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الخزندار: توقعات بصرف 
شيكات الشؤون قبل العيد

غزة / االستقالل:
توقعت مدير عام برام����ج مكافحة الفقر في 
الخزندار  التنمي����ة االجتماعية س����ناء  وزارة 
صرف ش����يكات الش����ؤون االجتماعية قبل 
عي����د الفطر المب����ارك.  وقال����ت الخزندار في 
تصريحات صحفية :«إن هناك جهودًا تبذل 
من الجهات المختصة لصرف الشيكات قبل 
عيد الفطر؛ للمس����اهمة ف����ي التخفيف من 
معاناة المواطنين بغزة«. وأوضحت أنه حتى 
اللحظة ال يوجد معلومات بش����كل رسمي عن 

موعد الص����رف،  معبرة عن 
أملها ف����ي أن ُتثمر الجهود 
المبذولة عن صرف شيكات 
الشؤون االجتماعية قبل عيد 
الفطر. ويس����تهدف برنامج 

األس����ر  النقدية  التحوي����الت 
التي تقع تحت خط الفقر الشديد، 

وأش����خاصًا م����ن ذوي اإلعاقة، وبعض 
المسنين، واأليتام، وأصحاب األمراض 

المزمنة وأسرًا تترأسها نساء.

عروس العودة
يف ظل االأو�صاع االقت�صادية

بالتزامن مع ذكرى احتاللها

غزة/ قا�سم الأغا:
تعود حالة الت�سعيد الإ�سرائيلي 

جمدًدا لتخّيم على اأجواء قطاع غزة، 
ل �سيما بعد جولة الت�سعيد الأخرية، 

الثالثاء املا�سي، والتي قابلتها 
ف�سائل املقاومة الفل�سطينية بك�سر 
جدار ال�سمت، من خالل ا�ستهداف 

م�ستوطنات الحتالل ومواقعه 
الع�سكرية فيما ُي�سمى "غالف غزة" 
بع�سرات ال�سواريخ وقذائف الهاون. 

ورغم جتّدد الق�سف 
ال�ساروخي املتبادل يف 

غزة/ �سماح املبحوح:
ت�ستعد اجلماهري الفل�سطينية يف كافة حمافظات قطاع 
غ��زة، للزحف �س��وب احلدود ال�س��رقية الفا�س��لة بني 

قط��اع غ��زة والأرا�س��ي املحتلة ع��ام 1948، 
ي��وم اجلمعة القادم؛ للم�س��اركة يف  »مليونية 
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 عندما تجاهر أمريكا  
بالجرم  لحماية »إسرائيل«!

فصائل: ال تنازل وال تفريط 
في شبر من فلسطين

انقطاع الكهرباء يربك حسابات 
ربات البيوت في رمضان 

» مليونيـة القـدس«.. رسالة 
عنوانها: الحق ال يسقط بالتقادم!

 سيدات غـزة لذويهن.. 
»زوروني بدون هدية«
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 تحليل: عوامل عدة تمنع »إسرائيل«
 من الذهاب لمواجهة مع غزة

 الكويت ورو�صيا تف�صالن م�صروعًا 
الإدانة املقاومة يف جمل�س االأمن



رأي

كانت دماء الش���هيدة رزان النجار كفيلة بأن تفجر براكين الغضب 
في وج���ه االحتالل, صواريخ المقاومة انهم���رت فوق رأس االحتالل 
الصهيوني, وشباب غاضب يقتحم الحدود شرقي خانيونس جنوبي 
القطاع ويتحدى بص���دره العاري رصاص االحت���الل, طائرات ورقية 
تحرق محاصيلهم الزراعية المحاذية لغالف غزة, واالحتالل يستفز 
مشاعر الفلسطينيين بالحديث عن تشكيل لجنة تحقيق للبحث في 
ظروف استشهاد رزان, وكأنه ال يقتل كل يوم مدنيين عزل من أمثال 
رزان وغيرها, وماذا فعلت لجنة التحقيق الصهيونية التي شكلتها 
»إسرائيل« للتحقيق في ظروف استشهاد الشهيد المقعد إبراهيم 
أبو ثريا, هل سمع احد عن نتائج التحقيق, وكيف يمكن للقاتل ان 
يحقق مع نفس���ه؟, وهل من المنتظر ان يدين القاتل نفسه؟, انه يا 

سادة منطق االستكبار والهمجية والوقاحة!. 
»الجريم���ة« التي ارتكبتها رزان النجار أنها كانت تس���عف الجرحى 
والمصابين, وتساعد المصابين بالغاز, خرجت متطوعة ألنها أدركت 
ان عليه���ا واجبًا, وكانت تتعرض لألخطار أثن���اء عملها وهى تنقذ 
المصابين والجرحى, وتصاب باالختناق والدوران واإلعياء الش���ديد, 
ولكنها سرعان ما تعود للعمل وأداء واجبها برفقة زميالتها,  وبقيت 
رزان على ذل���ك إلى ان إصابتها رصاصة حق���د صهيونية أدت إلى 
استش���هادها, والعالم صامت وعاجز ع���ن مواجهة كل هذا الموت 
الذي توزعه »إسرائيل« كل يوم على الفلسطينيين دون ان يحاسبها 
احد, أو يتعرض لها احد, لكننا نس���مع عن  طلب تقدمت به أمريكا 
لعقد اجتم���اع طارئ لمجلس األمن الدولي بع���د إطالق صواريخ من 
قطاع غ���زة على منطقة الغ���الف الحدودي وادانه هذا األمر بأش���د 
العبارات, هذا هو القانون الذي يحكم العالم, وبهذا المنطق المعوج 
تدار األمور, وليس على الفلسطينيين دائما إال االتكال على أنفسهم 

دون النظر ألحد.  
المقاومة الفلسطينية أخذت على عاتقها إمكانية الرد بوضوح على 
تجاوزات االحتالل, فنائب األمين العام للجهاد اإلسالمي زياد النخالة 
ق���ال: »ان المقاومة أخذت قرارًا واضحًا بالرد عل���ى أي عدوان أو خرق 
لقواعد االش���تباك وأن أي خرق لقواعد االش���تباك التي تم تثبيتها 
تحت ضربات المقاومة ستجابه بالنار, وأنه ال اتفاقات تهدئة جديدة 
مع االحت���الل ونحن ملتزمون بالتهدئة بالقدر الذي يلتزم بها العدو 
والخي���ارات مفتوحة أمام المقاومة إذا م���ا ارتكب العدو أي حماقة أو 
توس���ع في القص���ف«, أما عضو المكتب السياس���ي لحركة حماس 
خليل الحية فقال: » إن هذه الحالة التي انتهجها االحتالل ال يمكن 
السكوت عليها، فلس���ت من تحدد قواعد اللعبة، وعليك أن تتوقف 
عند هذا الحد، فنحن ال نخشى من الحروب وال نريدها، وال نخشى من 
التصعيد وال نريده, وبين أن المقاومة واعية وراشدة في ردها، وهى 

قادرة أن توسع المواجهة ألبعد وأبعد من الغالف«.
إنه���ا اللغ���ة الوحيدة الت���ي يفهمها االحتالل والت���ي يمكن ان 
تنتزع منه المواقف, فال يمكن لالحتالل ان يختار معادلة جديدة 
ويفرضه���ا على المقاومة الفلس���طينية, وال يمكن ل���ه وحده ان 
يملك الكلمة ف���ي الميدان ويفرض الحرب على الفلس���طينيين 
وقتما يش���اء ويوقفها في الوقت الذي يش���اء, ألن المقاومة لها 
كلمتها وتس���تطيع ان تفرض واقعها على االحتالل الصهيوني 
رغم اإلمكانيات الضئيل���ة التي بيدها مقارنة مع االحتالل, لكنها 
تملك الرجال األطهار والثوار, وتملك اإلرادة الصلبة والعزيمة التي 
ال تلين, وتمل���ك اإليمان بعدالة قضيتها وحقها في اس���تعادة 
أرضها المغتصبة وتخليص مقدساتها من دنس االحتالل, وهذا 
حق مكفول وفق القواعد والقوانين الدولية والش���رائع السماوية, 
وبالتالي على االحتالل ان يدرك ان الحق الفلس���طيني لن يضيع, 
وانه لو وجد مس���اندة ودعمًا من العالم كله, فان هذا لن يكفل له 
العيش بأمان, فالمقاومة س���تبقى شوكة في خاصرته, تجابه كل 
سياس���اته واطماع���ة, ونعلم تماما ان ما أخذ بالقوة ال يس���ترد إال 

بالقوة ورهاننا على شعبنا وامتنا لن يسقط أبدا.  
رحلت رزان كما رحلت هنادي جرادات وهديل الهشلمون وآيات 
األخرس ومجد الخضور وغيرهن من الش���هيدات الفلسطينيات 
اللواتي قدمن أنفس���هن على مذبح الحرية من اجل فلس���طين 
وشعبها ومس���راها, رحلت رزان وهى تبتس���م للوطن وتغسل 
وجهه بدمها النازف, رحلت وتركت وصيتها بأن تبقى مسيرات 
العودة مستمرة حتى ال يخفت ذاك الصوت الصادح الذي ينادي 
بحق العودة لالجئين الفلس���طينيين, وهى تنادي برفع الحصار 
الظالم عن قطاع غزة, وهى تطالب بفلس���طين كل فلسطين من 
نهرها لبحرها, وهى تحلم بان تصلي وتركع في رحاب المسجد 
األقصى المب���ارك, رحلت رزان لكن الوط���ن ال يرحل, رحلت رزان 
وبقيت فلسطين التي نرحل كلنا من اجلها, فالوطن باٍق وثابت 
ال يتغير وال يتبدل, ونحن م���ن نفتديه بدمائنا وأرواحنا وكل ما 
نملك, س���الم عليك يا رزان وسالم على وطن عشقته والتصقت 
بترابه إلى ان كتب الله لك ش���رف الش���هادة في ميدان العودة 

ميدان  الشرف والبطوالت ، فطوبى لك وحسن مآب.  

نرحل وال يرحل الوطن
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رام الله/ االستقالل:
كش����فت هيئة األس����رى والمحررين أم����س األحد عن 
وجود عدة حاالت مرضية صعبة تقبع في عدة سجون 
إس����رائيلية، الفتًة إلى أنهم يتعرض����ون النتهاكات 
ا بلحظات اعتقالهم األولى وأثناء  طبي����ة متواصلة، بدًء
التحقيق معهم وطيلة فترة احتجازهم داخل السجون.

ومن بي����ن الحاالت-وف����ق تقرير الهيئ����ة الذي وصل 
وكالة »االس����تقالل«، حالة األس����يرة عبل����ة العدم )47 
عاًم����ا( من بلدة بيت أوال قض����اء الخليل، والتي أصيبت 
لحظة اعتقالها برصاصة في عينها اليمنى ففقدتها، 
ورصاصة أخرى برأس����ها اخترق����ت الجمجمة مما أدى 

لفقدان الجزء األيمن من الجمجمة.

وأف����ادت التقرير بأنها تعرضت إل����ى تنكيل وضرب 
بوحش����ية على يد جنود االحتالل؛ ما أدى إلى إصابتها 
بكسور صعبة في الفك العلوي والسفلي، وكسور في 

األنف وإصابة بالغة في األذن.
ولفتت الهيئة إلى أن »الع����دم« بحاجة إلى إجراء عدة 
عملي����ات جراحية بأس����رع وقت ممكن، غي����ر أن إدارة 
معتقل »الدامون« ال تزال ترفض وتماطل في تحويلها 

وتكتفي بإعطائها المسكنات.
بينم����ا يش����تكي-وفق التقرير-األس����ير محمد كليب 
)22 عاًم����ا( من بلدة حارس قضاء س����لفيت، من تمزق 
باألعص����اب في قدمه اليس����رى، جراء االعت����داء عليه 
من قبل قوات االحتالل أثن����اء اعتقاله، وتكتفي إدارة 

معتقل »مجدو« بإعطائه المس����كنات بدون تقديم أي 
عالج حقيقي له.

وذكر أن األس����ير نضال أبو عي����اش )28 عاًما( من بلدة 
بيت أمر بالخليل، يمر بوضع صحي صعب، فهو يعاني 
من اضط����راب في دق����ات القلب وازدياد الش����حنات 
الكهربائية في جس����ده، لك����ن إدارة معتقل »عوفر« ال 

توفر العناية الطبية الالزمة له.
فيم����ا تتعمد إدارة معتق����ل »مجدو« إهم����ال الوضع 
الصحي لألس����ير مهند فارس )22 عامًا( من بلدة دير 
استيا بسلفيت، ويعاني من فشل كلوي، وهو بانتظار 
أن يجري تحويله إلجراء فحوص����ات عاجلة، لكن إدارة 

المعتقل لم تبِد أي اهتمام بذلك

غزة/ االستقالل:
أكدت وحدة الدراس���ات بمركز أس���رى فلسطين أنه 
رص���دت )33( حالة اعتقال لفلس���طينيين من قطاع 
غزة خالل ش���هر أيار/مايو الماضي، أكثر من نصفهم 

اعتقلوا في سفينة كسر الحصار.
وأوضح الناطق باس���م المركز الباحث رياض األش���قر 
في بيان صحفي أمس األحد أن بحرية االحتالل كانت 
اعترضت »س���فينة الحرية« الت���ي انطلقت من ميناء 
الصيادين غرب مدينة غ���زة، وعلى متنها 17 مواطنًا 
من ذوي الحاالت اإلنس���انية والطالب بينهم س���يدة 
لتس���ليط الضوء على حصار غزة الخانق، وس���يطرت 
عليه���ا بحرية االحت���الل وقام���ت باعتقالهم جميعًا 
اضافة إلى ربان السفينة، واقتادتهم إلى ميناء أسدود 

للتحقيق.
وق���ال إن االحتالل أطلق بعد س���اعات س���راح جميع 
ركاب الس���فينة من مرضى وجرحى وطالب وخريجين 
على حاجز بيت حانون بينما أبقى على اعتقال قبطان 

السفينة  سهيل محمد العامودي ونقله إلى التحقيق 
في سجن عسقالن.

