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 القوى الديمقراطية تدعو للمشاركة 
بمسيرة رام اهلل الداعمة لغزة

رام الله/ االستقالل:
دع���ت الق���وى الديمقراطي���ة أبن���اء الش���عب 
الفلس���طيني إلى مواصلة الحراك الداعم لقطاع 
غزة، والمش���اركة الواس���عة في المس���يرة التي 
ينظمها الحراك الش���بابي يوم الس���بت القادم 
الس���اعة السادسة مس���اًء على دوار المنارة برام 
الله لمطالبة الس���لطة بإلغاء اإلجراءات العقابية 
عن قطاع غزة. وعب���رت القوى في بيان لها وصل  
االس���تقالل عن إدانته���ا لعملي���ات القمع غير 

المسبوقة التي تعرضت لها المسيرات المطالبة 
برفع اإلجراءات العقابية المتخذة بحق أهلنا في 

قطاع غزة من قبل أجهزة السلطة.
الق���وى: »ندي���ن عملي���ات التحريض  وقال���ت 
المس���تمرة من قبل أوس���اط في الس���لطة على 
هذه األنش���طة والفعاليات المساندة لقطاع غزة 
وخاصة ما جاء على لس���ان محاف���ظ نابلس أكرم 
الرجوب، وتطالب الحكومة الفلسطينية بمحاسبة 

المسؤولين عن عمليات القمع والتحريض«.

الرد بالمثل
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غزة/ حممود عمر:
منذ انطالق احلراك ال�ضعبي يف ال�ضفة 

الغربية رف�ضًا ال�ضتمرار فر�س رئي�س 
ال�ضلطة الفل�ضطينية حممود عبا�س 

عقوباته �ضد قطاع غزة، ازداد االأمل 
لدى الفل�ضطينيني يف غزة باأن ي�ضاهم 

هذا احلراك يف اإحداث �ضغط كاف 
على عبا�س لوقف عقوباته، ولكن هذا 

احلراك قوبل بالقمع 
والتنكيل يف م�ضرية خرجت 
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مطالبة عبا�س بوقف 
العقوبات فوراً

الطائـرات الـورقيـة.. تحـرق 
منظومة أمن »إسرائيل«

 فتح معبر رفح.. ضرورة إنسانية 
أم طبخة سياسية؟! 

حراك الضفة.. كلمة حق في وجه سلطان جائر 

  يف ظل االأزمة االقت�صادية 

»شـح العيديـة« يفشـل مخططـات نسـاء غزة 
غزة/ دعاء احلطاب: 

ت�ضع الكثري م��ن الن�ضاء اآماال عقب 
خ��الل  العيدي��ة  عل��ى  ح�ضوله��ن 

يف  اإحداه��ن  فتفك��ر  العي��د،  اأي��ام 
�ض��راء مالب���س جميل��ة الرتدائه��ا 
يف منا�ضب��ة م��ا لتظهر ب�ض��كل اأكرث 

بهج��ة وجم��اال، اأو اقتن��اء هات��ف 
تفك��ر  وق��ت  يف  ذك��ي، 
في��ه اأخري��ات ب�ض��راء 

غزة/ قا�ضم االأغا:
حتافظ املقاومة على 

معادلة »الق�ضف بالق�ضف 
والنار بالنار«، التي 

جتدد التاأكيد عليها يف 
كل حماولة لالحتالل 

اال�ضرائيلي لتغيري املعادلة 
ل�ضاحله، من خالل ت�ضعيد 
االأحداث ع�ضكرًيا وق�ضفه 
اأهداًفا يف عمق قطاع غزة، 
حتت حجج وذرائع واهية. 

وبذريعة الطائرات 
الورقية والبالونات 

احلارقة؛ ق�ضفت طائرات 
االحتالل احلربّية ليل 

الثالثاء – فجر 
2االأربعاء اأكرث  2



رأي
في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمباريات كأس العالم, واألنظار 
كلها متجهة نحو روسيا التي تنظم هذا الحدث العالمي, يصعد 
االحتالل الصهيون���ي المجرم من ضرباته ضد الفلس���طينيين, 
ويقوم بإطالق صواريخ مدمرة تجاه الشبان الفلسطينيين الذين 
يطلق���ون طائرات ورقية في منطقة الغالف الحدودي, انه منطق 
االستكبار واالس���تقواء باإلدارة األمريكية التي أعلنت انسحابها 
من مجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألمم المتحدة الذي وجه اللوم 
إلسرائيل ألنها تواجه المسيرات السلمية بقوة مفرطة وتنتهك 
حقوق اإلنسان بشكل س���افر, اإلدارة األمريكية لم تحتمل مجرد 
إدانة لممارسات الجيش الصهيوني ضد مدنيين عزل, االنسحاب 
األمريكي من حقوق اإلنسان يأتي في سياق السياسة األمريكية 
لعزل نفسها عن العالم ولرفضها التعددية الدولية ولمؤسسات 
القانون الدولي، وهى بذلك تقوم بتنفيذ األجندة اإلسرائيلية من 

خالل سفيرة األمم المتحدة في نيويورك.   
المقاومة أوفت بما تعهدت به عندما قالت ان القصف بالقصف 
وأنها لن تس���مح بف���رض مع���ادالت جديدة, وس���تبقى تواجه 
سياسات االحتالل الصهيوني بكل الوسائل الممكنة, فالتلويح 
بعدوان جديد على قطاع غزة لن يرعب شعبنا وفصائلنا المقاومة, 
ولن يجعل���ه يتردد للحظة واحدة في ال���رد الفوري على القصف 
الصهيون���ي, وحدي���ث المحلل العس���كري لصحيفة »يديعوت 
أحرنوت« رون بن يشاي أن رهان حركتي حماس والجهاد اإلسالمي 
بأن »إسرائيل« لن تجتاح قطاع غزة بعملية عسكرية برية  بسبب 
انشغال إسرائيل بتموضع إيران في سوريا بأن الرهان خاطئ, وان 
قوات االحتالل والحكومة مستعدة لدخول غزة برًا واحتالل القطاع 
إنما يدل على س���طحية التفكير الصهيون���ي وعمق األزمة التي 
يعيش���ها هذا الكيان المجرم, فغزة تعرضت ثالث مرات لعدوان 
صهيوني شرس, وكانت كل الظروف مهيأة لالحتالل لكنه فشل 
في تحقيق أهدافه والوصول لغاياته, وإذا كانت »إسرائيل« قادرة 
على إعادة احتالل قطاع غزة فلتقدم على ذلك وتتحمل نتائج ما 
قد يحصل, لكن يبدو ان بن يش���اي يهذي وال يعرف غزة جيدا, 
أو انه تناسى ما حصل لجيشه النازي المجرم في قطاع غزة حتى 
فر هاربا من جحيم المقاومة التي أذاقته ألوانًا من العذاب بفعل 

العمليات االستشهادية واقتحام المستوطنات.  
المقاومة الفلس���طينية لن تتوقف عن الرد على جرائم االحتالل 
ولن تسمح بتغيير قواعد االش���تباك, وستبقى ترد بالمثل على 
الجرائم الصهيونية, فغزة كما قال داود شهاب مسؤول المكتب 
اإلعالمي لحركة الجهاد اإلس���المي في تصريح صحفي له ليست 
ميدان رماية لطائرات ال�F16 »اإلس���رائيلية«، والمرحلة التي كان 
كيان االحتالل يتحرك فيها وكأنما يتحرك في الفراغ أيضًا مرحلة 
انتهت«, وبالتالي على »إسرائيل« أن تفكر ألف مرة قبل ان تقدم 
على قصف القطاع, عليها ان تتوقع رد فعل المقاومة وتحس���ب 
نتيجة ذلك جيدا, فالمقاومة من حقها وواجبها الرد بالمثل وفق 
ما تقرره الظروف الميدانية وما تراه مناس���بًا، ولن يحول أي شيء 
بينها وبي���ن أداء هذا الواجب حتى لو اس���تخدم االحتالل اعتى 
ما لديه من أس���لحة وحش���د كل جنوده الجتياح القطاع, كما ان 
فصائل المقاومة الفلس���طينية لن تبقى صامت���ه أمام الحصار 
والعقوبات المفروضة على قطاع غزة, وستبقى تدافع عن شعبها 
الفلس���طيني الذي يتعرض لإلبادة والقت���ل والتجويع وتتحول 

أرضه إلى سجون بفعل ممارسات االحتالل .   
ان المقاوم���ة الفلس���طينية التي حرمت االحت���الل من فرض أي 
معادالت جديدة على األرض هي نفسها التي فرضت معادلة الرد 
الفوري على القصف الصهيوني وبالمثل, وهى مستعدة لتحمل 
أية نتائج, فل���ن يرهبها اجتماع المجلس ال���وزاري الصهيوني 
المصغ���ر »الكابينت« وما يتخذه من ق���رارات, ألن قرار الدفاع عن 
الش���عب الفلس���طيني, والتأكيد على حق العودة ورفع الحصار 
عن قطاع غزة س���بق أي قرارات تصعيدية لالحتالل, والش���عب 
الفلس���طيني فوض فصائ���ل المقاومة على ذلك, ومس���تعد ان 
يدفع أي ثمن مهما بلغ حجم التضحيات, وإذا كان السياس���يون 
الصهاينة يروجون عبر وس���ائل اإلع���الم المختلفة عن إمكانية 
إعادة احتالل قطاع غزة, فإن الشعب الفلسطيني يعلم جيدا انه 
يعيش تحت س���طوة االحتالل ولم يتخلص بعد من االستعمار 
الصهيوني لألرض والمقدس���ات, لذلك سيبقى نضاله مستمرا 

وكفاحه متواصال حتى ينال حريته واستقالله. 
ان معادلة الرد الفوري التي فرضتها المقاومة الفلسطينية على 
االحت���الل الصهيوني تدل على ان ق���رار المقاومة ماٍض ال رجعة 
فيه, وقد ت���م اتخاذه باإلجم���اع وبتوافق من جمي���ع الفصائل, 
وأي ع���دوان صهيون���ي جديد عل���ى قطاع غزة س���تواجهه كل 
الفصائل الفلس���طينية دون ت���ردد وتحت راية واح���دة, فًتجبر 
االحت���الل ودمويته وعنجهيت���ه كانها كانت كفيل���ة بتوحيد 
كلمة الفلس���طينيين على حتمية المواجه���ة والتصدي ألطماع 

الصهاينة المجرمين. 

معادلة الرد الفوري
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الحصار اإلسرائيلي هو السبب الرئيس في األوضاع التي 
آلت اليها غزة وانهيار اقتصادها وبالتالي ارتفاع نس���بة 
العاطلين عن العمل في ضوء القي���ود الكبيرة التي حدد 
االحت���الل من خاللها كمية ونوعية المواد الالزمة لتحريك 
عجل���ة االقتصاد وضمن ذل���ك تأتي القي���ود المفروضة 
على التصدي���ر من غزة وبالتالي الخس���ائر الفادحة التي 
تلحق بقط���اع الزراعة والصناعة وإغالق العديد من الورش 
والمصان���ع والش���ركات أبوابه���ا،  والبحث اإلس���رائيلي 
ف���ي موضوع غزة ألول مرة بش���كل رس���مي ف���ي اجتماع 
"الكابنيي���ت" ال يقف من ورائه الحرص على ما تس���ميه 
تجنب الوضع الكارثي اإلنساني في غزة بقدر مخاوفها من 
تداعيات االنهيار الشامل واالنفجار الذي يعني في نهاية 
األمر ان االحتالل سيتحمل المسئولية الكاملة عن مليوني 

فلسطيني في قطاع. 
اجتماع "الكابينت" لم يس���فر عن أي نتيجة ووفق العديد 
من المصادر اإلس���رائيلية لم يك���ن أي جدية في البحث 
والخروج بنتائج ما يش���ير الى انه جاء لالس���تهالك امام 
المجتمع الدولي بإعطاء اش���ارة ال���ى ان حكومة نتنياهو 
تلتق���ى وتتجاوب مع التوجه الدول���ي لبلورة خطط النقاذ 
غزة لكن ف���ي الحقيق���ة ان اللقاء كان تنفيس���يا للوزراء 
اعضاء "الكابينت" عبر كل واحد منهم عن موقفه فاقترح 
الوزير يوفال ش���تاينتس من الليك���ود اقامة ميناء بحري 

في قب���رص، يخدم غزة برقابة اس���رائيلية، والوزير يوآف 
غالنت من حزب"كوالنو" اقامة منطقة صناعية مش���تركة 
واس���تعرض الوزير اس���رائيل كاتس من الليكود خطته 
القامة جزيرة اصطناعية امام شواطيء غزة، توفر الكهرباء، 
الماء المحالة )في منشأة تقام فيها(، وميناء لنقل البضائع، 
ويدلل على عدم الجدية واالس���تعراض االعالمي ما نقلته 
معاريف ع���ن احد الوزراء من انه "ل���م يكن في البحث أي 
ش���يء جديد ولم نطالب باتخاذ قرارات. فقد تناول البحث 
كل أنواع الخطوات االنسانية االرتجالية في مجاالت المياه، 
الكهرباء، الصحة والعمل"، ثم عقد اجتماع اخر دون تحديد 
موعد ليرتب���ط بالتطورات الحاصلة فيما يتعلق بغزة على 

الصعيد الدولي.
ال يمكن لحكومة يس���يطر عليها اقصى اليمين ويتحكم 
في مفاصل موقفها حزب البيت اليهودي برئاس���ة وزير 
الحرب ليبرمان ان تقدم على خطوات تجاه غزة فهي تحكم 
الحصار على غزة منذ عشر سنوات وبادرت بعدوانين على 
غ���زة في ظل حكم نتنياهو عام 2012 و 2014 وتس���تعد 
لع���دوان اخر وترج���ئ ذلك الى مرحلة الحق���ة النها تريد 
التركي���ز على الموضوع االيراني وعدم حرف االلتفات عنه 
ليبرز على صدارة المشهد الدولي وهو ما يشير اليه سفر 

نتنياهو الى ثالث دول اوروبية لبحث هذا الموضوع.
لم يكن لكل الحراك السياس���ي الخاص بغزة ان يتم لوال 

مس���يرات العودة وما ما تركته م���ن نتائج ايجابية اربكت 
الحسابات االسرائيلية وخلقت اجواء فرضت على المستوى 
السياسي واالمني بحث مآالت المسيرات ونتائجها وطرح 
خطة من قبل جيش االحتالل لتجنب المآالت السلبية على 
االحتالل واحتمالية تدحرج الوضع الى انفجار ينتهي الى 
حرب لن تكون نهايتها لصالحه وهو ما يفس���ر المسارعة 
الى البحث الذي تنقصه الجدية وتتحكم في مساره عقلية 
اليمين االسرائيلية المسيطرة على المشهد االسرائيلي 
في رؤية القوة والقتل خيارا مفضال في التعامل مع غزة وما 

ال يتحقق بالقوة يأتي بمزيد من القوة.
في ضوء ذلك فان استمرار مسيرات العودة بنفس الزخم 
كفيل بخلق األجواء المفضية ال���ى التعامل مع أهدافها 
بش���كل جدي ورفع الحصار عن غزة بالدرج���ة االولى ومن 
هن���ا فالمطلوب مع انتهاء ش���هر رمض���ان العودة بزخم 
اكبر الى المس���يرات وتفعيل مزيد من االدوات الضاغطة 
على االحتالل واذا كانت الطائرات الورقية قد خلقت حالة 
ضغط وارباك على االحتالل ومستوطنيه فان ابداع وسائل 
اخرى س���يضفي مزيدا من الضغط واالرب���اك، ودون ذلك 
فإن الفهم اإلس���رائيلي يبقي المراوحة في المكان خيارا 
مفضال بما يعن���ي مواصلة حصار غزة دون تحمل النتائج 

واالنعكاسات المؤدية إليه.

تناور وتتهرب من المسئولية

حكومة نتنياهو تلتف على الموقف الدولي 
ببحث معضلتها أمام غزة وتبقي على الحصار

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
اح��د االجن��ازات املهم��ة مل�س��رة العودة الك��رى اأنه��ا و�سعت 
الق�سي��ة الفل�سطيني��ة واحل�س��ار االإ�سرائيلي لغ��زة على �سلم 
اولويات االهتمام الدويل واال�سرائيلي وجعلت اكرث من طرف 
يتحرك يف اخلفاء والعلن من اجل حل م�سكلة غزة من زاوية 
ان�سانية و�سيا�سية ظاهرا، ولكن م�سمونا الهدف مازال حماولة 
االلتفاف على م�سرات العودة من خالل طرح م�ساريع تخفف 

م��ن �س��وء الو�س��ع االإن�س��اين يف غزة يف ظ��ل تده��ور االأو�ساع 
االقت�سادية واالجتماعية وقد بلغت هذه التحركات ذروتها 
يف اخلط��ة التي يبلورها املبعوث االممي نيكوالي ميالدينوف، 
ويف ه��ذا ال�سي��اق ج��اء فت��ح مع��ر رف��ح وال�سم��اح بدخ��ول 
امل�ساع��دات الت��ي تر�سلها موؤ�س�س��ات او دول اىل غزة عره ثم 
جاء اجتم��اع املجل�س االمن��ي ال�سيا�سي امل�سغر ه��ذا اال�سبوع 

ليلقي مزيدا ال�سوء على غزة .

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك محمد حسين بما 
بات يعرف بتسمية "قانون المؤذن" الذي يعنى ترتيب الحاالت التي يجوز فيها استخدام مكبرات 
الصوت في رفع األذان. وقال حسين في بيان صحفي أمس األربعاء، إن نداء )الله أكبر( الذي تصدح 
به مآذن المس���اجد هو شعار إيماني وتعبدي، وليس مصدر إزعاج كما يدعي االحتالل اإلسرائيلي، 

من خالل تفكيره الشاذ والعقيم، وتدّخله السافر في عبادات المسلمين.
واعتبر أن إعادة فتح ملف منع رفع األذان عبر مكبرات الصوت وعده ضوضاء تصب في خانة اإلجرام 
والتط���رف، وتعبر بوضوح عن عنصري���ة االحتالل وتطرف منظماته، وإنكارهم اآلخر، واس���تباحة 
مقدس���اته. ولفت إلى أن الدعوات للتعدي على حرية العبادة والمقدسات تأتي في إطار مسلسل 

العنجهية والعدوان الذي تنتهجه س���لطات االحتالل تجاه أصحاب الديانات الس���ماوية األخرى، 
والتحريض المتواصل ضد المس���اجد والكنائس، وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في 
فلسطين واستبدال باليهودي به، ضاربة بذلك عرض الحائط بالشرائع واألعراف والقوانين الدولية.

ودعا المفتي العام الهيئات والمؤسس���ات المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة "اليونسكو" إلى 
التدخل لوقف االعتداءات المتكررة والمتزايدة على المساجد واآلثار اإلسالمية.

وحذر من خطورة ما وصلت إليه س���لطات االحتالل ومس���توطنوها من عنصري���ة بغيضة وإجرام 
مستفحل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته.

وحمل سلطات االحتالل عواقب هذه االستفزازات، التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة 
وتؤججها، وتنذر بحرب دينية ال يمكن تخيل عواقبها.

المفتي: صوت األذان لن ُيسكت

 واالحتالل يتحمل عواقب استفزازاته
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االحت���ال  طائ���رات  واس���تهدفت 
اإلس���رائيلي ظه���ر األربعاء مجموعتين 
من المتظاهرين شرقي مدينة دير البلح 
وسط قطاع غزة وشرق مدينة غزة دون أن 

يسفر ذلك عن إصابات.
وتعد هذه الجول���ة الثانية من القصف 
المتبادل بين المقاومة واالحتال، خال 
أقل من ش���هر، إذ س���بق ه���ذه الجولة 
)29 مايو الماضي( قص���ف المقاومة ما 
ُتسمى مستوطنات "غاف غزة" ومواقع 
للقطاع  المحاذية  العس���كرّية  االحتال 
ب���� 150صاروًخا وقذيفة ه���اون محلّية 
الصن���ع؛ رًدا عل���ى اعت���داءات االحتال 

المتواصلة ضد شعبنا.
الرد بالمثل 

حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين 
أك���دت أن المقاومة الفلس���طينية من 
حّقه���ا وواجبها ال���رد بالمث���ل على أي 
تصعيد لاحتال، ولك���ن وفق ما تقّرره 

الظروف الميدانية وما تراه مناسًبا.
وقال���ت الحرك���ة على لس���ان مس���ؤول 

مكتبها اإلعامي داود ش���هاب: "إن غزة 
 F16 �ليس���ت ميدان رماية لطائ���رات ال
اإلس���رائيلية، والمرحلة التي كان كيان 
االحتال يتحرك فيه���ا وكأنما يتحرك 

في الفراغ أيًضا مرحلة انتهت".
وش���ّدد ش���هاب على أن "المقاومة من 
حّقها وواجبها الرد بالمثل وفق ما تقرره 
الظ���روف الميداني���ة وما تراه مناس���بًا، 

موجًها التحية لرجال المقاومة األبطال.

الق�صف بالق�صف
كما أك���دت حركة المقاومة اإلس���امية 
"حماس" فجر أمس )األربعاء( أن رس���الة 
القص���ف بالقص���ف تأكي���د عل���ى أن 
المقاومة هي من ُيحّدد قواعد االشتباك 

وعلى طريقتها.
وف���ي تصري���ح ل���� "االس���تقال"، قال 
المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن: 
"المقاومة لن تس���مح للعدو باالستفراد 
بش���عبنا، أو فرض أي معادالت جديدة"، 

محمًا إياه نتائج ذلك.

وأضاف: "كل التحّية للمقاومة التي رّدت 
عل���ى القصف اإلس���رائيلي لمواقعها"، 

مشدًدا على أن ذلك حق مشروع لها.

