدولية، مطالبا الجامعة 

العربية بتبنيها وأن توفر لها كافة اشكال الدعم 
والرعاي����ة، لعزل االحتالل اإلس����رائيلي على كافة 

الصعد . 

 موقف مقدر
وف����ي رد على ما قام به منتخ����ب األرجنتين، قالت 
حركة حماس أمس: » إن إلغاء منتخب األرجنتين 
لمبارات����ه الودية مع فريق االحتالل اإلس����رائيلي، 
هو موق����ف مقدر ويس����اهم في ع����زل االحتالل 

ومقاطعته عالمًيا. » 
وأكد القيادي في الحركة حسام بدران في تصريح 
له، أن الضغط الشعبي والحراك الداعم لمقاطعة 
االحت����الل في العالم هو نوع م����ن أنواع المقاومة، 
يمكن من خالله تحقيق إنجازات عملية تس����اهم 

في عزل االحتالل. 
وأش���ار إلى ض���رورة تبي���ان صورة االحت���الل على 
حقيقتها في كل مكان، فهي ليس���ت دولة، وإنما 
عصاب���ة تق���ود مجموعات من القتلة تس���تهدف 
المدنيين الع���زل، وتهدم بيوت الفلس���طينيين 
وتصادر أرضهم وتعتدي على ممتلكاتهم يوميًا. 

وأكد بدران على رفض حركته لكل أشكال التطبيع 
التي يمارس����ها قل����ة من العرب على المس����توى 
الرياضي والثقافي والس����ياحي أو غيرها من أنواع 
التطبيع المختلفة، معتبرا التطبيع مشاركة فعلية 

بجرائم االحتالل ضد الشعب الفلسطيني.

غزة /  �صماح املبحوح : 
يف حماولة منها الإظهار حقيقة 

الوجه الدموي لالحتالل 
االإ�صرائيلي وف�صح ممار�صاته 

التع�صفية بحق ال�صعب 
الفل�صطيني، متكنت حركة 

مقاطعة " اإ�صرائيل الدولية 
)BDS(، موؤخرا من الغاء 

مباراة املنتخب االأرجنتيني 
مع املنتخب االإ�صرائيلي ، بعد 

�صغوطات �صيا�صية و�صعبية 
فل�صطينية ودولية، لت�صجل 
اجناز جديد ، ي�صاف ل�صجل 

اإجنازاتها ال�صابقة �صد االحتالل.    
وكانت و�صائل اإ�صرائيلية اأعلنت 

عن اإلغاء املنتخب االأرجنتيني 
مباراة ودية، كانت مقررة بني 

منتخب الكيان لكرة القدم ال�صبت 
املقبل، يف مدينة القد�س املحتلة، 
جراء "�صغوط �صيا�صية و�صعبية 

فل�صطينية ودولية". 

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

ديوان  الق�صاء ال�صرعي
املجل�س االعلى للق�صاء ال�صرعي

مذكرة تبليغ حضور
صادر عن محكمة دير البلح الشرعية

إلى المدعى عليه / محمد خليل عبد الله أبو شوارب يقتضي حضورك إلى 
محكمة دير البلح الشرعية يوم الخميس الموافق 2018/7/12م الساعة 
الثامنة صباحا وذلك بخصوص النظر في القضية أساس 2018/310م 
وموضوعها عفش بيت والقضية أس���اس 2018/309 وموضوعها مهر 
مؤجل والقضية أس���اس 2018/275 وموضوعها نفقة أوالد والقضية 
أساس 2018/276 وموضوعها أجرة حضانة ورضاع المرفوعة ضدك من 
قبل زوجتك الداخل بها بصحيح العقد الش���رعي شيماء مجدي أحمد 
الحمارنة من زرنوقا وس���كان المغ���ازي إن لم تحضر في الوقت المعين 
أو ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك صار 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2018/6/6 م

قا�صي دير البلح ال�صرعي
ف�صيلة ال�صيخ / اأمين خمي�س حماد

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "معاري���ف" العبرية 
النق���اب أمس األربعاء ع���ن أن المجلس 
الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للش���ؤون 
)الكابين���ت(  واألمني���ة  السياس���ية 
س���يناقش يوم األحد المقبل مش���روًعا 
دولًيا يجري بلورته إلخراج قطاع غزة من 

أزمته االقتصادية واإلنسانية.
وقالت الصحيفة إنه في حال لم تحدث 
تغيي���رات في اللحظ���ات األخيرة فمن 
المتوق���ع أن يناق���ش الكابينت األحد 
المقبل خط���ة أممية أعده���ا المبعوث 
مالدينوف  نيك���والي  للمنطقة  الدولي 
وترمي إلنعاش القطاع عبر رزمة مشاريع.

ونقل���ت عن مصادر إس���رائيلية رفيعة 
المس���توى قوله���ا إن: "مالدينوف قام 
مؤخًرا بجهود جبارة ودون توقف لبلورة 

خطة )مارشال كبيرة( وقائمة على أساس 
الخطة التي س���بق وأن عرضها المنسق 
السابق لشؤون المناطق بالحكومة بولي 

مردخاي"، على حد قولها.
وتقوم الخطة-وفق الصحيفة-على إقامة 
مصانع وبني���ة تحتية إلعم���ار القطاع، 
سواًء داخل سيناء أو داخل القطاع وعبر 
أموال س���تجندها األمم المتحدة لهذه 

الغاية.
وأش���ارت إل���ى أن���ه وعل���ى الرغ���م من 
معارضة وزير الجيش تخفيف الحصار 
ع���ن القطاع، لكنه لن يحبط المش���روع، 
وس���ُيلغى الشرط اإلسرائيلي الذي كان 
س���ارًيا حت���ى اآلن على تدف���ق األموال 

القطرية إلعمار القطاع.
كما استشهدت الصحيفة بتصريحات 
أدلى بها رئيس وزراء االحتالل بنيامين 

نتنياهو ق���ال فيه���ا إن هنالك حاجة 
ملحة لتخفيف الضائقة اإلنسانية التي 
يعيشها القطاع ومن الممكن أن يعرض 

خطة خاصة خالل جلسة الكابينت.
ويعيش قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة 
نتيجة الحصار اإلس���رائيلي المتواصل 
منذ أحد عش���ر عاًما، حيث ينقطع التيار 
الكهربائ���ي أكثر من 16 س���اعة يومًيا، 
وترتفع نسب البطالة إلى معدالت كبيرة 

بين الشبان.
كما ازدادت نسبة الفقر بعد العقوبات 
الت���ي فرضتها الس���لطة مؤخ���ًرا ضد 
القط���اع، وارتفع���ت نس���بة المياه غير 
الصالحة للش���رب إلى 96%، وسيكون 
القطاع منطق���ة غير صالح���ة للعيش 
بحل���ول 2020 بحس���ب تقاري���ر لألمم 

المتحدة.

الكابينت يناقش األحد خطة دولية إلعمار غزة

إلغاء مباراة األرجنتين.. كارت أحمر في وجه »إرهاب إسرائيل«
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وأف����اد الموق����ع اإللكتروني لصحيف����ة »يديعوت 
أحرن����وت« نقال عن صحف أرجنتينية، بأن المباراة 
ألغيت »بسبب ضغوط سياس����ية لم توضحها«، 
مشيرة إلى احتمال إجراء المباراة في مكان محايد 
الحًقا، دون تحديد موعد، معتبرا أن حركة مقاطعة 
» إس����رائيل » )BDS(، حققت نص����را كبيرا بهذه 

الخطوة. 
فيما ذكرت صحيفة »يسرائيل هيوم« أن الرئيس 
األرجنتين����ي ماوريس����يو ماكري، رف����ض طلبا من 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي » بنيامين نتنياهو » عبر 

الهاتف، بالتراجع عن قرار إلغاء المباراة.
االحت����الل  مقاطع����ة  حرك����ة  رحب����ت  بدوره����ا 
األرجنتيني وكتبت  بالق����رار   )BDS(االس����رائيلي
في تغريدة على حس����ابها على موق����ع التواصل 
االجتماع����ي » تويتر« باللغة العربية » نرحب بخبر 
إلغاء مباراة كرة القدم الودّية لمنتخب األرجنتين 
استجابًة للضغوطات التي أطلقها نشطاء للحركة 
و داعمون له����ا ؛ إللغاء المب����اراة التي تعمل على 

تبييض الجرائم اإلسرائيلية » .
وفي ظل ه����ذا اإلنجاز الجدي����د لحركة المقاطعة 
الدولي����ة، تواجه  » اس����رائيل« صعوبات جمة في 
إقناع المجتمع الدولي بمظلوميتها، كما فش����لت 

في تسويق أن القدس عاصمتها األبدية.
ولم يكن قرار الغاء المب����اراة الوحيد الذي حققته 
الحركة ف����ي األيام الس����ابقة، إذ حقق����ت انجاز ًا 

آخر على المس����توى الفني،  بعد أن القت دعوات 
مقاطعته����ا نجاحا ملحوظا، ف����ي صفوف العديد 
من الفنانين العالميين الذين اس����تجابوا لحمالت 
الضغط؛ التي دعتهم لعدم المشاركة في حفالت 
» بت����ل أبي����ب » ، عل����ى خلفية القم����ع والتنكيل 
والقتل الذي تمارسه السلطات اإلسرائيلية تجاه 

الفلسطينيين.

انت�صار على االحتالل
إلغاء منتخ����ب األرجنتين للمب����اراة مع المنتخب 
اإلسرائيلي، جاء بعد مناش����دة وجهها العب كرة 
الق����دم الفلس����طيني من قطاع غ����زة محمد عبيد 
)23عام����ا( ، وال����ذي انهى االحتالل االس����رائيلي 
مس����يرته الكروية بعد اصابته الخطيرة بقدميه، 
أثن����اء تواجده في مس����يرة الع����ودة الكبرى على 
الحدود الش����رقية لمخيم البريج  في الثالثين من 

مارس الماضي. 
عبيد  ال����ذي أصيب بقدميه، حرم����ه االحتالل من 
العودة مرة أخرى لممارس����ة لعبة كرة القدم التي 
أحبها حد االحتراف من����ذ 15عاما، إذ كان أحد أبرز 
الالعبي����ن في صف����وف نادي الص����الح الرياضي، 
ليصبح طريح الفراش، وعكازاته هي التي تعينه 

على المشي من جديد. 
ويق����ول عبي����د : » قبل نحو أس����بوع تواصل معي 
أفراد م����ن حركة المقاطعة الدولي����ة باألرجنتين، 

ألوجه رسالة للمنتخب األرجنتيني بإلغاء المباراة 
المقررة بينه وبين منتخب االحتالل اإلس����رائيلي 

بعد مشاهدتهم لفيديو يوثق لحظة إصابتي » .
وأضاف : » كانت اس����تجابتي لطلبهم س����ريعة، 
إذ عمل����ت على توجيه مناش����دة بلغت����ي العربية 
للمنتخ����ب األرجنتيني، خاصة العب����ه البارز » ليو 
ميس����ي » بإلغاء المباراة ، واصف����ا بها انتهاكات 
االحتالل اإلس����رائيلي الممارس بحقي و معاناتي 
جراء إصابتي وعدم ممارس����تي اللعبة التي أحب 

من جديد ».
وتابع : » بعد ساعات وأيام قليلة من نشر الفيديو 
عبر مختلف مواقع التواص����ل االجتماعي،  حصد 
الفيديو أعلى نسبة مشاهدات، خاصة بعد ترجمته 
لع����دة لغات من قبل حركة المقاطعة باألرجنتين، 
من أجل توصيل رس����التي كالع����ب للعالم أجمع 
ومعرفة ما يفعله االحتالل اإلسرائيلي بالمدنيين 

الفلسطينيين بقطاع غزة«. 
فرحة عبيد الكبيرة بإلغ����اء المنتخب األرجنتيني 
المب����اراة مع االحتالل اإلس����رائيلي ، لم تس����عفه 
الكلمات لوصفه����ا والتعبير عنه����ا ، خاصة بعد 
انت����زاع قرار وتحقيق انتص����ار على المحتل الذي 

يمعن في ممارسة االنتهاكات بحق أبناء شعبه. 