وأش���ار إلى أن االحتالل اعتقل كذلك خالل الش���هر 
الماضي 3 مواطني���ن على حاجز بي���ت حانون »ايرز« 
ول إلى مصيدة يختطف من خاللها أهالي  وال���ذى تحَّ
غزة بم���ا فيهم المرضى، مس���تغاًل حاجه المواطنين 

للعبور للعالج أو التجارة في أراضي الداخل.
وأوضح أن المواطنين الثالثة هم: المريض بالل أيمن 
األسطل )28 عامًا( من محافظة خانيونس، وكان تقدم 
بطلب للحصول على تصريح ليتمكن من التوجه إلى 
األردن للعالج، وتم اس���تدعاؤه للمقابلة وفي مس���اء 
اليوم نفس���ه أبلغت عائلته من خالل االرتباط المدني 

الفلسطيني بأنه محتجز لدى قوات االحتالل.
كذلك اعتقلت ش���ادي عوض العجلة )28 سنة(، من 
الشجاعية وكان متوجها لمستشفيات الداخل برفقه 
زوجته ونجله يزن البالغ 4 سنوات وهو مصاب بمرض 
الس���رطان فيما س���محت بمرور زوجته ونجله وقامت 

باعتقاله، بينما اعتقلت التاج���ر  أيوب عودة من حي 
الش���جاعية خالل توجهه للمقابلة من اجل الحصول 

على تصريح للمرور.
وبي���ن األش���قر أن من بين المعتقلين خالل الش���هر 
الماضي 4 من الصيادين اعتقلوا خالل ممارسه عملهم 
في مهنة الصيد قباله ش���واطئ القطاع، بعد مصادرة 
مراكبهم وتخريب معدات الصيد التي يستخدمونها، 

وقد اطلق سراحهم بعد التحقيق معهم لساعات .
وذكر أن االحتالل اعتقل )8( شبان بينهم جريح خالل 
المواجهات التي تشهدها المناطق الشرقية لقطاع 
غزة أيام الجمع رفضًا الس���تمرار الحصار على القطاع 
وتأكي���ًدا على حق العودة، ثالث���ة منهم اعتقلوا بعد 
اجتياز الس���لك الفاصل بالمقرب م���ن موقع »ملكة«، 
بينما اعتقل احدهم بعد أصابته بالرصاص قرب معبر 

»كارني« الحدودي شرقّي مدينة غزة.
وأش���ار المركز إلى أن االحتالل أطلق س���راح بعضهم 

بينما ال يزال يعتقل عددًا أخر.

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين بأن لجنة األسرى 
اإلداريين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أكدت استمرار 
مقاطعة كافة األس���رى اإلداريي���ن لمحاكم االحتالل بكل 
مستوياتها، مع تعليق كافة الخطوات التصعيدية التي 

اتخذت خالل الفترة السابقة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن تعليق كافة الخطوات 
يأتي بعد االتفاق على مس���احة جديدة م���ن الحوار الجاد 

والشامل مع االستخبارات اإلسرائيلية في السجون، يختلف 
عن الحوار الس���ابق.  ونقلت اللجن���ة للهيئة أن العودة الى 
تعليق كافة الخطوات التصعيدية جاءت بعد جلسة حوار 
مع استخبارات السجون، تم خاللها االتفاق على جلسة حوار 

موسعة خالل األيام القليلة القادمة.
وأك���دت اللجنة للهيئ���ة ان كل الخي���ارات التصعيدية 
س���تكون متاحة في حال عدم الوصول الى نتائج إيجابية 
تخفف من معاناة األسرى اإلداريين، ووضع حد للسياسة 

االنتقامية التي تمارس بحقهم.
يذكر أن األس���رى اإلداريين والبالغ عددهم )500 أس���ير( 
يقاطعون محاكم االحتالل منذ 15-2-2018، وتال ذلك عدة 
خطوات تصعيدية تمثلت بمقاطعة عيادات الس���جون، 
واالمتناع عن تناول األدوي���ة، وكان هناك برنامج لخوض 
إضراب���ات فردي���ة وجماعية خالل الفت���رة المقبلة، ولكنه 
ت���م تعلي���ق كل ذلك وفًقا للح���وارات القائم���ة حالًيا مع 

استخبارات السجون.

االحتالل يواصل االنتهاكات  الطبية بحق األسرى المرضى

األسرى اإلداريون يعلقون خطواتهم
 التصعيدية مع االستمرار بمقاطعة المحاكم

 33 حالــة اعتقــال لمواطنيــن مــن غــزة بمايــو
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الحربي���ة  االحت���ال  طائ���رات  وش���ّنت 
واالستطاعية غارات على موقعين للمقاومة 
وس���ط وجنوب القطاع، إذ قصف���ت بأربعة 
صواري���خ موقع "عين جال���وت" جنوب غرب 
خانيون���س، وبصاروخ من طائرة اس���تطاع 
موقًعا جنوب رفح. في حين قصفت طائرات 
االحتال بصاروخين موقع اليرموك شرق حي 

الشجاعية بمدينة غزة.
كم���ا اس���تهدفت طائرة اس���تطاع موقعًا 
للمقاومة بالقرب من محطة الكهرباء وس���ط 
قطاع غزة، ومن ثم جرى اس���تهدافه بثاثة 
صواريخ من طائرات حربية؛ ما أدى إلى اندالع 
النيران في الموقع، إضافة إلى اس���تهداف 
موقع "البحرية" غرب بلدة "بيت الهيا" شمال 

القطاع بصاروخين من الطائرات الحربية.
في المقابل، قال جيش االحتال: "إن غاراته 
الجوية ج���اءت ردًا على إطاق صواريخ تجاه 

غاف قطاع غزة« .
وتزامًنا مع التصعيد وقتل االحتال المتعّمد 
للمتظاهري���ن س���لمًيا على ط���ول الحدود 
الش���رقية لقطاع غزة؛ أعلن المتحدث باسم 
قوات االحتال أمس األحد، عن بدء مناورات 
المحتلة )على  عس���كرية جنوب األراض���ي 

حدود غزة(.
وش���هد قطاع غزة ومس���توطنات "الغاف" 
الثاثاء الماضي جولة مواجهة هي األعنف 

منذ ع���ام 2014 بي���ن االحت���ال وفصائل 
المقاومة، سرعان ما تدخلت وساطات دولية 

وإقليمية لمنع تدهورها.

تهيئة الظروف
الكاتب المحلل السياسي من غزة، مصطفى 
الص���ّواف، رّج���ح أن تك���ون "ردود الفع���ل 
المتقابلة بين فصائ���ل المقاومة في قطاع 
غزة واالحتال الصهيون���ي ُمقدّمة لعدوان 

جديد من األخير".
وف���ي حديث���ه ل�"االس���تقال"، اس���تدرك 
الص���ّواف: "لكن يب���دو أن الحس���ابات لدى 
المقاومة واالحتال تبدو أنه ال تريد الذهاب 

إلى مواجهة في الوقت الحالي".
وقال: "العدو الصهيوني ليس في وارده اآلن 
شّن عدوان على القطاع؛ ألنه يريد أن يهيء  
المنطق���ة لظ���روف أكثر ماءم���ة له لجهة 
الذهاب نحو الع���دوان، كأن يطرح الرئيس 
األمريك���ي دونالد ترمب صفقته المس���ماة 
بصفقة القرن، واستكمال التطبيع مع بعض 
الدول اإلقليمية العربية، وضمان الهدوء على 
الجبهة الشمالية لفلس���طين المحتلة )مع 

سوريا ولبنان(".
وأضاف: "هذه كله���ا عوامل تكبح االحتال 
عن التفكير في ش���ن ع���دوان على القطاع، 

خشية اندالع المعارك في كل الجبهات".

وأش���ار إل���ى أن الجبه���ة الداخلي���ة لكيان 
االحتال فيها من المحاذير التي تحول دون 
أن يّتجه االحتال لمعركة جديدة، خصوًصا 
الوض���ع الهّش لحكومة اليمي���ن المتطّرف 
في���ه )بزعامة بنيامين نتنياهو(، وغيرها من 

األوضاع الداخلية األخرى.
وعن المقاومة، لفت إلى أنها تدرك الظروف 
االقتصادي���ة واإلنس���انية الصعب���ة التي 
يعيش���ها س���كان القطاع لذلك ال تريد أن 
تتسّبب المواجهة بينها وبين االحتال في 

معركة جديدة تفاقم من هذه الظروف".   
إاّل أن الكاتب والمحلل السياسي رأى أنه وفي 
حال تمادى االحتال بشكل أكبر في عدوانه 
على الشعب سيدفع المقاومة ُمجتمعة للرد 
الحاسم، مستشهًدا برّدها األخير وقصفها 
أهدافًا  والقذائ���ف  الصواري���خ  بعش���رات 
لاحتال ف���ي "غاف غزة" )صب���اح الثاثاء 

الماضي(.

البحث عن تهدئة
أما الُمحّلل السياسي المختّص في الشؤون 
فاستبعد  "اإلس���رائيلية" أنس أبو عرقوب، 
هو اآلخر ُقرب مواجهة شاملة بين المقاومة 

واالحتال اإلسرائيلي. 
وقال أبو عرقوب ل�"االس���تقال": "إن األجواء 
السائدة ب� إسرائيل، وخصوًصا في صفوف 

الحكومة والوزراء المؤثرين تّتجه نحو البحث 
عن تهدئة لو بش���كل مؤق���ت مع قطاع غزة 

برعاية دول إقليمية".
وأضاف: "كتاب الرأي والمحللون السياسيون 
والعسكريون في إسرائيل يشيرون إلى أن 
تغييًرا استراتيجًيا طرأ على طريقة تعاطي 

بنيامين نتنياهو مع ملف قطاع غزة".
وأوضح أن "ه���ذا التغّير يقوم على البحث 
عن ُسبل إبرام اتفاق وقف إطاق نار طويل 
األمد، يتم بموجبه التس���ليم ببقاء تعاظم 
س���اح فصائل المقاومة ف���ي غزة، ووقف 
حف���ر األنفاق، وفتح المعاب���ر، والطلب من 
مصر تسهيل حركة المسافرين من وإلى 

القطاع".
ورأى أن هذا التوّج���ه الجديد لدى االحتال 
"ناج���م ع���ن اس���تجابة لمطال���ب وضغوط 
أمريكية تريد التهدئة ف���ي المنطقة، كما 
أن نتنياهو وجيش���ه يريد االستعداد جيًدا 
للجبهة الش���مالية التي يج���ري فيها اآلن 
تثبي���ت اتفاق���ات )بين روس���يا واالحتال 
والواليات المتحدة( للحد من النفوذ اإليراني 

هناك".    
ولكن الكاتب والمحلل المحلل السياسي نّوه 
إل���ى أنه وفي ح���ال كان رد المقاومة مغايًرا 
وأصابت بصواريخها أهدافًا نجم عنها وقوع 
قتلى لدى االحتال "فإن ذلك يكون إش���ارة 

البدء بجول���ة تصعيد قد تص���ل إلى حرب 
جديدة على غزة".

وعن المناورات التي تجريها قوات االحتال 
على ح���دود القطاع ف���ي األثن���اء، وصفها 
ب�"المناورات الدوري���ة والمعلن عنها ضمن 
جدول زمني ُمس���بق، ليس له���ا عاقة بأي 

تصعيد محتمل".

ل�صالح املقاومة
من جانبه، اّتفق المحلل السياسي المختص 
بالش���ؤون "اإلس���رائيلية" د. عمر جعارة، مع 
سابَقْيه في أن "إسرائيل" ال تريد على األقل 
في الوقت الحالي البدء في مواجهة ش���املة 

مع قطاع غزة. 
واعتبر جعارة خال حديثه ل�"االستقال" أن 
ذلك "يصب في صالح المقاومة من الناحية 

االستراتيجية والعسكرية". 
وتابع: "إس���رائيل غير مستعدة للدخول في 
حرب مع غزة تك���ون نتائجها معروفة على 
غرار الحروب الثاث الس���ابقة )دون حس���م 

انتصار عسكري وسياسي(".
وأشار إلى حالة الردع التي أظهرتها المقاومة 
في القط���اع مؤخًرا عندما أطلقت نحو )200( 
صاروخ وقذيفة في يوم واحد ستجعله يفّكر 
ملًيا قبل الخوض في أي مواجهة لن تحقق 

له أّية مكاسب.

تحليل: عوامل عدة تمنع »إسرائيل« من الذهاب لمواجهة مع غزة
غزة/ قا�صم الأغا:

تع��ود حالة الت�صعي��د الإ�صرائيل��ي جمدًدا 
لتخّي��م على اأجواء قطاع غزة، ل �صيما بعد 
جول��ة الت�صعيد الأخ��رة، الثالثاء املا�صي، 
والتي قابلتها ف�صائل املقاومة الفل�صطينية 
بك�ص��ر ج��دار ال�صم��ت، من خ��الل ا�صتهداف 

م�صتوطنات الحت��الل ومواقعه الع�صكرية 
فيما ُي�صمى "غالف غزة" بع�صرات ال�صواريخ 
وقذائ��ف اله��اون. ورغ��م جت��ّدد الق�ص��ف 
ال�صاروخي املتبادل يف ظل �صريان تفاهمات 
اأن  اإّل  الن��ار؛  اإط��الق  لوق��ف   )2014(
مراقبني يف ال�ص��اأن "الإ�صرائيلي" ا�صتبعدوا 

قرب اندلع مواجهة ب��ني املقاومة يف قطاع 
غ��زة والحت��الل لأ�صب��اب ع��ّدة.   واأغارت 
طائ��رات الحت��الل ليل��ة ال�صب��ت - فج��ر 
الأح��د املا�صَيني، على مواقع عدة للمقاومة 
مبختلف حمافظات القطاع؛ بذريعة انطالق 

�صواريخ من غزة.

نيويورك / االستقال: 
عّبر مسؤولو األمم المتحدة ووكاالتها عن سخطهم 
إزاء قت���ل رزان النجار )21 عاما( وتعمل متطوعة في 
تقديم اإلسعافات األولية، بينما كانت تؤدي واجبها 

اإلنساني مع جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية.
وأف���اد بي���ان صادر ع���ن وكاالت األم���م المتحدة 
الس���بت، أن رزان أصيبت بالذخيرة الحية على يد 
قوات االحتال اإلس���رائيلي بينم���ا كانت تحاول 
مع مقدمي اإلس���عافات األولية اآلخرين الوصول 
إلى الجرحى خال المظاهرات بالقرب من السياج 

الح���دودي م���ع األراض���ي المحتلة ع���ام 1948 ، 
و ُأصيَب ثاثة مسعفين آخرين في الفريق الذي 

كانت تعمل فيه.
وقال المنسق اإلنس���اني جيمي ماكغولدريك، إنه 
:"ينبغي الس���ماح للعاملين في المجال الصحي بأن 
يؤدوا مهامه���م دون خوف أو التع���رض للموت أو 
اإلصابة، وإن قتل عام���ل يمكن تمييزه بوضوح من 
العاملي���ن ف���ي المجال الصحي خ���ال مظاهرة أمر 

يستوجب االستنكار بصفة خاصة".
وأوضح أنه "من الصعوبة أن نرى كيف ينسجم ذلك 

مع االلتزام الذي يملي على إسرائيل، بصفتها القوة 
القائمة باالحتال، ضمان رفاه سكان غزة."

ب���دوره، قال مدي���ر مكتب مفوض األم���م المتحدة 
الس���امي لحقوق اإلنس���ان في األرض الفلسطينية 
المحتلة جيم���س هينان، إن "التقارير تش���ير إلى 
أن رزان كانت تقدم المس���اعدة للمتظاهرين الذين 
أصيبوا بجروح، وأنها كانت ترتدي مابسها الخاصة 
بمقدمي اإلسعافات األولية، والتي تميزها بوضوح 

كعاملة في المجال الصحي حتى من بعيد".
وأضاف "كما وتشير التقارير إلى أنها أصيبت على 

مسافة تبعد 100 متر تقريًبا عن السياج، وبموجب 
القانون الدولي لحقوق اإلنس���ان، الذي يس���ري مع 

القانون الدولي اإلنساني".
وشدد على أنه وفي هذا السياق، "ال يجوز استخدام 
القوة المميتة إال كماذ أخير وعند وجود خطر وشيك 
بالموت أو بإصابة خطي���رة. ومن الصعوبة بمكان أن 
نرى كيف ش���ّكلت رزان مثل هذا التهديد للقوات 
اإلسرائيلية المدججة بالساح والتي تحظى بحماية 
مش���ددة في مواقع دفاعية عل���ى الجانب اآلخر من 

السياج".