قّوة النار
إبراهيم  السياس���ي  والمحلل  الكات���ب 
المدهون، رأى أن غارات االحتال وقصفه 
ألهداف في عم���ق قطاع غزة، وخصوًصا 
األهداف التابعة للمقاومة، لن يستطيع 

من خالها فرض معادالت جديدة.
"إن  ل�"االس���تقال":  المده���ون  وق���ال 
االحتال لن يس���تطيع فرض معادالت 
بق���ّوة الن���ار، فاالس���تهداف والقصف 
المتكرر لن يحقق من خاله أّية أهداف، 
وما فش���ل في تحقيقه بحرب 2014 لن 

يحقق بألف حرب".
والعدوان  القص���ف  "معادلة  وأض���اف: 
مقاب���ل الطائ���رات الورقي���ة والبالونات 
الحارقة تعب���ث بقواعد االش���تباك, وال 
يمكن أن تقبل بها المقاومة، فالطائرات 
والبالونات فعل شعبي سلمي احتجاجي 

إبداعي".
واعتب���ر أن "أي عدوان عل���ى قطاع غزة، 
الذي يقف على صفيح ساخن، سُيفشل 
صفقة القرن، وسيعيد قضية فلسطين 
لما قبل ال�نكب���ة عام 1948، ويعّزز الروح 

لألمة بإمكانية هزيمة إسرائيل".
وأشار الكاتب والمحلل السياسي إلى أنه 
لم يعد من الس���هل أن يش���ّن االحتال 
عدواًنا موس���ًعا على القطاع، إاّل أن "ذلك 

غير مستبعد"، وفق قوله.
وتابع: "هذا األمر مط���روح وطالما لّوح به 
قادة االحتال السياسيون والعسكريون، 
ال س���يما ف���ي ظل حال���ة االس���تنزاف 
المس���تمرة التي تس���ببت بها مسيرات 

العودة السلمّية بالنسبة لاحتال".
إلى ذلك، قالت وس���ائل إعام عبرّية إن 
المقاوم���ة في غزة أطلقت سياس���ة غير 
مسبوقة في التعامل مع كل ضربة جوية 

إسرائيلية على قطاع غزة.
احرونوت"  "يديع���وت  وذكرت صحيفة 
العبري���ة، أم���س، أن "المعادلة الجديدة 

تعني إطاق الصواريخ بشكل فوري بعد 
أي هجوم إسرائيلي على القطاع."

وأضافت الصحيف���ة أن "حماس تعتقد 
أن إسرائيل ليس���ت مهتّمة بحرب في 
الجن���وب، لذل���ك أطلقت سياس���ة غير 
مسبوقة إلطاق صواريخها مباشرة بعد 

كل ضربة جوية إسرائيلية".
وأب���دى كبار قادة الجيش اإلس���رائيلي، 
األربعاء، استعدادهم للدخول في عملية 
عسكرية واس���عة النطاق في قطاع غزة 

بعد التصعيد الليلة قبل الماضية.
وبحسب القناة العبرية الثانية، فإن ذلك 
ج���اء بعد تقييم أمني أجري في س���اعة 
مبكرة من ي���وم امس االربع���اء بحضور 

رئيس األركان غادي آيزنكوت.
الجي���ش  أن  عل���ى  آيزنك���وت  وأك���د 
لعملية عسكرية  مس���تعد  اإلسرائيلي 
واس���عة النطاق في حال استمر إطاق 
الصواري���خ والقذائ���ف، مش���يرًا إلى أن 
الجيش لن يس���مح لغزة بتغيير قواعد 

اللعبة.

»إسرائيل«: النار بالنار المقاومة لـ

غزة/ قا�صم الأغا:
حتاف��ظ املقاوم��ة عل��ى معادل��ة »الق�ص��ف 
بالق�صف والنار بالنار«، التي جتدد التاأكيد 
عليها يف كل حماولة لالحتالل ال�صرائيلي 
لتغي��ر املعادلة ل�صاحله، من خالل ت�صعيد 
الأحداث ع�صكرًيا وق�صفه اأهداًفا يف عمق 

قط��اع غزة، حت��ت حج��ج وذرائ��ع واهية. 
وبذريع��ة الطائ��رات الورقي��ة والبالونات 
الحت��الل  طائ��رات  ق�صف��ت  احلارق��ة؛ 
احلربّي��ة لي��ل الثالث��اء – فج��ر الأربعاء 
اأك��ر م��ن )25( هدًفا للمقاوم��ة بالقطاع؛ 
اأ�صف��رت الغ��ارات مبجمله��ا ع��ن اإ�صاب��ة 3 

مواطنني بج��راح متفاوتة، بح�صب امل�صادر 
الع��دوان قابلت��ه ف�صائ��ل  الطبي��ة. ه��ذا 
املقاوم��ة باإط��الق ر�صق��ات �صاروخية )50 
قذيف��ة( عل��ى اأه��داف يف م�صتوطن��ات م��ا 
ُي�صم��ى »غالف غزة«، بح�ص��ب ما اأعلن عنه 

جي�ش الحتالل. 

غزة/ االستقال:
أك���د القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���امي في 
فلس���طين د.يوس���ف الحس���اينة أن انس���حاب 
الوالي���ات المتحدة األمريكي���ة من مجلس حقوق 
اإلنس���ان التابع لألمم المتح���دة، يؤكد بما ال يدع 
مجااًل للش���ك م���دى االنحياز األمريك���ي للكيان 
الصهيوني ما يجعل من واشنطن مقاواًل سياسيًا 

غير نزيه لاحتال.
وأعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو خال 
مؤتمر صحفي استثنائي مش���ترك مع سفيرته 
في االمم المتحدة نيكي هيل���ي، في مبنى وزارة 
الخارجي���ة مس���اء الثاث���اء، انس���حاب الواليات 
المتحدة م���ن مجلس حقوق االنس���ان في األمم 

المتحدة، وذل���ك احتجاجا على ما تصفه الواليات 
المتحدة ب� "االنحياز غي���ر العادل لمجلس حقوق 

االنسان ضد "إسرائيل".
وشدد القيادي في الجهاد اإلسامي في تصريح 
صحفي تلقت "االس���تقال" نس���خة عنه، مساء 
الثاث���اء، عل���ى أن اإلدارة األمريكي���ة اليميني���ة 
المتطرف���ة لم تكت���ِف بدع���م كي���ان االحتال 
الصهيوني بالمال والس���اح لضم���ان تفوقه في 
المنطقة، وإنما تسعى بما تمتلكه من حضور في 
المؤسس���ات الدولية إلى توفير الغطاء السياسي 
والقانوني لجرائم االحتال وإرهابه بحق ش���عبنا 

ودول المنطقة.
وطالب القيادي الحساينة كافة المنظمات الدولية 

بعدم االنصي���اع للضغوط األمريكي���ة، الفتا إلى 
أن المجتمع الدولي بمجمله يعانى من اس���تبداد 
اإلدارة األمريكي���ة وابتزازه���ا ف���ي العدي���د من 
المواقف، خاصة تلك التي تتعلق بكيان االحتال.

وفي موضوع آخ���ر، اعتبر القيادي الحس���اينة أن 
الوثيق���ة التي وقعها الرئي���س األمريكي دونالد 
ترامب والتي تعهد فيها بعدم فرض أي ضغوط 
أمريكية على دولة االحتال لنزع ساحها النووي؛ 
يعنى االعتراف بامتاك االحتال للساح النووي 
المحرم دوليًا، كما يعتبر محاولة مسبقة لتحصين 
موقف االحتال من الماحقة والمس���اءلة الدولية 
ما يؤكد استخفاف اإلدارة األمريكية بالمنظمات 

الدولية واألنظمة العربية واإلسامية.

الحساينة: انسحاب واشنطن من »حقوق اإلنسان« انحياز لـ »إسرائيل«
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وكانت شهدت رام الله 10 حزيران/ يونيو، تظاهرة 
هي األضخم من نوعها في المدينة منذ سنوات، 
يقدر عدد المشاركين فيها بأكثر من ألفي شخص، 
بهدف رفع العقوبات المفروضة من السلطة على 
غّزة، وه���ي تظاهرة تّم الدعوة والحش���د لها منذ 
أسابيع على موقع التواصل االجتماعّي "فيسبوك" 
تح���ت عنوان "ارفعوا العقوبات عن أهلنا في غّزة"، 

والتي شارك فيها االمئات بالنشر والتدوين.
وأعرب المتظاه���رون عن غضبهم إزاء اس���تمرار 
العقوبات المفروضة من قبل الس���لطة على قطاع 
غ���ّزة، محّملين الرئيس محمود عّباس مس���ؤولّية 

فرض العقوبات، ومطالبين برفعها فورًا.
وكانت السلطة فرضت جملة عقوبات على غّزة كانت 
آخر حلقاتها في نيسان/أبريل 2018، حين أوقفت 
وزارة المالّية رواتب موّظف���ي القطاع التابعين إلى 
حكومة الحمد الله الفلسطينّية، بذريعة وجود "خلل 

فّنّي" في عملّية التحويل المالّية.
وهذا الحراك امتد إلى القدس، حيث شارك مئات 
المقدس���يين في أول أيام عي���د الفطر في وقفة 
دعم وإس���ناد لقط���اع غزة المحاصر في س���احات 
المسجد األقصى عقب صالة عيد الفطر، مطالبين 
برفع العقوبات الظالمة عنه، ومنددين بالتنسيق 
األمني المستمر بين السلطة الفلسطينية ودولة 

االحتالل.
وش���ارك المئات االثنين الماضي في تظاهر ضد 
العقوب���ات المفروضة على قطاع غزة، في س���احة 

السرايا وسط مدينة غزة.

رف�ض واإدانة
ومن جهة أخرى،  استنكر مسؤول المكتب اإلعالمي 
في حركة الجهاد اإلسالمي داود شهاب االعتداء 
الذي ارتكب بحق المعتصمين في ساحة السرايا 
بمدينة غزة االثنين الماضي، وعبر عن رفض وإدانة 
حركته الشديدة ألي محاولة كانت إلفساد الحراك 
الش���عبي المطالب برفع العقوبات المفروضة على 

قطاع غزة .
وانتقد ش���هاب في تصريح صحف���ي له االثنين 
الماضي، بشدة ما وصفة ب� "التجيير الحزبي الضيق 
ألي حراك شعبي"، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق 
محايدة في األحداث المؤس���فة التي وقعت أثناء 
االعتصام، وس���رعة محاسبة كل من يثبت تورطه 

في االعتداء على المعتصمين.
وقال: "إن م���ن حق الجماهي���ر أن تعبر عن رأيها 
ورفضها للسياس���ات التي تم���س حقوق الناس 
وحياتهم ومعيشتهم بكل حرية ودون أي تدخل 

من أي طرف".

حراك اإن�ساين
وقالت الناطقة باس���م الحراك الش���عبي في الضفة 
الغربية ضد عقوبات الس���لطة على غزة، الصحافية 
شذى حماد ل�"االستقالل": "إن الحراك ليس سياسيًا، 
بل إنسانيًا ويهدف لنصرة قطاع غزة الذي يتعرض 

لعقوبات مفروضة عليه من السلطة في ظل تدهور 
األوضاع اإلنسانية هناك بشكل فظيع".

وشددت على أن التظاهرات التي خرجت مؤخرًا لن 
تكون األخيرة، مضيفًة: "لن ترهبنا أداة القمع بيد 
السلطة، وسنستمر في حراكنا حتى رفع العقوبات 
ع���ن غزة رغ���م كل االفتراءات الت���ي تلقيها رموز 

السلطة على هذا الحراك ومنظميه".
وأوضحت حم���اد أن هذا الحراك يضم متظاهرين 
من األحزاب المختلفة وال يمثل حزبًا بعينه، وهذا 
ما يمنحه صفة حراك وطني بامتياز، كما لفتت إلى 
أن الحراك نال تأييد منظم���ات المجتمع المدني 

التي شاركت في هذا الحراك.
وبّين���ت أن الفلس���طينيين ف���ي جمي���ع مناطق 
وجودهم يؤمنون بأن ه���ذه العقوبات المفروضة 
على غزة ظالمة وسياسية بامتياز، مضيفًة: "كيف 
يمكن معاقبة شعب في إطار الصراع بين حزبين 

سياسيين؟ هذا أمر مخيب جدًا".
ولفتت حم���اد إل���ى أن الحراك ل���ن يتوقف عند 
المطالب���ة بوقف قط���ع رواتب موظفي غ���زة، إنما 
س���يطال أيضًا مطالبات بوقف تقليص الكهرباء 
اإلسرائيلية إلى غزة، ووقف منع التحويالت الطبية 
لمرضى غزة، والمطالبة أيضًا بإرسال شحنات الدواء 

بشكل مستمر لمستشفيات غزة.

ال اأريكم اإال ما اأرى
م���ن جهته، أكد النائب الثان���ي لرئيس المجلس 

التشريعي حسن خريشة، على حق الفلسطينيين 
في التظاهر الس���لمي واالحتجاج ضد سياس���ات 
الس���لطة الحاكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
منددًا بسياسة قمع حرية الرأي والتعبير السائدة 

في بالدنا.
الس���لطة  "إن  ل�"االس���تقالل":  خريش���ة  وق���ال 
الفلسطينية تمضي بسياسة )ال أريكم إال ما أرى( 
بمعنى أنها تعتبر كل نهج خارج عن نهجها هو 
نهج غير وطني ويهدف لزعزعة استقرار المجتمع. 

وهذا أمر خاطئ تمامًا".
وبّين أن الحراك ضد العقوبات على غزة هو إشارة 
الى غضب وعدم رضا الشارع الفلسطيني لما ُفرض 
عليها من عقوبات وبداية التحرك على األرض من 
خالل فعاليات وتظاهرات ضدها، وغضب من كل 
السياسيين الذين وعدوا بتخفيف اإلجراءات على 

القطاع ولم يقوموا بذلك.
وأوضح خريشة أن مس���يرات العودة التي خرجت 
على ح���دود قطاع غزة والتي تخللها استش���هاد 
العشرات من أبناء ش���عبنا، ساهمت بشكل كبير 
في دفع الفلس���طينيين ف���ي الضفة للتحرك من 
أجل وقف العقوب���ات عن غزة وللمطالبة بكس���ر 

الحصار اإلسرائيلي المفروض عليها.
ودعا السلطة الفلسطينية للتعامل مع هذا الحراك 
بشكل إيجابي من خالل رفع العقوبات المفروضة 
عل���ى غزة ف���ورًا، والب���دء بخطة وطني���ة إلنعاش 

االقتصاد الغزّي وإنهاء كافة أزماته.

مطالبة عباس بوقف العقوبات فورًا

حراك الضفة.. كلمة حق في وجه سلطان جائر 
غزة/ حممود عمر:

منذ انطالق احلراك ال�سعبي يف ال�سفة 
الغربية رف�سًا ال�ستمرار فر�ض رئي�ض 

ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ض 
عقوباته �سد قطاع غزة، ازداد االأمل لدى 

الفل�سطينيني يف غزة اأن ي�ساهم هذا احلراك 
يف اإحداث �سغط كايف على عبا�ض لوقف 

عقوباته، ولكن هذا احلراك قوبل بالقمع 
والتنكيل يف م�سرية خرجت يف رام اهلل قبيل 

عيد الفطر، االأمر الذي ي�سري اإىل اأن هذه 
العقوبات تاأتي �سمن اإطار �سيا�سة للتخل�ض 

من اأعباء غزة ولي�ض تكتيكًا اأو اإجراًء 
موؤقتًا. وتخلل قمع امل�سرية الذي ا�ستنكرته 

معظم الف�سائل والهيئات الفل�سطينية، 
االعتداء على �سحفيني وتهديد حمامني 

بالقتل كما حدث مع املحامي فريد االأطر�ض 
مدير مكتب الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان 

يف جنوب ال�سفة، ب�سبب �سهاداتهم على 
االأحداث املوؤ�سفة التي جرت هناك. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عزمي فتحي إبراهيم ابو صالح. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802138057( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبد الناصر محمد محمود  الكحلوت. 
/. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)900572306( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ مهيب مهدي محمد عابد. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402506968  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ سليمان محمد ثابت ابو جامع. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930089644( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ منور انور علي ابو عبيدة. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401792585( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ أماني سامي علي ابو جلهوم. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403666100( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أّمنت شرطة االحتالل الصهيوني امس األربعاء، الحماية الكاملة لعشرات المستوطنين 
اليهود؛ خالل اقتحامهم لباحات المس���جد األقصى المبارك بالقدس المحتلة من جهة 

"باب المغاربة" الخاضع لسيطرة االحتالل منذ عام 1967.
وأفاد مس���ؤول اإلع���الم في دائرة األوقاف، ف���راس الدبس، بأن 67 مس���توطًنا اقتحموا 

المسجد األقصى خالل الجولة الصباحية لليوم األربعاء، بحماية الشرطة اإلسرائيلية.
وأضاف الدبس في تصريحات صحفية"، أن المستوطنين تجّولوا في باحات األقصى وبدأوا 
بالصالة العلنية في عّدة مناطق في المس���جد، وس���ط حمايتهم ومرافقتهم من القوات 
الخاصة اإلسرائيلية المدججة بالسالح« ُيشار إلى أن الشرطة الصهيونية تسمح لعشرات 
المس���توطنين باقتحام المس���جد األقصى بش���كل يومي ما عدا يومْي الجمعة والسبت، 
وخالل فترتين صباحية ومس���ائية )ما بعد صالة الظهر(. والحقت شرطة االحتالل العاملة 
في المسجد األقصى خالل السنوات األخيرة، المرابطين الذين كانوا يتصّدون القتحامات 
المس���توطنين، من خالل التكبير في وجوههم، حيث تعّرضوا للضرب والتهديد بالسجن 

وكذلك االعتقال والتحقيق القاسي، إضافة إلى سياسة اإلبعاد عن األقصى.

عشرات المستوطنين 
يقتحمون باحات االقصى 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد العبد رباح الكرد. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)920895596( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد سالم غانم الحشاش. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403807142( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ وسام عزمي احمد عزام. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800603862( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ الفت فتحي سالم التلباني. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800267361( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبدالرحمن حسين شاكر الهور. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)972480263( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ صفاء عبد الله محمد عماد. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410510242( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أمس 
األربعاء، مسؤوليتها عن استهداف سبعة 
مواقع عس����كرية إسرائيلية في "غالف غزة" 
بعدد م����ن الرش����قات الصاروخية منتصف 
الليلة الماضية وفجر اليوم رًدا على العدوان 

اإلسرائيلي.
وقال بي����ان صدر ع����ن الغرفة المش����تركة 
لفصائل المقاومة: "تعلن فصائل المقاومة 
الفلسطينية مسئوليتها عن استهداف 7 
مواقع عس����كرية صهيوني����ة في غالف غزة 
بعدٍد من الرشقات الصاروخية منتصف ليل 
أمس وفجر األربع����اء الموافق 2018/6/20م 
الصهيون����ي  الع����دوان  عل����ى  رًدا  وذل����ك 
المتواصل في اس����تهداف مواقع المقاومة 
ف����ي قطاع غزة واس����تهداف وتروي����ع أبناء 

شعبنا اآلمنين".
وأك����دت فصائ����ل المقاومة عل����ى "معادلة 
القصف بالقصف، ولن نسمح للعدو بفرض 
معادالته العدوانية على شعبنا ومقاومته"، 
مش����ددة على أن "قيادة العدو س����تتحمل 
المس����ؤولية الكاملة عن أي عدواٍن وستدفع 

ثمن عنجهيتها بإذن الله تعالى".
وذكرت فصائ����ل المقاومة أن "كل محاوالت 
العدو البائس����ة في كس����ر الحراك الشعبي 
الفلس����طيني المتصاع����د عب����ر القص����ف 
والعدوان لن تفلح، وس����تزيد شعبنا إصراًرا 
عل����ى انتزاع حقوق����ه وحرق كبري����اء العدو 

الصهيوني وغطرسته".
وأضافت "س����تظل مقاومتنا وسالحنا الدرع 
الحامي والحصن الحصين لش����عبنا أمام كل 

عدوان". وأش����ارت إلى أن "جهوزية فصائلنا 
العالية وردها الفوري المنّس����ق وانضباطها 
الكبير لهو خير دليٍل على أن مقاومتنا الحرة 

إذا قالت فعلت بفضل الله وقوته".
وقصفت ق����وات االحتالل مواق����ع للمقاومة 
الليل����ة الماضية ف����ي مناط����ق متفرقة من 
قطاع غ����زة، وردت فصائل المقاومة بقصف 
مواقع عسكرية إسرائيلية بنحو 50 صاروًخا 

وقذيفة.

بعد تصريحات تقليص الخدمات 

ق الخنـاق  الجئـو غــزة.. عندمـا ُيضيَّ
غزة/ دعاء الحطاب:

يعيش الجئو غ���زة وموظفو "األونروا" حالة من 
القلق والخوف على مستقبلهم المعيشي الذي 
ب���ات مجهواًل تمامًا، بعد تض���ارب تصريحات 
مس���ؤولين ُأممين وأخرين ف���ي "اونروا" حول 
تقلي���ص خدمات وكال���ة الغوث وتش���غيل 
الالجئين ف���ي القطاع وتأجي���ل موعد صرف 
رواتب موظفيها في ظل األوضاع االقتصادية 

الصعبة . 
وذكر منس���ق األمم المتحدة لعملية "السالم" 
في الش���رق األوس���ط نيكوالي مالدينوف، أن 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
"اون���روا"، "على بعد أس���ابيع من التخفيضات 
المؤلمة في مس���اعداتها الطارئة لغزة وأماكن 
أخرى في المنطقة"، مبيًنا أنها "تشمل تأجيل 

صرف رواتب في غزة ".
وقال مالدينوف خ���الل اجتماع لمجلس األمن 
الثالثاء الماضي: " في غزة نفس���ها، سيشمل 
هذا تأجيل الرواتب لبعض القوى العاملة في 
يوليو، وبدء تعليق العمليات األساس���ية في 

أغسطس".
وأشار إلى أن "األونروا تواجه عجزًا غير مسبوق 
يزيد عن 250 مليون دوالر"، موضًحا أن "األونروا 
وأصحاب المصلح���ة يبذلون قصارى جهدهم 

لضمان استمرار العمليات األساسية". 
وأضاف : "لتحقيق هذه الغاية، سيعقد مؤتمر 
إع���الن التبرعات هن���ا في نيوي���ورك في 25 

يونيو".
ويبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين 
في قواعد بيانات "اونروا"  نحو5 ماليين و800 
ألف الجئ فلس���طيني في مناط���ق عملياتها 
الخم���س ) س���وريا، ولبن���ان، واألردن، والضفة 
الغربي���ة، وقطاع غزة(، منهم مليون و300 ألف 

الج����ئ في قطاع غ����زة، بينهم 200 ألف أس����رة 
تحصل على مساعدات غذائية بأشكال مختلفة 
س����واء المس����اعدات والطرود الثابت����ة أو طرود 

البطاقات الصفراء والحمراء.