اإجناز كبري
داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي 

اعتب����ر أن إلغاء منتخ����ب األرجنتي����ن المباراة مع 
المنتخ����ب اإلس����رائيلي، انتص����ار جدي����د لدماء 
الشهداء الفلس����طينيين الذين ارتقوا بمسيرات 
العودة مؤخرا ، بفعل االنتهاكات التي مارس����ها 
جنود االحتالل بمختلف المناطق الحدودية بقطاع 

غزة.
وأكد ش����هاب ف����ي حديثه ل����� »االس����تقالل« أن 
االرجنتي����ن بق����رار الغائها المب����اراة، تمكنت من 
الوقوف بوجه اإلرهاب اإلسرائيلي، دون أي تدخل 
دبلوماس����ي عربي أو فلس����طيني، مشددا على أن 
ما قام����ت به االرجنتين تعج����ز العديد من الدول 

العربية عن القيام به.
ولفت إلى أن الش����عب الفلسطيني يشعر بالحزن 
واألس����ى ، عند مش����اركة دولة عربي����ة بالتطبيع 
الرياضي م����ع الكيان الصهيون����ي، بالوقت الذي 
تلغ����ي به دولة أجنبي����ة مباراته����ا، منوها إلى أن 
إرادة الشعوب تنتصر على حكامها، إذ تستطيع 
الشعوب العربية ممارسة الضغوط على حكامها 

لمنع التطبيع. 
ووص����ف الناطق باس����م حرك����ة الجه����اد حركة 
المقاطعة بالقوية والمؤثرة، والتي حققت إنجازات 
عديدة في الدول الغربي����ة، بينما بالدول العربية 
تالحق ويتم محاس����بتها عل����ى تأييدها ودعمها 

للقضية الفلسطينية.
وثمن دور حركة المقاطعة الدولية، مطالبا الجامعة 

العربية بتبنيها وأن توفر لها كافة اشكال الدعم 
والرعاي����ة، لعزل االحتالل اإلس����رائيلي على كافة 

الصعد . 

 موقف مقدر
وف����ي رد على ما قام به منتخ����ب األرجنتين، قالت 
حركة حماس أمس: » إن إلغاء منتخب األرجنتين 
لمبارات����ه الودية مع فريق االحتالل اإلس����رائيلي، 
هو موق����ف مقدر ويس����اهم في ع����زل االحتالل 

ومقاطعته عالمًيا. » 
وأكد القيادي في الحركة حسام بدران في تصريح 
له، أن الضغط الشعبي والحراك الداعم لمقاطعة 
االحت����الل في العالم هو نوع م����ن أنواع المقاومة، 
يمكن من خالله تحقيق إنجازات عملية تس����اهم 

في عزل االحتالل. 
وأش���ار إلى ض���رورة تبي���ان صورة االحت���الل على 
حقيقتها في كل مكان، فهي ليس���ت دولة، وإنما 
عصاب���ة تق���ود مجموعات من القتلة تس���تهدف 
المدنيين الع���زل، وتهدم بيوت الفلس���طينيين 
وتصادر أرضهم وتعتدي على ممتلكاتهم يوميًا. 

وأكد بدران على رفض حركته لكل أشكال التطبيع 
التي يمارس����ها قل����ة من العرب على المس����توى 
الرياضي والثقافي والس����ياحي أو غيرها من أنواع 
التطبيع المختلفة، معتبرا التطبيع مشاركة فعلية 

بجرائم االحتالل ضد الشعب الفلسطيني.

غزة /  �صماح املبحوح : 
يف حماولة منها الإظهار حقيقة 

الوجه الدموي لالحتالل 
االإ�صرائيلي وف�صح ممار�صاته 

التع�صفية بحق ال�صعب 
الفل�صطيني، متكنت حركة 

مقاطعة " اإ�صرائيل الدولية 
)BDS(، موؤخرا من الغاء 

مباراة املنتخب االأرجنتيني 
مع املنتخب االإ�صرائيلي ، بعد 

�صغوطات �صيا�صية و�صعبية 
فل�صطينية ودولية، لت�صجل 
اجناز جديد ، ي�صاف ل�صجل 

اإجنازاتها ال�صابقة �صد االحتالل.    
وكانت و�صائل اإ�صرائيلية اأعلنت 

عن اإلغاء املنتخب االأرجنتيني 
مباراة ودية، كانت مقررة بني 

منتخب الكيان لكرة القدم ال�صبت 
املقبل، يف مدينة القد�س املحتلة، 
جراء "�صغوط �صيا�صية و�صعبية 

فل�صطينية ودولية". 

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

ديوان  الق�صاء ال�صرعي
املجل�س االعلى للق�صاء ال�صرعي

مذكرة تبليغ حضور
صادر عن محكمة دير البلح الشرعية

إلى المدعى عليه / محمد خليل عبد الله أبو شوارب يقتضي حضورك إلى 
محكمة دير البلح الشرعية يوم الخميس الموافق 2018/7/12م الساعة 
الثامنة صباحا وذلك بخصوص النظر في القضية أساس 2018/310م 
وموضوعها عفش بيت والقضية أس���اس 2018/309 وموضوعها مهر 
مؤجل والقضية أس���اس 2018/275 وموضوعها نفقة أوالد والقضية 
أساس 2018/276 وموضوعها أجرة حضانة ورضاع المرفوعة ضدك من 
قبل زوجتك الداخل بها بصحيح العقد الش���رعي شيماء مجدي أحمد 
الحمارنة من زرنوقا وس���كان المغ���ازي إن لم تحضر في الوقت المعين 
أو ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك صار 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2018/6/6 م

قا�صي دير البلح ال�صرعي
ف�صيلة ال�صيخ / اأمين خمي�س حماد

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "معاري���ف" العبرية 
النق���اب أمس األربعاء ع���ن أن المجلس 
الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للش���ؤون 
)الكابين���ت(  واألمني���ة  السياس���ية 
س���يناقش يوم األحد المقبل مش���روًعا 
دولًيا يجري بلورته إلخراج قطاع غزة من 

أزمته االقتصادية واإلنسانية.
وقالت الصحيفة إنه في حال لم تحدث 
تغيي���رات في اللحظ���ات األخيرة فمن 
المتوق���ع أن يناق���ش الكابينت األحد 
المقبل خط���ة أممية أعده���ا المبعوث 
مالدينوف  نيك���والي  للمنطقة  الدولي 
وترمي إلنعاش القطاع عبر رزمة مشاريع.

ونقل���ت عن مصادر إس���رائيلية رفيعة 
المس���توى قوله���ا إن: "مالدينوف قام 
مؤخًرا بجهود جبارة ودون توقف لبلورة 

خطة )مارشال كبيرة( وقائمة على أساس 
الخطة التي س���بق وأن عرضها المنسق 
السابق لشؤون المناطق بالحكومة بولي 

مردخاي"، على حد قولها.
وتقوم الخطة-وفق الصحيفة-على إقامة 
مصانع وبني���ة تحتية إلعم���ار القطاع، 
سواًء داخل سيناء أو داخل القطاع وعبر 
أموال س���تجندها األمم المتحدة لهذه 

الغاية.
وأش���ارت إل���ى أن���ه وعل���ى الرغ���م من 
معارضة وزير الجيش تخفيف الحصار 
ع���ن القطاع، لكنه لن يحبط المش���روع، 
وس���ُيلغى الشرط اإلسرائيلي الذي كان 
س���ارًيا حت���ى اآلن على تدف���ق األموال 

القطرية إلعمار القطاع.
كما استشهدت الصحيفة بتصريحات 
أدلى بها رئيس وزراء االحتالل بنيامين 

نتنياهو ق���ال فيه���ا إن هنالك حاجة 
ملحة لتخفيف الضائقة اإلنسانية التي 
يعيشها القطاع ومن الممكن أن يعرض 

خطة خاصة خالل جلسة الكابينت.
ويعيش قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة 
نتيجة الحصار اإلس���رائيلي المتواصل 
منذ أحد عش���ر عاًما، حيث ينقطع التيار 
الكهربائ���ي أكثر من 16 س���اعة يومًيا، 
وترتفع نسب البطالة إلى معدالت كبيرة 

بين الشبان.
كما ازدادت نسبة الفقر بعد العقوبات 
الت���ي فرضتها الس���لطة مؤخ���ًرا ضد 
القط���اع، وارتفع���ت نس���بة المياه غير 
الصالحة للش���رب إلى 96%، وسيكون 
القطاع منطق���ة غير صالح���ة للعيش 
بحل���ول 2020 بحس���ب تقاري���ر لألمم 

المتحدة.

الكابينت يناقش األحد خطة دولية إلعمار غزة

إلغاء مباراة األرجنتين.. كارت أحمر في وجه »إرهاب إسرائيل«
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بقلم: عبد السالم أحمد - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

عوائق في طريق تسكين جبهة غزة

في دولة االحت����ال، االنطباع 
ل����م تب����ادر  ان����ه إذا  الع����ام 
إس����رائيل بعمل ما تجاه غزة 
يحّل األزمة االقتصادية؛ فإن 
الجول����ة التالية م����ن الصدام 
المسلح بين فصائل المقاومة 
)حماس والجهاد اإلس����امي( 
وبين إس����رائيل مسألة وقت، 
وستدخل بلدات »غاف غزة« 
م����رة أخرى في حالة من القلق 
األمور  تتط����ور  وربما  والهلع، 
إلى حرب واسعة. لكن كل ما 
يتس����رب ال يعدو تسهيات 
بس����يطة، ال ترق����ى لمعالجة 
المش����كلة األساس، من قبيل 
البضائع،  م����ن  المزيد  إدخال 
كهرباء،  مول����دات  األدوي����ة، 
توري����د الكهرب����اء، إقامة بنى 
تحتية، بل وربما أيًضا يسمح 
بدخول عدد قليل من العمال 
من غزة للعمل في إس����رائيل، 
وه����و م����ا يس����ميه يوس����ي 
ملم����ان )المحل����ل األمني في 
»معاريف«( ب� »هدنة صغيرة«، 
أما فيما يتعلق بما يس����ميه 

»هدنة كبيرة« فُيمكن أن تجّمد 
المواجهة لسنوات، يقول ملمان.

إن الفجوات ف���ي المواقف بين الطرفين 
)حماس واالحت���ال( تكاد ال تكون قابلة 
للجسر، إسرائيل - كما يقول - ال يمكنها 
أن تدير مفاوضات مباش���رة مع حماس، 
ألنه���ا ترى فيه���ا منظم���ة »إرهابية« ال 
تعترف بحقها في الوج���ود، وإن كانت 
حماس في واق���ع األمر هي حكومة بكل 
معنى الكلمة، تحتفظ بجيش يعد نحو 
40 ألف جندي، إس���رائيل غير مستعدة 
ألن تب���دأ بإعادة بناء اس���تراتيجية لغزة 
بحجم مليارات الدوالرات، تتضمن إقامة 
ميناء، مطار، محطة توليد كهرباء، محطة 
تحلية وما شابه؛ طالما كانت حماس غير 
مستعدة ألن تنزع ساحها. وحماس لن 
توافق على ذلك أبًدا، بدون جيش وكفاح 
مس���لح عنيف ضد إس���رائيل، فإنها لن 
تبقى حماس، ستفقد حقها في الوجود.