األمم المتحدة تعبر عن سخطها لقتل »إسرائيل« المسعفة النجار
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وجاء المشروع األمريكي بعد أن لقنت قوى المقاومة 
بغزة األس���بوع الماضي "إس���رائيل" درسًا قاسيًا ردًا 
على تصعيدها الممنهج وجرائمها المستمرة بحق 
شعبنا، بعد فشل الكيان في إنهاء مسيرات العودة 

السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وثمن���ت فصائل وهيئات فلس���طينية موقف دولة 
الكويت حكومًة وش���عبًا األصيل المس���اند للقضية 

الفلسطينية.
ووجه القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���امي أحمد 
المدلل، شكره العميق لدولة الكويت، وخص بالذكر 

المندوب الكويتي في األمم المتحدة.
وقال المدلل في تصريحات إذاعية: "إن أمتنا العربية 
ال ت���زال تنب���ض بالخير وهي مصن���ع للرجال الذين 
يعبرون ع���ن النخوة العربية"، موضحا أنها ليس���ت 
المرة األولى التي يقف فيها المندوب الكويتي هذا 
الموقف األصي���ل في وجه أميركا و"إس���رائيل" في 

األمم المتحدة.
وطالب األنظمة العربية واإلس���امية بأن تحذو حذو 
الكوي���ت، وتطور من دعمها للقضية الفلس���طينية 

التي تمثل قضية األمة المركزية. 

تط�يع امل�ؤ�س�سات الدولية
ويرى المحلل السياسي رفيق عوض، أن فشل إدارة 
ترامب بتمري����ر هذا البيان إل����ى مجلس األمن يعد 

صفعة قوية لها، ولكن هذا الموقف لن يردع مساعي 
الوالي����ات المتحدة في تطويع العالم ومؤسس����اته 
الرس����مية إلبداء المزيد م����ن التعاطف تجاه الكيان 

الصهيوني، على حساب الحقوق الفلسطينية.
وقال عوض ل�"االس���تقال": "منذ تولي ترامب رئاسة 
أمريكا، وهو يعمل دون ادخار أي جهد لتطويع العالم 
كله لصالح إس���رائيل، بدءًا من ال���دول العربية التي 
زاره���ا والتي ابدت مرونة في مواقفها  نحو االحتال 
مرورًا بسياس���ات تقليص التمويل الدولي للسلطة 
الفلسطينية، وليس نهايًة بالحائط األمريكي الذي 
يتصدى ألي محاولة تمرير إدانة دولية ضد إسرائيل 

في المحافل الدولية".
وأوض���ح أن أمري���كا تمث���ل األم الحن���ون للكيان 
الصهيوني التي تضع نفس���ها في مقدمة المدفع 
ف���ي أي موقف يتعل���ق ب�"إس���رائيل"، وهي بذلك 
تحجم من رغبة العالم بمحاس���بة ق���ادة  االحتال 
على جرائمهم المتتابعة والمستمرة بحق الشعب 

الفلسطيني.
ولفت عوض النظر إلى أن اإلدارة األمريكية الجديدة 
تمثل أقصى اليمين المتشدد المنحاز ل�"إسرائيل"، 
وهي إدارة محكومة للوبي الصهيوني الذي يسيطر 
على البيت األبي���ض، ومن أقطاب���ه المعروفين زوج 
ابنة ترامب ومستش���اره اليه���ودي المعروف جاريد 

كوشنير.

ورأى أن دور الكوي���ت ف���ي إفش���ال تمري���ر البيان 
األمريكي على مجلس األمن كان ملموس���ًا، وتابع: "إن 
موق���ع الكويت الذي منحها الحق في االعتراض على 
قرار الواليات المتحدة األمريكية في مجلس األمن هو 
مؤقت، ولكن هناك أعضاء دائمين في هذا المجلس 
يمكن االعتماد عليهم في إفشال أي مشروع أمريكي 
مستقبلي يهضم الحقوق الفلسطينية، مثل الصين 

وروسيا".
ودعا المحلل السياس���ي الس���لطة الفلسطينية إلى 
الحفاظ على عاقات جي���دة وإيجابية مع تلك الدول 

لما لها من دور مؤثر في مجلس األمن.
ويوج���د 5 دول دائمة العضوية ف���ي مجلس األمن 
ويحق له���م االعتراض على أي مش���روع ق���رار يتم 
تمريره من خاله وإس���قاطه، وهي: الصين وروس���يا 

وفرنسا وبريطانيا وأمريكا.

حق م�سروع
من ناحيت���ه، أكد الخبير في القان���ون الدولي د. حنا 
عيس���ى، أن مقاومة االحتال بكافة السبل تعد حقًا 
مشروعًا كفلته كافة القوانين والقرارات الدولية طالما 
بق���ي االحتال قائمًا، وأن حق الش���عوب بالدفاع عن 
نفس���ها مكفول بموجب المادة 51 من ميثاق االمم 

المتحدة الذي ينص صراحة على ذلك.
وقال عيسى ل�"االستقال": "إن محاولة واشنطن 

تمرير إدانة دولية ضد مقاومة الفلسطينيين، 
يصب في س����ياق انحيازها الص����ارخ والواضح 
لاحت����ال اإلس����رائيلي ولكاف����ة مصالحه في 

العالم".
وأوض���ح أن أمريكا ال تقيم وزنًا لألع���راف والقوانين 
الدولية عندما يتعلق األمر ب�"إس���رائيل"، األمر الذي 
منح هذه الدولة المارقة غير القانونية، غطاًء قانونيًا 
لتنفي���ذ جرائم ومذاب���ح بحق الفلس���طينيين دون 

الخوف من أي حساب دولي.
وأضاف عيس���ى: "عندم���ا تقوم إس���رائيل بمذبحة 
على غ���رار مذبحة غزة في 14 ماي���و الماضي، يكون 
الموق���ف األمريكي منحص���رًا بالتعبير ع���ن القلق 
الخجول، والمس���اواة بين الضحية والجاد من خال 
الطلب من الطرفين ضبط النفس، ولكن عندما تقوم 
المقاومة بالدفاع عن نفس���ها فإن أمريكا تستخدم 
كامل إمكانياتها ودورها ف���ي المحافل الدولية من 
أجل الحصول عل���ى إدانة دولية ف���ي مجلس األمن 
ضد المقاومة. وهنا يتجلى المعنى الواضح لانحياز 

األمريكي".
وشدد الخبير في القانون الدولي على أنه ال توجد قوة 
في العالم تستطيع إنهاء حالة مقاومة الفلسطينيين 
لاحتال، ورأى أن أفضل رد فلسطيني على المحاولة 
األمريكية في مجلس االمن هو التأكيد على مواصلة 

مقاومة االحتال حتى إنهائه.

عندما تجاهر أمريكا  بالجرم  لحماية »إسرائيل«!

الكويت وروسيا تفشالن مشروعًا إلدانة المقاومة في مجلس األمن

غزة/ حمم�د عمر:
مل تكتف اأمريكا بدعم »اإ�سرائيل« �سيا�سيًا وماليًا 

ب�سخاء منقطع النظري على ح�ساب احلق�ق 
الفل�سطينية، بل ت�سعى اأي�سًا لتط�يع امل�ؤ�س�سات 

الدولية ودفعها نح� ت�فري احلماية الدولية 
لها من املقاومة الفل�سطينية من خالل اإلبا�سها 

لبا�س ال�سحية، رغم اأنها الطرف املعتدي ومالكة 
ال��سائل الهج�مية املدمرة. وكانت وا�سنطن 

تقدمت مب�سروع بيان ملجل�س الأمن الدويل 
يطالب باإدانة اإطالق املقاومة قذائف �ساروخية 

من قطاع غزة جتاه الكيان ال�سهي�ين، اإل اأن 
املجل�س رف�س مترير البيان ب�سبب معار�سة 

رو�سيا والك�يت، ويف املقابل اعرت�ست وا�سقطت 
وا�سنطن اجلمعة املا�سية م�سروع قرار تقدمت 
به الك�يت ملجل�س الأمن لت�فري حماية دولية 

لل�سعب الفل�سطيني الذي يتعر�س ملذابح من قبل 
الحتالل الإ�سرائيلي.

غزة/ االستقال:
قال���ت وزارة الصح���ة إنها تعاني 
من نقص حاد في مخزون األدوية 
داخ���ل  الطبي���ة  والمس���تلزمات 
المستشفيات في قطاع غزة، في 
ظل اس���تمرار الحصار اإلسرائيلي 

على القطاع.
وأكدت الصحة في مؤتمر صحفي 
عقدت���ه ف���ي مق���ر وزارة اإلعام 
بمدين���ة غزة صباح أم���س االحد، 
اس���تمرارها في تقديم الخدمات 
االس���تثنائية في ظل اس���تمرار 
وتزايد  الكبرى  العودة  مس���يرات 

أعداد المصابين.

فكرة  ابتداعه���ا  إل���ى  وأش���ارت 
مخيمات  داخل  الميدانية  الخيام 
العودة، مم���ا كان لها الفضل في 
تخفيف العبء عن المستشفيات 
وتقليص عدد المصابين الوافدين 

لها.
وذك���رت أن" حصيلة الجرحى في 
مسيرات العودة وصلت ل�13 ألف 
جريح، وصل منها للمستشفيات 
7 آالف والباق���ي عولج ميدانًيا في 

النقاط الطبية الميدانية".
"عملن���ا  ال���وزارة  وأضاف���ت 
بق���درة 4 أضعاف ف���ي غرف 
العناي���ة المكثفة، ونجحنا في 

استيعاب الجرحى داخلها، رغم 
النقص الكبير في المستلزمات 

الطبية".
وأكدت أن أغل���ب اإلصابات خال 
المس���يرات الس���لمية كانت في 
األط���راف، واس���تخدم االحت���ال 
فيها أنواعًا من الرصاص المتفجر 
التي  الش���ظايا  على  والمحت���وي 
العظام  وتفتي���ت  بتمزيق  تقوم 

واألنسجة.
وحذرت الصحة من خطورة المرحلة 
القادمة،" فما يمكننا إنقاذه اليوم، 
لن نس���تطيع إنقاذه ف���ي األيام 

القادمة".

صحة غزة: نصف المستلزمات 
الطبيــة غيــر متوفــرة

غزة / االستقال: 
شيع العش���رات من الفلس���طينيون، ظهر أمس األحد، جثمان الشهيد 
محمد حمادة،  الذي استشهد فجر أمس، متأثًرا بجراحه التي أصيب بها، 
برصاص جيش االحتال اإلسرائيلي، خال مشاركته في مسيرة »العودة« 

شرق قطاع غزة.
وأدى المش���يعون صاة الجنازة على جثمان الشهيد محمد نعيم حمادة 
)30 عامًا(، في مس���جد »النور« في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة قبل أن 

ُيوارى الثرى في مقبرة الشهداء شرق المخيم.
وكان���ت وزارة الصحة الفلس���طينية بغزة قد أعلن���ت في تصريح 
مقتض���ب فجر أمس عن استش���هاد حمادة متأث���ًرا بجراحه التي 
أصي���ب بها في »مجزرة غزة« في »مليونية العودة« يوم ال� 14 مايو/

أيار الماضي.

تشييع جثمان الشهيد 

حمادة في جباليا
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رام الله/ االستقالل: 
فرضت محاكم االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر مايو الماضي أحكاًما بالسجن 
الفعلي بحق عدد من الفتية الفلس���طينيين القابعين في معتقل "عوفر" إلى 

جانب غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 100 ألف شيقل.
وذكرت هيئة شؤون األسرى والمحررين في تقرير صادر لها أمس األحد أنه تم 
إدخال 33 أسيرًا قاصرًا إلى قسم األسرى األشبال في معتقل “عوفر"، بينهم 
12 اعتقلوا من المنازل، و18 من الطرقات، وواحد على الحواجز العسكرية، وآخر 

لعدم حيازته تصريحًا، وواحد بعد استدعائه.
وُس���جل من بين هؤالء األس���رى األش���بال الذين تم اعتقالهم خالل الش���هر 
المذك���ور قاصرّين تم اعتقالهم���ا بعد إطالق الرصاص عليهم���ا، و10آخرين 
تعرضوا العت���داءات همجية أثناء اعتقالهم وعملي���ات التحقيق معهم في 

مراكز التوقيف اإلسرائيلية.
وأوضح���ت الهيئة في تقريرها إل���ى أن عدد األطف���ال المحكومين 37 فتًى، 

وتراوحت األحكام بالسجن الفعلي ما بين الثالثة أشهر إلى العشرين شهرًا.
وأضافت إلى أن هناك اثنين من القاصرين يقبعان قيد االعتقال اإلداري.

وأك���دت الهيئة أن فرض الغرام���ات المالية بحق األطفال م���ن قبل المحاكم 
اإلس���رائيلية، ما هي إال ش���كل من أش���كال االبتزاز ونهب األسرى وذويهم؛ 
األمر الذي يرهق كاهل العائالت الفلس���طينية في ظل األوضاع االقتصادية 

المتدهورة في األراضي المحتلة. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ حسام عبد الرؤوف محمد غراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900230392( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / محي الدين حسن عبدالله فرج الله 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)972425300( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد عبد الكريم فتحي المجدالوي  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404611774( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عادل عبد الفتاح محمد ابو حجر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)985301290( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

وعب���رت الفصائل عن رفضها الش���ديد 
الق���رارات االمريكي���ة الهادفة  لكاف���ة 
لتهويد مدينة القدس، وتمهيد بس���ط 
الس���يطرة االس���رائيلية عليها إلعالنها 
عاصمة للكيان الصهوني، مشددين على 
أن الشعب الفلس���طيني صغاره وكباره 
متمسكون بحقهم بوطنهم ومدينتهم 
القدس، وسيس���تمرون ف���ي كفاحهم 
حت���ى تحريره، بدليل مس���يرات العودة 
الكبرى التي انطلق���ت في الثالثين من 

شهر مارس ومازلت مستمرة. 
و يمر الخامس من حزي���ران من كل عام 
على الش���عب الفلس���طيني يومًا حزينًا 
بع���د أن كانت مدينة الق���دس الهدف 
األول للع���دوان اإلس���رائيلي عام 1967، 
حيث عزلت ق���وات االحتالل القدس عن 
محيطها في الضف���ة الغربية، وتمكنت 

من تحقيق مبتغاها إلى يومنا هذا. 