خماوف كبرية
وعب����ر المواطن أبو أش����رف طه)60عام����ا(، الذي 
يعاني من مرض القلب واألب ألس����رة مكونة من 
تس����عة أفراد، عن مخاوفه من تقليص خدمات 
وكال����ة الغوث لالجئين )أونروا(، لكون تقليصها 
يعني إمكانية حرمانه من المساعدات الغذائية 
المقدمة كل ثالثة ش����هور والتي يعتمد عليها 

كليًا في سد رمق عائلته.
بصوِت يغلب����ه الحزن، قال طه ل�"االس����تقالل":" 
أعتمد على مس����اعدات اونروا بش����كل أساسي 
كأي الجئ، ألن وضعي الصحي ال ُيساعدني على 
العمل، وال أعلم كيف س����يكون حالي اذا ُحرمت 
من تلك المساعدة أو تم تقليصها فهي بالكاد 

تكفينا لثالثة". 
وأضاف:" الخدمات التي تقدمها اونروا ساهمت 
ف����ي تخفيف جزء كبير م����ن األعباء التي أثقلت 
كاهلنا في قطاع غزة، خاصة مع تفاقم األوضاع 
االقتصادية والمعيشية س����وءًا، وانتشار الفقر 
والبطالة"، معتب����رًا تقليصها كارث����ٌة حقيقية 

س����تصيب الكثي����ر م����ن الالجئي����ن والفق����راء 
وتدفعهم إلى التسول من أجل لقمة العيش. 

وأوضح بألم، أن أعظم مصيبة قد ُتصيب االنسان 
هي أن ُيحارب في رزقه ويعجز عن تلبية مطالب 
أبنائه األساسية، متمنيًا  أن تكون التصريحات 
األخيرة بش����أن تقليص خدم����ات " اونروا" غير 
صحيح����ة، وأن تبقى الوكالة ق����ادرة على تلبية 

احتياجات الالجئين. 

ماأزق جديد 
ول����م تختلف مخاوف المعلمة أس����ماء " اس����م 
مستعار" في إحدى مدارس "اونروا" عن سابقها، 

فهي األخرى ق����د تطالها لعنة تأخير الرواتب 
التي تنتظر اس����تالمها بف����ارغ الصبر، خاصة 
في ظ����ل األوضاع االقتصادي����ة الصعبة التي 

تعيشها كباقي سكان قطاع غزة . 
 وتقول أس����ماء ل�"االس����تقالل":" كنت أنتظر 
اس����تالم راتبي بف����ارغ الصب����ر اال أن تصريح 
مس����ؤول في األمم المتحدة عن تأجيل رواتب 
"اونروا" أدخلني بحيرة عن كيفية تدبير شؤون 

عائلتي في حال تم تنفيذ ما تحدث به".
وأضاف����ت:" في ظل وجود الرات����ب بالكاد ندبر 
أم����ور حياتنا و نلبي مطال����ب أبنائنا المتزايدة 
يومًا بع����د يوم، كيف س����يكون حالنا لو تأخر 
قلياًل"، مشيرًة إلى أنها تعتمد على الدين من 
أصحاب المحاالت لش����راء االحتياجات اليومية 

على أن تسددها عند نزول الرواتب. 

"اأونروا" تنفي
وردًا على ذلك، أكد المستشار االعالمي لوكالة 
غوث وتشغيل الالجئين عدنان أبو حسنة، أن 
المفوض العام بيي����ر كرهينبول لم يتخذ أي 
قرار بتقلي����ص الخدمات التي تقدم ألكثر من 
خمسة ماليين الجئ فلسطيني حتى اللحظة. 
وقال أبو حسنة في تصريحات إعالمية، أن العجز 
المالي لألون����روا ال زال كبيرًا وان هناك خطورة ال 
زالت كبيرة على الخدمات في حال لم يتم س����د 
العجز، موضحًا أن اتصاالت مكثفة مع المانحين 
تجري األن وان هناك مؤتم����رًا هامًا للتعهدات 
في ال� 25 من يونيو الحالي في نيويورك لبحث 

االوضاع المالية لألونروا وطرق معالجة النقص.
وأضاف " استطعنا خالل الستة شهور االولى من 
هذا العام حماي���ة الرواتب والخدمات لماليين 
الالجئي���ن ، لك���ن الوضع المال���ي ال زال صعبا 

وسنبذل كل جهد لكي ال تتأثر الخدمات".

 "المقاومة" تتبنى استهداف 7 مواقع 
عسكرية إسرائيلية في "غالف غزة" »التجمع اإلعالمي« يطالب بالتحقيق في 

االعتداء على الصحفيين بساحة السرايا

خالل اعتصام سلمّي يطالب برفع العقوبات

غزة/ االستقالل:
طال����ب التجمع اإلعالمي الفلس����طيني بإجراء 
تحقيق مس����تقل وجّدي ف����ي االعتداء على 
الصحفيين بس����احة الس����رايا وس����ط مدينة 
غزة، االثنين الماضي، ومحاس����بة المعتدين، 
خالل االعتص����ام الس����لمي ال����ذي دع����ت له 
مفوضية األس����رى والمحررين للمطالبة برفع 
العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية 

عن قطاع غزة.
وفي بيان وصل "االستقالل"، أكد التجّمع على 
أهمية إج����راء ذلك التحقي����ق  للوقوف على 
حقيقة ما جرى م����ن اعتداء على الصحفيين، 
وتقدي����م المعتدي����ن وم����ن يق����ف خلفهم 
للمحاكمة، بما يضمن ع����دم تكرار مثل هذه 

االنتهاكات المؤسفة.
وش����ّدد على ض����رورة تجني����ب الصحفيين 
السياس����ي  والنزاع  الخ����الف  كاّفة أش����كال 
المترتب عل����ى حالة االنقس����ام التي ال زالت 
الفلس����طينية وتهدد  بالس����احة  تعص����ف 
وشهدت  الفلس����طيني.  الوطني  المش����روع 

ساحة الس����رايا اعتداء من قبل العشرات من 
الشّبان على المتظاهرين والصحفيين خالل 
التظاهرة الس����لمية التي دعت لها مفوضية 
األسرى والمحررين؛ لالحتجاج على العقوبات 
المفروض����ة على قطاع غ����زة والمطالبة بإنهاء 

االنقسام.
وعّب����ر عن "كام����ل التضامن م����ع كاّفة الزمالء 
الذين تعرضوا لالعت����داء واالنتهاك من قبل 
عناصر خارج����ة عن القانون وعن قيم وعادات 

شعبنا المقاوم".
وشّدد على ضرورة احترام الحرّيات اإلعالمية 
وحريات الرأي والتعبي����ر، وعدم التعرض لها 
بأي ش����كل من األشكال من قبل أي كان سواء 

في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
الصحفيي����ن  أن  إل����ى  التجّم����ع  ولف����ت 
الفلسطينيين كانوا وال زالوا صّمام األمان في 
الساحة الفلسطينية، داعًيا إلى ضرورة توفير 
األجواء المناس����بة كاّفة لهم للقيام بدورهم 
وواجبهم المهني والوطني في خدمة شعبنا 

والقضية الفلسطينية.
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أعلن أنا المواطن/ محمد العبد رباح الكرد. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)920895596( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد سالم غانم الحشاش. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403807142( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ وسام عزمي احمد عزام. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800603862( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ الفت فتحي سالم التلباني. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800267361( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبدالرحمن حسين شاكر الهور. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)972480263( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ صفاء عبد الله محمد عماد. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410510242( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أمس 
األربعاء، مسؤوليتها عن استهداف سبعة 
مواقع عس����كرية إسرائيلية في "غالف غزة" 
بعدد م����ن الرش����قات الصاروخية منتصف 
الليلة الماضية وفجر اليوم رًدا على العدوان 

اإلسرائيلي.
وقال بي����ان صدر ع����ن الغرفة المش����تركة 
لفصائل المقاومة: "تعلن فصائل المقاومة 
الفلسطينية مسئوليتها عن استهداف 7 
مواقع عس����كرية صهيوني����ة في غالف غزة 
بعدٍد من الرشقات الصاروخية منتصف ليل 
أمس وفجر األربع����اء الموافق 2018/6/20م 
الصهيون����ي  الع����دوان  عل����ى  رًدا  وذل����ك 
المتواصل في اس����تهداف مواقع المقاومة 
ف����ي قطاع غزة واس����تهداف وتروي����ع أبناء 

شعبنا اآلمنين".
وأك����دت فصائ����ل المقاومة عل����ى "معادلة 
القصف بالقصف، ولن نسمح للعدو بفرض 
معادالته العدوانية على شعبنا ومقاومته"، 
مش����ددة على أن "قيادة العدو س����تتحمل 
المس����ؤولية الكاملة عن أي عدواٍن وستدفع 

ثمن عنجهيتها بإذن الله تعالى".
وذكرت فصائ����ل المقاومة أن "كل محاوالت 
العدو البائس����ة في كس����ر الحراك الشعبي 
الفلس����طيني المتصاع����د عب����ر القص����ف 
والعدوان لن تفلح، وس����تزيد شعبنا إصراًرا 
عل����ى انتزاع حقوق����ه وحرق كبري����اء العدو 

الصهيوني وغطرسته".
وأضافت "س����تظل مقاومتنا وسالحنا الدرع 
الحامي والحصن الحصين لش����عبنا أمام كل 

عدوان". وأش����ارت إلى أن "جهوزية فصائلنا 
العالية وردها الفوري المنّس����ق وانضباطها 
الكبير لهو خير دليٍل على أن مقاومتنا الحرة 

إذا قالت فعلت بفضل الله وقوته".
وقصفت ق����وات االحتالل مواق����ع للمقاومة 
الليل����ة الماضية ف����ي مناط����ق متفرقة من 
قطاع غ����زة، وردت فصائل المقاومة بقصف 
مواقع عسكرية إسرائيلية بنحو 50 صاروًخا 

وقذيفة.

بعد تصريحات تقليص الخدمات 

ق الخنـاق  الجئـو غــزة.. عندمـا ُيضيَّ
غزة/ دعاء الحطاب:

يعيش الجئو غ���زة وموظفو "األونروا" حالة من 
القلق والخوف على مستقبلهم المعيشي الذي 
ب���ات مجهواًل تمامًا، بعد تض���ارب تصريحات 
مس���ؤولين ُأممين وأخرين ف���ي "اونروا" حول 
تقلي���ص خدمات وكال���ة الغوث وتش���غيل 
الالجئين ف���ي القطاع وتأجي���ل موعد صرف 
رواتب موظفيها في ظل األوضاع االقتصادية 

الصعبة . 
وذكر منس���ق األمم المتحدة لعملية "السالم" 
في الش���رق األوس���ط نيكوالي مالدينوف، أن 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
"اون���روا"، "على بعد أس���ابيع من التخفيضات 
المؤلمة في مس���اعداتها الطارئة لغزة وأماكن 
أخرى في المنطقة"، مبيًنا أنها "تشمل تأجيل 

صرف رواتب في غزة ".
وقال مالدينوف خ���الل اجتماع لمجلس األمن 
الثالثاء الماضي: " في غزة نفس���ها، سيشمل 
هذا تأجيل الرواتب لبعض القوى العاملة في 
يوليو، وبدء تعليق العمليات األساس���ية في 

أغسطس".
وأشار إلى أن "األونروا تواجه عجزًا غير مسبوق 
يزيد عن 250 مليون دوالر"، موضًحا أن "األونروا 
وأصحاب المصلح���ة يبذلون قصارى جهدهم 

لضمان استمرار العمليات األساسية". 
وأضاف : "لتحقيق هذه الغاية، سيعقد مؤتمر 
إع���الن التبرعات هن���ا في نيوي���ورك في 25 

يونيو".
ويبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين 
في قواعد بيانات "اونروا"  نحو5 ماليين و800 
ألف الجئ فلس���طيني في مناط���ق عملياتها 
الخم���س ) س���وريا، ولبن���ان، واألردن، والضفة 
الغربي���ة، وقطاع غزة(، منهم مليون و300 ألف 

الج����ئ في قطاع غ����زة، بينهم 200 ألف أس����رة 
تحصل على مساعدات غذائية بأشكال مختلفة 
س����واء المس����اعدات والطرود الثابت����ة أو طرود 

البطاقات الصفراء والحمراء.

خماوف كبرية
وعب����ر المواطن أبو أش����رف طه)60عام����ا(، الذي 
يعاني من مرض القلب واألب ألس����رة مكونة من 
تس����عة أفراد، عن مخاوفه من تقليص خدمات 
وكال����ة الغوث لالجئين )أونروا(، لكون تقليصها 
يعني إمكانية حرمانه من المساعدات الغذائية 
المقدمة كل ثالثة ش����هور والتي يعتمد عليها 

كليًا في سد رمق عائلته.
بصوِت يغلب����ه الحزن، قال طه ل�"االس����تقالل":" 
أعتمد على مس����اعدات اونروا بش����كل أساسي 
كأي الجئ، ألن وضعي الصحي ال ُيساعدني على 
العمل، وال أعلم كيف س����يكون حالي اذا ُحرمت 
من تلك المساعدة أو تم تقليصها فهي بالكاد 

تكفينا لثالثة". 
وأضاف:" الخدمات التي تقدمها اونروا ساهمت 
ف����ي تخفيف جزء كبير م����ن األعباء التي أثقلت 
كاهلنا في قطاع غزة، خاصة مع تفاقم األوضاع 
االقتصادية والمعيشية س����وءًا، وانتشار الفقر 
والبطالة"، معتب����رًا تقليصها كارث����ٌة حقيقية 

س����تصيب الكثي����ر م����ن الالجئي����ن والفق����راء 
وتدفعهم إلى التسول من أجل لقمة العيش. 

وأوضح بألم، أن أعظم مصيبة قد ُتصيب االنسان 
هي أن ُيحارب في رزقه ويعجز عن تلبية مطالب 
أبنائه األساسية، متمنيًا  أن تكون التصريحات 
األخيرة بش����أن تقليص خدم����ات " اونروا" غير 
صحيح����ة، وأن تبقى الوكالة ق����ادرة على تلبية 

احتياجات الالجئين. 

ماأزق جديد 
ول����م تختلف مخاوف المعلمة أس����ماء " اس����م 
مستعار" في إحدى مدارس "اونروا" عن سابقها، 

فهي األخرى ق����د تطالها لعنة تأخير الرواتب 
التي تنتظر اس����تالمها بف����ارغ الصبر، خاصة 
في ظ����ل األوضاع االقتصادي����ة الصعبة التي 

تعيشها كباقي سكان قطاع غزة . 
 وتقول أس����ماء ل�"االس����تقالل":" كنت أنتظر 
اس����تالم راتبي بف����ارغ الصب����ر اال أن تصريح 
مس����ؤول في األمم المتحدة عن تأجيل رواتب 
"اونروا" أدخلني بحيرة عن كيفية تدبير شؤون 

عائلتي في حال تم تنفيذ ما تحدث به".
وأضاف����ت:" في ظل وجود الرات����ب بالكاد ندبر 
أم����ور حياتنا و نلبي مطال����ب أبنائنا المتزايدة 
يومًا بع����د يوم، كيف س����يكون حالنا لو تأخر 
قلياًل"، مشيرًة إلى أنها تعتمد على الدين من 
أصحاب المحاالت لش����راء االحتياجات اليومية 

على أن تسددها عند نزول الرواتب. 

"اأونروا" تنفي
وردًا على ذلك، أكد المستشار االعالمي لوكالة 
غوث وتشغيل الالجئين عدنان أبو حسنة، أن 
المفوض العام بيي����ر كرهينبول لم يتخذ أي 
قرار بتقلي����ص الخدمات التي تقدم ألكثر من 
خمسة ماليين الجئ فلسطيني حتى اللحظة. 
وقال أبو حسنة في تصريحات إعالمية، أن العجز 
المالي لألون����روا ال زال كبيرًا وان هناك خطورة ال 
زالت كبيرة على الخدمات في حال لم يتم س����د 
العجز، موضحًا أن اتصاالت مكثفة مع المانحين 
تجري األن وان هناك مؤتم����رًا هامًا للتعهدات 
في ال� 25 من يونيو الحالي في نيويورك لبحث 

االوضاع المالية لألونروا وطرق معالجة النقص.
وأضاف " استطعنا خالل الستة شهور االولى من 
هذا العام حماي���ة الرواتب والخدمات لماليين 
الالجئي���ن ، لك���ن الوضع المال���ي ال زال صعبا 

وسنبذل كل جهد لكي ال تتأثر الخدمات".

 "المقاومة" تتبنى استهداف 7 مواقع 
عسكرية إسرائيلية في "غالف غزة" »التجمع اإلعالمي« يطالب بالتحقيق في 

االعتداء على الصحفيين بساحة السرايا

خالل اعتصام سلمّي يطالب برفع العقوبات

غزة/ االستقالل:
طال����ب التجمع اإلعالمي الفلس����طيني بإجراء 
تحقيق مس����تقل وجّدي ف����ي االعتداء على 
الصحفيين بس����احة الس����رايا وس����ط مدينة 
غزة، االثنين الماضي، ومحاس����بة المعتدين، 
خالل االعتص����ام الس����لمي ال����ذي دع����ت له 
مفوضية األس����رى والمحررين للمطالبة برفع 
العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية 

عن قطاع غزة.
وفي بيان وصل "االستقالل"، أكد التجّمع على 
أهمية إج����راء ذلك التحقي����ق  للوقوف على 
حقيقة ما جرى م����ن اعتداء على الصحفيين، 
وتقدي����م المعتدي����ن وم����ن يق����ف خلفهم 
للمحاكمة، بما يضمن ع����دم تكرار مثل هذه 

االنتهاكات المؤسفة.
وش����ّدد على ض����رورة تجني����ب الصحفيين 
السياس����ي  والنزاع  الخ����الف  كاّفة أش����كال 
المترتب عل����ى حالة االنقس����ام التي ال زالت 
الفلس����طينية وتهدد  بالس����احة  تعص����ف 
وشهدت  الفلس����طيني.  الوطني  المش����روع 

ساحة الس����رايا اعتداء من قبل العشرات من 
الشّبان على المتظاهرين والصحفيين خالل 
التظاهرة الس����لمية التي دعت لها مفوضية 
األسرى والمحررين؛ لالحتجاج على العقوبات 
المفروض����ة على قطاع غ����زة والمطالبة بإنهاء 

االنقسام.
وعّب����ر عن "كام����ل التضامن م����ع كاّفة الزمالء 
الذين تعرضوا لالعت����داء واالنتهاك من قبل 
عناصر خارج����ة عن القانون وعن قيم وعادات 

شعبنا المقاوم".
وشّدد على ضرورة احترام الحرّيات اإلعالمية 
وحريات الرأي والتعبي����ر، وعدم التعرض لها 
بأي ش����كل من األشكال من قبل أي كان سواء 

في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
الصحفيي����ن  أن  إل����ى  التجّم����ع  ولف����ت 
الفلسطينيين كانوا وال زالوا صّمام األمان في 
الساحة الفلسطينية، داعًيا إلى ضرورة توفير 
األجواء المناس����بة كاّفة لهم للقيام بدورهم 
وواجبهم المهني والوطني في خدمة شعبنا 

والقضية الفلسطينية.
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الضفة المحتلة/ االستقالل:
توفي الثالثاء الماضي ، الش���يخ محمد عبد 
الفتاح غوانمة، أحد مؤسسي حركة الجهاد 
اإلس���المي في الضف���ة الغربي���ة المحتلة 
والملقب ب� "التيتش���ر"، بعد رحلة طويلة مع 

المرض.
وكان  الش���يخ غوانمة  يعان���ي من أمراض 
باألعصاب باإلضافة الى موت خاليا عصبية 
مهم���ة بالدماغ، و تورم األط���راف، و صعوبة 
الحرك���ة، و صع���ود ماء إلى الص���در، إضافة 

إلصابته بجلطة بالصدر و مشاكل بالعين.
وبدأت إعتقاالت  الش���يخ غوانمة في العام 
1977 لخم���س س���نوات متتالي���ة، بتهمة 
القي���ام بعمل نضالي ، وف���ي العام 1986, 
تم اعتقاله لعامين امضى منهما ش���هرين 
متواصلي���ن في التحقيق بتهم���ة االنتماء 
لمجموع���ات الجه���اد االس���المي و تعرض 
غوانم���ة للتعذيب و الضرب و الش���بح بدون 
مالبس، و س���كب الماء البارد بفصل الشتاء، 

وتعرض لصعقات كهربائي���ة، والنوم على 
الفضالت والتهديد النفسي واحتجاز االهل 

للضغط عليه.
وأمض���ى غوانمة ف���ي حينه فت���رة اعتقالُه 
في س���جني رام الله و نابل���س، حيث عانى 
من االهم���ال الطبي و القم���ع بالغاز وعقاب 
الزنازي���ن، حي���ث كان ممثل االس���رى تلك 

الفترة.
تم اإلفراج عن غوانمة ليكمل مشوار الحركة 
بتوزيع المنشورات و المجلة، والدعوة للثورة 
و الجهاد و الحض على فعاليات االنتفاضة 
األولى و توزيع المساعدات، و إلقاء الخطب ، 
وعمل الورشات و الحلقات التي تحمل منهج 
و منطلقات حركة الجهاد اإلس���المي، ليعاد 
إعتقاله من جديد ويمضى عامين إداريا في 
س���جني الظاهرية، و النقب الصحراوي وتم 

األفرج عنه عام 1990.
ففي األول م���ن آب من العام 1990 تمكنت 
قوة  »مس���تعربين بمالبس نس���ائية« من 

الوحدات الخاص���ة الصهيونية من إعتقال 
القيادي غوانمة قرب مخيم الجلزون، وخالل 
إعتقال���ه تع���رض غوانمة للضرب بش���كل 
وحش���ي على الرأس والص���در وباقي أجزاء 

جسمه مما تسبب له بعقم دائم.
و كان غوانم���ة ضمن خلية من عدد من رموز 
العمل النضالي الشيخ عارف زياد ، و معوض 
ناصيف ، و محمود غوانم���ة ، و عبد المجيد 
نصار ، و س���ليمان نصار ، و وليد الهودلي ، 
و فؤاد الهودلي ، و س���امي حسين العنابي ، 
و أمضى في االعتقال عش���رة أعوام و نصف 

ليفرج عنه في العام 2000.
وغوانمة من مواليد مخي���م الجلزون بتاريخ 
الجل���زون  بمدرس���ة  درس   1958/02/8
اإلعدادية ، ثم مدرسة رام الله الثانوية ، ثم 
تخرج طالبا في كلي���ة جامعة بير زيت بعام 
1982،  حي���ث برز في بيزيت ضمن الجماعة 
االسالمية بقيادة الشهيد فتحي الشقاقي 

بالدعوة لإلسالم و الجهاد.