عائق آخر في الطريق إلى الهدنة الكبيرة 
- يق���ول ملم���ان - هو مس���ألة األس���رى 
والمفقودين. حكومة إس���رائيل تسعى 

إلى صفقة تريد فيها جثمانْي هدار غولدن 
وأرون شاؤول والمدنيين المحتجزين في غزة 
أبرا مانغيستو وهش���ام السيد، ولكن الثمن 
الذي تبدي استعدادها لدفعه بالمقابل هو 
في الحد األدنى: جثامين فلسطينيين وبضع 
عش���رات س���جناء فلس���طينيين ليس لهم 
دم على األيدي اليتعدى يرون بلو، منس���ق 
الموض���وع عن رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي، 
يواصل مساعيه، وال س���يما بمساعدة رجال 
ولكن  والقطريي���ن،  المصري���ة  المخاب���رات 
الفجوات هائل���ة. مطلب الح���د األدنى لدى 
حماس أكبر بعشرة أضعاف من الحد األقصى 

الذي تبدي إسرائيل استعدادها إلعطائه.
حكومة إس���رائيل - يقول عيران يشيف من 
»هآرت���س« - ال تط���رح أف���كاًرا أصيلة، وهي 
سلبية، وليس لديها ما تطرحه فيما يتعلق 

بقطاع غزة.
مركز انش���غالها هو تضخيم ق���وة حماس، 
ومعروف أنها ال تهتم برفاه السكان في غزة، 
ومصر كل ما يهمه���ا تقليص األضرار التي 
يمك���ن ان تصيبها من غ���زة، جهات دولية 
تعم���ل في الهام���ش، بدرج���ة صغيرة. في 

كل مرة يتم الحديث عن لجان ُش���ّكلت لدعم 
القطاع، لكنها في األساس استعراض فارغ، 
وليس دعمًا حقيقيًا. يج���ب أن نضيف إلى 
هذا حقيقة أن العالم ليس قلًقا بشكل خاص 
من مش���كلة قطاع غزة، ففي الشرق األوسط 
تحدث ك���وارث كثيرة )في س���وريا واليمن 
وأحياًنا في العراق وليبيا أيًضا(، حيث أصبح 

من الصعب معرفة ماذا يمكن فعله.
وحول مطالبات أصوات اليمين بإسقاط حكم 
حماس يق���ول الجنرال المتقاعد غيرش���ون 
هاكوهين أنه لمناقشة هذه الفرضية نحتاج 
إلى ثاثة اسئلة: )1( التوقيت: هل العملية 
الحاس���مة تحتاجها إس���رائيل في الظروف 
االس���تراتيجية القائم���ة؟ )2( الق���درة على 
التطبيق: هل هناك فرصة معقولة ألن تحقق 
مثل هذه العملية نتيجة االستقرار المرجوة؟ 
ويجيب: في أكتوبر 2001 على سبيل المثال 
نجح األمريكي���ون في أن يفكك���وا - وخال 
ثاثة أسابيع - قوات طالبان في أفغانستان، 
ومن حينها ورغم االس���تثمارات الكبيرة لم 
يتحقق هناك أي استقرار. الحرب ضد داعش 
في الموصل بقيادة أمريكا استمرت لتسعة 

اس���اس  أي  على  أش���هر، 
نق���در بأن حرًبا مش���ابهة 
في غزة س���تكون أكثر من 
ذلك؟ )3( قضية المصالح 
العلني���ة  اإلس���رائيلية 
والس���رية: ه���ل المرغوب 
فيه ان تس���قط إسرائيل 
حكم حماس؟ ولماذا نرغب 
في ان نعيد حكم السلطة 
الفلسطينية في رام مجدًدا 

وبدماء جنودنا إلى غزة؟
الوزير األس���بق ومهندس 
بيلين  يوس���ي  »أوس���لو« 
كتب في »إسرائيل اليوم« 
أن م���ا يمكن عمل���ه اليوم 
ه���و محاول���ة الوصول إلى 
اتفاق سام مع )م. ت. ف(، 
يطبق - في المرحلة األولى 
- في الضفة الغربية فقط، 
ومحاولة الوصول إلى هدنة 
طويلة الم���دى مع حماس 
من خال مصر. يحتمل أال 
الهدن���ة عملية مع  تكون 
حماس بسبب مطالب غير 
معقولة تطرحها، ولكن إذا 
كانت إمكانية لنوع كهذا او 
غيره من »الهدنة« وال تحترمها )بل تعود 
إلى العنف قبل نهاية الفترة التي يتفق 
عليها مس���بًقا( فإن الجيش اإلسرائيلي 
سيضطر إلى العمل ضدها، مثلما يفعل 

في السنوات األخيرة.
يمكنني أن افترض بأن محمود عباس لن 
يحب كل اتفاق بين إسرائيل وحماس؛ 
اإلس���رائيلية هي  المصلح���ة  ولك���ن 
الوصول إلى تسوية الوضع مع القطاع، 
وإذا لم تكن السلطة الفلسطيني قادرة 
عل���ى أن تضمن ذلك، فس���تكون هذه 
مهامة إس���رائيل، فالهدنة ستسهل 
بناء مشاريع حيوية لغزة، تضمن توريد 
منتظ���م للمي���اه والطاقة، التش���غيل 
لش���بابه الكثيرين وإعمار خرائبه، على 
ح���د وصف���ه. إذا حصل ه���ذا بالفعل، 
معقول التفكير بأن حماس س���تطلب 
لنفس���ها المجد على تحسين الوضع، 
ولكن هذا ثمن علين���ا أن نفهم بأنه ال 
يمكن االمتناع عنه، غزة مستقرة ونامية 

هي مصلحتنا أيًضا.

 اذا لم يطرأ تغيير في اللحظة االخيرة، فان الكابنت سيبحث يوم 
االحد القريب القادم في المخططات لتحسين الوضع في غزة من 

أجل التسهيل ومنع االزمة االنسانية في القطاع.
   امام الكابنت ستطرح عدة خيارات، بما في ذلك خطة »الجزيرة 
االصطناعية« القديمة للوزير اس���رائيل كاتس والتي ستعرض 
رسميا على الوزراء وتطرح على البحث، ولكن القصة الحقيقية هي 
خطة كبرى العمار غزة يعدها مبعوث االمم المتحدة الى الش���رق 

االوسط، نيكوالي ميالدينوف.
وقالت مص���ادر سياس���ية رفيعة المس���توى في اس���رائيل ل� 
»معاريف« ان »ميالدينوف يعمل بكد وبال توقف على مش���روع 
مارشال كبير يقوم في قس���م منه على الخطة التي عرضها في 
حينه منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء فولي مردخاي«. 
وحس���ب هذه الرواية، فان الحديث يدور عن اقامة مصانع وبنى 
تحتية العمار غزة في ارض سيناء وربما ايضا في القطاع نفسه، 

باموال تجندها االمم المتحدة وبضخ من االسرة الدولية.
   للمبعوث ميالدينوف عالقات طيبة مع القيادة االس���رائيلية، 

وهو يتمتع بثقة العديد من المس���ؤولين، بمن فيهم أفيغدور 
ليبرم���ان. وقال وزير الدفاع امس في مؤتمر المحاس���بين ان من 
يعتقد بان تحس���ين الوضع االنساني في القطاع سيغير الواقع 
على الجدار ويوقف مساعي حماس للمس باسرائيل – مخطيء. 
ليبرمان ش���كاك جدا بالنس���بة لمنفع���ة اعمار القط���اع، ولكنه 
ل���ن يعرقل، على ما يبدو، خطة مبعوث االم���م المتحدة. والفيتو 
االسرائيلي الذي كان مفروضا حتى االن على ضخ المالي القطري 
العمار القطاع سيلغى، هو االخر على ما يبدو. بما أن رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو تحدث مؤخرا عن الحاحية التخفيف من االزمة 
االنس���انية في القطاع ويحتمل أن يعرض في الكابنت خطة من 

جانبه لهذا الغرض.
  وبالتوازي، تحتدم المواجهة في القيادة السياس���ية – االمنية 
حول طريقة العمل االس���رائيلية ضد اره���اب الطائرات الورقية 
التي تش���عل النار في غالف غزة، بكل معنى الكلمة. فقد طالب 
وزير االمن الداخلي جلعاد اردان أمس بان يتم النظر الى كل من 
يطلق طائرات ورقية ارهابيا واستخدام وسائل االحباط في الزمن 

الحقيق���ي ضده، بالضبط مثلما تحبط خالي���ا تطلق المقذوفات 
الصاروخية أو الصواريخ.

  اما في الجيش االس���رائيلي فيرفضون ه���ذا الطلب رفضا باتا. 
وحسب مصادر عسكرية، فان الطائرات الورقية تطلق بشكل عام 
من البيوت، ال توجد أي امكانية لتدمير بيت في كل مرة تخرج منه 
طائرة ورقية منه، فبشكل عام يدور الحديث عن االطفال والمس 
بهم في ظل الحاق ضرر محيطي قاسي من شأنه أن يحلق الكثير 
من الضرر الس���رائيل مما س���يلحق بالطائرات الورقية نفسها. 
كم���ا توجد ايض���ا امكانية اخرى، وهي قرار اس���تراتيجي للنظر 
الى الطائرات الورقية كتهديد ف���وري مثلما وصفت المحاوالت 
للم���س بالجدار وجباية الثمن من حم���اس على كل طائرة ورقية 
تطلق باتجاه اس���رائيل من خالف الهج���وم على البنى التحتية 
والمنش���آت. هكذا او غير ذلك، فانه حتى هذه اللحظة لم يعقد 
الكابنت السياس���ي – االمني أي جلس���ة في موض���وع الطائرات 
الورقية، القصة التي تبدو هامشية حتى قبل بضعة ايام، ولكنها 

تحولت في هذا االثناء الى حريق كبير.

معاريف: بن كسبيتخطة األمم المتحدة إلعمار القطاع
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فلس���طين .. رغم جراحه���ا النازفة , ورغم الس���كون 
الذي يخيم على األمة العربية واإلس���امية تجاهها 
, ورغم تآمر القريب والبعيد عليها , فإنها س���تبقى 
وطنًا مقدسًا لنا , ترتسم ذاكرته بأجمل وأبهى صورة 
, فيها مدن م���ن أجمل مدن العالم تتصدرها مدينة 
القدس عاصمتنا التي تضم حضارات مختلفة ، فهي 
ذات طابع حضاري متنوع لكثرة الشعوب التي سكنت 

أراضيها , األمر الذي أعطاها أهمية تاريخية كبيرة .
إنها فلس���طين التي تقف شامخة برجالها ونسائها 
وش���بابها وأطفالها وش���يوخها ومجاهديها .. تقف 
ش���امخة تاطم جرائم موج بني صهيون ، فالمتأمل 
والناظ���ر إليها ي���رى تاريخ���ًا عظيمًا مش���رفًا حافًا 
بالذكري���ات التي تبعث بالعز والمجد إلى نفوس���نا ، 
منها نستمد عزيمتنا وقوتنا ، فهي التي ما زالت رغم 

ألمها ترضعنا شوقًا وحبًا وعشقًا لها .
أما المدينة المقدس���ة فهي كانت وما زالت مدينتنا 
وس���تبقى عاصمة فلس���طين عاصمتنا األبدية , لها 
مكانتها العظيمة والمرموقة بين مدن العالم ، فهي 

مهب���ط األنبياء والديانات ، وهي ملتقى الرس���االت, 
ومس���رى رسولنا عليه أفضل الصاة والسام , إذ قال 
تعالى : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليًا من المسجد 
الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله ﴾ فهذه 
المكانة المقدس���ة المباركة للمس���جد األقصى هي 
مكانة دينية عظيمة اس���تقرت في قلوب المسلمين 
فأصبح���ت جزءًا م���ن عقيدتهم ، الس���يما أنها تغزو 
أفئدتهم بالشوق والمحبة والفداء ، فهي التي تمثل 

ديننا اإلسامي السمح .
س���تبقى القدس عاصمتنا وجزءًا ال يتجزأ من هويتنا 
وقضيتنا نحمله���ا جرحًا وألمًا ، وأمًا في مس���تقبل 
يلي���ق بها .. س���تبقى رمزًا دينيًا إس���اميًا وتاريخيًا 
حافا بالعزة والكرامة ال يمكن أن ُينسى مهما كثرت 
المحن واش���تدت عليها الفتن ، ومهم���ا كثر الهرج 
والمرج ، ستبقى عاصمتنا تحيا في قلوبنا بمعالمها 
وبأقصاها ذي المكانة الهامة في نفوس���نا ، ستبقى 
الدعم لنا لتعزيز ثباتنا في وطننا وصمودنا وتصدينا 

للتحديات التي تواجهنا .