احلق ال ي�سقط بالتقادم
السياس���ي للجبهة  المكت���ب  عض���و 
أبو  مريم  فلس���طين  الش���عبية لتحرير 
دق���ة، رأت أن م���رور س���بعين عامًا على 
النكبة وواحد وخمس���ين على النكس���ة 
العودة المستمرة  بالتزامن مع مسيرات 
على الحدود الش���رقية لقط���اع غزة على 
مدار شهرين متتالين، خير دليل للعالم 
المتخاذل أن الش���عب الفلس���طيني ال 
ينس���ى حقه بالعودة لدياره واستعادة 
أرض���ه وعاصمت���ه وال كاف���ة حقوق���ه 

المسلوبة. 
وأكدت أبو دقة ل�"االس���تقالل" على حق 
وقدس���ية العودة إلى فلسطين وأن هذا 
الحق ملك للشعب الفلسطيني ال تفريط 

في���ه وال تنازل عن���ه "، مش���يرة إلى أن 
الشعب الفلسطيني في أماكن الشتات 
مقابل  والتعوي���ض  التوطي���ن  يرفض 

فلسطين. 
ودع���ت إلى ض���رورة اس���تعادة الوحدة 
الوطني���ة وتحقيق المصالح���ة، ووقف 
الرهان على المبادرات الدولية للس���الم ، 
باعتبار كل ما يقدم للشعب الفلسطيني 
"مبادرات سراب" ومضيعة للوقت، ال تلبي 
الحد األدنى من مطالب الفلس���طينيين، 
مش���ددة على أن انهاء االنقسام خطوة 
أساسية لالنتصار وتحرير الوطن، فدونه 

ال يتحقق االنتصار. 

ذكرى األيمة
بدوره، أكد القيادي في حركة حماس د. 
عاط���ف عدوان، عل���ى أن مدينة القدس 

المحتل���ة تتعرض لح���رب ممنهجة من 
االحتالل اإلس���رائيلي ال���ذي يحاول من 
خاللها كس���ب الوقت لتهويد المدينة 
المقدسة، وبسط س���يطرته عليها لبناء 

هيكلهم المزعوم.
وأوضح عدوان ل�"االستقالل" أن الخامس 
من حزي���ران يعيد إل���ى األذهان ذكرى 
أليمة ألقت بظاللها القاتمة على الشعب 
الفلس���طيني وقضيت���ه الوطنية ، فقد 
أحدثت هزيمة حزيران عام 1967 تحوال 
جوهريا في المنطق���ة بكاملها ، وزادت 
من حدة الصراع مع المشروع الصهيوني 

االستيطاني .
وش���دد على أن ذكرى النكس���ة أضافت 
إلى نكبة ش���عبنا التي بدأت عام 1948 
أبعادا ووقائع جديدة، ووضعت الشعب 
الفلس���طيني أمام تحديات استطاع أن 

يواجهها بقوة عزيمته وصالبة إرادته.
وبين أن ذكرى النكس���ة هذا العام تأتي 
في ظل أوج التحرك الجماهيري الشعبي 
بمس���يرات العودة، الت���ي تثبت للعالم 
أن���ه على مدار واحد وخمس���ين عاما، لم 
ينس الش���عب الفلسطيني حقه بأرضه 
وعاصمته القدس المحتلة ، وس���يعمل 
جاه���دا كي يس���تعيدها، ويهدم كافة 

القرارات المتواطئة مع " إسرائيل" . 
وأش���ار إلى أن االحتالل اإلسرائيلي توج 
جرائم���ه بمواصل���ة االس���تيطان وعزل 
الق���دس عن محيطه���ا وتهويدها، في 
ظل الصمت العرب���ي والدولي واالنحياز 
األمريكي إلسرائيل للقضاء على القضية 
الفلسطينية، مش���ددًا على أن الشعب 
الفلس���طيني أكد مرارًا أن���ه ال تنازل وال 

تفريط في شبر من فلسطين.

في ذكرى النكسة

فصائل: ال تنازل وال تفريط في شبر من فلسطين
غزة/ �سماح املبحوح:  

اأجمع��ت الف�سائل الفل�سطينية عل��ى اأهمية مدينة القد�س 
كجزء ال يتجزاأ من فل�سطني التاريخية، معتربة اأن الذكرى 
الواح��د واخلم�س��ني للنك�س��ة، ي��وم اأ�س��ود يف حي��اة ال�سعب 
الفل�سطين��ي، الأن��ه ياأتي ومازالت عا�سمته��م االأبدية ترزح 
حتت االحت��ال االإ�سرائيلي، الذي ت��وج جرميته مبوا�سلة  
اال�ستيطان وع��زل القد�س عن حميطه��ا وتهويدها وفر�س 
الوقائع االحتالية فيه��ا. واأكدوا اأن الهجمة االإ�سرائيلية 
�س��د مدينة القد�س تاأت��ي و�سط حالة م��ن ال�سمت الدويل 
واالنحياز االأمريكي الفا�س��ح لدولة االحتال وممار�ساتها 
عل��ى  للقف��ز  مك�سوف��ة  حماول��ة  يف  الب�سع��ة  العدواني��ة 
احلق��وق الوطنية العادل��ة وامل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني، 
وجت��اوز ق��رارات ال�سرعي��ة الدولية ذات ال�سل��ة بالق�سية 

الفل�سطينية .

خالل الشهر الماضي 

100 ألف شيقل 
غرامات بحق األسرى 

األطفال بـ »عوفر«
غزة/ االستقالل:

سّجلت وحدة الرصد في التجمع اإلعالمي الفلسطيني 
أكثر من )113( انتهاكًا "إس���رائيليًا" تجاه الصحفيين 
خالل تغطيتهم فعاليات مس���يرات الع���ودة الكبرى 
على طول الحدود الش���رقية لقطاع غزة، والمس���يرات 

األسبوعية في الضفة المحتلة.
وبحس���ب تقرير التجمع الشهري للحريات الذي تلقت 
"االس���تقالل" نس���خة عنه الس���بت، تنوعت اعتداءات 
االحتالل خالل ش���هر مايو الماضي بالقتل واالعتقال 
واالحتجاز واالس���تدعاء واالعتداء المباش���ر والتهديد 
واالستهداف بالرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل 

للدموع والمنع من السفر والتغطية والتضييق.
وجاءت االنتهاكات على النحو التالي: )5( حاالت اعتقال، 
)14( إصاب���ة بالرصاص الح���ي، )15( إصابة بالرصاص 
المطاطي وقناب���ل الغاز، )27( إصاب���ة باالختناق،)18( 
اعتداء وض���رب، )5( احتجاز، )3( اس���تدعاء، )12( منع 
من التغطية، )3( تمديد اعتقال ومحاكمة، )6( اقتحام 
من���ازل، )4( اعتداءات من قبل المس���توطنين،)1( منع 

دخول األقصى.
أما على صعيد االنتهاكات الداخلية، فقد تم رصد )16( 
انتهاكًا بحق الصحفيين ووس���ائل االعالم، تمثلت في 
احتجاز األجهزة األمنية في قطاع غزة لطاقم تلفزيون 

فلس���طين ومصادرة معدات وأفالم التصوير. وتمديد 
محكمة الصلح في طولكرم اعتقال الصحفي حازم ناصر.

فيم���ا أجلت محكمة الصلح في مدين���ة رام الله، النظر 
في القضي���ة المرفوعة ض���د الصحفي���ة نائلة خليل 
الصحفي  الحّر رامي سمارة، بتهم "التشهير والقدح". 
بينما أجل���ت محكمة بداية رام الل���ه النظر في قضية 
الصحفي جهاد بركات في قضية تصوير موكب رئيس 
الحكومة. كما أجلت محكمة الصلح في جباليا ش���مال 
قطاع غزة، محاكمة مراسل صحيفة "البديل" المصرية 
في غزة الصحفي عامر بعلوشة بتهمة "سوء استخدام 

التكنولوجيا".

»التجمع اإلعالمي«: )113( انتهاكًا 
»إسرائيليًا« بحق الصحفيين خالل أّيار
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أعلن أنا المواطن/ هادي بشير درويش الرن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802130575( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ هناء محمود شاكر ابو قاسم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801074659( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ آالء أحمد عبد الكريم الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804766236( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد رشيد احمد البلوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400562146( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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وأشارت ش����ركة توزيع الكهرباء الى 
عدم وجود جدول ُمحدد يجري العمل 
به؛ نظ����ًرا للنقص الح����اد في كمية 

الطاقة المتوفرة.
ولفتت الش����ركة ، الى أن����ه ال يوجد 
انتظام ف����ي جدول التوزيع المعمول 
به وذلك بس����بب تحمي����ل الخطوط 
طاقاته����ا  بنص����ف  االس����رائيلية 
الس����تكمال الصيان����ة عليه����ا، بعد 
العطل التي تعرض اليه مؤخرة وادت 
الى فصلها بش����كل كامل لعدة أيام،  
االمر الذي أدى إلى غياب الكهرباء عن 
منازل المواطنين ألكثر من 30ساعة 

متواصلة. 

ح�سابات معقدة
وس����ريعًا ما تحولت بهج����ة رمضان 
المبارك التي انتظرته����ا ربة المنزل 
أم ماج����د الصواف إلى سلس����لٍة من 
الحس����ابات المعقدة متمحورة حول 
كيفية التعامل م����ع وجبات الطعام 
وحفظه����ا في ظ����ل انقط����اع التيار 
الكهربائي ألكثر من 20ساعة يوميًا.   
وتقول الصواف ل�"االستقالل":" أزمة 
الكهرباء حولت حياتي لكابوس طول 
الوقت بفكر كي����ف أحفظ األكل من 
الفس����اد والتلف، خاصة م����ع ارتفاع 
درجات الحرارة وتوقف عملية التبريد 

في الثالجة لساعات طويلة".
وأضاف����ت الصواف: "زم����ان ما كنت 
أعمل حس����اب لكمي����ة الطعام التي 
بالثالجة  أحفظها  فالزيادة  أطهوها، 
لثاني يوم وربما ألكثر من أسبوع، أما 
اليوم أصبحت أطه����و كميه تكفينا 
ليوم واحد خوفًا من تعرضها للتلف"، 
موضح����ًة أن قيامها بطه����و الطعام 
بش����كل يومي يتس����بب لها بعبء 
إضافي لكونه����ا تعمل موظفة وعند 
ذهابها للمنزل تكون قد استنفدت 

كل طاقتها بعد يوم عمل شاق. 
وأش����ارت إلى أن معاناتها مع فساد 
األغذية تتضاعف في شهر رمضان، 
نظرًا لتع����دد األصناف الت����ي ُيريد 
أفراد عائلتها تواجدها على المائدة، 
وقلة استهالكهم، مبينًة أنها لجأت 
لتغيير طرق حف����ظ بعض األطعمة، 
مثل ورق العنب الذي كانت تحتفظ 
ا لجأت  به في السابق بالمجمد، وحالّيً

إلى طريقة تخليله بالماء المملح. 

معاناة م�ساعفة
وال يختلف حال المواطنة أم رامز دلول 
كثي����رًا عن س����ابقتها، فهي األخرى 

تعاني بشكل كبير من انقطاع التيار 
الكهربائي لساعات طويلة، األمر الذي 
والخضراوات  اللحوم  لش����راء  دفعها 
يوميًا وطهو كمية قليلة من الطعام 
على وجبة اإلفطار خوفًا من فسادها. 

وأوضحت دل����ول ل�"االس����تقالل"، أن 
زوجه����ا يضطر إلى التس����وق يوميًا 
لتوفي����ر احتياجاته����م اليومية من 
الطعام، حتي يضم����ن بقاءه صالحًا 
للطهو وعدم فس����ادة بفعل انقطاع 
التي����ار الكهربائي لس����اعات طويلة، 
مؤكدًة أن التس����وق بش����كل يومي 
يزي����د من األعب����اء المادي����ة عليهم، 
خاصة في ظل األوضاع االقتصادية  

يعيشها  التي  الصعبة  والمعيشية 
سكان قطاع غزة. 

ونوهت إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء 
ضاعفت مس����ؤوليات رب����ات البيوت 
في قطاع غزة، خاصة بشهر رمضان، 
إذ يقع عل����ى عاتقهن إيجاد البدائل 
والحلول في ظل اشتداد أزمة الكهرباء 
وحرارة الجو، كونهن المكلفات بإعداد 

أصناف الطعام.
وطالب����ت دلول المس����ؤولين بضرورة 
إيج����اد حل س����ريع الزم����ة الكهرباء، 
وخاصة خالل ش����هر رمض����ان، الذي 
يك����ون في����ه المواطن بحاج����ة الى 
توفير كافة سبل الراحة وليس زيادة 

التنغيص عليه بأزمات متالحقة .

خ�سائر كبرية 
وال يقتصر تأثير أزمة انقطاع الكهرباء 
المتفاقمة في قطاع غزة منذ أكثر من 
عش���رة أعوام عل���ى الصائمين وربات 
المنازل، ب���ل تتمدد لتطال تأثيراتها 
والمهن  التجارية  المصالح  الس���لبية 
الموس���مية التي تنش���ط في شهر 
رمض���ان، كمراكز بيع اللحوم والخضار 
المجمدة واألجبان واأللبان التي تفسد 

إن لم ُيحفظ في مكان بارد.
ويقول بائ����ع أجبان وألب����ان متجول، 
أبو إبراهيم األش����رم : " أزمة الكهرباء 
أثرت علينا بشكل كبير، فقد أفسدت 
العدي����د م����ن منتجاتن����ا وواجهن����ا 
مش����كالت كبيرة م����ع الزبائن خالل 
اآلون����ة األخيرة بس����بب فس����ادها"، 
موضح����ًا أن الحليب واأللبان واألجبان 
سريعة الفس����اد إذا لم يتم وضعها 
في الثالجة وعدم اس����تخدامها في 

نفس اليوم. 
ويتابع األشرم ل� "االستقالل": " نتيجة 
انقطاع الكهرباء بات اقبال المواطنين 
على الش����راء محدودًا ج����دًا، فالزبون 
الذي كان يأخذ 5كليوجرامات يوميًا 
أصب����ح األن يأخذ نص����ف كيلوجرام  
فقط، ومنهم من امتنع عن ش����رائها 
بالرغم من أنها أصناف ضرورية في 
كل بي����ت خاصة في ش����هر رمضان، 
وهذا كله جعلنا نتكبد خسائر كبيرة 

تصل باليوم إلى ألف شيكل".
وبين أنه يقدم على شراء قوالب الثلج 
الجاهزة يوميًا بمبلغ )20-30شيكال(، 
كونه����ا الوس����يلة الوحي����دة لتبريد 
المنتج����ات المن����وي بيعه����ا بي����ن 
الشوارع واألحياء، في ظل عدم قدرته 
على تبريدها في منزله جراء انقطاع 

الكهرباء.

جراء التلف السريع لألطعمة 

انقطاع الكهرباء يربك حسابات ربات البيوت في رمضان 
غزة/ دعاء احلطاب:

تت�ساع��ف معان��اة املواطنني ورب��ات البي��وت يف قطاع 
غزة نتيجة ا�ستداد اأزمة الكهرباء يف الآونة الأخرية، 
اإذ اأجربته��م عل��ى ا�ستخدام اأ�سالي��ب وو�سائل بدائية 

تغنيه��م عن الثالج��ة يف حفظ اخل�س��راوات واللحوم 
وم��ا �ساب��ه م��ن الأطعم��ة �سريع��ة التل��ف يف ح��ال مل 
يت��م تربيده��ا ب�سكل منا�س��ب.  " التجفي��ف، التخليل 
بامللح ، و�سراء كميات حم��دودة من الأطعمة، التربيد 

بوا�سط��ه قوال��ب الثل��ج"، جله��ا و�سائل اتبعته��ا ربات 
املنازل للحفاظ على الأطعمة من التلف يف ظل انقطاع 
التي��ار الكهربائ��ي لأك��ر م��ن 20�ساعة عل��ى التوايل 

تزامنًا مع ارتفاع درجات احلرارة. 