وشارك خالل دراس���ته بتنظيم الفعاليات 
الطالبية و االنش���طة التطوعية و في شهر 

سبتمبر بعام 1982.
ومن هن���ا بدأ عمل���ه التنظيمي ف���ي حركة 
الجه���اد اإلس���المي حيث ب���رز بتوزيع مجلة 
الطليعة االس���المية و القيام بحلقات نقاش 
وندوات و ورش و دروس حول مركزية القضية 
الفلسطينية، و انتشر العمل ليشمل معظم 
ن���وادي مدينت���ي رام الله و البي���رة و القرى 
والمخيم���ات « األمعري ، الجل���زون ، قلنديا " 
ومسجد جمال عبد الناصر و مسجد الجامعة، و 
المسجد األقصى و عدد من مساجد وفعاليات 

مدينة القدس الشريف.
ونع���ت حركة الجهاد "اإلس���المي" الش���يخ 
محم���د عبدالفت���اح غوانمة أحد مؤسس���ي 
حركة الجهاد "اإلسالمي" في الضفة الغربية 

المحتلة ، بعد رحلة طويلة مع المرض.
وقال���ت الحركة في بيان له���ا: "كان الفقيد 
رحم���ه الله م���ن الرعيل األول ال���ذي انتمى 

لحركة الجهاد اإلس���المي بالضفة الغربية، 
وُيعد واحدًا من الذين اسهموا بشكل كبير 
في بناء خاليا الحركة في الضفة المحتلة في 

بدايات التأسيس واالنطالقة الجهادية".
وأشارت إلى أنه تعرض للمالحقة واالعتقال 
مبكرًا ، فقد تكررت م���رات اعتقاله من قبل 
س���لطات االحتالل حيث أمضى في سجون 
الع���دو 18 عامًا على فترات اعتقال مختلفة. 
وخالل التحقيق معه ف���ي زنازين االحتالل 
تعرض لتعذيب شديد ترك آثارًا بليغة على 
أجهزة جسمه خاصة وأصيب بأمراض مزمنة. 
فيما نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألسرى األس���ير المحرر محمد غوانمة بعد 

صراع طويل مع المرض.
كما نعت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، 
ونادي األسير الفلسطيني والحركة األسيرة 
في س���جون االحتالل، واألس���رى المحررون، 
األس���ير المحرر محمد غوانمة ، والذي وافته 

المنية بعد صراع طويل مع المرض. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ علي عدنان مرزوق زعرب. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406960260( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ امل عالن رميح اللوحيدى. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801722067( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ داليا إدريس محمد الشريف. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400182541( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ كامل إبراهيم محمود الهندي. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)925096067( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن/ س���اهر عبد العلي���م عبد الغني 
الهمص. /. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )802229104( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن���ة/ عايش���ه ابراهيم عب���د القادر 
الكحلوت. /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمل رقم )906250295( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

 بلدية الن�سر

إعالن صادر عن اللجنة المحلية 
للتنظيم والبناء ببلدية النصر

تعلن اللجنة المحلية لبلدية النصر للمالكين والمتصرفين في أرض 
القس����يمة رقم )21 أرض س����بع (من القطعة رقم )9 أرض سبع( أنه 
تقدم لها المواطن / أمجد راتب حسين النواصره بطلب الحصول على 
اذن بناء وطلب بدل خدمات على جزء من األرض والبالغة مس����احتها 
182 متر مربع والواقعة على ش����ارع فرعي من ش����ارع غسان كنفاني 
وذلك حس����ب الطلب والمخططات الهندسية المودعة لدى البلدية 
وعليه فمن له حق االعتراض عل����ى منح المذكورة بدل خدمات واذن 
بناء على تلك االرض المحددة اعاله ان يتقدم باعتراض للبلدية اثناء 
س����اعات الدوام الرس����مي وذلك خالل  15 يومًا من تاريخ االعالن ولن 

يلتفت ألي اعتراض يقدم بعد ذلك.

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

الجهاد اإلسالمي تنعى الشيخ غوانمة 
أحد مؤسسيها في الضفة المحتلة 

غزة/ االستقالل :
أنهت الرابطة اإلسالمية كافة استعداداتها النطالق مهرجانات التفوق للعام 
الدراس���ي 2018/2017والذي اطلق عليه اس���م »فوج القدس والعودة" لطالب 
المرحلتي���ن اإلعدادية والثانوي���ة في كافة مناطق ومحافظ���ات القطاع وذلك  
لتكريم أوائل الطلبة  المتفوقين. وأكد منسق ملف المدارس للرابطة في القطاع 
عمارة ابو جزر أن الرابطة تعكف سنويًا على تنظيم مهرجانات التفوق تشجيعًا 
وتقديرًا للطالب علي جهودهم المبذولة هذا العام. مش���يرًا الى أن مهرجانات 

هذا العام ستتميز بحلة جديدة ومفاجآت عديدة.
وبي���ن أبو جزر أن تكريم الطالب المتفوقين في كل عام يأتي من حرص الرابطة 
الشديد على مكافأة وتكريم من سهر وجد وتعب في الدراسة من اجل الوصول 
إلى التفوق وتحصيل أعلى الدرجات, مضيفًا " س���يتم تكريم أكثر من  1600  

طالب وطالبة في المرحلتين اإلعدادية والثانوية  من كافة محافظات القطاع«.
وأوضح  أن التكريم سيتم من خالل إقامة مهرجانات مركزية في كافة محافظات 
قطاع غزة, مبينًا انه سيتم توزيع شهادات تقديرية علي الطالب وجوائز رمزية.

ومن جانبه أكد أمين سر الرابطة االسالمية حازم العمصي أن مهرجانات التفوق 
التي تنظمها الرابطة االسالمية كل عام هي تكريم كافة الطلبة المتفوقين في 
كاف���ة المراحل, داعيا كافة الطلبة المتفوقين الى التواصل مع أمراء الرابطة في 

المدارس من أجل  االستفادة من مشاريع الرابطة المستقبلية.

بعنوان: » فوج القدس والعودة«
الرابطة اإلسالمية تنهي 

استعداداتها إلطالق 
مهرجانات التفوق بالقطاع
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 رام الله / االستقالل:
أعلنت األون���روا، عن حاجتها لدعم إضافي بقيمة 
250 ملي���ون دوالر للمحافظ���ة عل���ى خدماته���ا 
الرئيسة والمساعدات الطارئة لبقية العام الجاري.

جاء ذلك خ���الل اجتماعات اللجنة االستش���ارية 
ألونروا التي عقدت ف���ي العاصمة األردنية عمان 
أول أمس، لمناقشة دعم الوكالة الدولية في ظل 

ما تعانيه من عجز مالي.
ونق���ل بيان صادر عن أونروا ع���ن مفوضها العام 
بيير كرينبول قوله خالل اجتماعات عمان إن: "هذا 
العام كان صعًبا بشكل استثنائي بالنسبة ألونروا 
وإنني متش���جع بالمرحلة األولى من عملية حشد 

الموارد استجابة ألزمتنا التمويلية".

وأضاف أن "ما هو على المحك هي مس����ألة 
س����بل الوصول للم����دارس بالنس����بة لجيل 
الش����باب من الجئي فلسطين والوصول إلى 
الرعاي����ة الصحية ف����ي 58 مخيمًا لالجئين 
وحواليه����ا إل����ى جان����ب المعون����ة الطارئة 
للماليي����ن م����ن الالجئين غي����ر اآلمنين في 

منطقة غير مستقرة".
وفي ضوء مؤتم���ر التعهدات القادم ألونروا الذي 
سيعقد في نيويورك في 25 من الشهر الجاري، 
أص���ر كرينبول عل���ى الحاجة إلى "احت���رام األمل 

والكرامة لالجئي فلسطين".
وكرر مف���وض عام أون���روا نداءه الط���ارئ لكافة 
الشركاء بضرورة "البقاء مستمرين في السير على 

الطريق الجماع���ي الناجح من أجل مجتمع الجئي 
فلسطين".

وتقدم أونروا التي تأسس���ت بقرار من الجمعية 
العام���ة لألمم المتح���دة ع���ام 1949، خدماتها 
لحوالي خمس���ة ماليي���ن من الجئي فلس���طين 
المس���جلين لديها في مناطقه���ا الخمس وهي 
األردن، وس���وريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع 
غزة ليتمكنوا من تحقي���ق كامل إمكاناتهم في 
مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل 

لحل عادل لقضيتهم.
وتش���تمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية 
الصحية واإلغاث���ة والخدمات االجتماعية والبنية 

التحتية وتحسين المخيمات واإلقراض الصغير.

األونروا تعلن حاجتها إلى 250 مليون
 دوالر الستمرار خدماتها الرئيسية

رام الله/ االستقالل:
بينت معطيات تقرير رس���مي، أن عدد الالجئين الفلس���طينيين في 

العالم سجل 5.9 مليون الجئ خالل عام 2017.
وحس���ب تقرير جه���از االحص���اء المرك���زي، فقد ش���كل الالجئون 
الفلس���طينيون المقيم���ون في الضف���ة الغربية والمس���جلون لدى 
وكالة الغوث في العام 2017 ما نس���بته 17% من إجمالي الالجئين 

المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل 24.4% في قطاع غزة.
أم���ا على مس���توى ال���دول العربي���ة، فقد بلغ���ت نس���بة الالجئين 
الفلس���طينيين المس���جلين لدى وكالة الغوث في األردن 39% من 
إجمالي الالجئين الفلس���طينيين في حين بلغت النس���بة في لبنان 

9.1% وفي سوريا %10.5.
ويص���ادف تاريخ 20-6  من كل عام الي���وم العالمي لالجئين، ويصل 
عدد المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية 19 مخيمًا، وفي قطاع 
غ���زة 8 مخيمات، ولبنان 12 مخيم���ًا، و 10 ميخمات في االردن، و 9 في 

سوريا.
واش���ار بيان االحصاء الفلس���طيني أن احداث النكبة حسب سجالت 
االمم المتحدة شردت حوالي800 الف فلسطيني من قراهم عام 1948 
من اصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية.
وكانت األم���م المتحدة،  اعلنت أن عدد الالجئي���ن والنازحين نتيجة 
النزاع���ات في العالم بلغ 68,5 مليون ش���خص خالل العام 2017، في 

رقم قياسي جديد للسنة الخامسة على التوالي.

5.9 مليون الجئ 
فلسطيني حتى 2017

رام الله/ االستقالل:
أظهر مس���ح الكتروني، أن العجز التجاري الفلسطيني مع 
إسرائيل، بلغ 200.6 مليون دوالر أمريكي في أبريل نيسان 

الماضي.
واستند المس���ح، الذي اعده موقع االقتصادي، على بيانات 
التجارة الخارجية الفلس���طينية المرص���ودة، الصادرة عن 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل خالل 
نيس���ان الماضي، نحو 280.3 ملي���ون دوالر أمريكي، بينما 
بلغت قيمة الص���ادرات نحو 79.6 مليون دوالر خالل نفس 

الفترة.
ويستورد الفلسطينيون 100% من احتياجات الوقود من 
إسرائيل، إضافة إلى 93% من الطاقة الكهربائية، إذ تشكل 
الطاقة بأنواعها قرابة نصف قيمة الواردات الفلس���طينية 

من إسرائيل.
وعلى مستوى العالم، أشار تقرير اإلحصاء الفلسطيني إلى 
انخفاض الصادرات خالل ش���هر نيس���ان الماضي بنسبة 
3.3% مقارنة مع الش���هر الس���ابق، إلى 91.5 مليون دوالر 

أمريكي.
 في المقابل، ارتفعت الواردات في نيس���ان 2018 بنسبة 
1.9% مقارنة مع الش���هر الس���ابق، حي���ث بلغت قيمتها 

473.5 مليون دوالر أمريكي.
  أما المي���زان التجاري والذي يمثل الف���رق بين الصادرات 
والواردات، فقد سجل ارتفاعًا في قيمة العجز بنسبة %3.2 
خالل نيس���ان 2018 مقارنة مع الش���هر السابق، إلى 382 

مليون دوالر.

في نيسان فقط.. 
فلسطين عاجزة 

تجاريًا بـ 200 مليون 
دوالر مع إسرائيل

وكاالت/ االستقالل:
 يسعى وفد أمريكي إلى إقناع دول عربية، 
باستثمار مئات ماليين الدوالرت في تنفيذ 
مش����اريع داخل غزة، ف����ي محاولة لتهدئة 
األوضاع األمنية في القطاع، بحسب تقرير 

إسرائيلي.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية عن 
مصادر إس����رائيلية، لم تسمها، إن الفكرة 
هذه س����تطرح خالل اجتماع����ات يعقدها 
كبير مس����اعدي الرئيس األمريكي جاريد 
كوش����نر، ومبع����وث الرئي����س األمريك����ي 
جيسون غرينبالت، خالل جولة مرتقبة في 
األيام القادمة إلى قطر، والسعودية، ومصر، 

واألردن وإسرائيل.
وأضاف����ت المصادر ذاتها: "يأمل كوش����نر 
وغرينبالت، تأمين الدع����م المالي من دول 
الخليج والتعاون من جانب إسرائيل ومصر 

في تنفيذ مشاريع اقتصادية".
ولفت����ت إل����ى أن البي����ت األبي����ض، رفض 

التعليق عل����ى هذه المعلومات بإش����ارته 
إلى أن����ه "لن نناقش تفاصي����ل قبل إجراء 

المحادثات".
كان البي����ت األبي����ض، ق����ال إن كوش����نر 
وغرينبالت س����يقومان بجولة بدءا من هذا 
األسبوع تش����مل إس����رائيل، األردن، مصر، 
السعودية وقطر، لكن دون تحديد مواعيد 

محددة لزيارة هذه الدول.
ونقلت الصحيفة عن المصادر اإلسرائيلية، 
إن "من بين القضايا التي سيسعى كوشنر 
وغرينب����الت للتعامل معها أوال، هي تزويد 

الكهرباء لقطاع غزة .
وقالت المصادر ذاتها، إن الكهرباء هي "من 
القضاي����ا الملحة، وف����ي ذات الوقت يمكن 
التعامل معها بسرعة، "وأضافت": "يعتمد 
األمريكيون على دول الخليج في المساعدة 
بتوفير األموال الالزمة لحل هذه المشكلة".

ولفتت الصحيفة، إل����ى أن البيت األبيض 
يأم����ل جم����ع 500 مليون إلى ملي����ار دوالر 

أمريكي لصالح هذه المشاريع.
وزادت: "يمك����ن تقس����يم المش����اريع إلى 
قسمين، األول يمكن تنفيذه في المستقبل 
القريب واآلخر يتطلب سنوات من العمل".  
وأضافت أن األمريكيي����ن "يريدون تأمين 
األموال للمش����اريع الت����ي يمكن تنفيذها 
فورا، حي����ث ينظر إلى ذل����ك كأحد الطرق 
لخلق واقع أفض����ل في غزة، وإظهار النجاح 
والتقدم قبيل تقديم خطة ترامب للسالم".

ومن بين المشاريع طويلة المدى،  بناء ميناء 
لخدمة غزة في ش����مالي سيناء وبناء محطة 
لتولي����د الكهرباء ومحط����ة لتحلية المياه، 
واإلطار العام هو بناء غالبية هذه المشاريع 
في ش����مالي س����يناء قرب حدود غزة؛ وفق 

"هآرتس".
كان مس����ؤولون أمنيون إسرائيليون حذروا 
في األشهر الماضية، من أن تفاقم األوضاع 
اإلنسانية في غزة من ش����أنه أن يقود الى 

مواجهة عسكرية.
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أعلن أنا المواطن/ عبدالله سليمان جبريل فرج الله. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802348847   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ رمضان محمد ابو زبيدة. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804318657( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد عطيه خليل. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804491538( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ رائد عودة ابراهيم النسر. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801507914( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احمد محمد حسن لبد. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400099479   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ هنادي وليد حافظ الشاعر. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906744354( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

مساٍع أمريكية لتجنيد دعم
 خليجي لمشاريع في غزة
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وكان قادة االحتالل اإلسرائيلي هددوا في وقت سابق 
باس���تهداف واغتيال مطلقى الطائرات الورقية، إذ 
قال المستشار القانوني لحكومة االحتالل " أفيحاي 
ماندلبليت" " :  إنه في حال استخدمت تلك الطائرات 
ألغراض عسكرية قتالية حربية، تصبح هدفا عسكرًيا 

مشروًعا ".
وبعد فش���ل االحتالل اإلس���رائيلي بوقف اطالق 
الطائرات الورقية أعلنوا عن اعتمادهم سياس���ة 
ال���رد على اط���الق الطائ���رات بقص���ف المواقع 
العس���كرية التابع���ة للمقاوم���ة الفلس���طينية 
بمختلف مناطق القط���اع، األمر الذي دعا األخيرة 
إلعالن سياس���تها التي تتمح���ور حول القصف 

بالقصف والدم بالدم . 
وتسببت الطائرات الورقية، التي تزامن اطالقها تجاه 
األراضي المحتلة و المواقع العسكرية اإلسرائيلية ، 
مع بدء مسيرات العودة في الثالثين من شهر مارس 
الماضي، باندالع سلس���لة حرائق كبيرة في المناطق 
المحاذية لش���رق القطاع بدءا من "كيبوتس كرم أبو 
سالم" جنوبا، وحتى مناطق محيط معبر بيت حانون 

" إيريز " شمااًل.

�شتبوء بالف�شل
الكات���ب والمحلل السياس���ي مصطفى الصواف 
رأى أنه ال يمكن لالحتالل االس���رائيلي الس���يطرة 
على الطائرات الورقية بأي من األنظمة العسكرية  
والتكنولوجية المتط���ورة التابعة له، الفتا إلى أن 
أي محاول���ة تخويف عبر اط���الق النار ضد مطلقى 
الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، واس���تخدام 

كافة الوسائل القتالية ضدهم ستبوء بالفشل.  
وق���ال الص���واف ل�"االس���تقالل" : " عل���ى الرغم 
م���ن تنفيذ تهديد ق���ادة االحتالل اإلس���رائيلي 
الورقية  الطائرات  باس���تهداف واغتيال مطلقي 
والبالونات الحارقة، إال أن إطالقها ما زال مس���تمرًا، 
األمر الذي يدلل على فش���ل وسائل االحتالل في 

إرهاب  وردع مطلقيها ". 
وشدد على أن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة 
عمل فردي نابع من إرادة وقناعة الش���عب في قوة 
نجاحها وتحقيق أهدافه���ا، ووقفها ال يحتاج أي 
قرارات من أي مس���ؤول فلسطيني، لذا سيستمر 

اطالقها دون توقف.  

وأوضح أن اس���تمرار اط���الق الطائ���رات الورقية 
والبالون���ات الحارقة بات أمرًا مقلقًا لقادة االحتالل 
اإلس���رائيلي، إذ إن نتائجها ظاه���رة أمام العين، 
منوه���ا إلى ضرورة اس���تمرارها وعدم توقفها مع 
استمرار مسيرات العودة، مشيرًا إلى أن االحتالل 
اإلسرائيلي لن يتمكن من تحديد مطلقيها بشكل 

دقيق مهما فعل. 

لن تتوقف
ب���دوره، أكد الكات���ب والمحلل السياس���ي طالل 
عوكل، أن لجوء قادة االحتالل اإلسرائيلي لوسائل 
لمجابهة ووقف اطالق الطائرات الورقية والبالونات 
الحارقة، وبحثهم باس���تمرار عن وس���ائل جديدة 
تكون أكثر نجاحًا، دليل فشله في السيطرة عليها، 
بعد أن شكلت حالة قلق شديد خاصة في األوساط 

العسكرية. 
واعتبر عوكل خالل حديثه ل�"االستقالل" أن وسائل 
االحتالل العس���كرية، أمام الوس���ائل الس���لمية 
التي يقدمها الش���باب الفلسطيني ضعيفة، إذ ال 
يملك إال قوة اإلرهاب والتدمير لمواجهة شباب ال 

يرهبهم أي تهديد أو وسيلة عسكرية. 
وبين أن الخطاب اإلعالمي اإلس���رائيلي فشل في 
تس���ويق فكرة تأثير الطائرات الورقية والبالونات 
الحارق���ة الكبير عل���ى دولت���ه، إذ أن بعض دول 
وش���عوب العالم ال تس���توعب مدى تأثير ألعاب 
أطف���ال عل���ى  دول���ة تمتل���ك  كاف���ة المعدات 

والتجهيزات و ترسانة عسكرية ضخمة .  
وفيما يتعلق بما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، 
أن حماس تبعث بإشارات ل�"إسرائيل" من خالل فخ 
الطائرات الورقية، و كس���ر قواعد االشتباك، وربما 
اندالع حرب، اس���تبعد المحلل اندالع حرب خالل 
األيام القريب���ة القادمة، لعدم قدرة " إس���رائيل" 
على تحقيق أهدافها بمنع الطائرات الورقية، وأي 

مسبب لتدحرج األمور لحرب.
وتوقع أن يبق����ى الحال كما هو عليه، باس����تمرار 
اطالق الطائ����رات الورقي����ة والبالون����ات الحارقة 
باتجاه األراضي والمواقع العسكرية اإلسرائيلية 
المحاذية للقطاع، واستمرار القصف اإلسرائيلي 
واستخدام وسائل عقابية جديدة غير معلنة ردا 

على اطالقها.