فرغ���م عصر ال���ذل العربي وعندما تج���رأت الواليات 
المتحدة األمريكية وأعلنت جهرا على لسان رئيسها 
األرعن ترامب نقل س���فارة باده إلى القدس ومن ثم 
اعترافه ب���أن القدس عاصمة للكي���ان الصهيوني ، 
فإن ه���ذا المجرم ما كان له أن يفع���ل ذلك إال لحالة 
الضع���ف والوه���ن واالنه���زام واالنبط���اح والخيانة 
والعمالة والتنسيق المستمر مع االحتال , مما جعل 
كل ذلك فرصة مواتية لترامب كي يتخذ قراره خاصًة 
بعد مؤتمر الرياض الذي جن���ي من خاله المتآمرون 
أعمالهم العدائية وانحيازهم للكيان الصهيوني ضد 
شعبنا الفلس���طيني ألجل شهواتهم وبقائهم على 

كراسيهم .
ق���رار ترامب المجرم كش���ف حقيقة صم���ت العالم 
العربي واإلس���امي والمخدوعين من الفلسطينيين 
الذين هربوا وراء س���راب اس���مه التنس���يق والسام 
الوهمي م���ع الصهاينة معتبرين أن ذلك س���يكون 
الضامن الوحيد لبقائهم على كراس���يهم متناسين 
أن ش���عبنا الفلس���طيني بمجاهديه لن يرضى ولن 

يهدأ ولن يس���تكين لتلك المهات���رات والمؤامرات 
والقرارات الظالمة فذلك سيكون دافعا لوحدة شعبنا 
مع مجاهدينا والذي يضعنا وحدنا في مواجهة تلك 

الجرائم .
إليك أيها الرئيس .. إليكم أيها القادة .. إليكم أيها 
الزعم���اء .. إليكم أيه���ا الفصائل .. ي���ا من بأيديكم 
التغيي���ر .. كم نحن اآلن بحاجة إلى إنهاء االنقس���ام 
, وكم نحن اآلن بحاجة لتعزي���ز الروابط داخل وطننا 
الواحد , وكم نحن اآلن بحاجة إلى التصدي لغطرسة 
األع���داء المجرمين , وكم نح���ن اآلن بحاجة للتحدي 
لتغيي���ر فكر المطبعي���ن المنهزمي���ن المنبطحين 
م���ن الخارج والداخل , وكم نح���ن بحاجة إلى الصمود 
والصبر لتكوين الوحدة الوطنية والسياس���ية , وكم 
نح���ن بحاجة إلى الظروف والمعطيات التي نصنعها 
بالتفافنا ح���ول مقاومتنا ومجاهدين���ا , فإن أهم ما 
يعتاش عليه المش���روع الصهيوأمريك���ي هو حالة 
االنهيار واالنبط���اح التي أصابت األم���ة وما زالت فا 

تجعلونا كذلك .

 عاطف صالح المشهراوي 

فلسطيــن وطننــا
 والقــدس عاصمتنــا

أصدرت فصائل المقاومة الفلس���طينية في قط���اع غزة بيانًا 
مشتركًا يوم 2018/5/30م أهم ما جاء فيه: » لقد مضى الوقت 
ال���ذي يحدد فيه الع���دو قواعد المواجهة ومع���ادالت الصراع 
منفردًا، فالقصف بالقصف«. وقد طبقت المقاومة الفلسطينية 
هذه المعادلة على أرض الواقع، فكلما تقصف إس���رائيل ترد 

المقاومة الفلسطينية على الفور.
فما مدى صوابية تلك المعادلة؟ وما هو الخيار األمثل للمقاومة 
الفلس���طينية في ضوء الع���دوان اإلس���رائيلي المتكرر على 
قطاع غ���زة؟ وما هي احتماالت اندالع حرب على قطاع غزة وفق 

المعادلة الجديدة؟
أواًل: مدى صوابية المعادلة الجديدة.

منذ العدوان الصهيوني الواس���ع عام 2014م على قطاع غزة، 
والمقاومة الفلسطينية تلتزم بالتهدئة الموقعة بينها وبين 
االحتال بوس���اطة مصرية، إال أن االحتال لم يلتزم بها ويشن 
بشكل متقطع الغارات تلو الغارات على مواقع المقاومة السيما 
مواقع كتائب القس���ام في رس���الة مباش���رة بأن حركة حماس 

تتحمل كامل المسئولية على القطاع.
إال أن المقاوم���ة أرادت أن تغير قواعد اللعب���ة، وتخلط األوراق 
بالنسبة لاحتال وبدأت سياسة القصف بالقصف والدم بالدم، 
وهي معادلة جديدة لوقف حالة التغول الصهيوني على قطاع 
غزة، وإرهابه وبطشه لمسيرات العودة ذات الطابع السلمي، بما 
يؤكد أن االحتال اإلسرائيلي يقابل المقاومة السلمية بالقتل 
واالس���تيطان والتهويد، وعندما يحاول المجتمع الدولي إدانة 
االحتال فالفيتو األمريكي جاهز ما دفع مندوب بوليفيا لوصف 
مجلس األمن بأنه منظمة دولية محتلة بالفيتو. ما س���بق كان 
عاما مهمًا لتبني المقاومة لتلك المعادلة الجديدة، وهو نفس 
الس���بب الذي دفع مجلس األمن بأن يخفق في تمرير مش���روع 

قرار أمريكي إلدانة المقاومة المسلحة.
رغم ما سبق ورغم أهمية ترسيخ تلك المعادلة الجديدة، والتي 
احتضنتها الجماهير الفلسطينية، إال أنه ينبغي على المقاومة 

الفلسطينية االلتفات إلى المحاذير التالية:
1.نحن شعب محتل واألصل بالعاقة مع االحتال هو االشتباك 
بكل أش���كال االش���تباك، السلمي والمس���لح فكاهما مقاومة 
مش���روعة بالقانون الدولي. والمعادلة السابقة ترسخ أن قطاع 
غزة دولة تكافئ من حيث الق���وة االحتال الصهيوني، وهذه 

مسألة ينبغي الحذر منها.
2.الحفاظ على ديمومة واس���تمرارية مس���يرات العودة وكسر 

الحصار بطابعها السلمي فهي على المستوى التراكمي ترهق 
إسرائيل وتضرب ركائز األمن والشرعية اللذين يشكان عمودًا 

فقريًا لدولة االحتال وبقائها. 
3.تلك المعادلة قد تس���تفيد منها إسرائيل في جر المقاومة 
لحرب عس���كرية تس���تنزف المقاومة وتقضي على مسيرات 

العودة وكسر الحصار.
ثانيًا: الخيار األمثل للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان.

على المقاومة الفلس���طينية ترس���يخ قواعد اش���تباك بعيدًا 
ع���ن منطق الفعل ورد الفع���ل، أو القصف بالقصف، بل ضمن 
تقدير موقف قائم على تحليل البيئة اإلستراتيجية المحلية 
واإلس���رائيلية واإلقليمية والدولية، وبما يضمن حسابات الربح 
والخس���ارة، ويعزز من المكاسب السياسية والعسكرية، وعلى 
رأس كل ما سبق بما يخدم توجهات وأهداف مسيرات العودة 

وكسر الحصار، وثقتنا بالمقاومة كبيرة.
ثالثًا: احتماالت اندالع حرب على قطاع غزة.

من يتتبع س���لوك االحتال وس���لوك المقاومة ف���ي الرد على 
العدوان يصل إل���ى النتيجة التالية: ما يج���ري هو زوبعة في 
فنجان، أو رس���ائل سياسية بنكهة عسكرية، فكا الطرفين ال 
يريدان الدخول بمواجهة عس���كرية مفتوحة، وربما إسرائيل 
تريد مواجهة محدودة تتحكم هي في إدارتها، من أجل تحقيق 

هدف احتواء مسيرات العودة وإنهاء وجودها في قطاع غزة.
ولكن ال أح���د يضمن أن ال تتدحرج كرة الثلج وتس���قط إحدى 
القذائف وس���ط مجموعة بشرية، ويقع خسائر بشرية، حينها 
سيغلب صوت الرأي العام الضاغط لانتقام، وقد يذهب قطاع 

غزة لمواجهة عسكرية مفتوحة.
عامل آخر قد يجرنا باتجاه حرب مفتوحة هو انضاج اتفاق بين 
قطاع غزة واالحتال من خال طرف ثالث بموجبه يتم تخفيف 
الحص���ار أو رفعه بالكام���ل، وحينها تكون إس���رائيل بحاجة 
لمبرر بموجبه تعزز من مكاس���بها وتزيد من خسائر المقاومة 

الفلسطينية، وتذهب باتجاه عدوان جديد.
الخاصة: لو غلبنا لغة العقل والمنطق نستطيع كفلسطينيين 
تفويت الفرصة على االحتال، كون أن فرص اندالع حرب وفقًا 
للمعطي���ات الداخلية والخارجية ما زالت ضعيفة، والعمل على 
االس���تمرارية في مسيرات العودة وكس���ر الحصار مع ضرورة 
تقييم المرحلة الس���ابقة واس���تخاص ال���دروس والعبر على 
قاعدة تعزيز المكاسب السياسية واإلعامية وتقليل الخسائر 

البشرية.

م���ا إن يلوح الخامس من يونيو من كل عام حتى يصطدم المرء وخصوصا األجيال التي 
عاص���رت ذاك الزمن، بحدثين كبيرين مازال تأثيرهما كبي���را حتى اآلن .. األول هزيمة 
يونيو 1967 وفي الخامس منه تحديدا وفيه انهيار لجيوش عربية وانتصار إلسرائيل 
عليها وتمدد بل احتال لصحراء سيناء والجوالن السورية والضفة الغربية، وأما الثاني 
فكان اجتياح لبنان عام 1982 وإخراج المقاومة الفلس���طينية منه وتوزيعها على أقطار 

عربية عدة.
كان الحدث األول قد أدت نتائجه ليس فقط إلى سقوط عربي عسكري، بل إلى انهيار قيم ومبادئ 
وأفكار، تاريخ برمته هوى رغم أنه كان يتأسس ليكون عملية تغيير في البنية العربية .. ومن خال 
هذا الحدث برزت المقاومة الفلس���طينية كعامل بديل عن الجيوش العربية، كما طرحت فكرها، 
وأن تعتمد حرب الش���عوب عبر الكفاح المس���لح الذي له تجاربه الناجحة حيثما حل ، س���واء في 
الجزائر أو الصين وفي فيتنام وفي غيرها .. والمؤسف أن هذه المقاومة سقطت هي األخرى في 
تجربة الصراع العربي الصهيوني، وس���قط معها كل أمل بالجيوش وبحرب الشعب، فمن أين لنا 
ان نخترع أو نجترح فكرة جديدة، وفي أساس الكفاح الوطني ليس هنالك سوى هاتين الفكرتين 

كحل وخاص وطني .. وقومي.
الخام���س من يونيو إذن ي���وم وال كل األيام، ذكرى ليس لها ش���بيه، صورة من الماضي 
العربي تكشف عن حالة يمكن تسميتها بالهريان في األسس التي قامت عليها مفاهيم 
الحالتي���ن .. فليس فقط ان الجيوش العربية لم تكن جاهزة عس���كريا، بل ان كل المناخ 
العربي الش���عبي واإلنس���اني لم يكن متأصا لخوض غمار وجوده والش���عوب قد لقحت 
بمجرد أفكار وعناوين ولم يجر تعبئتها على ش���تى المستويات وتجهيزها مع جيشها 
لخوض مصيرها. ثم ان المقاومة الفلسطينية التي خسرت معركتها التاريخية، كانت قد 
وصلت إلى ذروة تراجعها ألس���باب عديدة، ومن خاله دخلت إسرائيل وحسمت النتيجة 
باإلجه���از عليها وإخراجها م���ن األرض إلى مناطق ال تهديد فيه���ا للكيان العبري على 
اإلطاق، بل كان ذلك كف يد التجربة الفلسطينية، ودفعها إلى البحث عن مخارج بعدما 
تم تضييق كل األبواب بوجهها، فكانت إن اختارت الذهاب إلى أوس���لو وتوقيع اتفاقية 

مع إسرائيل تحصد اليوم نتائجها المرة.
قلة من العرب الذين حددوا طبيعة الصراع الصهيوني الغربي على العرب بأنه دائم وله أساليبه 
وس���يناريوهاته، وما حصل منذ سبع س���نوات أو ثماٍن في العالم العربي ليس وليد ساعته، انه 
امتداد لتل���ك المرحلة بل لما قبلها، ولن تكون بالتالي التجارب اإلس���رائيلية الغربية وخصوصا 
األميركية األخيرة .. الفكرة الرئيس���ية األساسية التي يجب ان تظل في البال على طاولة القراءة 
المس���تمرة، أن عالمنا العربي لن يهدأ طالما ان إس���رائيل حية وموج���ودة ولها فاعليتها وأنها 
شديدة التأثير بالواليات المتحدة، بل البد لكل رئيس أميركي ان يكون تابعا لها محققا لما تريده 
وتسعى إليه، وكلنا يعلم ان األميركي حدد سلفا قصة وجوده في المنطقة والقائم على شيئين 

أساسيين: إسرائيل والنفط العربي وشرايينه.
الدراس���ات الحديثة تكاد تنبيء ب���ان ثمة تغييرا كبيرا بدأ يحدث في تاريخ المنطقة، أساس���ه 
ما س���وف ينتج عن صمود س���وريا والعوامل التي أدت إليه، بل التجربة الشعبية التي يخوضها 
حزب الله والتي تؤسس إلى ذلك التغيير في الصراع مع إسرائيل. فألول مرة يخوض السوريون 
والعراقيون واللبنانيون مفهوم الجيش والش���عب والمقاومة، فيما كان في الماضي جيش���ا با 

شعب وبا مقاومة.