غزة/ االستقالل:
ش����هد قطاع غزة، خالل ش����هر مايو/أيار 
الماضي 2786مولودًا جديدًا، في المقابل 
سجلت مكاتب األحوال المدنية 319حالة 
تبليغ ع����ن وفاة خالل الش����هر ذاته في 

محافظات قطاع غزة.
هذا وأظهرت اإلحصائية أن عدد المواليد 
اإلناث تفوق عل����ى الذكور في محافظات 
قطاع غزة، حيث ش����هد قط����اع غزة خالل 
مايو ميالد 1652 مولودة بنس����بة %59 
من إجمالي المواليد، مقابل 1134 مولودًا 

بنسبة %41.
وأشارت مكاتب األحوال المدنية بمديرية 
داخلي����ة غزة أنها س����جلت خ����الل مايو 
ل  الماض����ي 809 مواليد ُجدد؛ فيما س����جَّ

مكت����ب داخلية خانيون����س 684 مولودًا 
جديد.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خالل 
الشهر ذاته 589 مولودًا، ومكاتب األحوال 
المدنية بداخلية الوسطى 483مولودًا، في 
حين س����جلت األحوال المدنية بمديرية 

داخلية رفح 461 مولودًا جديدًا.
وفيات

إلى ذلك، أف����ادت اإلدارة العامة لألحوال 
المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع 
غزة س����جلت 319حالة وفاة خ����الل مايو 

الماضي.
وأظهرت اإلحصائية أن 65% من وفيات 
مايو ذكور، بواقع 209 حاالت وفاة، مقابل 

35% إناث بواقع 110حاالت وفاة.

وتمنح وزارة الداخلية الش����هداء شهادة 
وفاة، حيث س����جل ش����هر ماي����و ارتقاء 
عشرات الشهداء في مس����يرات العودة 

الكبرى في ذكرى النكبة.
ووفق����ًا لتقري����ر األح����وال المدنية وصل 
مكات����ب الداخلية بمحافظ����ة غزة خالل 
شهر مايو 132 تبليغ عن حاالت وفاة؛ في 
حين سجلت األحوال المدنية في محافظة 

خانيونس62 إشعار تبليغ عن وفاة.
لت مكاتب األحوال المدنية  بدورها س����جَّ
بالمحافظة الوسطى 58 تبليغ عن وفيات؛ 
فيما وصلت مكاتب الداخلية في محافظة 
الش����مال 31 تبلي����غ وفي����ات، في حين 
سجلت األحوال المدنية في محافظة رفح 

36 حالة وفاة.

قطــاع غــزة يشهــد 2786 
مولــودًا جديــدًا خــالل مايــو
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أعلن أنا المواطن / بالل محمد عبد الحليم شاهين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802888750( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  وسام مصطفى نعيم عز الدين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801481672( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ سعدة ايوب محمد فدعوس غالية.  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)911942373( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / محمد سعيد محمد ابو مغصيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804468031  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم دانيال ابراهيم الدبش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804386894( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل: 
وقعت شركة )بيبسي كو( العالمية، 
اتفاقية امتياز مع ش���ركة المجموعة 
الحديثة لتعبئة المشروبات الخفيفة، 
وافتتحت مصنعها األول في مدينة 
أريحا، والذي سينتج ويوزع منتجات 
)بيبس���ي كو( ألول مرة ف���ي الضفة 
الغربية من خالل منشأة فلسطينية.

ويعتبر مصنع الش���ركة، الذي يوجد 
في المنطقة الصناعية بأريحا، والذي 
اس���تغرق بن���اؤه ما يق���ارب األربعة 
أعوام، واحدًا من أكبر االس���تثمارات 
في فلسطين، ويمتد على مساحة 10 
آالف متر مربع، وتكلف إنش���اؤه نحو 

20 مليون دوالر . 
وق���ال جوزي���ف نيوم���ان، مدير عام 
منطقة جنوب شرق أوروبا والبلطيق: 
بيبسي كو العالمية: "تحتوي منطقة 
الش���رق األوس���ط على أهم األسواق 
المستهلكة لمنتجات شركة بيبسي 
ك���و العالمية، والتي تنتج وتس���وق 
وت���وزع ه���ذه المنتجات لش���ريحة 
كبي���رة ومهم���ة جدًا م���ن جمهورنا 
المس���تهدف، والتوس���ع في سوق 
الضفة الغربية، ما هو إال اس���تمرارية 
لتوفير منتجات بيبسي كو لجمهور 
متعطش له���ذه المنتج���ات، وعلى 
أتم االس���تعداد للتفاعل مع عالمات 
تجاري���ة عالمي���ة من خالل منش���أة 
محلية، هذا المصنع بداية واعدة جدًا 

في سوق مليء بالفرص".
ويش���مل المصنع خط���وط التعبئة 
واإلنت���اج، ويتضم���ن خ���ط إنت���اج 
بالس���تيك يع���د من ضم���ن األكثر 
تطورًا محلي���ًا وإقليميًا، باإلضافة إلى 
والتخزين،  الخام  للمواد  مستودعات 
ومنش���آت لمعالجة المي���اه واختبار 

وضمان جودة اإلنتاج. 

وتحرص ش���ركة المجموعة الحديثة 
لتعبئة المش���روبات الخفيفة، والتي 
تع���ود ملكيتها إلى ع���دد من رجال 
الفلسطينيين، على تطبيق  األعمال 
أفض���ل معايي���ر الجودة والس���المة 
العامة، انسجامًا مع أرقى المتطلبات 
الدولية، ومتطلبات ومواصفات شركة 

)بيبسي كو( العالمية.  
المدي���ر  المص���ري،  س���امح  وق���ال 
التنفيذي لشركة المجموعة الحديثة 
لتعبئة المشروبات الخفيفة: "يعتبر 
ه���ذا المصن���ع أحد أه���م الهيئات 
االقتصادي���ة ف���ي فلس���طين، نظرًا 
لضخام���ة حج���م االس���تثمار الذي 
يمثل���ه، والقيم���ة النوعي���ة العالية 
للمنتج���ات الت���ي يطرحه���ا، وتجد 
رواجًا في األس���واق العربية والدولية 
م���ن جه���ة، والمزايا االس���تثنائية 
التي س���يتيحها لجه���ة دفع عجلة 
التنمي���ة، وتوفي���ر ع���دد كبير من 
فرص العمل، والمساهمة في تعزيز 

وتقوي���ة العديد م���ن القطاعات عبر 
استراتيجية المسؤولية التي يتبعها 

من جهة ثانية".
رئي���س  اليازج���ي  محم���ود  وق���ال 
"تعت���ز مجموع���ة  اإلدارة:  مجل���س 
اليازج���ي التجاري���ة، بكونه���ا جزءًا 
من هذا االس���تثمار ال���ذي يعد أحد 
أكبر االس���تثمارات في فلس���طين، 
وتؤم���ن بإمكانات الس���وق الواعدة، 
والجمهور المس���تهدف المتعطش 
للتج���دد والتغيي���ر، وال���ذي يقدم 
للمس���تثمرين  دائم���ة  تحدي���ات 
لي���س فقط بتقدي���م منتجات ذات 
جودة على مس���تويات عالمية، ولكن 
تجاه  بالمس���ؤولية  أيض���ًا  بااللتزام 
عام  بشكل  الفلس���طيني  االقتصاد 
والمسؤولية االجتماعية تجاه األفراد 
المس���تهلكين بش���كل خاص، األمر 
ال���ذي من ش���أنه تنش���يط الحركة 
الديناميكية،  خالل  من  االقتصادية 
الت���ي تولده���ا التنافس���ية وتوفر 

الخيارات". 
وب���دأ المصن���ع بإنتاج المش���روبات 
الخفيفة )بيبس���ي كوال وس���فن أب 
وميران���دا(، حيث يعمل في المصنع 
التابع للش���ركة، 72 موظفًا، سيرتفع 
عدده���م إلى 150 موظفًا في غضون 
األش���هر المقبلة من عمل المنش���أة 
بش���كل كام���ل، وس���يتوزعون على 
يش���رف  التي  المختلفة،  دوائره���ا 
المهندس���ين  م���ن  كادر  عليه���ا 
يمتلكون خبرات  الذين  والمهنيين، 
واس���عة في مجال العم���ل التجاري 

واإلداري.
ويش���كل االهتمام بالبيئة، والجانب 
الرياضي والتنموي والمجتمعي، أبرز 
محاور سياس���ة التنمية االجتماعية، 
الت���ي س���تطبقها الش���ركة، الت���ي 
ُيع���ّول عليه���ا الكثي���ر لي���س في 
توفير منتجات )بيبس���ي(، و)س���فن 
أب( و)ميراندا(، ب���ل ومنتجات أخرى 

تحتاجها السوق الفلسطينية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
توقف����ت حركة القط����ارات بين مدينة 
عسقالن المحتلة، وكيبوتس نتيفوت 
بغالف غ����زة، بفعل حري����ق كبير جدا 
بالق����رب من س����ديروت بفع����ل طائرة 
ورقية م����ن القط����اع، وفق م����ا أفادت 

المواقع العبرية.
وأضاف موقع والال العبري أن س����لطة 
القطارات اإلسرائيلية دفعت بعشرات 
الحافالت لنقل الركاب من عسقالن إلى 

مناطق الغالف مؤقتا.
كما اندل����ع حريق هائ����ل، ظهر امس 
األحد، في كيبوتس "نير عام" بواسطة 
طائرة ورقية حارق����ة أطلقت من قطاع 

غزة.
وقال����ت القن����اة 14 العبري����ة إن تمدد 
الني����ران المندلعة في الكيبوتس أدى 
إلى إغالق الطريق رقم 34 من الشمال 

إلى الجنوب.
كما اندل����ع حريق ف����ي كيبوتس "أور 
هني����ر" قرب معبر بيت حان����ون "إيرز" 
بفعل طائ����رة ورقية حارقة أطلقت من 

غزة.
وفي وقت الح����ق، اندلعت النيران في 
كيبوتس "ي����اد مردخاي" بفعل طائرة 

ورقية حارقة.

كما كشفت وسائل إعالم عبرية، األحد، 
عن ع����دد الدونمات الزراعية في غالف 
غزة، التي تس����ببت الطائرات الورقية  
الت����ي أطلقت م����ن غزة يوم الس����بت 

بإحراقها.

أحرونوت"  "يديعوت  وذكرت صحيفة 
العبرية، أن الطائرات الورقية تس����ببت 
بإح����راق حوال����ي 3 آالف دون����م ف����ي 

مستوطنات غالف غزة أمس.
ووفقا للصحيفة العبرية؛ فقد تسببت 

الطائرات الورقية الحارقة بأضرار مادية 
واقتصادية كبيرة، ولم يتم تس����جيل 

وقوع إصابات.
ولفتت إل����ى أن إجمالى عدد الدونمات 
الزراعية، التي احترقت بفعل الطائرات 

الورقية الحارقة، بلغ 28 ألف دونم.
من جهتها، نقلت القناة اإلس����رائيلية 
الثاني����ة عن داني ب����ن ديفيد رئيس 
بلدية النق����ب الغربي����ة إن "الطائرات 
الورقية الحارقة" تسببت  بإتالف آالف 
الدونمات، بم����ا يقابل مئات اآلالف من 

الشواكل اإلسرائيلية.
ووصف تلك الخس����ائر اإلس����رائيلية 
بأنه����ا "ح����رب حقيقية" م����ن الجانب 
الجي����ش  أن  مؤك����دا  الفلس����طيني، 
اإلس����رائيلي ليس لديه أية وس����ائل 
دفاعي����ة لمواجه����ة لتل����ك الطائرات 
الورقية الحارقة، معتقدا أن استهداف 
الحق����ول الزراعية تعن����ي في النهاية 
الفلسطينيين قطع عالقتهم  محاولة 
ب����األرض "المقدس����ة"، وب������" الرم����وز 

الصهيونية"، في إشارة لألرض.
ينظ����ر االحتالل بخط����ورة لتكرار هذه 
الحاالت، ويخشى من استمرار إطالقها، 

وتوسع انتشارها إلى مناطق داخلية.
واس����تخدم الش����بان خ����الل فعاليات 
المسيرة وس����ائل متعددة للتشويش 
على قناصة االحتالل، كحرق اإلطارات 
إلحداث  أخ����رى  ووس����ائل  المطاطية، 
كالطائرات  لالحتالل،  مادية  خس����ائر 
الورقية الحارقة؛ رًدا على قتله نحو 119 

محتًجا أعّزل خالل نحو شهرين.

النيران  تلتهم  كيبوتسات بغالف غزة جراء الطائرات الحارقة

  وتفتح مصنعها األول في الضفة الغربية 

المجموعة الحديثة لتعبئة المشروبات الخفيفة 
توقع اتفاقية مع شركة بيبسي العالمية

رام الله/ االستقالل: 
نفى رئيس هيئة التقاعد الفلس���طينية، الوزير ماجد الحلو، ما تناقلته 
بعض وسائل االعالم حول صدور قانون تقاعد مبكر جديد للعام 2018 

للمدنيين والعسكريين.
ودعا الحلو في حديث لإلذاعة الرسمية صوت فلسطين، السبت، وسائل 
االع���الم إلى توخي الدقة في نقل مثل هذه األنباء، مؤكدا ضرورة الرجوع 

دائما الى مصدر المعلومة لنقلها بالشكل الصحيح.

الحلو ينفي صدور 
قانون تقاعد 
مبكر جديد
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أعلن أنا المواطن / بالل محمد عبد الحليم شاهين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802888750( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  وسام مصطفى نعيم عز الدين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801481672( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ سعدة ايوب محمد فدعوس غالية.  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)911942373( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / محمد سعيد محمد ابو مغصيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804468031  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم دانيال ابراهيم الدبش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804386894( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل: 
وقعت شركة )بيبسي كو( العالمية، 
اتفاقية امتياز مع ش���ركة المجموعة 
الحديثة لتعبئة المشروبات الخفيفة، 
وافتتحت مصنعها األول في مدينة 
أريحا، والذي سينتج ويوزع منتجات 
)بيبس���ي كو( ألول مرة ف���ي الضفة 
الغربية من خالل منشأة فلسطينية.