الطائرات الورقية.. تحرق منظومة أمن »إسرائيل«

غزة/  �شماح املبحوح: 
يوم��ا بع��د ي��وم يثب��ت ق��ادة االحت��ال اال�شرائيل��ي 
ف�شله��م يف حماول��ة وقف اط��اق الطائ��رات الورقية 
املحتل��ة  االأرا�ش��ي  باجت��اه  احلراري��ة  والبالون��ات 
واملواق��ع الع�شكري��ة يف غاف غزة، رغ��م ا�شتنفادهم 

كاف��ة الو�شائل واخليارات لل�شيطرة عليها، و التي كان 
اآخرها ا�شتهداف �شيارة تابعة الأحد مطلقي الطائرات 
الورقي��ة يف ح��ي ال�شجاعي��ة، وكذل��ك ق�ش��ف ع��دة 
مواق��ع للمقاوم��ة ب�25 �شاروخ��ا .  و�شرع��ان ما يهرع 
االحت��ال اال�شرائيلي الإطفاء احلرائ��ق التي تندلع 

باأر�ض اأو موقع ع�شك��ري اإ�شرائيلي حماٍذ لقطاع غزة، 
حت��ى يندل��ع حري��ق باأر���ض اأو موقع  اآخ��ر، ما ت�شبب 
بحالة ارباك وجنون لدى قادة االحتال اال�شرائيلي 
الذين يحاولون ال�شيطرة على و�شيلة مقاومة ب�شيطة، 

با�شتخدام تر�شانة ع�شكرية.
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أعلن أنا المواطن/ حسن على محمد داود. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400683546( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ علي إبراهيم عليان البريم. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400005526( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ سامى وليد مصطفى الديراوي. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804499093( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ياسر رياض محمد الشريف. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803528496( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
عيسى قراقع إن األسير المحرر حسان التميمي 
)18 عاًما( من س���كان دير نظ���ام قضاء رام الله، 
هو ضحي���ة جريم���ة طبية متعم���دة وخطيرة 
ارتكبت بحقه من قبل أطباء وإدارة سجن "عوفر" 
العسكري وأطباء مستشفى "تشعار تصيدق" 

اإلسرائيلي.
وأضاف "لقد اس���تهترت إدارة وأطباء سجن عوفر 
العسكري بصحة االسير التميمي ولم يقدموا له 
العالج رغم معرفتهم أنه يعاني من مرض صعب 
قبل اعتقاله ويتلقى العالجات بشكل دائم، وأن 
انقطاع العالج عنه ي���ؤدي إلى خطورة بالغة على 

حياته".
يذك���ر أن الفت���ى التميمي الذي أف���رج عنه بعد 

ش���هرين من اعتقال���ه، ويقبع في مستش���فى 
المجمع الطبي في رام الله، وقد فقد الرؤية، يعاني 
من مش���اكل في الكلى والكب���د نتيجة خلل في 
عملية امتصاص البروتينات من���ذ أن كان طفاًل، 
وه���و يعيش على نظام غذائ���ي وعالج محددين 
وعدم االلتزام بهذا النظام يعرضه لمخاطر صحية 

كبيرة.
وتعرض التميمي منذ اعتقاله بتاريخ 2018/4/7 
إلهمال طبي متعمد بعدم تزويده بجرعات الدواء 
الالزمة والطعام الالزم له، ما أدى إلى تدهور حالته 

الصحية.
وأش���ار قراق���ع إل���ى أن التقارير الطبية لألس���ير 
التميمي س���لمت إلدارة وأطباء سجن "عوفر" منذ 
اعتقاله، ورغم ذلك لم يقدموا له العالج، مما أدى 
إلى تدهور متس���ارع على صحته، حيث نقل في 

حالة صعبة إلى مستشفى "تشعار تصيدق" وقد 
فقد الوعي يوم 2018/5/27.

وتاب���ع "حتى في مستش���فى تش���عار تصيدق 
تباط���أوا في تقديم العالج له، ول���م يتعاملوا مع 
حالته كحالة طارئة وخطيرة ومكث ساعات عديدة 
مقيًدا دون تقديم العالج، وهذا ما أدى إلى فقدان 

بصره".
يذكر أن تصريحات قراقع جاءت خالل زيارة الفتى 
التميمي في مستش���فى المجمع الطبي في رام 
الله، كما زار األس���ير المحرر تحرير البرغوثي الذي 
قضى 16.5 س���نة بالسجون، والمحرر كمال حامد 
من سكان سلواد الذي قضى 9 سنوات بالسجون.

وش���ارك في الزيارات محافظ رام الله والبيرة ليلى 
غنام ووفد من المحافظة وهيئة األسرى ورئيس 

نادي األسير قدورة فارس وأسرى محررون.

قراقع: جريمة طبية عن سبق
 إصرار ارتكبت بحق المحرر التميمي
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أعلن أنا المواطنة/ عائشة عواد سليمان القاضي. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400097135( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ ناهد جمال محمد ابو سدرة. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905451415( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ يوسف محمود محمد شالش. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400146213( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ مالك ذكرى حمدي حجازي. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802321992( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ طارق عبد الهادي بدوي ابو غالي. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803145234( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ هدى أحمد حمدان الصوفي. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411056989( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد أحمد محمود العرقان. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803028224( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حسام صبحي محمد خاطر. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800201899( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

وفي وقت س����ابق أكدت مصادر أمنية 
مصرية بمعبر رفح البري، أن الس����لطات 
المصرية قررت تمدي����د العمل بمعبر 
رف����ح الب����ري حتى فترة عي����د االضحى 
الق����ادم، وفقا لقرار ص����ادر من القيادة 

السياسية المصرية.
وأوضح����ت المص����ادر أن الرئيس عبد 
الفتاح السيسي  مدد العمل بمعبر رفح 
البري طوال فترتي شهر رمضان المبارك 
وحتى عي����د الفطر المب����ارك ، تخفيفا 
عن أهال����ي قطاع غزة ج����راء اعتداءات 
االحت����الل على مس����يرات العودة وفي 
اعقاب نقل السفارة االمريكية للقدس 
ومحاول����ة ف����رض صفقة الق����رن على 

الجانبين الفلسطيني والعربي.
وس����اهم  فتح معبر رف����ح البري طيلة 
شهر رمضان وتمديد فتحه ما بعد عيد 
الفطر، إلى س����فر المئ����ات من أصحاب 

الحاجات اإلنسانية من كال االتجاهين،  
كأصحاب االقام����ات والمرضى والطلبة 

العالقين. 
وعبر منفذ  رفح البري خالل أيام ش����هر 
رمضان المبارك اكثر من  13 ألف مسافر 
خالل الفترة من 12 مايو الماضي وحتى 

الرابع عشر من شهر يونيو الجاري.
يذك����ر أن الس����لطات المصرية فتحت 
المعبر 45 يوم����ا فقط منذ بداية العام 
الجاري، وأغلقته 110 أيام، فيما ينتظر 
اآلالف م����ن القط����اع الس����فر لحاجات 

إنسانية ماسة.

غر�ض �إن�ساين 
الكاتب والمحلل السياس����ي مخيمر أبو 
سعدة أكد أن فتح معبر رفح طيلة شهر 
المبارك وتمديد فتحه ألشهر  رمضان 
أخرى ، يأتي في س����ياق التخفيف من 

األزمة اإلنسانية التي يعاني منها أكثر 
من مليوني مواطن بقطاع غزة، في ظل 
انسداد أفق عقد مصالحة فلسطينية 
اإلسرائيلي  الحصار  اس����تمرار  وكذلك 
المفروض على القطاع ألكثر من عشرة 
أعوام، وأيضا استمرار فرض العقوبات 

من قبل السلطة الفلسطينية. 
وتوق����ع أبو س����عدة ل�"االس����تقالل " أن 
تعم����ل الس����لطات المصري����ة على مد 
القطاع بتس����هيالت أخرى، كسماحها 
بإدخ����ال البضائع التجاري����ة و الطبية 
وغيرها، ليصبح معبرًا تجاريًا في المرحلة 
القادمة ، بالتزامن مع  استمرار تسهيل 
دخول حركة األفراد، مستبعدا أن يكون 
لتلك التسهيالت بعد سياسي، لعدم 

وضوح ذلك حتى اآلن . 
وأش����ار إلى أن مصر تلع����ب دور الراعي 
والمشرف على القطاع، بحكم العالقات 

التاريخي����ة التي توطدت بعد نكبة 48 
و توليها إدارة القط����اع، وكذلك بحكم 
العالق����ات الجغرافية، عل����ى الرغم من 
انش����اء السلطة الفلس����طينية، منوها 
إلى أن األزمة اإلنس����انية التي يمر بها 
المواطنون بالقطاع دفعتها للتحرك من 

أجل التخفيف عنهم. 

تخفيف عن �ملو�طنني
بدوره، اتفق الكاتب والمحلل السياسي 
حس����ن عبدو مع س����ابقه في الس����بب 
والدافع وراء فتح الس����لطات المصرية 
معبر رف����ح البري طيلة ش����هر رمضان 
المب����ارك وتمديد فتحه ألش����هر عدة، 
ه����و التخفيف من معان����اة المواطنين 
بالقط����اع، خاص����ة أصح����اب الحاجات 

اإلنسانية. 
وأوضح عبدو ل�"االستقالل" أن السلطات 

المصرية تستشعر مدى تأثير الحصار 
المف����روض على القطاع منذ س����نوات 
طويلة وكذل����ك ف����رض العقوبات من 
الذي  الخان����ق  والتضيي����ق  الس����لطة 
يعيشه المواطنون، لذا عملت على فتح 
معبر رفح ، ك����ي تتجنب االنفجار الذي 
قد يحدث في القطاع وينعكس عليها 

سلبيا .
وبي����ن أن قط����اع غزة يرتب����ط جغرافيا 
بمصر أكثر من أي منطقة أخرى، لذلك 
تحرص السلطات المصرية على الحفاظ 
على أمنها واس����تقرارها، وتتجنب أي 
أزمة قد تؤثر عليها، مشيرا إلى احتمال 

تقديمها تسهيالت أخرى. 
 ولفت إلى أن س����فر أع����داد كبيرة من 
المواطنين من قطاع غزة عبر معبر رفح 
البري، أمر طبيعي بعد س����نوات طويلة 

من اغالق المعبر.

تمديد فتحه لعيد األضحى

فتح معبر رفح.. ضرورة إنسانية أم طبخة سياسية؟! 

غزة / �سماح �ملبحوح: 
فتح �ل�سلطات �مل�سرية معرب رفح طيلة 

�سهر رم�سان و�إعالن نيتها ��ستمر�ر متديد 
فتحه حتى عيد �لأ�سحى, ودخول ب�سائع 

و�سلع ودعم م�سري للقطاع, فتح باب 
�لت�ساوؤلت حول حقيقة تلك �لت�سهيالت 

يف تخفيف معاناة �لغزيني �أم �أنها تاأتي 
يف �سياق مترير �سفقة �سيا�سية يجري 

�لتح�سر لها بتو�فق عربي ودويل. 
وكرثت يف �لآونة �لأخرية �لتحركات 

و�لت�سريحات �لعربية و�لدولية , 
حول �سرورة  دعم قطاع غزة �ن�سانيا 
و�نهاء معاناة �ملو�طنني بفعل �حل�سار 

�ل�سر�ئيلي �مل�ستمر على قطاع غزة 
منذ �كرث من 11 عاما, كان �آخرها ما 

ذكرته �سحيفة هاآرت�ض �أن مبعوثي 
�لرئي�ض �لأمريكي دونالد تر�مب �إىل 

�ل�سرق �لأو�سط جاريد كو�سنري وجي�سون 
غرينبالت �سيطالبان دول �خلليج �لعربي 

خالل زيارتهما بعد �أيام, با�ستثمار مليار 
دولر يف قطاع غزة يف �لفرتة �ملقبلة, 

من �أجل حت�سني �لأو�ساع �لإن�سانية 
�ملتدهورة فيه ب�سبب �حل�سار.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قبل���ت المحكمة العليا اإلس���رائيلية، امس األربعاء، التماس���ا تقدمت بها عائلة 
الجندي هدار غولدن المفقود بغزة والذي يعتقد أنه أس���ير لدى المقاومة بغزة، 

لمنع تسليم جثامين ثالثة شهداء من الضفة الغربية.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإن جميع قضاة المحكمة وافقوا على االلتماس 
الذي قدم أول أمس، مبينًة أن المحكمة طلبت من ممثلي جهاز المخابرات تقديم 

تفسيراتهم السرية لألسباب التي دعتهم للموافقة على تسليم الجثامين.
وكان ممثل "الدولة" اإلس���رائيلي أبلغ المحكمة بنية الحكومة إعادة ثالث جثث 

لشهداء فلسطينيين حاولوا تنفيذ هجمات خالل األشهر األخيرة.
وكانت المحكمة طلبت بشكل قانوني من الحكومة إبالغها قبل تسليم أي جثمان 

إلتاحة الفرصة أمام أي جهة لاللتماس.
وتطالب عائلة غولدن برفض تسليم أي جثامين فلسطينية للضغط على حماس 

لمحاولة إعادة المفقودين اإلسرائيليين.
وقالت مصادر إس���رائيلية أن جثامين الش���هداء التي كانت ستسلم تعود إلى 
"محمد عنبر" من طولكرم، و "رامي صبارنة" من الخليل، و "محمد مرشود" من نابلس.

»العليا اإلسرائيلية« 
ترفض تسليم جثامين
 3 شهداء من الضفة
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أعلن أنا المواطن/ سمير محمد عياد ابو عواد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804710143( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد إبراهيم محمد ابو جراد. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903068989( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عبد الله حسن عبد الله الزينى. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)911047441( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ منار محمد سلمان عابد. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900632688  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مهند احمد حمدان ابو قشالن/.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406128819( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عيسى علي محمد فياض. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803857952( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

تجنيد »سيغف« إنجاز إيراني بمعايير كبيرة

كش���ف جه���از المخاب���رات اإلس���رائيلية عن أمر 
الس���ابق  للوزير  تجني���د االس���تخبارات اإليرانية 
غونين سيغف؛ ش���ّكل صدمة كبيرة لمستوطني 
دولة االحتالل، وش���عروا بصفعة مدوية على األقل 
على المستوى المعنوي والقيمي، وتفاعل اإلعالم 
االحتالل���ي مع الئحة االتهام التي كش���ف بعض 
بنودها الموجهة لسيغف بكبير االهتمام وتصرفوا 
كمن يحمل رسالة ومسؤولية تجاه المجتمع، وبذكاء 
كبير ودون التخفيف من خط���ورة القضية حاولوا 
التقليل من قيم���ة المعلومات واإلنج���از اإليراني 
والتقليل من حجم األضرار، وأظهروا ربًطا مباشًرا بين 
مكونات الشخصية الجرمية والجشعة والخاوية من 
القيم الخاصة بسيغف وبين تورطه بوعي تام في 
قبول التعاون مع االستخبارات اإليرانية طمًعا في 

الحصول على المال السريع والسهل.
غونين س���يغف، من موالي���د 1956، طبيب ووزير 
س���ابق، ارتكب عدة مخالفات جنائي���ة، من بينها 
تهريب مخدرات وتزوير جواز س���فر دبلوماس���ي، 
والتحايل على ش���ركة »يسرا كارت«، ُسجن خمس 
س���نوات في إس���رائيل، وخ���رج من الس���جن بعد 
قضاء ثالث س���نوات من محكوميته. س���يغف بدأ 
حياته العس���كرية بكورس في الطيران، ثم انتقل 
للوحدات القتالية وتخرج من الجيش برتبة نقيب، 
ث���م التحق بجامعة بن غوري���ون في النقب ودرس 
الطب، وفي بداية سنوات ال� 90 تعرف على رفائيل 
ايتان، زعيم ح���زب »تس���ومت« اليميني ورئيس 
أركان س���ابق، فالتحق بالحزب وانتخب للكنيست 
عن قائمة الحزب، وفي يناير 95 انش���ق عن الحزب 
لينضم إلى حكوم���ة رابين، فأصبح وزي���ًرا للطاقة 

والبنى التحتية وعضًوا في الكابينت األمني - السياسي، 
وه���و من أهم المناصب التي يطم���ح للوصول إليها أّي 
سياس���ي، وبعد مقتل رابين اس���تمر وزيًرا في حكومة 
بيرس حتى انتخابات الكنيست ال� 14 في يونيو 1996، 
حيث خرج من الحياة السياسية، وتوّجه للقطاع الخاص 

مستثمًرا عالقاته التي أقامها أثناء عمله وزيًرا للطاقة.
في عام 2003 أدين بتهمة التحايل على ش���ركة »يسرا 
كارت«، حيث س���حب عش���رات آالف الش���واكل وادعى 
ان بطاقته ُس���رقت، وف���ي عام 2004 ضب���ط في مطار 
أمستردام وهو يحاول تهريب كمية كبيرة من االقراص 
المخدرة )اإلكس���تازي( داخل قطع الش���يكوالتة، أدين 
وحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وُسحبت منه رخصة 
مزاولة الطب عام 2007، وفي نفس العام أفرج عنه بعد 
تخفيض ثلث مدة محكوميت���ه، وفي عام 2008 اتهم 
بتوقي���ع تحوي���الت مالية بدون رصيد كمدير لش���ركة 
اس���تثمارية، وقبل ان يصدر الحك���م باإلدانة هاجر إلى 
نيجيريا وأقام في عاصمتها أبوجا، وعمل فيها كطبيب 
وكمستثمر، وفي عام 2012 أدانته المحكمة في قضية 
التحويالت المالية، وحكم���ت عليه بغرامة مالية قدرها 

مليون شيكل.
في أبوجا اش���تهر كطبيب وكمستثمر، ونجح في إقامة 
عالقات واس���عه مع طبقة واس���عة من الدبلوماس���يين 
والمس���تثمرين األجان���ب، ومن بينهم طاقم الس���فارة 
اإلس���رائيلية ورجال أعمال إس���رائيليين من العاملين 
س���ابًقا في األجهزة األمنية، حتى إنه تلقى بطاقة شكر 
وعرفان من قبل المسؤول عن القسم األمني في السفارة 
اإلس���رائيلية ع���ن الخدمات الطبية الت���ي قدمها ألحد 

ضباط األمن في السفارة.
في مارس الماضي، أجرت معه القناة العاشرة لقاًء، أظهر 

فيه رغبته بالعودة والعيش في إس���رائيل، لكنه أعرب 
عن خش���يته من المالحقات القانوني���ة، وفي ابريل من 
العام الجاري سافر إلى دولة غينيا االستوائية فاعتقل 
في المطار، ورفضت س���لطات غينيا السماح له بدخول 
أراضيها وتحفظ���ت عليه بناًء على طلب من الش���رطة 
اإلسرائيلية التي تسلمته الحًقا وأحضرته إلى تل أبيب، 
حيث اعتقله جهاز المخابرات واستجوبه على مدار أكثر 
من ش���هر في تكتم كامل على اعتقاله، وقبل أيام أعلن 
ا من الئحة االتهام  »الش���باك« عن اعتقاله ونش���ر جزًء
الموجهة لسيغف وأبقى بعضها س���رًيا، ومّما جاء في 
الئحة االتهام، اتهم بتقديم مساعدة للعدو أثناء الحرب 

والتجسس ضد إسرائيل.
وبحس���ب المصادر اإلعالمية اإلسرائيلية، فإن سيغف 
ارتبط باالستخبارات اإليرانية وهو مدرك تماًما أنه يعمل 
لصالح المخابرات اإليرانية مقاب���ل المال، وقد زار إيران 
أكثر من مرة، والتقى مشغليه بأكثر من مكان في أوروبا 
وافريقيا، وس���اعد االس���تخبارات اإليرانية في الوصول 
إل���ى بعض رجال األم���ن اإلس���رائيليين الذين اتجهوا 
للعمل في مجال األعمال الخاصة في افريقيا، حيث كان 
يقدمهم لإلس���رائيليين على أنه���م مجرد رجال أعمال 

مهتمين بعقد الصفقات.
ووفق وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية، ف���إن األضرار ذات 
الطبيع���ة المعلوماتية األمنية التي ألحقها س���يغف 
بالدول���ة هي أض���رار مح���دودة، ألن المعلوم���ات التي 
لدي���ه هي من فترة بعيدة، وق���د جرت عليها تغييرات 
كثي���رة، والتقدي���ر بأن الض���رر األكبر وال���ذي ال يمكن 
قياسه ومعرفة حدوده يكمن في مساعدته اإليرانيين 
بالوص���ول والتواصل مع رجال أمن إس���رائيليين، وفي 
كش���ف طريقة عمل المؤسسات والنظام في إسرائيل، 

ولكنهم يتجاهل���ون ان س���يغف كان عضًوا في 
الكابينت األمني - السياس���ي، وكان وزيًرا للطاقة 
والبن���ى التحتي���ة، وأنه ظ���ل عل���ى تواصل مهم 
بأصدقائ���ه ومعارف���ه في إس���رائيل، ومن بينهم 
م���ن هم داخ���ل المنظوم���ة األمني���ة، وربما داخل 
الصناعات العسكرية، كما ان أبواب السفارة كانت 
مفتوحة أمامه بشكل دائم، وراكم عالقات قوية مع 
العاملين فيها، ومع طبقة واسعة من الدبلوماسيين 

واألمنيين األجانب.
أحد أهم الكتاب في المجال األمني رونين بريغمان 
كت����ب في صحيف����ة »يديع����وت« ملخًص����ا قضية 
سيغف: »بوس����ع سيغف ان يرس����م لإليرانيين ما 
عرف به في عه����ده كوزير، وما يعرف����ه عن الدائرة 
الداخلية إلس����رائيل الصغيرة، حي����ث الكل يعرف 
الكل. فمثاًل، عن سياقات اتخاذ القرارات ومن صديق 
من. الهوة التي تدهور إليها الوزير الس����ابق أعمق 
حتى من كل الحفر التي يمكن الوقوع بها، إن قضية 
تجنيد وتفعيل س����يغف تظهر م����رة أخرى بعض 
االستنتاجات الهامة؛ األول: االستخبارات اإليرانية 
تعمل على نطاق واسع بهدف العودة إلى إسرائيل 
وجمع أكبر قدر من المعلومات عنها. الثاني: »يطلق 
اإليراني����ون النار ف����ي كل االتجاهات« على حد قول 
المخابرات اإلسرائيلية، وهم يقصدون أن اإليرانيين 
يجندون من يقع ف����ي اليد )من أهداف نوعية مثل 
سيغف، وحتى جهات فلس����طينية صغيرة أكثر( 
على أمل ان يحصلوا على كل ذرة معلومات. الثالث: 
اإليرانيون، مثلنا، يرون أنفسهم في ذروة حرب ضد 
إسرائيل، ولهذا فإنهم يستعدون لتصعيد محتمل 

من خالل جمع المعلومات االستخبارية«.