حدثان زلزال
 واقعنا وما زاال !

زهير ماجد
 د. حسام الدجني

المعادلة الجديدة 
للمقاومة  الفلسطينية
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غزة / االستقالل:
توج قدام���ى نادي الصداقة بلق���ب البطولة 
الرمضانية العاش���رة لقدام���ى الالعبين على 
حس���اب قدامى نادي ش���باب رف���ح بهدف 
نظيف, بعنوان "ش���هداء ح���ق العودة" في 
المب���اراة النهائي���ة للبطولة الت���ي نظمتها 
الجمعية الفلس���طينية لقدامى الرياضيين 
على ملع���ب الفيفا بدي���ر البل���ح, بالتعاون 
مع بلدية دير البلح، وس���ط حض���ور رياضي 

وجماهيري كبير. 

وشهدت المباراة النهائية رفع الفتة حملت 
صورة الشهيدة المس���عفة رزان النجار التي 
استش���هدت برصاص االحتالل على الحدود 
الش���رقية لخانيونس في مس���يرات العودة 
السلمية، حيث تم قراءه  الفاتحة على روحها 

وروح شهداء فلسطين قبل بدء اللقاء.
وفاز الصداقة بهدف وحيد على ش���باب رفح 
في لق���اء ندي وقوي وحم���ل الهدف توقيع 

الالعب حسن الداعور.
أدار اللق���اء تحكيميًا: الس���احة مروان خطاب 

وساعده على الخطوط "عادل العطار وأسامة 
الباز". ورحب حسام الغرباوي الناطق اإلعالمي 
للجمعية الفلس���طينية لقدامى الرياضيين 
بالحضور خ���الل تقديم الحف���ل, مثنيا على 

التنظيم المميز للبطولة.
 ولفت الى أن اختيار اسم البطولة الرمضانية 
العاشرة بعنوان "شهداء حق العودة" جاء وفاًء 
لتضحيات الشهداء وتأكيدًا على حق العودة 
انطالقًا م���ن المفاهيم الوطني���ة والرياضية 

التي تنتهجها الجمعية منذ نشأتها.

الصداقة يتوج بلقب بطولة 
شهداء حق العودة الرمضانية 

غزة / االستقالل:
قرر اتحاد الكرة في اجتماعه األخير ، فتح باب االنتقاالت الصيفية وتسجيل وقيد 

الالعبين لجميع الدرجات من الفترة ما بين 2018/6/24 وتنتهي في 1 /2018/8.
م����ن جهة أخرى ناقش اتحاد الكرة االس����تعدادات الخاص����ة بإقامة مباراة ذهاب 
نهائي كأس فلس����طين بين فريقي ش����باب خانيونس بط����ل كأس المحافظات 
الجنوبية وهالل القدس بطل كأس المحافظات الشمالية لتحديد بطل فلسطين .

وحدد االتحاد يوم 2018/6/20 موعدًا إلقامة مباراة الذهاب على ملعب فلس����طين، 
بالتنسيق مع شركة الوطنية موبايل ونادي شباب خانيونس إلنجاز كافة الترتيبات 

المتعلقة بالمباراة وخروجها بشكل يليق بالناديين .

اتحاد الكرة يحدد 
موعد  فتح  باب 

االنتقاالت الصيفية 

غزة / االستقالل:
قرر اتح���اد الكرة تعيي���ن الكابتن عماد هاش���م مدير فنيًا 
للمنتخب الوطني للكرة الشاطئية على أن يتم استكمال باقي 
أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الحقًا، استعدادًا للمشاركة في 

البطولة اآلسيوية المقرر إقامتها في العام المقبل.
وطالب االتحاد من الكابتن هاشم تقديم خطة فنية لالتحاد 

استعدادًا لالستحقاق اآلسيوي.
يذك���ر أن المنتخب الوطن���ي للكرة الش���اطئية حصل على 
الميدالي���ة البرونزي���ة في البطول���ة اآلس���يوية ويعتبر من 
أفض���ل الفرق اآلس���يوية والعربية، إال أنه ل���م يتمكن خالل 
السنوات الماضية من المشاركة في البطوالت بسبب الحصار 

الصهيوني المفروض على قطاع غزة .

هاشــم مديــرًا فنيــًا لمنتخــب الشاطئيــة

االستقالل /  وكاالت :
ق���ال المهاج���م غونزالو هيغوي���ن إن األرجنتي���ن ألغت آخر 
مبارياتها االس���تعدادية لكأس العالم لكرة القدم في روسيا 
والت���ي كان���ت مقررة ي���وم الس���بت المقبل أم���ام  المنتخب 

االسرائيلي في القدس المحتلة .
وأض���اف هيغوين ف���ي مقابلة مع ش���بكة ئي.اس.بي.إن "لقد 
فعلوا اخيرا الش���يء الصحيح" مؤكدا التقارير التي أشارت إلى 

ان المباراة ُألغيت بسبب ضغوط سياسية.
وكان من المقرر ان تكون المباراة التي ستقام في استاد تيدي 
كوليك في القدس األخيرة لألرجنتين قبل انطالق مش���وارها 
في نهائيات كأس العالم حيث ستواجه ايسلندا في 16 يونيو 

حزيران الجاري.
وأث���ارت ه���ذه المب���اراة رد فع���ل غاض���ب، وكبير م���ن قبل 

الفلسطينيين، والمناصرين من كل مكان للقضية الفلسطينية.
وس���ائل إعالم إسرائيلية أش���ارت أن الفلس���طينيين هددوا 
بتقديم طعن في طلب األرجنتين الستضافة مونديال 2030 

في حال خاضوا المباراة في القدس.
ورحب الفلسطينيون بالغاء المباراة باعتباره انتصارا لهم.

وقال عبد الس���الم هنية عضو المجلس االعلى الفلس���طيني 
للش���باب والرياضة على صفحته على فيسبوك عقب انتشار 
نبأ الغاء اللقاء "أبارك لفلسطين هذا االنتصار الرياضي الكبير 

والضربة القاسية لالحتالل«.
"نش���كر كل األحرار من الرياضيين ومن وقف معنا بإلغاء لقاء 

منتخب األرجنتين واالحتالل بالقدس".
وشكل الغاء المباراة واحدة من عقبات كثيرة واجهت االرجنتين 
التي خسرت نهائي كأس العالم في البرازيل قبل أربع سنوات.

األرجنتيــن تلغــي مباراتهــا 

مــع  الكيــان الصهيونــي

االستقالل / وكاالت:
كان الكثير من تقارير الصحف اإلس���بانية قد 
تحدثت ع���ن إمكانية رحيل النج���م البرازيلي 
نيمار دا س���يلفا ع���ن صفوف نادي���ه الحالي 
باريس س���ان جيرمان واالنتقال لريال مدريد 

اإلسباني.
تأل���ق الس���احر البرازيل���ي في الماض���ي مع نادي 

برش���لونة ثم انتقل ف���ي صفقة خيالي���ة وصادمة لصفوف 
باريس سان جيرمان الصيف الماضي، مقابل 222 مليون يورو، 
ولكن الكثير من الصحف تؤكد رغبة الالعب في العودة للدوري 

اإلسباني من بوابة الغريم ريال مدريد .
وم���ن جانب صحيفة "ماركا" المقربة م���ن النادي الملكي فقد 
أكدت أن اإلدارة ال تزال ترغب في التعاقد مع الدولي البرازيلي 
بالصي���ف الحالي وذلك من أجل دعم هجوم الفريق الذي قد 

يرحل عنه البرتغالي كريستيانو رونالدو .
وتحدثت الصحيفة اإلس���بانية أن الالعب يجب أن يضغط 
على إدارة النادي الباريس���ي ويؤكد لهم أنه يحلم بالعودة 
للعب في الدوري اإلسباني من جديد بعد أن قضى موسًما 

واحًدا في صفوف باريس سان جيرمان.
يذكر أن تصريحات الدون البرتغالي رونالدو وبعض تقارير 
الصحف تؤك���د أن الالعب يقترب م���ن الرحيل عن ريال 
مدري���د هذا الصيف وذلك بعد أن رحل أيًضا المدرب زين 

الدين زيدان.

نيمار ال يزال 
يحلم باالنتقال 
إلى ريال مدريد
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تعريف بسورة هود
س���ورة هود هي الس���ورة الحادية عش���رة حسب ترتيب 

المصحف ..
وسماها الله بهذا االسم الن قصة هود عليه السالم مذكورة 

فيها ..
وهي سورة مكية كلها ..واياتها مائة وثالث وعشرون اية ..
وهي بعد س���ورة يونس ، ف���ي الن���زول ، وفي ترتيب 

المصحف !!
وقد نزلت ف���ي » الفترة الحرجة » التي نزلت فيها س���ورة 
يونس قبله���ا ..والتي تحدثنا عنها في تعريفنا بس���ورة 

يونس امس ..
وكان هدف السورة االساسي كهدف سورة يونس ..ولكل 
منهما تحقيق الهدف بطريقة خاصة غير مكررة ، تتناسب 

مع شخصية السورة ، وسياقها، وتركيزها ..
ويقوم » جسم » السورة وهيكلها العام على القصص ..

فهي تحقق هدفها ، وتقرر مقاصدها من خالل القصص ..
تستعرض السورة » خط سير الدعوة » الى الله في التاريخ 

البشري من خالل القصص ..
وتأخذ القصص معظم ايات السورة ..

وقصصها مرتبة فيها ترتيبا زمنيا تاريخيا..
تب���دأ بقصة نوح ..ثم قصة هود ..ثم قصة صالح..ثم قصة 
ابراهيم.. ثم قصة لوط.. ثم قصة شعيب..ثم اشارة سريعة 

الى قصة موسى ..عليهم جميعا الصالة والسالم..
ووج���ود هؤالء الرس���ل الك���رام عليهم الس���الم على هذا 

الترتيب التاريخي ..
وس���ورة هود في استعراضها لقصص هؤالء الرسل مع 
اقوامهم كس���ورة االعراف التي قبلها ..لكن لكل سورة 
منهم���ا طريقتها الخاص���ة بها في اس���تعراض هذه 

القصص ..
وكانت مقدمة الس���ورة تتحدث عن حقيقة رس���الة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ..وتناقش المشركين في حقيقة 
هذا القرآن ، وانه من عند الله ..وتتحداهم باالتيان بعش���ر 

سور مثله ..
وكانت خاتمة الس���ورة تقدم توجيهات ايمانية ودعوية 
واخالقية للرس���ول صلى الله عليه وسلم ، وللمسلمين من 

خالله ..
وفي اخر السورة ذكرت الهدف من ذكر قصص االنبياء مع 
ُسِل َما  ُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأنَباِء الرُّ اقوامهم ..قال تعالى )..َوُكاًلاّ نَّ

ُت ِبِه ُفَؤاَدَك ۚ ..(.. ُنَثبِّ
وحقق���ت الس���ورة الحكيم���ة هدفها في تثبي���ت افئدة 
المس���لمين على الحق ..وملء قلوبه���م امال بانتصار الحق 

وهزيمة الباطل
وقررت السورة حقائق عديدة : ايمانية ..وفكرية ..ومنهجية 

..ودعوية ..واخالقية .. وتربوية.