ويعتبر مصنع الش���ركة، الذي يوجد 
في المنطقة الصناعية بأريحا، والذي 
اس���تغرق بن���اؤه ما يق���ارب األربعة 
أعوام، واحدًا من أكبر االس���تثمارات 
في فلسطين، ويمتد على مساحة 10 
آالف متر مربع، وتكلف إنش���اؤه نحو 

20 مليون دوالر . 
وق���ال جوزي���ف نيوم���ان، مدير عام 
منطقة جنوب شرق أوروبا والبلطيق: 
بيبسي كو العالمية: "تحتوي منطقة 
الش���رق األوس���ط على أهم األسواق 
المستهلكة لمنتجات شركة بيبسي 
ك���و العالمية، والتي تنتج وتس���وق 
وت���وزع ه���ذه المنتجات لش���ريحة 
كبي���رة ومهم���ة جدًا م���ن جمهورنا 
المس���تهدف، والتوس���ع في سوق 
الضفة الغربية، ما هو إال اس���تمرارية 
لتوفير منتجات بيبسي كو لجمهور 
متعطش له���ذه المنتج���ات، وعلى 
أتم االس���تعداد للتفاعل مع عالمات 
تجاري���ة عالمي���ة من خالل منش���أة 
محلية، هذا المصنع بداية واعدة جدًا 

في سوق مليء بالفرص".
ويش���مل المصنع خط���وط التعبئة 
واإلنت���اج، ويتضم���ن خ���ط إنت���اج 
بالس���تيك يع���د من ضم���ن األكثر 
تطورًا محلي���ًا وإقليميًا، باإلضافة إلى 
والتخزين،  الخام  للمواد  مستودعات 
ومنش���آت لمعالجة المي���اه واختبار 

وضمان جودة اإلنتاج. 

وتحرص ش���ركة المجموعة الحديثة 
لتعبئة المش���روبات الخفيفة، والتي 
تع���ود ملكيتها إلى ع���دد من رجال 
الفلسطينيين، على تطبيق  األعمال 
أفض���ل معايي���ر الجودة والس���المة 
العامة، انسجامًا مع أرقى المتطلبات 
الدولية، ومتطلبات ومواصفات شركة 

)بيبسي كو( العالمية.  
المدي���ر  المص���ري،  س���امح  وق���ال 
التنفيذي لشركة المجموعة الحديثة 
لتعبئة المشروبات الخفيفة: "يعتبر 
ه���ذا المصن���ع أحد أه���م الهيئات 
االقتصادي���ة ف���ي فلس���طين، نظرًا 
لضخام���ة حج���م االس���تثمار الذي 
يمثل���ه، والقيم���ة النوعي���ة العالية 
للمنتج���ات الت���ي يطرحه���ا، وتجد 
رواجًا في األس���واق العربية والدولية 
م���ن جه���ة، والمزايا االس���تثنائية 
التي س���يتيحها لجه���ة دفع عجلة 
التنمي���ة، وتوفي���ر ع���دد كبير من 
فرص العمل، والمساهمة في تعزيز 

وتقوي���ة العديد م���ن القطاعات عبر 
استراتيجية المسؤولية التي يتبعها 

من جهة ثانية".
رئي���س  اليازج���ي  محم���ود  وق���ال 
"تعت���ز مجموع���ة  اإلدارة:  مجل���س 
اليازج���ي التجاري���ة، بكونه���ا جزءًا 
من هذا االس���تثمار ال���ذي يعد أحد 
أكبر االس���تثمارات في فلس���طين، 
وتؤم���ن بإمكانات الس���وق الواعدة، 
والجمهور المس���تهدف المتعطش 
للتج���دد والتغيي���ر، وال���ذي يقدم 
للمس���تثمرين  دائم���ة  تحدي���ات 
لي���س فقط بتقدي���م منتجات ذات 
جودة على مس���تويات عالمية، ولكن 
تجاه  بالمس���ؤولية  أيض���ًا  بااللتزام 
عام  بشكل  الفلس���طيني  االقتصاد 
والمسؤولية االجتماعية تجاه األفراد 
المس���تهلكين بش���كل خاص، األمر 
ال���ذي من ش���أنه تنش���يط الحركة 
الديناميكية،  خالل  من  االقتصادية 
الت���ي تولده���ا التنافس���ية وتوفر 

الخيارات". 
وب���دأ المصن���ع بإنتاج المش���روبات 
الخفيفة )بيبس���ي كوال وس���فن أب 
وميران���دا(، حيث يعمل في المصنع 
التابع للش���ركة، 72 موظفًا، سيرتفع 
عدده���م إلى 150 موظفًا في غضون 
األش���هر المقبلة من عمل المنش���أة 
بش���كل كام���ل، وس���يتوزعون على 
يش���رف  التي  المختلفة،  دوائره���ا 
المهندس���ين  م���ن  كادر  عليه���ا 
يمتلكون خبرات  الذين  والمهنيين، 
واس���عة في مجال العم���ل التجاري 

واإلداري.
ويش���كل االهتمام بالبيئة، والجانب 
الرياضي والتنموي والمجتمعي، أبرز 
محاور سياس���ة التنمية االجتماعية، 
الت���ي س���تطبقها الش���ركة، الت���ي 
ُيع���ّول عليه���ا الكثي���ر لي���س في 
توفير منتجات )بيبس���ي(، و)س���فن 
أب( و)ميراندا(، ب���ل ومنتجات أخرى 

تحتاجها السوق الفلسطينية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
توقف����ت حركة القط����ارات بين مدينة 
عسقالن المحتلة، وكيبوتس نتيفوت 
بغالف غ����زة، بفعل حري����ق كبير جدا 
بالق����رب من س����ديروت بفع����ل طائرة 
ورقية م����ن القط����اع، وفق م����ا أفادت 

المواقع العبرية.
وأضاف موقع والال العبري أن س����لطة 
القطارات اإلسرائيلية دفعت بعشرات 
الحافالت لنقل الركاب من عسقالن إلى 

مناطق الغالف مؤقتا.
كما اندل����ع حريق هائ����ل، ظهر امس 
األحد، في كيبوتس "نير عام" بواسطة 
طائرة ورقية حارق����ة أطلقت من قطاع 

غزة.
وقال����ت القن����اة 14 العبري����ة إن تمدد 
الني����ران المندلعة في الكيبوتس أدى 
إلى إغالق الطريق رقم 34 من الشمال 

إلى الجنوب.
كما اندل����ع حريق ف����ي كيبوتس "أور 
هني����ر" قرب معبر بيت حان����ون "إيرز" 
بفعل طائ����رة ورقية حارقة أطلقت من 

غزة.
وفي وقت الح����ق، اندلعت النيران في 
كيبوتس "ي����اد مردخاي" بفعل طائرة 

ورقية حارقة.

كما كشفت وسائل إعالم عبرية، األحد، 
عن ع����دد الدونمات الزراعية في غالف 
غزة، التي تس����ببت الطائرات الورقية  
الت����ي أطلقت م����ن غزة يوم الس����بت 

بإحراقها.

أحرونوت"  "يديعوت  وذكرت صحيفة 
العبرية، أن الطائرات الورقية تس����ببت 
بإح����راق حوال����ي 3 آالف دون����م ف����ي 

مستوطنات غالف غزة أمس.
ووفقا للصحيفة العبرية؛ فقد تسببت 

الطائرات الورقية الحارقة بأضرار مادية 
واقتصادية كبيرة، ولم يتم تس����جيل 

وقوع إصابات.
ولفتت إل����ى أن إجمالى عدد الدونمات 
الزراعية، التي احترقت بفعل الطائرات 

الورقية الحارقة، بلغ 28 ألف دونم.
من جهتها، نقلت القناة اإلس����رائيلية 
الثاني����ة عن داني ب����ن ديفيد رئيس 
بلدية النق����ب الغربي����ة إن "الطائرات 
الورقية الحارقة" تسببت  بإتالف آالف 
الدونمات، بم����ا يقابل مئات اآلالف من 

الشواكل اإلسرائيلية.
ووصف تلك الخس����ائر اإلس����رائيلية 
بأنه����ا "ح����رب حقيقية" م����ن الجانب 
الجي����ش  أن  مؤك����دا  الفلس����طيني، 
اإلس����رائيلي ليس لديه أية وس����ائل 
دفاعي����ة لمواجه����ة لتل����ك الطائرات 
الورقية الحارقة، معتقدا أن استهداف 
الحق����ول الزراعية تعن����ي في النهاية 
الفلسطينيين قطع عالقتهم  محاولة 
ب����األرض "المقدس����ة"، وب������" الرم����وز 

الصهيونية"، في إشارة لألرض.
ينظ����ر االحتالل بخط����ورة لتكرار هذه 
الحاالت، ويخشى من استمرار إطالقها، 

وتوسع انتشارها إلى مناطق داخلية.
واس����تخدم الش����بان خ����الل فعاليات 
المسيرة وس����ائل متعددة للتشويش 
على قناصة االحتالل، كحرق اإلطارات 
إلحداث  أخ����رى  ووس����ائل  المطاطية، 
كالطائرات  لالحتالل،  مادية  خس����ائر 
الورقية الحارقة؛ رًدا على قتله نحو 119 

محتًجا أعّزل خالل نحو شهرين.

النيران  تلتهم  كيبوتسات بغالف غزة جراء الطائرات الحارقة

  وتفتح مصنعها األول في الضفة الغربية 

المجموعة الحديثة لتعبئة المشروبات الخفيفة 
توقع اتفاقية مع شركة بيبسي العالمية

رام الله/ االستقالل: 
نفى رئيس هيئة التقاعد الفلس���طينية، الوزير ماجد الحلو، ما تناقلته 
بعض وسائل االعالم حول صدور قانون تقاعد مبكر جديد للعام 2018 

للمدنيين والعسكريين.
ودعا الحلو في حديث لإلذاعة الرسمية صوت فلسطين، السبت، وسائل 
االع���الم إلى توخي الدقة في نقل مثل هذه األنباء، مؤكدا ضرورة الرجوع 

دائما الى مصدر المعلومة لنقلها بالشكل الصحيح.

الحلو ينفي صدور 
قانون تقاعد 
مبكر جديد
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وم���ن المتوقع أن تش���هد األي���ام المقبل���ة تظاهرات 
واحتجاجات شعبية واسعة على الحدود الشرقية لقطاع 
غزة، وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، واألراضي 
المحتلة عام 1948 والش���تات، باإلضافة إلى مس���يرات 
داعمة ومساندة في معظم العواصم العربية واإلسالمية 

والغربية حسب مراقبين.
 ومنذ انطالق "مس���يرات العودة الكبرى" في 30 مارس 
الماضي، والفلسطينيون يواصلون االحتشاد على طول 
الس���ياج الفاصل مع األراضي المحتلة شرقي قطاع غزة، 
رغم قم���ع قوات االحتالل لتلك المس���يرات الس���لمية، 
واس���تخدامها "الق���وة المفرطة والمميتة" واألس���لحة 
المحرمة دولًيا، ما أدى الستش���هاد 119 مواطنًا وإصابة 

أكثر من 13 ألف بجراح مختلفة وباالختناق.
وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، 
أن الجمعة القادمة س���تكون جمعة "مليونية القدس"، 
والتي سيس���بقها فعاليات مس���اندة إذ سيتم تنظيم 
قافلة "العودة الرمزية" والتي س���تنطلق يوم غد الثالثاء 
إل���ى معبر بيت حانون "إيرز"، داعية الكل الفلس���طيني 
للمشاركة في القافلة ومليونية القدس، تزامًنا مع ذكرى 

احتالل فلسطين عام 67 وإحياء ليوم القدس العالمي.
وشددت الهيئة على "استمرار فعاليات مسيرة العودة، 
حتى يس���مع العالم بحقوقنا في العودة وكسر الحصار، 

وحتى تحقيق جميع مطالبنا".

م�ساركة وا�سعة
وتوقع الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، أن يشهد 

يوم الجمعة القادمة الذي أطلق عليها "مليونية القدس"، 
مشاركة واس���عة من مختلف أبناء الشعب الفلسطيني 
على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وكذلك مسيرات ضخمة 
في مختلف الدول العربية واإلسالمية بالتزامن مع اليوم 

العالمي للتضامن مع القدس.
ورجح  عبدو خالل حديثه ل� "االستقالل"، استمرار االحتالل 
باس���تخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين 
على الحدود الش���رقية للقطاع واس���تهدافهم بشكل 
متعمد، في محاولة إلجهاض هذه التظاهرات السلمّية 
؛ متوقعا أن يش���هد ذلك اليوم استخدام المتظاهرين 
وسائل وأس���اليب جديدة للتعبير عن رفضهم الحتالل 

عاصمتهم القدس.
ولفت إلى أن الحراك الش���عبي الواسع بمختلف المدن، 
س���يوصل رس���الة قوية لالحتالل االس���رائيل  ولكافة 
األط���راف التي تف���رض الحص���ار على القط���اع أنهم 
متمسكون برفضهم للمؤامرات التي تحاك ضد وطنهم 
وعاصمتهم الق���دس، كصفقة القرن، وق���رار االعتراف 

بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
ون���وه إلى أن التصعيد واالنفج���ار الجماهيري الذي اتخذ 
فعاليات وأش���كاال احتجاجية عدة كمس���يرات العودة، له 
عالقة مباش���رة بما يحدث من مؤامرات دولية ضد القضية 
الفلسطينية والحصار إسرائيلي على قطاع غزة والذي يعد 

جريمة نكراء بحق اإلنسانية، ترتكب دون إدانة عالمية.

يوم غ�سب
طالل أب���و ظريفة، عض���و المكتب السياس���ي للجبهة 

الديمقراطية لتحرير فلسطين، أكد أن "مليونية القدس" 
تأتي للتأكيد على عروبة وإس���المية القدس، على الرغم 
من احتالل أجزاء منها، وكذلك لتذكير ش���عوب العالم 
واألحرار ب���أن مدينة القدس جزء ال يتج���زأ من األراضي 
الفلسطينية التي تسعى " إسرائيل " لتهويدها بدعم 
م���ن اإلدارة األمريكي���ة، وأيضا تأت���ي بالتزامن مع يوم 
القدس العالم���ي، والذي يحظى بحج���م تضامن عربي 

وعالمي كبير.
وتوقع أبو ظريفة خالل حديثه ل�"االستقالل" أن يكون 
يوم "مليونية القدس"، يوم غضب واحتشاد جماهيري 
كبير من كافة أبناء الش���عب الفلس���طيني بمختلف 
المدن الفلسطينية بالداخل والخارج كما يوم "مليونية 
الع���ودة"، لتوصيل رس���الة مفادها أن كافة الش���عب 
الفلسطيني يكافح ويناضل من أجل إثبات حقه بوطنه 

المسلوب.
واعتب���ر أن التكام���ل والحضور الفلس���طيني من كافة 
المدن بالداخل والشتات في الفعاليات الداعمة للقدس، 
والمساندة لمسيرات العودة كما حدث بالجمعة الماضية 
"م���ن غزة لحيفا وحدة دم ومصير مش���ترك" صمام أمام 
واثبات للعالم أن الش���عب الفلس���طيني يد واحدة أمام 

المحتل اإلسرائيلي والمتخاذلين. 
وأشار إلى أن كافة مكونات اللجان الوطنية المتخصصة 
بمس���يرات العودة  تدرك تمام���ا أهمية العمل والفعل 
الكفاح���ي، بهذا اليوم  التاريخ���ي الذي يصادف ذكرى 

احتالل أجزاء من القدس.
وحول نجاح اهداف مس���يرات العودة بعد شهرين من 

انطالقها، اعتبر أبو ظريقة ان مس���يرات العودة أظهرت 
حقيقة االحتالل اإلسرائيلي واستطاعت ان تحول انظار 
العالم الى القضية الفلسطينية وتعيدها للواجهة من 

جديد. 