في ذروة االجتياح »اإلس���رائيلي« للبنان ومحاصرة العاصمة بيروت اتخذت 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الطارئة )19 أغسطس/آب 1982( 
قرارًا يقضي باعتبار الرابع من يونيو/حزيران، من كل عام يومًا عالميًا لضحايا 
العدوان، وال س���ّيما من األطفال األبرياء، فق���د رّوع العالم كثرة الضحايا من 

األطفال اللبنانيين والفلسطينيين خالل العدوان المذكور.
واليوم وبمناس���بة مرور 70 عامًا على قيام »إسرائيل« )15 مايو/أيار 1948( 
والذي تزامن هذا العام مع قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة 
األمريكية إلى القدس، فقد اجتاحت موجات غضب واحتجاج فلس���طين من 
أقصاها إلى أقصاها، وهو ما واجهته »إس���رائيل« بالقمع واإلرهاب الذي راح 
ضحيته حتى اآلن أكثر من 20.000 ضحية )بين قتيل وجريح( معظمهم من 
األطفال، علمًا بأن الغالبية الساحقة مع حركة االعتراض والرفض كانت خارج 
الجدار العنصري الذي بنته »إسرائيل« لتقطيع أوصال األرض الفلسطينية 
وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وزرع مستوطنات وجزر ومناطق في قلب 

التجّمعات البشرية الفلسطينية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت فتوى استش���ارية )العام 2004( 
بعد أن لجأت إليها الس���لطة الوطنية الفلسطينية، قضت بموجبها ببطالن 
بناء الجدار ودعت إلى تفكيكه وهدمه، إضافة إلى تعويض الفلسطينيين 

جراء األضرار التي لحقت بهم.
لقد احتفلت منظمة األمم المتحدة للطفولة »اليونسيف« هذا العام باليوم 
العالم���ي لضحايا العدوان على األطفال تحت ش���عار »العنف ضد األطفال 
صفر بحل���ول 2030« وهو ما يس���توجب عم���اًل دؤوبًا وش���اماًل على جميع 
المستويات الدولية وغير الدولية، الحكومية وغير الحكومية لوقف العنف 

بش���كل عام وضد األطفال بش���كل خاص، وذلك بإعمال االتفاقيات الدولية 
بهذا الخصوص، وال سّيما اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وكل ما يتعّلق 
بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، ال سّيما العهدين الدوليين - األول الخاص 
بالحق���وق المدنية والسياس���ية والثاني - الخاص بالحق���وق االقتصادية 
واالجتماعي���ة والثقافية، إضاف���ة إلى اتفاقيات جني���ف األربع لعام 1949 
وملحقيه���ا )بروتوكولي جنيف( لعام 1977 األول- المتعّلق بحماية ضحايا 
المنازعات الدولية المس���لحة، والثاني - المتعّلق بحماية ضحايا المنازعات 

المسلحة غير الدولية.
ولعّل مسألة حماية األطفال من العنف والعمل على تأمين مستلزمات القضاء 
عليه، مس���ؤولية كبرى ال تقع على عاتق األم���م المتحدة والمنظمات الدولية 
وحدهما، بل تتجاوزهما لتشمل الحكومات والمنظمات المدنية واالجتماعية 
والتربوي���ة والدينية، إضاف���ة إلى الجامعات ومراكز األبح���اث، خصوصًا وأن 
للعنف أسبابه االجتماعية واالقتصادية واألسرية والنفسية فضاًل عن عدم 
المساواة والتمييز ونظام العقوبات والمناهج الدراسية وغيرها، كما أن أنواعه 

متعّددة، فهناك العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف النفسي.
وم���ن أولى دالالت االحتفال باليوم العالمي بوقف العنف ضد األطفال: أواًل: 
اعتراف المجتمع الدولي باستمرار هذه الظاهرة غير اإلنسانية وما تتركه من 
تأثيرات نفسية وعقلية وبدنية على األطفال في جميع أنحاء العالم. وثانيًا: 
تأكيد االلتزام بحماية حقوق األطفال، وال سّيما اتفاقية حقوق الطفل المشار 
إليها، ولعلها مناسبة للتذكير بدعوة البلدان لالنضمام إليها، وثالثًا: أن هذه 
المناس���بة جديرة بالتأمل بوضع األطفال ومعاناتهم، وال سّيما في البلدان 
النامي���ة، حيث يذه���ب العديد منهم ضحايا العن���ف واإلرهاب والنزاعات 

المسلحة والحروب، إضافة إلى الحروب األهلية الطائفية والدينية واإلثنية، 
فضاًل عن معاناتهم بسبب العقوبات االقتصادية واألوبئة واألمراض والفقر 

واألمية والجهل وانتشار المخدرات.
لق���د قّررت الجمعية العامة لألمم المتحدة ف���ي العام 1998 تعيين ممثل 
خاص ُيعنى بأثر النزاع المسلح على األطفال على أمل تقليص حاالت العنف 
ضدهم وتحس���ين أوضاعهم، إاّل أن عددهم تضاعف في السنوات األخيرة، 
كما ارتفعت نسبة االنتهاكات المرتكبة ضدهم في معظم مناطق الصراع، 
كما يذكر العديد م���ن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وهو ما 
تؤكده منظمة اليونسيف، سواء في الصومال أو فلسطين أو سوريا أو العراق 
أو اليمن وغيرها، وهناك نحو 250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق 
الصراع يحتاج���ون إلى المزيد من الحماية طبقًا للقانون اإلنس���اني الدولي 

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وال سّيما في مجال حماية حقوق الطفل.
جدي���ٌر بالذك���ر أن الجمعية العامة لألمم المتحدة كان���ت قد قّررت يوم 20 
نوفمبر/تشرين الثاني العام 1954 كيوم للطفل العالمي، وكان اتحاد النساء 
الديمقراط���ي العالمي قد قرر في وقت س���ابق الع���ام 1949 يوم 1 يونيو/ 
حزي���ران يومًا للطفل العالمي، ومهما اختلف موعد االحتفال فهو مناس���بة 
لكي نعتبر األطفال رمزًا بوصفه يومًا للتسامح والتضامن والتكافل والتفاهم 
والبراءة والس���الم على النطاق العالمي. وفي الوقت نفسه لتجديد المطالبة 
باحترام حقوق األطفال ورفع التحفظ���ات التي وضعتها بعض الدول على 

حقوقهم التي قررتها األمم المتحدة.
وتبقى االعتداءات »اإلس���رائيلية« المتواصلة على األطفال الفلس���طينيين 
شاهدًا على ضرورة التحرك الجماعي لحماية أطفال العالم من مصير مشابه.

عبد الحسين شعبان

العنف »اإلسرائيلي«ضد األطفال نموذجًا
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ال ش���ك أن المرأة من أجمل ومن أروع المخلوقات 
عل���ى وجه الك���رة األرضية , وهي ج���زٌء ال يتجزأ 
من الحي���اة , وهي المكمل للحي���اة الكريمة في 
المجتمع , وه���ي أيضًا عطاٌء ب���ا انتهاء , وهي 
لألسرة والمجتمع كالهواء , فهي والله نعمة من 

رب السماء .
وبما أن الله س����بحانه وتعالى خص المرأة بمكانة 
عظيمة وجع����ل لها الكثير من الحقوق والواجبات 
التي تضمن لها العيش الكريم فإنه خلق لها أيضا 
الرجل ليكمل كٌل منهما اآلخر , ووفر لهما األدوات 
واألساليب الممكنة إلنماء الحياة ونهضتها على 
وجه األرض , حيث جاء اإلسام لينظم عاقاتهما 
, ويدفعهما لبذل أقصى الجهود لتحقيق الغاية 

الشريفة على سنة الله ورسوله الكريم .  
فما أجملك أيته���ا المرأة وأنِت تصنعين التاريخ 
المجيد وتس���طرينه من أوسع أبوابه بماء الذهب 
م���ن خال عطاُئك دون كل���ٍل أو ملل , فأنِت التي 
تس���عين دومًا لس���عادة أبنائ���ك وزوجك ومن 
ثم مجتمع���ك وأبناء وطنك لتكون���ي بعطائك 

وتضحياتك س���ندًا له���م , وتبني���ن من روحك 
الطاهرة جس���رًا للرأفة والمحب���ة بينهم لتملئي 

المكان عطاًء عطفًا وحنانًا .
ما أروع���ك يا ابنة ح���واء وأنِت تتأملي���ن الحياة 
الكريم���ة في بيت���ك بعين من الح���ب والعطاء ، 
فتشعرين أنِك ستملئينها فرحًا وابتهاجًا وغمارًا 
من السعادة ، وتنشرين الورود في كل أنحائها .  
ما أروع���ك وأن���ِت تبحثين عن س���عادتك التي 
تجدينها في أمان بيتك مع زوجك وأبنائك وكل 
أحباب���ك , فأنِت التي تنظرين إلى ما بداخلك من 
اإلخاص والحب والعط���اء ، وتقتلعين جذور أي 
شائبة فتزرعين محلها جذور العطاء والحب والود 
واإلخاص والفرح والسعادة في كل أركان حياتك 
تحت ش���عار: من أج���ل أمان بيت���ي أزرع حريتي 

وكرامتي مع أسرتي .
أيتها المرأة الفاضلة ال تجعلي رغباِتك تتعارض 
مع رغب���ات زوجك فتتعرض واحة بيتك الخضراء 
للجف���اف! علي���ِك ب���أن تحققي رغب���ات زوجك 
وطموحاته ونجاحاته في الحياة بمس���اندتك له 

جنبًا إلى جنب , وفي ذلك ستجدين سعادة غامرة 
, لتحافظي على أمان بيتك . 

فالرجل يتزوج امرأة يريدها له ولبيته مهما بلغت 
من درجات العلم ومهما حققت من نجاحات , ألن 
بيتها ُيعد المكان الوحيد الذي يحفظ كرامتها ، 
وال ب���أس إذا اضطرت المرأة للعمل , ولكن ماذا لو 
كانت تعم���ل نصف اليوم وربما أكثر ثم تقضي 
بعض الوقت فيما تبقى من اليوم على الهاتف أو 
الجوال أو التلفاز ، وربما الخروج للتسوق أو التنزه 
وف���ي نهاية اليوم تخلد للنوم لتجدد نش���اطها 

ليوم عمل آخر وهكذا؟!
ال بأس أن تحققي له رغباته ش���ريطًة أال تقصري 
معه بحجة المجه���ود المضاعف الذي يقع على 
عاتقك وتبدئ���ي بمطالبته أن يع���ذرك , فتبدأ 
الخافات تنش���ب بينكما ألن الرجل بطبيعته ال 
يحب التنازل عن حقوقه أب���دًا ، وإن فعل مكرهًا 
فلفت���رة وجيزة ثم يمل ويضجر ، على عكس���ك 
أيتها المرأة الطيبة التي منحك الله طبيعة رائعة 

تتمثل في صبرك وعطائك .

فف����ي هذه الحالة أين حق زوجها وس����ط زحمة 
جدولها اليومي ؟ ثم أي����ن حق بيتها وأبنائها 
؟ بالطبع ستس����كن الخافات بيتها وسيسود 
التوتر حياتها , فلقد خلق الله الرجل وأمر المرأة 

بطاعته .
فعلي���ِك أيتها المرأة باس���تمرارية الحياة اآلمنة 
بينهم���ا , والتنازل من أج���ل الحفاظ على زوجك 
وبيت���ك وأبنائ���ك ، لكن بعض األزواج لألس���ف 
يعيش���ون أمورًا غيروا وبدلوا فيها كل المعايير 
السليمة ، فنجد نس���بة مرتفعة من البيوت غير 
المس���تقرة ، فإما انفصال في الحي���اة الزوجية ، 
أو اس���تمرارية مع ضعف في الحي���اة العاطفية 

واألسرية .
لذا يجب عليكم���ا أيها الرجل وأيته���ا المرأة أن 
تتراجعا وأن تتنازال ع���ن أمور حياتية لبعضكما 
البعض بالرضى ، ربما لو فعلتما ذلك ستكسبان 
مكس���بًا دائمًا ينعكس على حياتكما وأبنائكما 
, وس���يرضى الل���ه عنكما , وس���تنعمان بالمودة 

والرحمة واالستقرار والسكينة في حياتكما .

المرأة عطاٌء بال انتهاء ..
 ونعمة من رب السماء

من رام الله إلى غزة.. 
سجان ُيمسك سجانًا 

في إحدى مرات االعتقال لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 
في النصف الثاني من عقد التس���عينات في القرن العشرين 
الغاب���ر، وبالتحدي���د في المعتقل الرئيس���ي لجه���از األمن 
الوقائي بغزة فتح عليَّ باب الزنزانة إلعطائي وجبة العش���اء، 
ففوجئت بمن يش���رف على توزيع الطعام للمعتقلين حيث 
كان أحد رفاق الس���جن الُقدامى، كان قد قضى عش���رين عامًا 
في سجون االحتال على مرحلتين، فمرت على كلينا لحظات 
صمت مشوبة بالُوُجوم والحيرة قطعها صاحبي السّجان قائًا: 
»أبو أحمد.. إيش اللي جابك على الس���جن؟!«، فقلت له: »أبو ... 
اللي جابك على الس���جن س���ّجانًا هو اللي جابني على السجن 
سجينًا«، وتابعت كامي له: »قضيت نصف ُعمرك سجينًا، هل 
ستقضي النصف اآلخر سّجانًا؟!«. سمعت فيما بعد أنه ترك 
العمل في الس���جن بعد أن طلب نقله إلى مكان آخر بعيدًا عن 
الس���جن وبعيدًا عن المعاناة النفسية التي يسببها السجن 

سواء كان اإلنسان سجينًا أو سجانًا. 
في دراسة س���يكولوجية ترصد هذه المعاناة النفسية لكٍل 
من السجين والسجان ُأجريت في سبعينات القرن العشرين 
بجامعة س���تانفورد األمريكية ش���ارك فيها سبعون متطوعًا 
بأجر مجٍز من الش���باب األصحاء جس���ديًا وعقليًا ونفسيًا تم 
تقس���يمهم إلى مجموعتين: سجانين وسجناء، ووضعوا في 
قبو في الجامعة ُبني خصيصًا ليكون أشبه بالسجن الحقيقي 
وُأعطى المتطوعون الذين تقمصوا دور السجانين صاحيات 
واسعة إلدارة الس���جن... لم تكد تمر أيام قليلة على التجربة 
حتى ُأصيب المتطوعون الذين تقمصوا دور السجناء بنوبات 
اكتئاب قوية ونوبات هستيرية من البكاء والصراخ واضطراب 
في التفكير والسلوك، وانقسم السجناء إلى قسمين: متمردين 
ومذعنين. أما النتيجة األغرب فكانت عند المتطوعين الذين 
قاموا بدور الس���جانين حيث تقمصوا أدوارهم بسرعة كبيرة 
واتبعوا أس���اليب س���ادية من التعذيب النفسي والجسدي 
ضد الس���جناء فقاموا بتفتيش���هم ُعراة وعاقبوهم بالحبس 
االنف���رادي والتمارين البدنية القاس���ية، وأصدروا أوامر بقطع 
إمدادات الطعام والش���راب مدة معينة وحرموهم من دخول 
الحم���ام من وقت آلخ���ر... التجربة ُأوقفت بعد س���تة أيام من 
بدئها وقبل الوقت المحدد الكتمالها لمدة اسبوعين، وتعّرض 
فريق الباحثين المشرفين عليها النتقادات أخاقية عميقة. 

ق���د يكون ما يحدث عندنا في فلس���طين قريبًا إلى حٍد ما من 
تجربة جامعة س���تانفورد بعد إقامة الس���لطة الفلسطينية 
بموج���ب اتفاقية أوس���لو التي حّولت الكتلة األساس���ية في 
الحرك���ة الوطني���ة الفلس���طينية إلى س���لطة وطنية تحت 

االحتال وكيان سياس���ي غير مح���دد المعالم نصفه يواجه 
االحتال ببناء مؤسسات الدولة الوطنية ونصفه اآلخر ينسق 
أمنيًا مع االحتال فيقم���ع أي مقاومة ضد االحتال، وفي كل 
األحوال س���لطة أوجدت أدوات ضمان وجودها ككل األنظمة 
العربي���ة التي تعتمد على العس���كر واألجه���زة األمنية في 
حماية منظومتي الفس���اد واالستبداد برعاية النخبة الحاكمة 
المرتبط���ة- بش���كل أو بآخ���ر- باألجنبي الُمحتل والمس���يطر 
والمهيمن والحامي... في هذا الس���ياق يأتي قمع أجهزة أمن 
الس���لطة في الضفة الغربية للحراك الش���عبي والمظاهرات 
المطالبة برفع اإلجراءات العقابي���ة المفروضة على غزة، وربما 
كان التركيز في القمع على الصحفيين مقصودًا لمنع وصول 
الص���ورة إلى الرأي العام خوفًا من الص���ورة التي يخاف منها 
كل من ال يستطيع مواجهة الحقيقة الواضحة سواء كان في 
السلطة أو خارجها وربما ما رافق عملية القمع من عنف وقسوة 
وتصريحات معادية تهدد كل من يتعاطف مع غزة تشير إلى 
تلك الميول السادية التي يتشربها من يتّقمص دور السّجان 

تجاه القسم اآلخر من شعبه الذي ُفرض عليه دور السجين.
وربم���ا ما حدث في س���احة الس���رايا بغزة من قم���ع لمظاهرة 
ُتطالب بإنهاء االنقس���ام وإزالة العقوب���ات ووقف اإلجراءات 
العنصرية التي تميز بين أس���رى غزة والضفة نظمها حراك 
األسرى الُمحررين ليس ببعيد من الذي حدث في دوار المنارة 
برام الله من قمع للمظاه���رة الُمطالبة بنفس المطالب تقريبًا 
رغم الفارق في خلفية الس���لطتين الحاكمتي���ن في كل رام 
الله وغزة في الموقف بالنس���بة للنهج السياس���ي وبالنسبة 
للمقاومة التي ال يمكن أن تكون صك غفران لمن يحملها إال أن 
جوهر التعامل األمني مع المظاهرات متش���ابه في المضمون 
والشكل، ورغم نفي حركة حماس توّرط أجهزتها األمنية في 
قمع المظاهرة إال أن مصادر متطابقة مش���اركة في الفعالية 
تؤكد مسؤولية أجهزة أمن سلطة غزة عن قمع المظاهرة التي 
لها حسابات مختلفة حتى ربما عن حسابات حماس كحركة، 
فالسلطة والمحافظة عليها توجد وسائلها وأدواتها الخاصة 
التي قد تناقض في بعض تصرفاته���ا األهداف والمصالح 
اإلستراتيجية للشعب الفلسطيني كإنهاء االنقسام وتحقيق 

الوحدة الوطنية. 
وأخيرًا معذرة  إلى الش����اعر العراقي الكبير مظفر النواب إن 
كن����ت قد غّيرت بعض الكلمات ف����ي قصيدته )في الحانة 
القديمة( لتناس����ب واقعنا »فهذا الوطن الممتد من البحر 
إلى النهر.. من رام الله إلى غزة.. س����جون متاصقة.. سجاٌن 

يمسك سجانًا«. 

سيبقى الحوار مفتوحا حول مدينة القدس والفعلة الشنيعة التي ارتكبها الرئيس األميركي 
ترامب بنقل سفارة باده إليها .. هذا التعصب الذي هو مرض في النهاية يسري في الجسم 
ويضغط على الدماغ فيرتكب مثل ه���ذا الرئيس فعا مقصودا، يريد من خاله أن يؤثر على 

آخرين أيضا ويدفعهم لممارسة فعله.
لكن اآلخرين ليس���وا مجرد مصغين له، وزيرة خارجية أس���تراليا أكدت انه رغم الضغوط فلن 
تنقل سفارة بادها إلى المدينة المقدسة، ومثلها كثير من هذا العالم. ننحني لموقف كهذا 
احتراما له. مثل تلك الدول تدلنا على احترامها لذاتها وليس على ذيليتها للواليات المتحدة.

في لقاء سنغافورة مثال على قوة الشخصية التي واجهت ترامب .. الرئيس األميركي كإنسان 
له أحاسيسه النفسية واالجتماعية وعلى الرغم من مشاعر التفوق التي يشعر بها كأميركي، 
فان قلبه زاد من ضرباته وهو يقترب من مقابلة الرئيس الكوري الش���مالي الش���اب كيم جيل 
اون القوي المتمرس في خبط أقدام ثقته بنفس���ه ونظامه وش���عبه. في حين ترقص أجساد 
عربنا أمام ترامب كلما التقوا به أو حادثهم على الهاتف ونادرا ما يفعلها طالما أن هنالك من 

يقوم مقامه.
هو يرسل كوشنير زوج ابنته إلى المنطقة لعاقاته الوطيدة مع البعض، محما بفكرة عنوانها 
” صفقة القرن ” .. فأي صفقة هذه وأي قرن! .. مفهوم الصفقة أنها فيها مكاسب كبرى ألحد 
الفرقاء، بمعنى ان »إس���رائيل« هي المس���تفيد الوحيد من كل ما سوف يجري .. وباعتقادنا، 
فإنها ستكون واحدة من تسالي فترة ترامب في الحكم إلى ان يخرج منه، سواء عاد ثانية إليه 

أو خرج منه باكرا.
سيأتي كوشنير إلى المنطقة ) عمره أكثر من ثاثين عاما بسنوات قليلة وخبرته ال شيء( من 
أجل ” الصفقة ” الخاسرة ، فيما بإمكان دولة كالواليات المتحدة ان تفرضها بالفاكس أو عبر 
االنترنت أو بأية وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي لكونها باتت معروفة، ومقروءة كمؤامرة 
كبرى على الشعب الفلسطيني وعلى مستقبل أجياله وعلى تاريخه وعلى عودة الجئيه وعلى 
كل فلسطيني يناضل من اجل مستقبل تنتصر فيه أرواح الشهداء الذين يقبعون في مقابر 
موزعة في هذا العالم، وقد رأيت قس���ما منها في بيروت، وفي مخيم اليرموك بدمش���ق، والبد 
ان شهداء آخرين في أماكن أخرى. فإكراما لهؤالء األبطال الذين منحوا أرواحهم وأعمارهم من 
أجل قضيتهم السامية، البد لهذه ” الصفقة “أن تتاشى في الهواء وأن ال تبلغ حتى مسامع 
الش���عب الفلس���طيني الذي إذا مارحنا أول أيام عيد الفطر إلى أية مقبرة فلسطينية فلسوف 
نجد المئات بل اآلالف ممن يزورون قبور أهاليهم وش���هدائهم ، وربما ليصغوا إلى همسات 

الراقدين تحت التراب إن أكملوا طريقنا وتحملوا . ..
شكرا الستراليا ولكل من سيخذل الواليات المتحدة بفعلتها الشنيعة بتضامنه مع فلسطين 
ومع عروبة القدس .. ثمة من يتصرفون بردود فعل أساس���ها التعصب المرضي )ش���فى الله 
ترامب( ، ومنهم من تضعف أقدامه فا يثبت على أرض، ومنهم من هكذا تاريخه .. نحن أدرى 
بشعب فلسطين، هذا هو تاريخه الناصع، وتلك هي دالالته في غزة وفي حيفا وفي أم الفحم 

وفي الجليل وفي كل األرض الفلسطينية، وفي الشتات ..
لن تمر ” الصفقة ” ، وليتسل األميركيون بها خال السنين القليلة من عمر ترامب. هي محطة 
من محطات هبطت على القضية الفلسطينية إلنهائها، كل المحطات السابقة سقطت، وهذه 

أيضا إلى سقوط مريع ..