أعمال العشر األواخر من رمضان

أيها األحبة:  ليلُة الَقْدر، ُفرصٌة ثمينٌة للَتعويض والَجْبر...
فإن من كرم الله عز وجل على عباده: أن جعل لهم ليلًة واحدة من ليالي العام هي 

ضوا فيها ما فاتهم من خير وفضل وثواب... خير من ألف شهر، ِلُيعواّ
فكل من وجد في حس���اباته َكْس���رًا، أو في تجارته مع ربه سبحانه وتعالى َخسارًة، 
أمكنه في هذه الليلة المباركة - ليلة القدر -: َجْبَر َكْس���ره، وتعويَض خسارته بإذن 

الله...
َض  فَمْن منا يتوقع أن يعيش ألف ش���هر أخرى زيادة عما عاشه من سنوات ِلُيَعوِّ

فيها ما فاته؟! 
وَمْن منا لم َيُمرَّ في حياته بأيام َكْسٍر أو َخسارة ؟! 

بت له َندامة ؟!  ومن منا لم يمر بساعات َغفلٍة أوقعته في خسارة، أو َسبَّ
َض خسارة  هكذا تأتي ليلة القدر أيها األحبة كل عام لَتْجُبَر َكْسَر المكسورين، وُتَعواّ

الخاسرين، وُتْشِبَع طموَح الطامحين...
ا بنا َنُشدُّ الهمة، ِلَنْكَسَب َفضَل هذه الليلة المباركة، آمليَن من الله عز وجل: َأْن  َفهيَّ

َق لنا أمانينا... َيْجُبَر كسرنا، وُيَعوَض علينا خسارتنا، وأن ُيَحقِّ
قين للخيرات والمسارعيَن إلى َمغفرٍة منه ورضوان... ويجعلنا من عباده الُموفَّ

 والقائل: 
ُ

ق فهو َوْحدُه سبحانه الُمعيُن والُموفِّ
َه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن (.  اللَّ

َّ
ُهْم ُسُبَلَنا َوِإن ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ ) َوالَّ

ومضـــات

الحمد لله رب العالمين والصالة والس���الم على أش���رف 
األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبة الغر الميامين .

للعش���ر األواخر من رمضان عند النب���ي صلى الله عليه 
وسلم و أصحابه أهمية خاصة ولهم فيها هدى خاص 
، فقد كانوا أش���د ما يكون���ون حرصًا فيها على الطاعة . 
والعبادة والقيام والذكر ولنتعرف في هذه الدقائق على 
أهم األعمال الت���ي كان يحرص عليها األولون وينبغي 

علينا اإلقتداء بهم في ذلك :
1 � فمن أهم هذه األعمال : } إحياء الليل { فقد ثبت في 
الصحيحين عن عائش���ة رضي الله عنها أن النبي صلى 
الله عليه وس���لم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ 
أهله وش���د المئزر ومعنى إحياء الليل : أي اس���تغرقه 
بالس���هر في الص���الة والذكر و غيرهم���ا ، وقد جاء عند 
النس���ائي عنها أنها قالت : ال اعلم رسول الله صلى الله 
عليه وس���لم قرأ القرآن كله في ليل���ة والقام ليلة حتى 
أصبح وال صام شهرًا كاماًل قط غير رمضان { فعلى هذا 
يكون إحياء الليل المقصود ب���ه أنه يقوم أغلب الليل ، 
ويحتمل أنه كان يحيي اللي���ل كله كما جاء في بعض 

طرق الحديث .
وقيام اللي���ل في هذا الش���هر الكريم وه���ذه الليالي 
الفاضلة الشك أنه عمل عظيم جدير بالحرص واالعتناء 

حتى نتعرض لرحمات الله جل شأنه.
2 � ومن األعمال الجليلة في هذه العش���ر : إيقاظ الرجل 

أهله للصالة .
فقد كان من هدية علية الصالة السالم في هذه العشر 
أنه يوق���ظ أهله للصالة كما في البخاري عن عائش���ة ، 
وه���ذا حرص منه عليه الصالة والس���الم على أن يدرك 
أهله من فضائل ليالي هذا الش���هر الكريم وال يقتصر 
على العمل لنفسه ويترك أهله في نومهم ، كما يفعل 

بعض الناس وهذا الشك أنه خطأ وتقصير ظاهر .
3 � ومن األعمال أن النبي صلى الله عليه وس���لم كان إذا 
دخل العشر ش���د المئزر كما في الصحيحين والمعنى 
أنه يعتزل النس���اء في هذه العشر وينشغل بالعبادة 
والطاعة وذلك لتصفو نفسه عن األكدار والمشتهيات 
فتكون أقرب لس���مو القلب إلى مع���ارج القبول وأزكى 
للنفس لمعانقة األجواء المالئكية وهذا ما ينبغي فعله 

للسالك بال ارتياب.
4 � ومما ينبغي الحرص الش���ديد عليه في هذه العشر 

:االعتكاف في المس���اجد التي تصل���ي فيها فقد كان 
هدى النبي صلى الله علية وس���لم المستمر االعتكاف 
في العشر األواخر حتى توفاه الله كما في الصحيحين 

عن عائشة .
وانما كان يعتكف في هذه العش���ر التي تطلب فيها 
ليل���ة القدر قطعًا النش���غاله وتفريغ���ًا للياليه وتخليًا 
لمناجاة ربه وذكره ودعائه ,وكان يحتجز حصيرًا يتخلى 

فيه عن الناس فال يخالطهم وال ينشغل بهم .
وقد روى البخاري أنه عليه الصالة والس���الم اعتكف في 

العام الذي قبض فيه عشرين يوما.
قال اإلمام الزهري رحمه الله عليه : } عجبًا للمس���لمين 
ترك���وا االعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وس���لم ما 

تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل { .
ومن أس���رار االعتكاف صفاء القلب وال���روح إذ أن مدار 
األعمال على القلب كما في الحديث ) إال و أن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجس���د كله وإذا فسدت فسد 

الجسد كله أال وهي القلب (
فلم���اكان الصيام وقاي���ة للقلب من مغب���ة الصوارف 
الش���هوانية من فضول الطع���ام و الش���راب و النكاح 
فكذلك اإلعتكاف ينطوي على س���ر عظيم وهو حماية 
العبد من أثار فض���ول الصحبة وفضول الكالم وفضول 
النوم وغي���ر ذلك من الصوارف التي تف���رق أمر القلب 

وتفسُد اجتماعه على طاعة الله .
ومم���ا يجدر التنبه عليه هنا أن كثيرًا من الناس يعتقد 
أنه ال يصح له اإلعتكاف إال إذا اعتكف كل أيام العش���ر 
ولياليها , وبعضهم يعتقد أنه البد من لزوم المس���جد 
طيلة النه���ار والليل وإال يصح اعتكاف���ه , وهذا ليس 
صواب���ًا إذ أن االعتكاف وإن كانت الس���نة فيه اعتكاف 
جميع العش���ر إال أنه يصح اعتكاف بعض العشر سواء 
نهارها أو ليلها كما يصح أن يعتكف اإلنسان جزءًا من 
الوق���ت ليال أو نهارًا إن كان هناك ما يقطع اعتكافه من 
المشاغل فإذا ما خرج ال مر مهم أو لوظيفة مثاًل استأنف 
ني���ة اإلعتكاف عند عودته , ألن اإلعتكاف في العش���ر 
مس���نون أما إذا كان اإلعتكاف واجبًا كأن نذر اإلعتكاف 
مثاًل فأنه يبطل بخروجه من المسجد لغير حاجة اإلنسان 
من غائط وم���ا كان في معناه كما هو مقرر في موضعه 

من كتب الفقه.
فال تش���تغل إال بما يكس���ب العال ******** وال ترض 

للنفس النفيسة بالردى
وفي خلوة اإلنسان بالعلم ُأنسه******** ويسلم دين 

المرء عند التوحد
ويس���لم من قال وقيل ومن أذى******** جليس ومن 

واش بغيظ وحسِد
وخير مقام قمت فيه وحلي���ة ******** تحليتها ذكر 

اإلله بمسجد
ومن أهم األعمال في هذا الشهر وفي العشر األواخر منه 
على وجه الخصوص تالوة القرآن الكريم بتدبر وخش���وع 
,واعتبار معانيه وأمره ونهيه قال تعالى . ) شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن ه���دى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان( فهذا ش���هر القرآن , وقد كان النبي صلى الله 
علية وسلم يدارسه جبريل في كل يوم من أيام رمضان 
حتى يتم ما أنزل علية من القرآن وفي السنة التي توفي 

فيها قرأ القرآن على جبريل مرتين .
وقد أرش���د النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل القرآن 
وتالوته فقال ) اقرؤوا القرآن فان لكم بكل حرف حسنة 
والحسنة بعش���ر أمثالها أما إني ال أقول ألم حرف ولكن 
ألف حرف والم حرف وميم حرف(رواه الترمذي وإسناده 
صحيح واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يحاج 
عن صاحبه يوم العرض األكبر فقال) يوتى يوم القيامة 
بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه 
سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما( رواه مسلم
ولقد كان السلف اش���د حرصًا على تالوة القرآن وخاصة 
في ش���هر رمض���ان فقد كان األس���ود ب���ن يزيد يختم 
المصحف في س���ت لياٍل فإذا دخ���ل رمضان ختمه في 
ثالث ليال فإذا دخلت العش���ر ختمه في كل ليلة , وكان 
الشافعي رحمة الله عليه يختمه في العشر في كل ليلة 
بين المغرب والعشاء وكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله.
وق���د أفاد الحافظ بن رجب رحمه الله أن النهي عن قراءة 
القرآن في أقل من ثالث إنما هوا على الوجه المعتاد أما 
في األماكن الفاضلة كمكة لم���ن دخلها أو في األوقات 
الفاضلة كشهر رمضان والعشر منه فال يكره وعليه عمل 

السلف
نسأل الله الكريم أن يوفقنا إلى طاعته ويستعملنا في 
مرضاته ويسلك لنا مسلك الصالحين ويحسن لنا الختام 

ويتقبل منا صالح األعمال إنه جواد كريم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

�صالح مبارك دعكيك

فت���اوى

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم  الجواب /  
على أشرف الخلق س����يدنا محمد األمين، وعلى آله 

وصحبه أجمعين، وبعد؛
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

   باإلشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعاله؛ فنعلمك 
بأن من أفطر لعذر الم����رض وجب عليه القضاء إن 
كان يرجى برؤه من الم����رض، ولو كان ذلك بتأخير 
القضاء إلى حي����ن تمكنه من ذل����ك، وذلك لقوله 
ٌة ِمْن  تعالى: ﴿ َوَمْن َكاَن َمِريضًا َأْو َعَلى َس����َفٍر َفِعدَّ
اٍم ُأَخَر﴾]البقرة: 185[، وأما إن كان المرض ال يرجى  َأيَّ
زواله وكان مزمًنا، فالواجب هنا إطعام مسكين عن 
ذي����َن ُيِطيُقونُه  كل يوم، لقول����ه تعالى: ﴿ َوَعلى الَّ

ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن﴾ ]البقرة 184[.
وقد جاء في قرار مجلس اإلفتاء األعلى رقم 129/1 
ما يأت����ي: » فيتوجب على المريض مرضًا مزمًنا- ال 
يرجى برؤه-، أو الش����خص الطاعن في السن، الذي 