الإعداد والتجهيز
المتحدث باس���م حرك���ة فتح وعضو اللجن���ة اإلعالمية 
بالهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة د. عاطف أبو 
س���يف، أكد أن كافة الفصائل الوطنية اش���تركت في 
االعداد والتجهيز لتحشيد أكبر قدر متاح من الجماهير 
الفلس���طينية، موضحا أن الفصائل ال تدخر جهدا لدعم 
الجماهير الثائرة والمطالبة بحقوقها بطريقة س���لمية 
تحرج االحتالل وتكش���ف وجهه الدموي أمام المجتمع 

الدولي .
وأوض���ح أبو س���يف ل�"االس���تقالل" أن فعالي���ات إحياء 
جمعية "مليونية القدس" س���تبدأ يوم الثالثاء القادم، 
بتسيير مسيرة ضخمة بسلسلة بشرية ، تتجه نحو معبر 
بيت حانون " ايرز " ليثبت الش���عب الفلسطيني للعالم 
أجمع، أن حقوقه راس���خة ال تسقط بالتقادم وغير قابلة 

للتفاوض وال للتنازل.
وبي���ن أن أهم مظاه���ر فعاليات مس���يرات العودة أنها 
سلمية، تعتمد على جهود الش���باب الثائر، على عكس 
االحتالل اإلس���رائيلي الذي يس���تخدم الق���وة المفرطة 
إلنهاء المس���يرات التي علم العال���م من خاللها حقيقة 
االحتالل الوحشي، الذي قتل بآالته العسكرية العشرات 

وجرح اآلالف. 

غزة/ �سماح املبحوح:
ت�ستعد اجلماهري الفل�سطينية يف كافة حمافظات قطاع 
غ��زة، للزحف �س��وب احل��دود ال�سرقي��ة الفا�سلة بني 
قط��اع غزة والأرا�سي املحتلة عام 1948، يوم اجلمعة 
الق��ادم؛ للم�سارك��ة يف  »مليونية القد���س« بالتزامن مع 

ذك��رى النك�سة، وذلك تاأكيدا على ح��ق العودة، ورف�سا 
لكل املخططات الهادفة لت�سفية الق�سية الفل�سطينية، 
واملطالب��ة بك�س��ر احل�س��ار الإ�سرائيل��ي املفرو�س على 
قط��اع غ��زة، منذ 12 عام��ا. ا�ستع��داد اأطي��اف ال�سعب 
الفل�سطين��ي كامل��ة، للخ��روج م��ن جدي��د يف اجلمع��ة 

احلادية ع�سرة مل�سريات العودة الكربى وك�سر احل�سار؛ 
ياأتي بالتزامن مع اقرتاب ذكرى النك�سة، التي ت�سادف 
اخلام���س م��ن ال�سهر اجل��اري، و�س��ط دعوات م��ن كافة 
الهيئ��ات والف�سائ��ل والق��وى الوطني��ة، للم�سارك��ة يف 

م�سرية حا�سدة على احلدود.

بالتزامن مع ذكرى احتاللها

رسالة عنوانها: الحق ال يسقط بالتقادم!

» مليونية القدس«.. 

االسرائيلي يؤاف غاالنت.
وقال إنه من المتوقع أن تس���توعب هذه المس���توطنة نحو 

500 عائلة إسرائيلية.
وقال غاالنت، أن الهدف من بناء هذه المستوطنة هو تعزيز 
المجتمع���ات المحلية في محيط قطاع غزة كرد إس���رائيلي 
على التهديدات األمنية القادمة من غزة، مشيرا إلى أن بناء 
هذه المستوطنة سيساهم في استيعاب األسر الشابة من 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���ر موقع صحيف���ة )معاري���ف( العبرية، أنه س���يتم بناء 

مستوطنة جديدة محاذية لحدود قطاع غزة.
وأوضح���ت الصحيفة، أن المس���توطنة المزمع إقامتها 
س���تبعد 7 كم عن ح���دود قطاع غ���زة، وتحديدًا خلف 
كيبوت���س )كفار ع���زة( ال���ذي يبعد 4 كم ع���ن حدود 
القطاع، مش���يرة إلى أن المشروع تقدم به وزير اإلسكان 

اإلسرائيليين.
واعتبر أن إقامة المس���توطنة الجديدة رس���الة قوة في وجه 

"اإلرهاب".
ومن المقرر أن تضم المس���توطنة الجديدة عائالت متدينة 
وأخرى علمانية، حيث كان من المقرر أن يتم تقديم الخطة 
أمس  األحد، للحكومة اإلسرائيلية لكنه تم تأجيلها لألسبوع 

المقبل.

مخطط إسرائيلي لبناء مستوطنة جديدة عند حدود قطاع غزة 
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بالتزامن مع ذكرى احتاللها

شارون بالنسبة للضفة الغربية المحتلة«.
وأش���ارت، إلى أن »الخطة هي جزء من جهد واسع ألعضاء في الكونغرس األمريكي 
يتصدرهم الس���يناتور تيد كروز، وذلك لتأكيد الس���يطرة اإلسرائيلية في الجوالن 
بدعم أمريكي، وفي ذات الوقت يعمل عضو مجلس النواب رون دي س���نتيس على 
مبادرة مش���ابهة«. وأضافت، أن الخطة تتضمن س���تة بنود وه���ي »ضخ ميزانيات 
لمشاريع إسرائيلية أمريكية مشتركة في الجوالن؛ وتوسيع االتفاقات بين واشنطن 
وتل أبيب؛ مثل اتفاق التجارة الحرة، بحيث يحل أيضا على هضبة الجوالن والتأشير 

إلى منتجات الجوالن بأنها صنعت في إسرائيل«.
ووف���ق الصحيفة العبرية فإن الخطة تتضمن أيض���ا »وثيقة عن الكونغرس تقول 
إن س���وريا لن تعود لهضبة الجوالن؛ إضافة إلى إطالق وفود رسمية من الكونغرس 

القدس المحتلة/ االستقالل:
نشرت صحيفة »إس���رائيل اليوم« العبرية، امس األحد، تقريرا تناولت فيه ما قالت 
إنها »خطة أمريكية لالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن السوري المحتل« 

تحت عنوان »خطة لتعزيز االعتراف األمريكي بهضبة الجوالن«.
وذكرت الصحيفة أن الخطة عرضت األس���بوع الماضي على موظفين إس���رائيليين 
وأمريكيين في واشنطن وتتضمن »إحالل اتفاق التجارة بين« إسرائيل »والواليات 
المتح���دة األمريكية على الجوالن وصياغة كت���اب: اعتراف بالتغييرات التي طرأت 

على األرض«.
ولفت���ت الصحيفة إلى أن الكت���اب المزمع صياغته، هو »مث���ل الكتاب الذي منحه 
الرئيس األمريكي األسبق جورج دبليو بوش لرئيس الوزراء اإلسرائيلي الراحل أرئيل 

إلى هضبة الجوالن؛ وصياغة وثائق عن الكونغرس تعترف بالس���يادة اإلسرائيلية 
في الج���والن«. وتابعت الصحيفة أنه في هذه المرحلة »لم تتقرر الصيغة الدقيقة 
لكتاب االعتراف من الكونغرس، ولكن وفقا ألحد االقتراحات؛ س���يقال فيه إنه في 
ضوء التغييرات التي طرأت على األرض، بما في ذلك التس���لل اإليراني إلى س���وريا 
ولبنان، سيكون من غير الواقعي التوقع بأن تنسحب إسرائيل من هضبة الجوالن«.

وعن الموقف اإلسرائيلي من الخطة، قالت الصحيفة إن الخطة عرضت على مندوبين 
إس���رائيليين رس���ميين »ولكن في تل أبيب لم يعقبوا عليها ف���ي هذه المرحلة«، 
مضيفة« أنه »في األش���هر األخيرة طرأ خلف الكواليس تقدم في الجهود للحصول 
على اعتراف أمريكي بحق إس���رائيل في البقاء في هضبة الجوالن في كل سيناريو 

مستقبلي«.

خطة أمريكية لالعتراف بـ »سيادة إسرائيل« على الجوالن

�شدمة اال�شت�شهاد
يوم الجمعة الماضي، كانت "رزان" تمارس مهمتها بش���جاعة 
كالمعتاد، فتقدمت برفقة زمالئها نحو السياج الفاصل إلنقاذ 
حياة ُمصاب ملق���ى على األرض، وهم يرت���دون زيهم الطبي 
ويرفعون أيديهم، تأكيدًا على عدم تش���كيلهم أي خطر على 
الجن���ود المدججين بالس���الح، وبمجرد وصوله���م أطلق جنود 
االحتالل الرصاص الحي عليهم بش���كٍل مباشر، لترتقي "رزان" 

شهيدة.
لحظ���اٍت من الصمت عم���ت األرجاء، ثم صرخ كل ش���يء فجأة 
ينادي"أنقذوا رزان"، لكنهم جميعًا لم يتمكنوا من انقاذها فقد 
ارتقت ش���هيدًة على الفور، فلم يتمالك زمالؤها أنفسهم من 
الصدمة وهول المش���هد، ففقد بعضهم الوعي ونقلوا لتلقي 

العالج، بينما أخرون أخذو يرون ما حدث بدون وعي. 
وت���روي إحدى زميالت الش���هيدة تفاصيل الحدث، عبر مقطع 
فيدي���و ظهر عل���ى مواقع التواص���ل االجتماع���ي: " كان في 
مصابين عند السلك، رحنا مع رزان عشان ننقذهم، رفعنا ادينا 
عش���ان نأخذ االذن من الجنود إلنقاذهم، لكن لما وصلنا صاروا 
يرم���وا علينا رصاص حي وقنابل غاز، أصيب زميلنا ونقلوه على 

المستشفى، وحاولنا الرجوع لكن رزان رفضت ". 
وتتاب���ع والدموع تمأل عينها:" كانت واقفه جنبي بش���د فيها 
بدي أطلعها، قلت لها: "تعالي عن السلك ألنه اليهود يطلقون 
رصاص مباشر"، فأش���ارت بأيدها على ظهرها، اطلعت عليها 

كانت تنزف دم ووقعت على األرض".   
ويقول زميل الشهيدة، بذات المقطع :" قلت لها يا رزان تعالي 
ارجعي عن الس���لك الوض���ع خطير، قالت: " اي���ش خايف من 
الم���وت؟ هيا موتة، خلينا نطلع الش���ب المصاب بالش يموت، 

احنا قدها". 

اأمل الفراق 
نيل " رزان" شرف الشهادة التي طالما تمنتها لم ُينس والدها 
ألم فراقها، فكيف ينس���ي وهي أول ما نادته " بابا"، ولقبها ب�" 
وردة البيت" وكانت األق���رب إليه، فقلب األب مهما كان وطنيًا 

فهو ال يقول أهال بالفراق. 
وبقلٍب يكتوي بالحس���رة، يقول الوالد:" كنت بخاف على رزان 
من مش���اركتها في اإلسعاف التطوعي لمخيم العودة، لكنها 
أصرت على أن تخدم ش���عبها وقالت لي " هذا طريقي يابا وأنا 

بدي أكمل فيه"، ما قدرت أمنعها وال أمنع خوفي عليها". 
وأضاف بأل���م:" زاد خوفي على رزان بيوم الرابع عش���ر من أيار 
ب�"مليوني���ه الع���ودة"، ألن االحتالل كان يطل���ق رصاصه على 
الجميع بدون استثناء، فقد استشهد من قبل "ياسر مرتجى" 
وهو يرتدي مالبس الصحافة، وها هو اس���تهدف ابنتي وهي 
ترتدي مالبس اإلس���عاف"، مستدركًا  :" رزان ضحت بحياتها، 

عشان تنقذ حياة أبناء شعبها". 
وأوض���ح أن نجلته كان���ت تملك هاتفًا وخاتم���ًا، ومنذ انطالق 
مس���يرة الع���ودة باعت ما تملكه حتى تش���تري مس���تلزمات 

االس���عاف األول���ي وتحملها معها خالل عملها في اس���عاف 
الجرحى. 

" الأنها وردة قتلوها" 
أم���ا األم المكلومة فقد ظهرت بمقط���ع فيديو، تحتضن رداء " 
مالك الرحمة" الملطخ بالدماء، تشمه تارًة وتضمه لصدرها تارة 
أخرى لعله يس���اند صبرها ويقوي عزيمته���ا، ليبقى الصمت 

والبكاء بالقلب أشد وجعًا على رحيل وردتها الباسمة. 
وتقول الوالدة وهي تؤرجح رأسها يمينًا ويسارًا:" رزان معروفة 
لل���كل،  رزان ألنه���ا وردة قتلوه���ا، رزان م���الك الرحمة، بطلت 
الميدان، المس���عفة االولى بمس���يرات الع���ودة، كانت صابرة 

مجاهدة ما في اشي برعبها". 
وأضاف���ت بألم يحرق قلبها:" كانت فراش���ه ب���داوي كل مجروح 
واليوم الحمد الله نالت الشهادة، من أول يوم بالمخيمات وهي 
مداومة من الس���اعة 7 الصبح لحتي الس���اعة 10 بالليل، كانت 
ت���روح يوميًا أواعيها دم، كنت أق���ول إلها حرام عليكي تعملي 
هيك بحالك، كان���ت ترد "ال يماما هاد دم الش���هداء أطهر من 

كل الناس".  
وأنهت حديثها:" الحمد الله بنتي رفعت راس العالم كله، بس 
يا خسارة على العالم المتخاذلين، حسبنا الله ونعم الوكيل على 
الخون الذين أعطوا اليهود فرصة يعملوا فينا هيك، سكوتكم 
اللي ضيعنا ودمرنا"، متس���ائلة: " شو عملت رزان ليقتلوها، هيا 
كانت مقصودة اليوم، قتلها مش عشوائي، انا بدي حقها لبنتي 

 ."

نظرة الوداع
بي����ن أزقة بلدة خانيونس وعلى بعد عش����رات األمتار من قناصة 
االحتالل اإلس����رائيلي، الذين  اغتالوا الش����هيدة رزان، توشحت 
الس����ماء بالس����واد والح����داد، وتعال����ت الزغاري����د، ورفعت أعالم 
فلس����طين، وامتأل الم����كان باللون األبيض ال����ذي ارتدته " مالك 

الرحمة"، لبدء مراسم التشييع وإلقاء نظرة الوداع عليها. 
وانطلق موكب التشييع للمس����عفة بعدما لف جثمانها بالعلم 
الفلسطيني ووضع فوقه رداؤها األبيض الملطخ بالدماء، تتقدمه 
سيارات اإلسعاف والطواقم الطبيبة من المستشفى األوروبي إلى 
منزلها في بلدة خزاعة شرق المدينة، حيث كان اآلالف بانتظارها. 
وبدت عالمات الحزن مرتسمة على وجوه مودعي الشهيدة خاصة 
زمالءها، بينما كانت والدتها المكلومة بالكاد تسند نفسها حتى 
طبعت على جبينها قبلة الوداع، ولسانها يردد" ألنك ورده قتلوِك 
يما، رزان اليوم عرسك يا حبيبتي"، ومن ثم انطلق الموكب باتجاه 
مقبرة الش����هداء ليوارى جثمانها  الطاهر الثرى، وسط هتافات 

المسعفين " بالروح بالدم نفديك يا رزان"،" االنتقام االنتقام". 
وق����ال رئيس الهيئة العليا لمس����يرات العودة خالد البطش في 
كلمة له أثناء التش����ييع ، أن المنظوم����ة الدولية أمام اختبار بعد 
اغتيال المس����عفة رزان، مؤكدًا أن دماءها ش����اهد على عنجهية 
االحتالل و بطش���ة بحق الفلس���طيني، مش���ددًا على استمرار 

مسيرات العودة و كسر الحصار بأدواتها السلمية.  