” الصفقة ”.. 
تسلية زمن ترامب

زهير ماجد
د. وليد القططي

 عاطف المشهراوي 
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غزة / االستقالل :
توج فريق قدامى نادي شباب الزوايدة بلقب بطولة 
الرياضي الكبير المرحوم سليم المصدر )أبو حازم( 
لقدامى الالعبين, بعدما فاز في نهائي البطولة على 
فريق قدامى نادي ش���باب جباليا بركالت الترجيح 
1/3, والتي أقيمت على ملع���ب الفيفا بالمحافظة 
الوس���طى, بتنظيم الجمعية الفلسطينية لقدامى 

الرياضيين.
و ش���ارك في البطول���ة ثماني فرق قس���مت على 
مجموعتي���ن وضمت المجموع���ة االولى " دير البلح 
والمصدر والزوايدة والزيتون, فيما ضمت المجموعة 
الثانية " شباب رفح وشباب جباليا والعودة والدرج".

وقب���ل انطالق اللقاء قرأ الجمي���ع الفاتحة على روح 
الرياض���ي الكبي���ر المص���در وعلى أرواح ش���هداء 
فلسطين, , وانتهى الوقت األصلي للقاء بالتعادل 
الس���لبي ليلجأ الفريقان إلى ركالت الترجيح التي 

ابتس���مت لقدامى نادي ش���باب الزوايدة, وسجل 
للزوايدة  نائل أبو زايد, ورش���دي عيد, ونبيل زهد, 
فيما أحرز هدف ش���باب جباليا عم���ر قفة, وأهدر 

عاطف النجار.
وخالل مراسم التتويج شكر إبراهيم أبو سليم نائب 
رئيس االتحاد الفلس���طيني لكرة القدم الجمعية 
الفلسطينية لقدامى الرياضيين على هذه البطولة 
المميزة التي تحمل أس���م علم م���ن أعالم الرياضة 
الفلس���طينية في المحافظة الوسطى، مضيفًا أن 
القدامى كانوا وما زالوا نجوم الرياضة الفلسطينية 

بعطائهم وتضحياتهم.
وأض���اف أبو س���ليم أن الرياضي الكبي���ر أبو حازم 
المص���در  زميل عمل وله س���جل حاف���ل بالعطاء 
والتميز وش���خصية معروفة باالبتسامة الصادقة 
وأخالقه الدمثة, متمنيًا التوفيق والنجاح للجمعية 

والرحمة للرياضي الكبير المصدر.

قــدامى الزوايــدة يتــوج بلقــب بطولة المرحوم المصدر 

غزة/ عبدالله نصيف:
كش���ف نادي ش���باب رفح عن هوية المدير 
الفني لفريق الكرة االول الذي سيقوده خالل 

الموسم القادم .
و أعل���ن الش���باب الرفحي عن اس���ناد هذه 
المهمة للمدرب الش���اب أحمد عبد الهادي 

أحد أبناء قلعة الزعيم .
و حقق عب���د الهادي نتائج الفتة مع ش���باب 
جباليا الموسم الماضي و قاده للمركز الخامس 

قبل ان يستقيل في نهاية الموسم .
و يعد شباب رفح من أبرز الفرق الفلسطينية 
و له باع طويل في حصد البطوالت ، و تحقيق 

االنجازات و لقب بالزعيم .

هذا و أعلن نادي أهلي النصيرات عن تعيين 
المدرب إياد عدوان مديرا فنيا للفريق األول .

و يعتبر ع���دوان من المدربي���ن الذين لهم 
بصمات في تاريخ التدريب الرياضي ، حيث 
قاد م���ن قبل عدة ف���رق و حق���ق االنجازات 
واألرقام ، أبرزها مع  فريق نادي االس���تقالل 
و الذي صع���د به م���ن دوري الدرجة الثالثة 

للثانية ثم األولى .
و لم يحالفه الحظ الموس���م الماضي عندما 
كان يتول���ى مهم���ة اإلدارة الفني���ة بنادي 
األقصى  و خس���ر في الدقائق األخيرة أمام 
العطاء الذي خطف بطاقة الصعود للدرجة 

األولى .

عبد الهادي مديرًا فنيًا  لشباب رفح وعدوان ألهلي النصيرات

االستقالل / وكاالت
نجح لوكاكو نجم مانشس���تر يونايتد في قي���ادة منتخب بلجيكا 
للف���وز على منتخب بنما بنتيجة 0/3 ف���ي افتتاح مبارياته في 
كأس العالم 2018 ضمن إطار منافسات المجموعة السابعة .

افتتح التس���جيل ل� منتخب بلجي���كا ميرتينز في بداية 
الش���وط الثاني عبر تصويبة رائع���ة ثم تبعها لوكاكو 
بهدفين رائعين ليصبح أول العب بتاريخ بلجيكا الذي 

يحرز في ثالث بطوالت مختلفة .
فق���د أحرز الالعب ف���ي كأس العالم 2014 ثم بطول���ة يورو 2016 

وأخيرًا كأس العالم 2018 .
ُيذكر أن منتخب بلجيكا نجح في الفوز بأولى مبارياته في كأس العالم 
حيُث يتواجد معه في المجموعة كل من منتخب تونس باإلضافة إلى 
منتخب إنجلترا . الجدير بالذكر أن منتخب بلجيكا هو أحد المرشحين 
ل� كأس العالم بس���بب كوكبة النجوم المتواجدين في تشكيلته على 
رأس���هم: هازارد نجم نادي تشيلس���ي ودي بروين نجم مانشيستر 
س���يتي باإلضافة إلى لوكاكو نجم مانشستر يونايتدوميرتينز نجم 

نادي نابولي وكورتوا حارس نادي تشيلسي .
المنتخب البلجيكي سيواجه المنتخب التونسي في الجولة الثانية 

بينما يلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب بنما .

االستقالل / وكاالت
 تلقى محم���د صالح نجم منتخ���ب مصر وفريق 

ن���ادي ليفرب���ول اإلنجليزي ضرب���ة موجعة في 
سباق الكرة الذهبية بتوديع كأس العالم 2018 

إكلينيكًيا عقب الخس���ارة عل���ى يد منتخب 
روسيا بنتيجة هدف مقابل 3 أهداف.

ول���م يقدم صاح���ب ال� 25 عاًم���ا العرض 
المنتظر خالل الش���وط األول من المباراة 

ضد منتخب روس���يا ضمن منافس���ات 
المجموعة األولى من كأس العالم 2018. 
محمد صالح كان قد س���دد تس���ديدة 
واحدة خالل الش���وط األول، لمس الكرة 

18 مرة، ونسبة تمريراته الصحيحة بلغت 
81.8%، وق���ام بتمري���رة مفتاحية واحدة. 

ليس���جل من ركلة ج���زاء هدفًا يحفر أس���مه 
من بين المس���جلين ببطولة كأس العالم . وقدم 

صالح موس���ًما راقًيا للغاية مع ليفربول س���واء في 
الدوري اإلنجلي���زي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، ولكن 
ال يمك���ن أن نغفل الدور المؤثر الذي س���تلعبه بطولة 

كأس العالم في تحديد هوية الفائز بالكرة الذهبية هذا 
العام، ومع توديع منتخب مصر للمونديال الروسي من دور 

المجموع���ات، تقلصت حظوظ محمد ص���الح كثيًرا في نيل 
الجائزة األهم واألغلى على المستوى الفردي، خصوًصا في حال 

تقديم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لمستويات كبيرة مع 
المنتخبين األرجنتيني والبرتغالي.

لوكاكو 
ُيحقق رقمًا قياسيًا 
مع منتخب بلجيكا 
في ثالث بطوالت 

مختلفة

الخروج المبكر

ضربة قوية لصالح 
في سباق الكرة 

الذهبية
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تعريف
 بسورة النحل

س���ورة النحل هي الس���ورة السادس���ة عشرة 
حسب ترتيب المصحف التوقيفي ..

وس���ماها الله بهذا االس���م ،الن النحل مذكور 
فيها..

والراجح ان معظم س���ورة النحل مكية ...وكان 
نزولها بعد سورة الكهف..في منتصف الدعوة 
االسالمية في مكة ..وقبل حصار المسلمين في 

» شعب ابي طالب »..
واياتها مائة وثمان وعشرون اية..

وفي اخر الس���ورة ايات مدني���ة : من : ١١٤ _ 
..١٢٨

وكان نزول هذه االيات االربع عش���رة بعد غزوة 
احد ..في السنة الثالثة من الهجرة ..

وفيها مواساة الرس���ول صلى الله عليه وسلم 
على استشهاد عمه حمزة رضي الله عنه وباقي 

الشهداء في غزوة احد..
وهذه المواس���اة صريحة في االي���ات الثالث 

االخيرة من السورة : ١٢٦_ ١٢٨...
وهذه السورة معرض وميدان لنعم الله ..تقدم 
لنا لقطات ومش���اهد ومناظ���ر لنعم الله علينا 

..واياته من حولنا..
ولهذا سماها بعض العلماء السابقين : سورة 
النعم ..وهذا اسم اجتهادي لها ..وهو ينطبق 

عليها تماما ..
ومعلوم انه ال مانع من ان يطلق العلماء على اي 
سورة من سور القرآن اسما اجتهاديا ، يضاف 

السمها التوقيفي سماها الله به ..
تأخذك يا عزيزي هذه الس���ورة ف���ي » جولة« 
ممتعة في هذا الكون الكبير ..وتقف بك على 
اي���ات الله فيه ..وتعرض لك صورا ومش���اهد 
السماء..والفضاء..واالرض.. ..من  رائعة  ومناظر 

والطبيع���ة ..والنباتات ..والحيوانات ..والبش���ر 
..وتربط هذه المش���اهد بالله وقدرته وعظمته 

..وتجعلها دليال على وحدانيته..
وما ان تنته���ي انت من الرحل���ة الجمالية مع 
الس���ورة ..حت���ى تك���ون قد عدت مس���تروحا 
..مستمتعا..مس���رورا ..مطمئن���ا ..متعرفا على 

افعال الله ..ونعمه ..واياته..
فتزداد ايمان���ا بالله ..ومعرفة ب���ه ..ومحبة له 

..ذاكرا له..شاكرا له ..ومسبحا بحمده ..
وحفظ هذه السورة صعب !! ..واعتقد ان احبابنا 

الحافظين يوافقونني على هذا ..
وكنا ونحن شباب نقول :

من اتقن حفظ سورة النحل ..فهو الفحل!

ومــاذا بعــد رمضــان ؟!

مش���يئة الل���ه تعال���ى نافذة 
ال محال���ة ولن يس���تطيع أحد 
ال���ذي  معارضته���ا، وم���ن ذا 
يس���تطيع أن ينظ���م الك���ون 
م���ه خالقه عز  أفضل مم���ا نظَّ

وجل؟!
..........................

التي  هي  المس���لمة  األس���رة 
تتك���ون من زوج كري���م غيور، 
وزوج���ة عفيف���ة صالح���ة، ثم 
تتط���ور إل���ى أب راع رحي���م، 
وأم مربي���ة عاقل���ة، وأبناء بررة 
مؤدب���ات  وبن���ات  مهذبي���ن، 
مطيع���ات، وف���ي ترب���ة هذه 
األس���رة تتكون عواط���ف البر، 
ومش���اعر الحب، التي تفيض 

على المجتمع بعد ذلك.
.............................

قال األستاذ سيد قطب رحمه 
الل���ه: إن الكلمة لتنبعث ميتة، 
تكن  مهم���ا  هام���دة،  وتصل 
طنانة رنانة متحمسة؛ إذا هي 

لم تنبعث من قلب يؤمن بها.
أ.د. يوسف القرضاوي

فت���اوىومضات

َم َقاَل:  ى اللُه َعَلْيِه وآله َوَسلَّ  َرُسوَل اللِه َصلَّ
َّ

وَب اأَلْنَصاِريِّ َرِضَي اللُه َعْنُه َأن الجواب : عن َأِبي َأيُّ
ْهِر« رواه مسلم في »صحيحه«  اٍل َكاَن َكِصَياِم الدَّ ا ِمْن َشوَّ »َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُه ِسّتً

فيسن للمسلم صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، تحصياًل لهذا األجر العظيم.
أما عن الجمع بين نية صوم هذه األيام الستة أو بعضها مع أيام القضاء في شهر شوال، 
فيجوز للمس���لم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك 

على األجرين.
قال الحافظ السيوطي في »األشباه والنظائر« )١/ ٢٢(: ]ولو صام في يوم عرفة مثاًل قضاء 
أو نذًرا أو كفارة ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: 

كذا إن أطلق. فألحقه بمسألة التحية[ اه�.
والمقصود بمسألة التحية ركعَتي تحية المسجد حيث قال اإلمام البجيرمي في »حاشيته« 
)١/ ٢٨0(: ]وتحصل بركعتي���ن فأكثر، أي يحصل فضلها ولو كان ذلك فرًضا أو نفاًل آخر، 
َي  ى ُيَصلِّ سواء أنويت معه أم ال؛ لخبر الشيخين: »إَذا َدَخَل َأَحُدُكْم اْلَمْسِجَد َفاَل َيْجِلْس َحتَّ

َرْكَعَتْيِن«؛ وألن المقصود وجود صالة قبل الجلوس وقد وجدت[ اه�.

فاستدل العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت الصوم الفرض، وليس العكس؛ 
أي ال يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

وبناء عليه: فيجوز للمرأة المس���لمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، 
وتكتفي به عن صيام الس���ت من ش���وال، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع 

في شهر شوال.
إال أن األكمل واألفضل أن يصوم المس���لم أو المس���لمة القضاء أواًل ثم الست من شوال، 
أو الس���ت من ش���وال أواًل، ثم القضاء؛ ألن حصول الث���واب بالجمع ال يعني حصول كامل 
الثواب، وإنما يعني حصول أصل ثواب الس���نة باإلضافة إلى ثواب الفريضة، وهو ما عبر 
عنه الرملي في قوله: ]ولو صام في شوال قضاًء أو نذًرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء 
حص���ل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد رحمه الل���ه تعالى تبًعا للبارزي واألصفوني 
والناشري والفقيه بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن ال يحصل له الثواب الكامل المرتب 

على المطلوب[ اه�. أي المطلوب في األمر النبوي بإتباع رمضان بستة من شوال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

األحبة ف���ي الله : فبعد أيام قالئل من 
رحيل شهر رمضان المبارك !!

كيف حالكم بعد رمض���ان ؟ فلنقارن 
بي���ن حالنا ف���ي رمض���ان وحالنا بعد 

رمضان !!
إيه أيتها النفس! كنت في أيام... في 
صالة , وقيام , وتالوة , وصيام , وذ ّكر 
, ودع���اء , وصدقة , وإحس���ان , وصلة 

أرحام ! .
ذقنا ح���الوة ا إليم���ان وعرفنا حقيقه 
الصيام , وذقنا ل���ّذه الدمعه , وحالوة 

المناجاة في األسحار !!
كن���ا ُنصلي صالة من ُجعلت قرُة عينه 
ف���ي الصالة , وكنا نص���وم صيام من 
ذاق حالوته وعرف طعمه , وكنا ننفق 
نفق���ة من ال يخش���ى الفق���ر , وكنا .. 
وكنا .. مما كنا نفعله في هذا الش���هر 

المبارك الذي رحل عنا !.
وهكذا .. كنا نتقلب في أعمال الخير وأبوابه حتى 

قال قائلنا: ياليتني مّت على هذا الحال !!
ياليت خاتمتي كانت في رمضان ..! .

رحل رمضان ولم يمضي على رحيله إال القليل ! 
ولربما عاد تارك الصالة لتركه , وآكل الربا ألكله 
, ومش���اهد الفحش لفحش���ه , وشارب الدخان 

لشربه .
فنحن ال نقول أن نك���ون كما كنا في رمضان من 

االجتهاد .
ولكن نقول : ال لالنقط���اع عن األعمال الصالحة , 
فلنح���ي على الصيام , والقي���ام , والصدقة , ولو 

القليل .
الوقفة األولى : ماذا استفدنا من رمضان ؟ !

ها نحن ودعنا رمضان المبارك ... ونهاره الجميل 
ولياليه العطرة.

ه���ا نحن ودعنا ش���هر القرآن والتق���وى والصبر 
والجهاد والرحمة والمغفرة والعتق من النار .

فماذا جنينا من ثماره اليانعة , وظالله الوارقة ؟!
هل تحققنا بالتق���وى ... وتخرجنا من مدرس���ة 

رمضان بشهادة المتقين ؟!
هل تعلمنا فيه الصب���ر والمصابرة على الطاعة , 

وعن المعصية ؟!
هل ربينا فيه أنفسنا على الجهاد بأنواعه ؟!

هل جاهدنا أنفسنا وشهواتنا وانتصرنا عليها ؟!
هل غلبتنا العادات والتقاليد السيئة ؟!

هل ... هل ... هل...؟!

أس���ئلة كثيرة .. وخواطر عدي���دة .. تتداعى على 
قلب كل ُمس���لم صادق .. يسأل نفسه ويجيبها 

بصدق وصراحة .. ماذا استفدت من رمضان ؟
إنه مدرس���ة إيمانية ... إنه محطة روحية للتزود 

منه لبقية العام ... ولشحذ الهمم بقيه العمر ...
فمتى يتعظ ويعتبر ويس���تفيد ويتغير وُيغير 

من حياته من لم يفعل ذلك في رمضان ؟!
إنه بحق مدرس���ة للتغيير .. ُنغير فيه من أعمالنا 
وس���لوكنا وعاداتنا وأخالقنا المخالفة لشرع الله 
ُروا  ى ُيَغيِّ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ َه ال ُيَغيِّ  اللَّ

َّ
ج���ل وعال } .. ِإن

َما ِبَأنُفِسِهْم... { الرعد ١١ .
الوقفة الثانية : ال تكونوا كالتي نقضت غزلها !!

األحبة في الله :
إن كنتم ممن اس���تفاد من رمض���ان ... وتحققت 

فيكم صفات المتقين ... !
فُصمتم حق���ًا ... وُقمتم صدقًا ... واجتهدُتم في 

مجاهدة أنفسكم فيه ... !!
فأحمدوا الله وأش���كروه واسألوه الثبات على ذلك 

حتى الممات .
وإياكم ثم إياكم ... من نقض الغزل بعد غزله .

إياكم والرجوع الى المعاصي والفسق والمجون , 
وترك الطاع���ات واألعمال الصالحة بعد رمضان .. 
فبعد أن تنعموا بنعي���م الطاعة ولذة المناجاة ... 

ترجعون إلى جحيم المعاصي والفجر !!
فبئ���س القوم الذي���ن ال يعرفون الل���ه إال في 

رمضان ..!!
األحبة في الله : ولنقض العهد مظاهر كثيرة عند 

الناس فمنها:
)١( ما نراه م���ن تضييع الناس 
للصلوات م���ع الجماعه ... فبعد 
بالمصلين  المس���اجد  امت���الء 
في ص���الة التراوي���ح التي هي 
س���نة... نراها قد قل روادها في 
الصل���وات الخم���س التي هي 

ر تاركها !! فرض وُيّكفَّ
)٢( االنشغال باألغاني واألفالم 
.. والتبرج والس���فور .. والذهاب 

إلى المالهي والمعاكسات !!
)3( وم���ن ذل���ك التنافس في 
الذه���اب إل���ى المس���ارح ودور 
السينما والمالهي الليلية فترى 
هناك - مأوى الشياطين وملجأ 
لكل رذيلة - وما هكذا ُتش���كر 
النعم .. وما هكذا نختم الشهر 
ونش���كر الله علّى بل���وغ الصيام 
والقي���ام , وما هذه عالمة القب���ول بل هذا جحود 

للنعمة وعدم شكر لها .
وه���ذا من عالمات عدم قبول العمل والعياذ بالله 
ألن الصائ���م حقيقة .. يفرح ي���وم فطرة ويحمد 
ويش���كر ربه على إتمام الصيام .. ومع ذلك يبكي 
خوف���ًا من أال يتقب���ل الله منه صيام���ه كما كان 
السلف يبكون ستة أشهر بعد رمضان يسألون 

الله القبول .
فمن عالمات قبول العمل أن ترى العبد في أحسن 

حال من حاله السابق .
ُكْم  َن َربُّ وأن ت���رى فيه إقبااًل على الطاعة } َوِإْذ َتَأذَّ

ُكْم.. { ابراهيم 7 . َلِئْن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَّ
أى زيادة في الخير الحسي والمعنوي ... فيشمل 
الزي���ادة في اإليمان والعمل الصالح .. فلو ش���كر 
العبُد ربُه حق الش���كر , لرأيت���ه يزيد في الخير 
والطاع���ة .. ويبعد عن المعصية .والش���كر ترك 

المعاصي .
الوقفة الثالثة : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين

هكذا يجب أن يكون العبد  مس���تمرًا على طاعة 
الله , ثابتًا على ش���رعه , مستقيمًا على دينه , ال 
يراوغ روغان الثعالب , يعبد الله في ش���هر دون 
ش���هر , أو في مكان دون آخر , ال ... وألف ال ..!! بل 
يعلم أن رّب رمضان هو رّب بقية الشهور واأليام 
.... قال تعالى : } َفاْس���َتِقْم َكَم���ا ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب 
َمَعك.. { هود ١١٢ , وقال : } ... َفاْس���َتِقيُموا ِإَلْيِه 

َواْسَتْغِفُروُه... { فصلت ٦ .