ال يقوى على الصوم إخ����راج فدية الصوم، ومقدارها: 
)إطعام مسكين وجبتين( عن كل يوم يفطر فيه، مع 
مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج 
الفدية، على أن ال تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة 
الفطر التي قدرت هذا العام ب� 8 شواقل، والله تعالى 
ٌة ِمْن  يقول: ﴿َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن،  اٍم ُأَخر، َوَعَلى الَّ َأيَّ
َع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر َلُه، َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكْم  َفَم����ْن َتَطوَّ

ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن﴾ ]البقرة: 184[ ».
وعليه؛ فإن لم تستطيعي قضاء األيام التي أفطرتها 
ال حاض����ًرا وال مس����تقباًل، وعجزت ع����ن ذلك حقيقة، 
فعلي����ك أن تخرجي فدية الصوم عن كل يوم، وإن لم 
تستطيعي إخراجها حاضًرا لضيق الحال، فانتظري 
حتى يوس����ع الله تعالى علي����ك، وتتمكني من ذلك، 

والله تعالى أعلم.
 المفتي /   الشيخ محمد أحمد حسين

السؤال /  أنا مصابة بأعصاب في المعدة إضافة إلى 
القولون العصبي، وأفطرت بسبب ذلك أياًما كثيرة 

في رمضان الماضي والذي قبله، والصوم شاق علّي 
وال أقدر على القضاء، فماذا يترتب علّي؟  

) ليلُة الَقْدر (
د. حممد اأبو الفتح البيانوين
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 )APA images(مسيرة العودة.. شرق خانيونس

صورة للشهيدة رزان النجار على  مفترق السرايا وسط غزة

مسيرة دراجات نارية في غزة إحياء لذكرى النكسة

)APA images( 

)APA images( 



2الخميس    رمضان         هـ   يونيو         م 2 22    2 222 2 2 2

كيك و ش���مع، وقبلة، وضحكة ترسم على محّيا 
األب الجريح، وابنته، وص���ور للذكرى هذا كان 

ملخص مشهد لقاء الوداع.
وكان حمادة قد ارتقى  إلى العال ش���هيدا في 
الثال���ث من حزي���ران الجاري متأث���را بإصابته 
بعيار ن���اري متفجر في كلت���ا القدمين خالل 
أحداث مليوني���ة العودة في الرابع عش���ر من 
مايو المنصرم ، بعد أن انتش���رت في وس���ائل 
التواصل االجتماع���ي صور عيد الميالد األخير 
الذي أقامه الشهيد محمد حمادة لنجلته ريتاج 
من على سرير العالج في مجمع الشفاء الطبي .

حلم يتحقق
وبكلمات سكنت بين حروفها أنات الوجع الجديد 
وعيون تس���لحت بكل عزم لتحارب سيل الدموع 
الذي انهمر على وجنتيها تقول والدة الشهيد 
محمد :" الحمد لله ال���ذي أكرم ابني بتحقيق ما 
تمن���اه ، والله محمد كان يتمناه���ا ونالها وراح 
آلخ���وه وألصحابه اللي س���بقوه ، وربنا يجمعني 

فيهم في الجنة ويتقبل شهادتهم " .
وتوضح أم ع���الء أن زوجة محم���د طلبت منها 
التدخ���ل ومنع محمد من الذهاب إلى مس���يرة 
العودة ؛ خوفا عليه م���ن أي مكروه ، مضيفة :" 
فاتحت محمد بالموضوع وطلبت منه ما يروح ع 
الحدود فكان يغمزني بعينيه ويبتسم ويقولي 
والله لتكوني راضية عن���ي ويمرر األمر بدعابة 

كعادته ".
وتؤك���د األم المكلومة بفق���دان نجلها محمد 
بعد أن فق���دت ابنها عماد قبل عدة س���نوات 
ش���هيدا للمرض أن ثمن الحرية يكون باهظا 
ويجب على االحرار سداده بدمائهم ، مضيفة 
:" محمد كان يتمنى الش���هادة ويهيء العيلة 
ليوم استشهاده وبعد استشهاد العديد من 
أصدقائ���ه ازداد تعلقه بحلم الش���هادة وكان 

يقول لي صحابي سبقوني ".

تفا�صيل العيد الأخري 
وتحدث بهاء ش���قيق الشهيد محمد ومرافقه 

الدائم في رحلته العالجية في المش���فى عن 
تفاصيل عيد الميالد األخير الذي نظمه محمد 
لنجلت���ه الوحي���دة ريتاج على س���رير المرض 
، قائ���ال  :" اعتاد محمد ف���ي كل عام أن ينظم 
لريتاج عيد ميالد كبير ويدعو األقارب له كونها 
ابنته الوحي���دة ويحاول أن يعوضها دائما عن 
غياب األخ ويوليها دالاًل وحبًا كبيرًا ، وهذا العام 
جاء موعد عيد الميالد في 20 مايو بعد اصابته 

باسبوع وهو ما يزال في المستشفى ".
ويواصل :" لم تفارق ريتاج تفكير محمد حتى 
وهو في قمة األلم فطلب مني أن أحضر جاتوه 
ومس���تلزمات عي���د المي���الد وأن احضر ريتاج 
واألهل إلى المستش���فى ليحتفلوا سويا بعيد 
مي���الد ريتاج وكي ال تحرم م���ن فرحتها بعيد 

ميالدها " .
ويوضح بهاء أن محمد تعمد اخفاء ألمه بالكامل 
عن أعين ريتاج واألهل وأن يظهر مبتسما كما 
في الصور كي ال تنغص آالمه على فرحة أميرته 

ريتاج .

ما قبل ال�صهادة
وبين به���اء أن محمد مر برحل���ة عالجية غاية في 
الس���وء بدأت بتأخر إج���راء اول تدخل جراحي بعد 
اصابت���ه ف���ي الصباح إل���ى الس���اعة الواحدة من 
منتصف الليل واستمرت لمدة ساعتين ، ليتفاجأ 
المرافق���ون لمحمد باعتذار أقس���ام مستش���فى 
الش���فاء عن اس���تقباله لعدم وجود مكان شاغر ، 
مضيفا :" بقي محمد لمدة ساعة بعد العملية في 
الممر وبعد التواصل مع اإلدارة تم تحويله لقس���م 
جراحة القلب ومكث فيه ما يزيد عن اسبوع ومن ثم 

تم تحويله إلى الطابق الرابع ".
ويعقب :" منذ اصابة محمد ولمدة عش���رة أيام 
كان النزيف مستمرًا وكان سرير محمد يمتلئ 
بالدم���اء ورائحة الدماء تعبق بالغرفة بش���كل 
كبي���ر ، وحين نخب���ر األطباء يك���ون ردهم ان 
هذا شئ طبيعي ، وبعد عش���رة أيام تم إجراء 
عملية تجميل خف على اثرها النزيف لكنه لم 

يتوقف ".
ويواص���ل بهاء الحدي���ث :" طلبنا ع���دة مرات 

تحوي���ل محمد إلى الخارج ولك���ن الرفض كان 
الجواب الوحي���د وبعد فترة م���ن تدهور حالة 
محمد الصحية أخبرنا األطب���اء أنهم طلبوا من 
الوف���د األردن���ي تحويل محمد للخ���ارج ولكن 
الكش���وفات كان���ت قد اكتمل���ت وتم تحويل 

العدد المطلوب ".
ويتاب���ع :" كانت الصدمة األكبر حين كتب أحد 
األطباء ورقة خروج لمحمد من المشفى وقال إنه 
أتم العالج على أن نعود به صبيحة اليوم التالي 
للعي���ادات الخارجية ، ولكنن���ي رفضت كون 
الوقت حينها كان متأخ���رًا ويطلب منا العودة 
في الي���وم التالي وحالة محم���د غير مطمئنة 

باإلضافة لتحميلنا نفقة نقله باالسعاف ".
ويضيف : »حين عرض محمد في اليوم التالي 
على العيادة الخارجية أكد أنه ال يمكن السماح 
لمحمد بالخ���روج ويجب ان يبقى تحت متابعة 
المش���فى ، كل هذا التخبط كان في التعامل 
م���ع مصاب ضحى بدمه م���ن أجل رفعة الوطن 

فكيف يكون في األحوال العادية ؟«.

حينما يصبح حفل الميالد ذكرى للوداع!

الشهيد حمادة.. ودع الجميع بقبلة من »ريتاج«

غزة / حممد مهدي:
مل يخالط اأمل الإ�صابة 

كربياء ال�صعادة املرت�صم جليا 
على وجه ال�صهيد حممد نعيم 

حمادة )30 عاما( خالل 
التقاطه �صوره الأخرية برفقة 

طفلته واأمريته ال�صغرية 
الوحيدة ريتاج يف عيد ميالدها 

ال�صاد�س والأخري الذي 
تت�صارك فيه ال�صحكات واطفاء 

ال�صموع مع والدها حممد . مل 
تدِرك الطفلة  ريتاج اأن القبلة 

التي طبعتها على وجنتي 
والدها الذي انتقل اإىل اهلل 

�صهيدًا �صتكون  الأخرية، واأنه 
لن يحت�صنها ويلعب  وي�صحك  
معها وياأخذ معها �صور للذكرى 

مرة اأخرى ، فلن تن�صى الطفلة 
ال�صغرية هذا امل�صهد مطلقا 

فوالدها ا�صبح من اأقمار م�صرية 
العودة الكربى.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطنة/ إخالص ابراهيم عبد المحس���ن 
الس���عيدني عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمل رقم )902381946  ( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد احمد محمد عبدالهادي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)925312787( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

اعالن تسجيل مركبة
أعل���ن أن���ا / حس���ام محمود أحم���د مقاط من س���كان غزة هوي���ة  رقم 
900543513 عن رغبتي بتسجيل المركبة رقم 3257300 من نوع فيات 
موديل 1995 ورقم الهيكل  zfa14600006762596  والمسجله سابقا 
باسم المواطن س���ليم محمود عطية المجبر   رقم الهوية 413388745  
مجه���ول مح���ل االقامه حي���ث أنني اش���تريت المركبة س���ابقا وارغب 
بتسجيلها على اسمي لدى دائرة ترخيص غزة فمن لديه اعتراض على 
ذلك عليه ن يسجل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة النقل 

والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن 

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت لجنة أهالي المعتقلين السياس���يين في 
الضفة الغربية المحتل���ة إن األجهزة األمنية في 
الضفة نف���ذت 187 اعتداًء على المواطنين خالل 
مايو/ أيار الماضي، وذلك رغم ما تمر به الس���احة 
الفلس���طينية من أح���داث إحياًء لذك���رى النكبة 
الفلسطينية ومسيرات العودة، وارتقاء عدد كبير 

من الشهداء في األراضي الفلسطينية.
وأوضح���ت اللجنة ف���ي تقرير وص���ل  صحيفة " 
االس���تقالل" األربعاء أن من بي���ن االنتهاكات 68 
اعتقااًل سياسًيا، 88 استدعاًء، 13عملية مداهمة، 
7 حاالت قمع حريات، 3 حاالت مصادرة ممتلكات، 
و4 حاالت محاكمة تعسفية، إضافة لحالة أجبرت 
عل���ى اإلضراب ع���ن الطعام وأخ���رى حالة تدهور 

صحي نتيجة ظروف االعتقال.
 وبينت أن االنتهاكات طالت كافة شرائح الشعب 
الفلس���طيني ف���ي الضف���ة، وذلك عل���ى خلفية 
انتماءاتهم السياس���ية، وممارس���ات ونشاطات 
أخرى، س���واء مقاومة االحتالل أو حتى عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
وأكدت أنها أحصت 43 حالة اعتقال نفذها جهاز 
الوقائ���ي، و23 اعتقااًل نفذها جه���از المخابرات، 
فضاًل عن حالت���ي اعتقال تنقلت بي���ن الوقائي 

والمخابرات.
وأش���ارت أن من بين المعتقلين 51 أسيًرا محرًرا، 
و42 معتقاًل سياس���ًيا سابًقا لدى نفس األجهزة، 
وش���ملت االعتق���االت أيًض���ا 16 طالًب���ا جامعًيا، 
وصحفيي���ن، باإلضافة لناش���طين حقوقيين و5 

موظفي���ن و4 معلمين و4 مهندس���ين وتاجرين 
وإمامي مسجد.