�أبو نور

هل يجوز أن يجمع اإلنسان بين نية صيام القضاء 
ونية صيام األيام الستة من شوال؟
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تشييع جثمان الشهيد أحمد أبوخضر االثنين.. غزة

اعتصام يطالب برفع العقوبات وإنهاء االنقسام بغزة

تشييع جثمان الشهيد زكريا بشبش أول أمس..وسط  غزة

قصف إسرائيلي على مواقع للمقاومة في غزة

)APA images( 

)APA images( )APA images( 

)APA images( 

 )APA images(أجواء عيد الفطر في غزة
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واتفقت جميع النساء على أن العيدية 
هذا العام تختلف عن األعوام الماضية 
فقد جاءت مقلصة بش����كل كبيٍر جدًا، 
ألس����باب متع����ددة أهمها اس����تمرار 
فرض  ف����ي  الفلس����طينية  الس����لطة 
موظفيها  ض����د  العقابية  اإلج����راءات 

وخصم 50% من رواتبهم.

اأف�سدت فرحة العيد 
لم تكن كس����وة العيد مهمًة بالنسبة 
للمواطنة أم رامي حمام، فقد كان األهم 
أن تتمي����ز بإطالل����ة جميلة في حضور 
حفل زف����اف عائلي، معتم����دًة بذلك 
على العدية، إال أن العيدية حالت دون 

تنفيذ رغبتها. 
وتقول المواطنة حمام ل�"االستقالل":" 
كنت أنتظر حل����ول العيد بفارغ الصبر 
عش����ان اش����تري كس����وة الف����رح لي 

وألطفالي الخمس����ة من العيدية، لكن 
لألس����ف العيدي����ة كان����ت قليلة جدًا 
الماضية"، مشيرًة  بالس����نوات  مقارنة 
إلى أنها لم تقم بكسوة أطفالها للعيد 
نظرًا لضيق الحال، على أمل أن تشتري 

لهم ثيابًا مميزة بعد انقضاء العيد. 
االقتصادية  االوضاع  حمام:"  وأضافت 
الصعبة وقل����ة الرواتب أثرت علينا من 
كل النواح����ي وحرمتنا من أمور كثيرة، 
إضافة إل����ى أنها أجب����رت أقاربنا على 
تقليص العيدي����ات والبعض ألغاها، 
األم����ر الذي ح����ال بيننا وبي����ن تنفيذ 

رغباتنا".  
وتتمن����ي حمام  أن يش����هد قطاع غزة 
انفراج����ه برفع الحصار اإلس����رائيلي ، 
ورفع العقوبات التي تفرضها السلطة 
الفلس����طينية منذ أكثر م����ن عام، وان 
تعيد الرواتب لموظفيها، لعل األوضاع 

المعيشية تعود كالسابق أو تتحسن 
قلياًل. 

تقلي�ص كبري  
" ما بفرح الولية مث����ل الهدية"، هكذا 
عب����رت المواطنة أم أحم����د النجار عن 
أهمية العيدية للم����رأة، لما تمثله من 
دعم معن����وي وفرحة وبهج����ة كبيرة، 
كونها تنتظره����ا منذ مدة وتبني على 

أعتابها أماًل تسعي لتحقيقها. 
وقالت النجار ل�"االس����تقالل":" كل عيد 
بك����ون عندي مخطط مس����بق لمعرفة 
أولويات  أين سأصرف العيدية وأضع 
لصرفها مهما كان����ت صغيرة، فكنت 
أنوي هذا العيد شراء هاتف ذكي، لكن 
العيدية كانت أقل من الُمتوقع بكثير". 
بالع����ادة تحصل على  أنها  وأش����ارت 
نحو 600شيكل كعيدية من أعمامها 

وأخواله����ا وإخوانها، لك����ن هذا العيد 
حصلت على 250ش����يكاًل فقط، نظرًا 
لذا س����تعمل  العيديات،  لتقليصهم 
على  اس����تخدامها لمص����روف البيت، 
مبينًة أنه����ا تراعي وتع����ذر عائلتها 
على تقليص العيدية بسبب األوضاع 
يعيش����ها جميع  التي  االقتصادي����ة 
الناس في قطاع غزة، خاصة بعد خصم 

السلطة 50% من رواتب الموظفين.
وأكدت أن العيدية الكبرى التي تدخل 
الفرحة والسرور إلى قلبها زيارة عائلتها 
لها دون غياب أحد، قائلة: "العيدية ال 
ترتبط  فقط بالجانب المالي، وإنما بما 
يوليه أصحاب األرح����ام ألرحامهم من 

زيارة واطمئنان".

"ريحة الرب وال عدمه"
فيما عب���رت المواطنة أم نور العتال عن 

سعادتها بالعيدية التي حصلت عليها 
خالل العي���د رغم أنها أق���ل من العام 

الماضي، قائلة :" ريحة البر وال عدمه".
وتتاب����ع: " حصلت على 200 ش����يكل  
عيدية م����ن أقاربي، صحيح أنها قليلة 
لكني س����عيدة بها كونها ستساهم 
في توفير جزء بس����يط من احتياجات 
منزلي"، موضحًة أنها كانت تعول على 
العيدية في شراء " طقم كنب" لمنزلها 
الجديد، لكن تقلص العيديات بشكل 

كبير حال دون ذلك. 
وغي����رت العت����ال خطته����ا في صرف 
العيدية، مبينة أنها س����تقوم بشراء " 
فرشات اسفنجية" تخصصها لمجلس 
الضي����وف في بيته����ا، عل����ى أمل أن 
تتحسسن أوضاعهم المالية ويرزقهم 
الله في األيام القادمة لتحقق ما عزمت 

عليه.  

  في ظل األزمة االقتصادية 

»شح العيدية« يفشل مخططات نساء غزة 

غزة/ دعاء احلطاب: 
ت�سع الكثري من الن�ساء اآماال 

عقب ح�سولهن على العيدية 
خالل اأيام العيد، فتفكر 

اإحداهن يف �سراء مالب�ص 
جميلة الرتدائها يف منا�سبة 

ما لتظهر ب�سكل اأكرث بهجة 
وجماال، اأو اقتناء هاتف 

ذكي، يف وقت تفكر فيه 
اأخريات ب�سراء وجتديد 

بع�ص اأثاث منازلهن. 
لكن هذا العيد وب�سبب 

الظروف املاأ�ساوية التي 
يعي�سها القطاع املحا�سر منذ 

اأكرث من 13 عاما،  مل يكن 
كاأي عيد وبدد اأمال كثري 

من الن�ساء نظرًا النخفا�ص 
العيدية و�سحها التي ح�سلن 

عليها من ذويهن واأقاربهن. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ سناء عثمان سليم عاشور . /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)967351461( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ هند محمد سالم ابو عكر  . /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800743205( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ عاطف عطا نظير ثابت  . /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406075523( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ فاطمة انيس عبد السالم ابو لطيفة   . /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)988910907( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ بسام محمد احمد الغلبان. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802520577( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/نبيل محمد عبد العزيز لطيفة . /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)945570653( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

 وكاالت/ االستقالل:
هناك بعض األطعمة التي تسّبب المشاكل للجهاز الهضمي بسبب 
احتوائها على الدهون ونقص كمية األلياف فيها، لكن في المقابل 
هناك أيًضا أطعمة تحّس���ن حرك���ة االمعاء ما يخّف���ف من النفخة 

ويخّلصكم من مشكلة االمساك في حال كنتم تعانون منها. 
 الحب���وب الكاملة: ألّنها تحتوي على نس���بة عالية من الفيتامينات، 
المعادن واأللياف، فينصح بتناولها لتحسين حركة االمعاء، ويقصد 

بها تلك التي تكون مع قشرتها وليست مصّنعة.
ويمكن أن تجدوا هذه الحبوب ضمن اي منتج ُيباع وقد كتب عليه 
»قم���ح كامل« او »حبوب كاملة« لكن م���ع التأكد من نوعية المنتج 

أيًضا.
الفواك���ه: إذا كنتم تعانون من االمس���اك أو النفخ���ة، ال حّل أمامكم 
إال بتن���اول الفواكه الصّحية والمهّمة للجه���از الهضمي. ومن تلك 
الفواكه: الخوخ والتوت والتفاج والمشمش والدراق، فما تتمّيز به أّنها 

ملّينة للمعدة، كما أّنها تحتوي االلياف، المعادن والفيتامينات.
الخضار: مهم���ا كان نوع الخض���ار الذي تفّضلون���ه، تناولوه قدر ما 
تستطيعون ألّنه سيساعد االمعاء على العمل بشكل افضل الحتواء 

الخضار على الفيتامينات والمعادن وااللياف.
وإذا كنتم تعانون من االمس���اك والنفخة ينصح بتناول البروكولي، 
الكوسا، القرنبيط، الذرة، السباخ والجزر. وال ضرورة لتناول الخضار نيئة 
اذا كنتم ال تحّبونها كذلك، فيمكن ان تحّضروها كس���لطة او حّتى 

تضيفوها إلى طبق المعكرونة. 

 وكاالت/ االستقالل:
ربطت دراس���ة جديدة بين االضطرابات النفسية 
وخاصة الغضب وزيادة الش���هية لتناول الطعام 

واإلحساس بالجوع.
فف���ي تجربة جدي���دة أجراها علم���اء أميركيون، 
أظهرت النتائج أن األش���خاص الذين يش���عرون 
بالجوع معرضون للغض���ب أكثر من غيرهم، رغم 

أن الدراسات السابقة تؤكد أن المشاعر السلبية ال 
تنجم عن الجوع فحس���ب، بل يمكن أن تعزى إلى 

الشخصية والبيئة المحيطة.
وشارك في الدراس���ة المنشورة نتائجها في 
مجّل���ة "النيوزويك" األميركي���ة أكثر من 400 
رجل وامرأة لتحديد ارتباط جوعهم بالغضب، 
وذل���ك بع���رض ص���ور عش���وائية مصممة 

لخلق مش���اعر محايدة. وأكد 80% منهم أن 
الصور تنمي المش���اعر السلبية في داخلهم، 
ليكتشف باحثو الدراس���ة أنهم األكثر جوعا 

بين أفراد العينة.
وقالت جينيفر ماكورماك العالمة المس���ؤولة عن 
الدراسة: "رغم حيادية الصور إال أنها فّسرت على 

أنها سلبية من قبل األشخاص الجياع". 

كيف يؤثر الغضب على الشهية؟ 3  أطعمة تحسن 
حركة األمعاء
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قال األمين 

االنتفاضة الثورة ليس���ت م���ن صنع طرف 
وه���ي أكبر م���ن كل األط���راف واألحزاب ، 
إنها ثورة ش���عب بأكمله ، شعب استلهم 
اإلس���ام، وفجر مخ���زون الطاق���ة المؤمنة 
تحت جلده وانطلق باسم اإلسام ، وبكلمة 
اإلسام يصرخ وبسيف اإلسام يحارب، أما 
األطراف فدورها يتلو ذلك ،وكل له نصيب 
وإن كنا في حركة الجهاد اإلس���امي نؤكد 
أنه في األس���ابيع األولي كنا أول الحاضرين 
بجانب األم���ة وبعد ذلك نهض الجميع. إن 
ش���عبنا المجاهد في فلس���طين يحلم كل 
يوم أن تتحول هذه االنتفاضة الش���عبية 
إلى ثورة مسلحة، ولكن شروط تحقيق ذلك 
تحتاج إلى أن يفك الحص���ار العربي الذي 
يحفظ أم���ن الكيان الصهيون���ي، ونحتاج 
أن تغير بع���ض القيادات الفلس���طينية 
الرس���مية موقفها المتمث���ل بدعم الخيار 
وحيد،  كطريق  والسياس���ي  الديبلوماسي 
خال ذلك ف���إن القوى الثوري���ة الصادقة 
وعلى رأس���ها حرك���ة الجهاد اإلس���امي 
ستبذل ما تستطيع من جهد لتحقيق هذه 
الشروط وهي لم تتوقف يوما عن استخدام 
الساح كلما أتيحت لها الفرصة. االنتفاضة 
يجب أن تس���تمر بالحجر كما يجب أن تبرز 
الطلقة لتسعر االنتفاضة، ولتعطي الثقة 
المجاهدة  وبطائعها  بنفسها  لجماهيرنا 
، وألن���ه يبق���ى كفاح الجهاد المس���لح هو 
الطريق الوحيد لحس���م هذا الصراع والذي 
من دون صراعات األرض ال يمكن أن يحسم 

إال بالقوة والقوة فقط.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي
بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر

مــرايا

كيف منتحتنا تلك الكرة التي تركلها األقدام فرصة الذوبان في 
ضمير الجمع نحن؟ 

كيف ألغت ما أوقده الحاق���دون بيننا من دم وكره وغضب، حين 
وجدنا أننا ال نس���تطيع أن ننس���ى عروبتنا حين تكون مصر في 
المي���دان، فنصبح كلنا مص���ر! وحين يركل مغرب���ي ركلة الجزاء، 

فكأنما صارت كرامة أمة في ركلته!
هذا الش���عور القومي العربي العميق الذي حسبنا أن المناكفات 
والخافات السياس���ية قد ذهبت به إلى غي���ر رجعة، فإذا به حي 
يش���رق كالش���مس على وعي الشعوب المتضورة ش���وقا للعزة 

العربية رغم كل األسى الذي شربته من كأس العروبة!
من أين للكرة بهذا السحر الذي ضمد جراح الشعوب، وجعلها 
صفا واحدا خلف فريق وطن���ي، فالمصري الذي أطبقت عليه 
الميادي���ن فكيها، وتنهش���ه قوانين الط���وارئ، والغاء، ما 
زال قلب���ه يهتف لمصر في الملعب، فل���م تهن عليه الباد! 
والمغربي ال���ذي لم يضربه الربيع بعد م���ا زال يهتف للباد 

وعزها رغم األسى!
ويكبر مع الخسارات المتعاقبة شعورنا الجمعي بالخذالن، من باد 
تعتصر فرحنا وتعجز أن ترده إلينا وإن على ش���كل فوز في لعبة 
الكرة! لتع���ري جوعنا العربي من زمن الهزائم الكبرى إلى فوز من 
أي نوع! نحن الذين نقضم خيباتنا بالسخرية ونكابر، كي ال نقول 
بأننا متنا، وما كل هذا الشوق للفوز إال شوق للحياة! للكرامة للفرح.

ونذوب في وجع كبير من الخس���ارات الصغيرة التي ترسم صورة 
عجزنا الممتد من مائة عام: باد با حب وال حرية، باد كل ما فيها 
ضعي���ف حتى أق���دام الرجال في الماعب، ونل���وك طعم الخزي 

كعلكة سيئة الطعم، ونقول: اللعب فوز وخسارة.
كيف أمك���ن أن تصير ماع���ب الكرة الخض���راء منفذا للغضب 
الش���عبي الكبير على أنظمة بذاته���ا، فتختزل الكرة المتدحرجة 
غضب الش���عوب على حكامها، وتصير هزيم���ة الملعب بابا من 
التش���في بالنظام، وس���ردابا تمر به ثوراتن���ا الصامتة على الذل 

السياسي.
كم اجتمعت على تلك الكرة الصغيرة من تناقضات! حب وشوق، 
ودعوات بالفوز وأخرى بالخس���ارة، كلها تش���ي بعمق ش���عورنا 
العربي، وشدة عجزنا، ولكنها في ذات الوقت تثبت من جديد أننا 

ما زلنا )نحن(.

)معركة المونديال(

وكاالت/ االستقال
قال���ت اختصاصية الع���اج الطبيع���ي األلماني���ة إيزابيا 
كنوكاي���ن إن الصداع قد يرجع س���ببه أيض���ا للفك، حيث 
يتس���بب الشد المس���تمر لعضات الفك في اإلصابة بآالم 
ال���رأس. وأضافت كنوكاين أن ه���ذه الحالة تهاجم مرضى 
صرير األسنان، مشيرة إلى أن طبيب األسنان غالبا ما يصف 

في هذه الحالة واقيا للفم من أجل حماية األسنان.
وغالبا ما يرجع سبب صرير األسنان إلى التوتر النفسي خال 
اليوم، وهو ما يمكن مواجهته بواس���طة تقنيات االسترخاء 
المخصصة للفك، مثل تدليك الوجنتين بواس���طة أطراف 

األصابع بحركات دائرية.

وكاالت/ االستقال:
بعد ساعات من البحث، اكتشف سكان جزيرة إندونيسية 
أن المرأة التي يبحثون عنها مستقرة داخل أفعى ضخمة.

فقد أف���ادت تقاري���ر إخبارية بأن الس���كان ف���ي جزيرة 
سوالويس���ي عثروا على تلك األفعى أثن���اء بحثهم عن 
الم���رأة )54 عام���ا( الت���ي كانت مفق���ودة منذ الخميس، 
وانتابتهم الشكوك بعدما عثروا على متعلقات الضحية.

وقال قائد الش���رطة المحلية أغوس راموس إن الس���كان 
جلبوا األفعى إلى القرية وش���قوا بطنها وعثروا بداخلها 
على جثة الضحية مكتملة، وفقا لما نقله موقع »ديتيك« 

اإلخباري.

وكاالت/ االستقال:
في تايلند يعتبر التهكم أو السخرية من الكلبة 
الملكية تونغ داينغ جريمة في حق الذات الملكية 
يعاقب عليها بالس���جن لمدة 37 عاًما، حسب ما 

جاء في إحدى الصحف الفرنسية.
وب���دأت محاكم���ة ثاناكورن س���يريبايبون الذي 
س���خر من الكلبة الملكية على وسائل التواصل 
االجتماعي في عام 2015 ف���ي بانكوك ويواجه 

السجن 37عاًما.
ووفق���ا للوفيغ���ارو، ف���إن س���يريبايبون كان قد 
اعتقل في إثر نش���ره على فيس���بوك تعليقات 
»تهكمية« على كلبة الملك، واتهم بالتش���هير 

وخ���رق قان���ون المعلومات ووض���ع »إعجابا« على 
صورة مهينة للملك.

وتتمت���ع العائل���ة المالكة التايلندي���ة بحماية 
الملك بوميب���ول  كان  إذ  صارم���ة،  قانوني���ة 
أدولياديج -الذي توفي قبل سنتين عن عمر ناهز 
88 عاما- يعتبر »نص���ف إله« وينطبق ذلك على 
مرافقيه، بمن فيهم الملكة وولي العهد، ويمتد 
هذا القانون ليش���مل بعض حيوانات الملك، بما 

في ذلك كلبته تونغ داينغ.
ولعبت هذه الكلبة قبل موتها في ديسمبر/كانون 
األول 2015 دورا رمزيا مهما، فقد كانت إلى جانب 

الملك كلما قدم نصائحه للشعب.

وحقيقة تونغ داينغ هي أنها كلبة كانت ضائعة 
قبل أن يتبناها الملك ويكتب كتابا عن صفاتها 
ضمنه ما ينبغ���ي أن يتصف به التايلنديون من 
صفات حميدة، وأصبحت بعد ذلك تكنى عندهم 

ب�«خون« ومعناها »السيدة«.
وأص���درت طواب���ع بريدية تحم���ل صورتها عام 
2006، كما أعد فيلم رس���وم متحركة عنها القى 

نجاحا كبيرا في األوساط التايلندية.
وق���د تصدر خبر موتها في ديس���مبر/كانون 
األول 2015 ع���ن 17 عام���ا وس���ائل اإلعام 
التايلندي���ة، وبعد أقل م���ن عامين لحق بها 

الملك نفسه.

سبب غريب للصداع.. 
تعرف عليه

اختفت امرأة فوجدوها 
في بطن أفعى

وكاالت / االستقال:
قضى رجل إندونيسي بعدما سقط عليه تابوت والدته أثناء تشييعها 

في جزيرة سوالويسي، بحسب ما أعلنت الشرطة.
وكان س���امن كوندورورا، البالغ من العمر 40عاًما، ضمن جمع المشاركين 
ف���ي جنازة أمه، ولّما ُرفع التابوت ليوضع على برج جنائزي انزلق الس���ّلم 

ووقع حاملو التابوت، وسقط على رأسه.

وأظهر مقطع مصّور انتش���ر على اإلنترنت وقائع ه���ذه الحادثة، وقال 
مسؤول في الش���رطة المحلية أن السّلم لم يكن متينا بما فيه الكفاية 

ليحمل هذا العدد، لكن العائلة لم تشأ أن ترفع دعوى على أحد.
ودف���ن س���امن إلى جان���ب والدته، وه���و ينتمي إلى ش���عب توجوران 
الذي يش���ّيع موت���اه باحتفاالت تمتّد على أيام ع���ّدة، يتخللها الرقص 

والموسيقى.

في تايلند.. انتقاد كلبة
 الملك يقودك للسجن لـ 37 عاما

إندونيسي ذهب ليشيع والدته فُسحق تحت تابوتها

وكاالت/ االستقال:
ضبطت ش���رطة دبي آس���يويًا أطلق عليه اسم 
»متس���ول العي���د« وبحوزت���ه 100 ألف درهم 
ومبال���غ نقدية بعمات أخرى يخفيها في أرجل 

اصطناعية.
وقالت شرطة دبي إن حملة »كافح التسول« التي 
انطلقت قبيل ش���هر رمض���ان المبارك نجحت 
في ضبط 243 متسواًل ومتسولة من جنسيات 
مختلفة م���ن بينه���م 136 رج���ًا و107 إناث، 
ومنهم 195 قدموا إلى الدولة بتأش���يرات زيارة 
بعضهم بصفة رجال أعمال و48 حملوا إقامات 

سارية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط آسيوي في الستينات 
م���ن العمر في أول أيام عي���د الفطر وقت صاة 
الظهر م���ن قبل إحدى الدوريات كان يتس���ول 
مس���تغًا أرجا اصطناعية ف���ي أحد أحياء دبي 
وعث���ر بحوزته في بداية األمر عل���ى 25 درهمًا، 
وبتفتيشه عثر داخل األرجل االصطناعية على 

45 ألف درهم.
كما تم العث���ور على مبال���غ بعمات أخرى 
بلغ���ت مجموعها 100 أل���ف درهم، وتبين 
أن الش���خص قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة 
منذ ش���هر واحد فقط، وتم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقه.

100 ألف درهم.. حصيلة 
»متسول العيد« في دبي