وأضافت أن مدين���ة الخليل تصدرت المحافظات 
الفلس���طينية في عدد المعتقلين السياسيين، 
حيث ج���رى اعتقال14 مواطًن���ا، تبعتها طولكرم 
13 معتقاًل، رام الله وجنين 9 حاالت لكل منهما، 
نابلس 7 معتقلي���ن، قلقيلية وبيت لحم بواقع 6 
اعتقاالت لكل منهما وحالتين في كل من سلفيت 

وطوباس، وذلك ما مجموعه 68 معتقاًل سياسًيا.
وحول االس���تدعاءات، أكدت اللجن���ة أن الوقائي 
استدعى خالل الش���هر الماضي 49 مواطًنا، و30 
اس���تدعتهم المخابرات، وذل���ك مما مجموعه 88 
حالة استدعاء، حيث شملت عدًدا من المعتقلين 

السياسيين واألسرى المحررين وعدد من الطلبة.

»أهالي المعتقلين«: أمن السلطة 

نفذ 187 انتهاكًا بالضفة  خالل مايو
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قال األمين 

كم كان موفق���ًا ان جعل جمعة رمضان األخيرة يومًا 
للقدس، بعد شهر من الصيام والقيام والتطهر من 
أدران الدنيا وأوس���اخها وفيما المس���لمون في ذروة 
العب���ادة عليهم ان يتذكروا الق���دس وأن يجعلوها 
في مركز اهتمامهم وأن يرس���موا بوصلة من الوعي 
والفكر والممارس���ة الملتزم���ة باتجاهها، عليهم أن 
يهبوا هذا اليوم المقدس في هذا الشهر المقدس 
للمدينة المقدس���ة التي تئن تحت األسر والحصار، 
فيما المسلمون يتحررون بالجوع والصيام من طغيان 
المادة ووطأة الجس���د، عليه���م أن يتوجهوا لتحرير 
القدس م���ن طغيان بني إس���رائيل ووطأة االحتالل 
الصهيوني البش���ع. يوم القدس يعني أن على كل 
مسلم أن يستعد لقتال إسرائيل وأن إسرائيل يجب 
ان تمح���ى من الوجود وهو يؤكد على وحدة األمة من 
حول فلسطين التي ليست مجرد قضية فلسطينية 
أو عربية فقط ولكنها إس���المية أيضًا واإلس���الم هو 
الذي يعطي الهوية الشاملة للصراع من حولها، ويوم 
القدس يوم إحياء لإلسالم والشريعة اإلسالمية ألن 
القدس ارث لإلسالم والمسلمين وجزء من عقيدتهم، 
ال يجوز ألحد التفريط بها. واليوم نحتفل بهذا اليوم 
المجيد والعزيز، فيما الوضع العربي يعيش حالة من 
االنحطاط واالنهيار والتفتت والجاهلية والس���قوط 
في الهاوية لم يس���بق لها مثيل ف���ي تاريخنا، لقد 
تمي���ز عامنا الفائت منذ ح���رب الخليج الثانية تميز 
باستس���الم كامل لمش���يئة االمبريالي���ة األمريكية 
وباعت���راف بمصالحه���ا على حس���اب مصالح امتنا 
وش���عوبنا مما دفعه���ا للتقدم بس���المها المدنس 
ولتحقيق مصالحة عربية« إسرائيلية تأخذ باالعتبار 
المصالح والمواقف واألهداف الصهيونية وتريد أن 

تجعل من الشعب الفلسطيني كبش فداء.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي
بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر

مــرايا

 وإباْء.
ٍّ
رزان...ِحنطة الفقراء...بلسم الجرحى...وقبضُة عز

غيٌث يروي ظمأ العطشى، ساعُد نصٍر يمتدُّ لغّزَة ينشلها
فتنهُض من تحت ركام الموت وتشدو للفداء

رزان اآلن قصيدُة شعٍر في الميدان تقاتْل
رزان وصّيُة جيٍل من إصراٍر وقنابْل

رزان اليوم أدعيٌة بجوِف الليِل
 في عتمة هذا الليِل الدامي... ومشاعل

ُ
عيناها شمٌس تشرق

بشغٍف كانت تجوب األرض التي ضاقت على الفرسان
ُتفّتُش ف���ي قبضاتهم عن وطٍن مس���لوب...عن ش���عب يقتله 

الحرمان
كانت أول الش���هداء في الميدان، وَلَكم تأّجل موُتها، أبت الرحيل 

ولم تمت...فالشهداء في كل معركة تراهم حاضرين
يرصون الصفوف بصوتهم...بدمائهم...وال يرحلون

رزان اآلن حاضرٌة كوصّية منقوشٍة فوق الِسْلك: أاّل نهون
يدها تمسح فوق الجرْح

دمها يرسم خارطة الصبْح
عيناها بوصلٌة للقدس
وُطْهٌر يطرُد كل الُقْبْح 

نقّيٌة كما اإليمان في الس���ّر، شجاعٌة كسنبلٍة تواجه في تمايلها 
قسوة اإلعصار

 مضت جريًا... مضت مشيًا... مضت زحفًا... تلفُّ األبيض المعروف 
في الدنيا كزّي سالم على جذٍع شديد البأس في الميدان، وتحمل 
 الج���رح بالعنفوان، وبعض الش���اش 

ُّ
بين كفّيه���ا مطهرًا يرش

والقطن، ُتهدهد بالحياة الموت، وتطرح طينها أرضًا، وترقب رحلة 
األرواح في سماء المجد....

تقول إذا ما استعجب القوم جرأتها: على كّفي تدفق هاهنا دماغ 
شهيد، كان صامتًا، لم أس���مع دوّي األلم حين تدحرجت روحه... 
تجيب س���ؤاَل محبوٍب عن الرمق األخي���ر آلخر نزف دمه كّله بين 
يديها: كان ينظر للبعيد... وهي تسرع للبعيد، تخترق الحواجز ال 
لتنجو، بل لتسحب الجرحى إلى حيث ُيرّمم الطيُن الطين، تواجه 
سطوة الموت بكّل رصاصة تسقط على األرض وتزرع ُقربها أمال...

وتنتش���ل الحياة من الجراح ...س���قطت إلى األعلى كما تس���قط 
شقائق النعمان إذا داعبها النسيم، وحّلق قلبها في الوطن ورقًة 
ورق���ة، حلمًا حلما، أماًل أمال، وقوال وفعال... ت���ردد في ثنايا الكون: 

روحي فداء من جاءوا ينزفون أرواحهم فداء للوطن.

دمها يرسم خارطة الصبْح

االستقالل/ وكاالت :
قالت صحيفة »الش���روق« الجزائرية إن طفال 
عمره 11 عاما أثار اعجاب رواد مواقع التواصل 
االجتماعي ف���ي الجزائر، بع���د أن أّم جموعا 
غفيرة من المصلين في أحد مساجد مدينة 

وهران غربي البالد.
وأوضحت الصحيفة أن إمام  مسجد الشيخ 
األطرش السنوس���ي، الكائ���ن بحي قمبيطا 
بوالي���ة وهران، أجاز للطفل س���حنون بوزيد 
عبد الودود، البالغ من العمر 11 عاما، والحافظ 
للقرآن الكريم كامال، إمامة جموع غفيرة من 
المصلين في الربع األول من صالة التراويح، 

يوم الجمعة الفائت.
وق���د وفق اإلمام الصغير إل���ى حد كبير في 
أداء ه���ذه المهمة، مثبت���ا لجميع من أقاموا 
صالتهم خلفه أنه جدير بتلك الثقة، حسب 

ما نقلت الصحيفة.
وس���بق للطف���ل إمامة المصلي���ن في صالة 
الجمع���ة م���ن أول يوم جمعة ف���ي رمضان، 
والقى ذللك استحس���انا كبي���را على مواقع 
التواص���ل االجتماعي، خاص���ة فيما يتعلق 
بقدرة الطفل على التحك���م بأحكام التالوة 

بصوت خاشع وأداء جيد.

نيودلهي/ االستقالل:
كش���فت األمم المتحدة في تقري���ر لها أن ما يقرب 
من 5 آالف مليار كيس بالستيكي تستهلك سنويًا 
وهي كأكثرية منتجات البالستيك ال يعاد تدويرها 

سوى بنسبة ضئيلة للغاية.
وفي ه���ذه الوثيقة، التي نش���رت لمناس���بة اليوم 
العالمي للبيئة، حذرت األمم المتحدة من أنه في حال 
استمرار أنماط االستهالك الحالية وممارسات إدارة 
النفايات على هذا المنوال، س���يضم العالم حوالي 
12 مليار طن من النفايات البالستيكية في المكبات 

وفي البيئة بحلول 2050.
وقال���ت األم���م المتح���دة إن »حجم التح���دي مثبط 
للعزيمة«، مضيفة »منذ خمسينيات القرن الماضي، 
تخطى إنتاج البالس���تيك ذلك العائ���د لكل المواد 

األخرى تقريبًا«.

وأش���ار رئيس برنام���ج األمم المتح���دة للبيئة اريك 
سولهايم إلى أن »محيطاتنا استخدمت كمكبات ما 
يؤدي إلى خنق الحياة البحرية ويحول بعض المناطق 
البحرية إلى ما يشبه حساء من مخلفات البالستيك«.

وأضاف: »في بعض المدن، تسد مخلفات البالستيك 
المجاري ما يتس���بب بأمراض. ومن خالل تناولها من 
جانب المواش���ي، هي تش���ق طريقها إلى السلسلة 

الغذائية«.
وبحس���ب التقرير فإن أكثرية ه���ذه النفايات هي 
مخلفات من مواد تستخدم مرة واحدة مثل العبوات 
البالس���تيكية واألغلفة  والس���دادات  البالستيكية 
الغذائية واألكياس البالستيكية في المتاجر الكبرى 
واألغطية البالس���تيكية وقش���ات الشرب وقصبات 
تحري���ك المش���روبات وأوعية األغذي���ة المخصصة 

للحمل.

وتش���ير التقديرات إلى وجود حوال���ي 5 آالف مليار 
كيس بالستيكي تستهلك سنويًا في العالم أي ما 

يقرب من 10 ماليين في الدقيقة.
ولفت التقرير إلى أن هذه المخلفات البالس���تيكية 
»قد تزنر األرض 7 مرات كل س���اعة في حال جمعها 

سويًا«.
وجرى تدوير 9% فقط من مجموع 9 مليارات طن من 
البالستيك أنتجها العالم. وقد تعرضت نسبة أخرى 

مشابهة وهي 12% للحرق.
أم���ا الباق���ي فقد انته���ى ب���ه األمر ف���ي المكبات 
والمحيطات والمجاري، حيث يستغرق تحلله بالكامل 

آالف السنوات.
وتظهر الدراس���ات بحس���ب التقري���ر أن 90% من 
المياه المعبأة من مياه الصنابير تحوي جزيئات من 

البالستيك.

طفل جزائري يؤم 
مئات المصلين 

في صالة التراويح 
بوهران

االستقالل/ وكاالت:
أنجبت امرأة سودانية 5 توائم في والدة طبيعية بأحد مستشفيات مدينة 

أم درمان، وهم 3 ذكور واثنتان من اإلناث.
وجرت الوالدة بمستشفى الشيخ محمد علي فضل لحوادث النساء والتوليد 

بأم درمان، االثنين.
وتبي���ن أن المواليد الخدج يعانون نقصًا في الوزن، ما أدى إلى إدخالهم إلى 

الحضانات لحين اكتمال النمو.
وفي تصريح نشرته صحف سودانية، قال مدير عام المستشفى، الدكتور 
عم���ر عبدالباقي إن األم جاءت من منطقة الكالكلة جنوب الخرطوم في حالة 

حرجة، وأدخلت إلى عيادة الحوادث، بغية تقديم العناية الطبية لها.
وأشار عبدالباقي إلى أن التردد الشهري لكل أقسام المستشفى يفوق ال�16 

ألف حالة، مبينًا أنه ُيقدم خدماته لكل مواطني والية الخرطوم.

5 آالف مليار كيس بالستيكي ترمى سنوًيا حول العالم

سودانية تنجب 5 توائم في والدة طبيعية