غزة/ دعاء احلطاب: 
" بردائها االأبي�ض، وخفة حركتها، 

وجراءة قلبها"، هبت م�شرعًة 
�شوب "خميم العودة" �شرق مدينة 

خانيون�ض، تزاحم �شفوف املتظاهرين 
لتنقل امل�شابني وتنقذ حياة الغارقني 

بدمائهم بعدما باغتتهم ر�شا�شات احلقد 
ال�شهيونية، خا�شة ممن ا�شيبوا قرب 

ال�شياج الفا�شل وتعذر على �شيارات 
االإ�شعاف الو�شول اإليهم، فت�شمد جرح هذا 

وتفتح جمرى التنف�ض لغريه، متحديًة 
زخات الر�شا�ض املتطايرة من بنادق جنود 

االحتالل االإ�شرائيلي املح�شنني خلف 
التالل الرملية.  فعلى مدار اأكرث من �شتني 
يومًا من عمر م�شريات العودة الكربى، مل 
تتوان امل�شعفة املتطوعة رزان النجار عن 
تاأدية ر�شالتها االإن�شانية وتلبية واجبها 
الوطني، فان�شمت اإىل الطواقم الطبية، 

وبا�شرت باإنقاذ امل�شابني من نقطة ال�شفر، 
لتثبت للعامل اأجمع اأنها �شاحبة ر�شالة 

اإن�شانية واأنها ُم�شعفًة الأرواح اأبناء وطنها. 
لكن ر�شالة » رزان« االإن�شانية و رداءها 

االأبي�ض، مل ي�شفعا لها اأمام وح�شية 
احتالل اغت�شب اأر�شها وقتل �شعبها، 

فقد اأنهى حياتها بثالث ر�شا�شاٍت غادرة 
اخرتقت �شدرها واأ�شقطتها �شهيدًة، بعدما 

بغ زيها الطبي بدمائها، وهو الذي  �شُ
لطاملا امتزج بدماء من اأ�شعفتهم واأنقذت 

حياتهم. 

المسعفة رزان النجار ..
 ثالث رصاصات تقتل »مالك الرحمة« 
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 مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

الفشــل اإلسرائيلــي فــي معركــة الوعــي

القومي  نشر مركز دراس���ات األمن 
في إسرائيل دراس���ة حول الفشل 
ف���ي  االس���تراتيجي  اإلس���رائيلي 
معركته عل���ى الرواية، في مواجهة 
الرواي���ة الفلس���طينية التي أخذت 
بعًدا جديًدا في مس���يرات العودة، 
رغ���م اإلنج���از التكتيك���ي بمن���ع 
المتظاهري���ن من اجتياز الس���لك 
الفاصل. الدراس���ة - التي ترجمها 
مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية 
- تق���ّدم العدي���د م���ن التوصيات 
للمستويات ذات الصلة في الجانب 
اإلس���رائيلي، للتغل���ب عل���ى هذا 

الفشل.
تعترف الدراس���ة بأن الفصائل في 
غزة أّطرت أحداث »مس���يرة العودة« 
ك� »مس���يرة ش���عبية غير عنيفة«، 
وحاولت بالتالي أن تحّول المواجهة 
مع إسرائيل من الجبهة العسكرية 
إلى الجبهة المدنية، مع التأكيد على 
الحق في االحتجاج الش���عبي، بينما 
إسرائيل في المقابل عرضت أحداث 
المسيرة على أنها »إرهاب« ُيراد منه 

المساس بس���يادتها، وأنها مسيرة 
تستخدم النساء واألطفال ك� »درع بشري«.

وعن اله���دف من مس���يرات الع���ودة تقول 
الدراس���ة بأن الفلس���طينيين ف���ي قطاع غزة 
يحاول���ون أن يعيدوا وضعه���م الصعب إلى 
جدول األعمال الدولي، »وصول آالف األسر إلى 
الحدود سيحرج االحتالل، وسيجذب تعاطف 
اإلعالم لصالح قضيتنا«. في المقابل، إسرائيل 
اعتبرت الجهة القوية التي تفّضل استخدام 

القوة مع المدنيين.
وعن مأزق الجيش االسرائيلي في التعامل مع 
المتظاهرين، يرى كاتب الدراسة ان األسلوب 
ال���ذي انتهجته الفصائل )وهو وضع مواطني 
غزة، وعلى رأس���هم النس���اء واألطف���ال، في 
المقدمة أمام جنود الجيش اإلسرائيلي( يؤكد 
عدم التكاف���ؤ، ولذا فإن أي اس���تخدام للقوة 
سُيفسر مسبًقا بأنه »مبالغ فيه«، كذلك يسلط 

الضوء على رواية البطولة الفلسطينية أيًضا.
كم���ا ان الفصائل ق���د حّول���ت المواجهة من 
المستوى العسكري - الذي فيه موازين القوى 
تميل بش���كل واضح للجانب اإلسرائيلي - إلى 

المستوى المدني التوعوي.
التح���ول الحقيق���ي ف���ي المعرك���ة هي ان 
الفلس���طينيين ب���دأوا يؤمنون أكث���ر بالقوة 

الناعمة التي يمتلكونها، فه���ذه المظاهرات غير 
العنيفة س���تحّيد إلى حد كبير ترس���انة الس���الح 
الضخم���ة التي تمتلكها دولة االحت���الل. خيارات 
استخدام القوة ُيمكن أن تكون مجدية في مواجهة 
خمسة آالف متظاهر، لكن تأثيرها يضعف للغاية 
أمام 200 ألف متظاهر. حال اإلدراك أن مس���يرات 
الع���ودة تمتلك ش���فافية أخالقية تع���زز فرص 
نجاحها، كونها تدعو إلى عودة الفلسطينيين إلى 

منازلهم بطريقة غير عنيفة.
ملخص المعركة هي أن صورة واحدة تساوي ألف 
كلمة لتحقيق تأثي���ر توعوي بصورة واحدة جيدة، 
فاألح���داث وفرت صورة مقس���مة على شاش���ات 
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي. في أحد جوانب 
الصورة الجماهير في قطاع غزة أمام إطالق نار جنود 
الجيش اإلس���رائيلي، وفي الجانب اآلخر احتفالية 
نق���ل الس���فارة األمريكية في القدس بمش���اركة 

مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.
النج���اح ال���ذي حققت���ه الحكوم���ة اإلس���رائيلية 
والمؤسسة األمنية هو إقناع المقتنع، فقد تمكنت 
من إقن���اع الرأي الع���ام في الداخل ب���أن الجيش 
اإلسرائيلي قام بواجبه وبطريقة شرعية، لذلك فال 
يتطلب األمر الكثير من الجهد، إذ ان غالبية الشعب 
اإلسرائيلي فعاًل يدعم في األصل كبح المظاهرات 
وعملي���ات الق���وى األمنية، وأقوال المس���ؤول في 

حماس بأن الغالبية العظمى من القتلى )الشهداء( 
ه���م من رج���ال التنظي���م اعتبرت دلي���اًل على ان 
الحديث ال يدور عن نشاطات مدنية بريئة ُيحركها 

اإلحباط والحصار فقط.
في المقابل، فش���لت إس���رائيل ف���ي إيصال هذه 
الرس���الة الواضحة إلى الش���عب الفلسطيني وإلى 
المجتمع الدولي، والس���يما عندم���ا يقف الحصار 
المتواص���ل والوض���ع اإلنس���اني الصع���ب ف���ي 
خلفية الصورة، صور القناصة اإلس���رائيليين في 
مواجه���ة المتظاهرين مثاًل وفي مواجهة س���الح 
الطائ���رات الورقية الحارقة؛ عززت الصورة التي أراد 

الفلسطينيون تقديمها.
وفيما يتعلق بش���بكات التواصل االجتماعي التي 
تعتبر س���احة مركزية للحرب على الوعي، استمرار 
العملية والمواصلة والحج���م هي العناصر األكثر 
أهمي���ة في تصمي���م المفاهيم. م���ن هنا تقترح 
الدراس���ة على الحكوم���ة اإلس���رائيلية أن تواجه 
المس���توى الفلس���طيني من خالل نقل سلس���لة 
متواصلة من الرسائل المدوية بانتظام في اإلعالم 
االجتماعي من أجل توس���يع الشروخ القائمة بين 
حماس وس���كان قطاع غزة، والتأكيد على القضايا 
التي تسمع بخصوصها أصوات تجاه التنظيم من 
بينها مشروع حفر األنفاق الرائد وتكلفته من حيث 
الوضع اإلنس���اني المتدهور ف���ي المنطقة؛ صدى 

ه���ذه الرس���ائل »التخريبي���ة« 
من ش���أنه أن يزيد في أوس���اط 
المنتقدي���ن لتصرفات حماس 
الشعور باألمن لدى إبداء رأيهم.

وأم���ا على صعي���د ال���رأي العام 
الدراس���ة  فتقت���رح  الدول���ي، 
التواصل  مواق���ع  معركة  خوض 
االجتماع���ي، من خ���الل إغراقها 
إلس���رائيل  الموالية  بالرس���ائل 
وتقديم حقائ���ق وتحاليل ذات 
صلة؛ وه���ذا يجب القيام به قبل 
الحرب  ه���ذه  وخاللها.  األحداث 
تتطل���ب نس���ج ع���دد كبير من 
األشخاص لمحاربة عناصر معينة 
على الشبكة مّمن يقذفون دولة 
وكذلك  وعملياته���ا،  إس���رائيل 
يجب المساس بشرعية الخصم، 
يجب تعزيز قدرة رفع تنظيمات 
مثل المبادرة المدنية للمتطوعين 
العاملين من أجل إسرائيل على 
ش���بكة االنترنت )ACT.IL( التي 
تسمح بنشر الرس���ائل. التركيز 
على ان الفلس���طينيين ينشرون 
على شبكات التواصل االجتماعي، 
وبش���كل مكثف، لقاءات وصورًا وأفالًما مفبركة 

في بعضها.
كما تقدم توصيات للجيش االسرائيلي العامل 
على الس���لك الفاص���ل، فالتقليل م���ن أعداد 
المصابي���ن الكبيرة في أوس���اط المتظاهرين 
الفلس���طينيين من ش���أنه أن يحقق مفعواًل 
رادًعا من جهة، ومن جهة أخرى من الممكن أن 
يكون له مفعول تخميري على وجه الخصوص. 
بالنسبة للمجتمع الدولي؛ سينظر إلى إسرائيل 
نظرة س���لبية إثر عدد المصابين، سواء كانوا 

مواطنين أو أعضاء في حماس.
الحرب بين إس���رائيل والمقاومة، وفي الواقع 
بين إسرائيل وقطاع غزة، كما برزت في األشهر 
األخيرة ف���ي »مس���يرة العودة« ه���ي اختبار 
سقطت فيه استراتيجية الوعي اإلسرائيلية، 
حيث يدور الحديث عن سلس���لة من األحداث 
المتط���ورة، وع���ن منافس���ة في االس���تفادة 
والتغيرات لدى الطرفين. وال يمكن السرائيل 
االنتص���ار إال أن تط���ور نظري���ة وعيه���ا أمام 
)الفلسطينية  المس���تهدفة  الثالث  الجهات 
والدولي���ة والداخلية(، وأن تحدث التنس���يق 
بين الجهات العس���كرية والمدنية والعلنية 

والسرية العاملين في المعركة.

عادت صفارات اإلنذار مجدًدا، أول أمس الس���بت، لحياة سكان غالف 
غ���زة، بعد ماال يقل ع���ن أربعة أيام من الهدوء، ف���ي أعقاب اإلطالق 
األخير صباح األربعاء. اعترضت القبة الحديدية قذيفة هاون واحدة، 
بتطور تكنولوجي لم يعد مدهًش���ا، وس���قطت القذيفة الثانية في 
قطاع غزة. كما بدا األمر أول أمس، حماس ليس���ت هي المسؤولة عن 
اإلطالق، بل التنظيمات الصغيرة في القطاع، لكن وكما جرت العادة، 
الرد المتوقع لسالح الجو توّجه باألساس نحو أهداف حماس، صاحبة 

السيادة في القطاع.
ش���هد هذا األس���بوع نقطة تحول مزدوجة في عالقاتنا الدموية مع 
غزة؛ من جانب، س���نتجاوز حاجز الخوف لحماس، التي أطلقت للمرة 
األولى هذا األس���بوع قذائف وصواريخ نحو مس���توطنات غالف غزة 

ونح���و مواقع للجيش، وذلك كي ال ُينظر إليه���ا على أنها »فتح رقم 
2«، منظمة المقاومة التي فقط توقف إطالق النار نحو إسرائيل، وال 
تطلق بنفسها، مثل سنوات س���يطرة فتح على غزة. سيكون صعًبا 
إعادة المارد إلى قمقمه، في جوالت القتال القادمة ستنضم حماس 

بسهولة أكثر إلطالق النار على إسرائيل.
في المقابل، وصلت إس���رائيل هذا األسبوع لطريق مسدود في كل 
ما يتعلق بالبطاقات األمنية التي تستطيع أن تسحبها أمام ضائقة 
غ���زة. ضابط رفيع المس���توى في قيادة الجن���وب تحدث الخميس 
الماض���ي مع الصحفيين العس���كريين، وقال بأن���ه يمكن التوصل 
لتس���وية طويلة األمد مع حماس من خالل »الجزر« مثل فتح المعابر. 
مس���ؤولون آخرون في منظومة األمن بالطبع ال ترعبهم أفكار الميناء 

البحري وإدخال عمال من قطاع غزة؛ المهم أن تخف حدة اللهب تحت 
الطنجرة الغزية التي تغلي قلياًل قبل أن تنزلق الطنجرة نحونا.

من جديد، وصل هذا األسبوع حوالي عشرة آالف متظاهر للسياج، 
المسعفة الش���ابة رزان النجار أطلق الجيش النار نحوها، مّما أدى 
الستشهادها حين جاءت لمساعدة المصابين في المظاهرات على 
الس���ياج، تحّولت لبطلة ثقافية جدي���دة في القطاع، مع ملصقات 
ورسوم كاريكاتيرية تمجدها كشهيدة. من جانبه، أعلن الجيش 
انه س���ينقل الحالة آللية المراقب���ة في األركان العامة، برئاس���ة 
الجن���رال موتي بروخ، الذي يحقق ف���ي كل حاالت إطالق النار غير 
العادية نحو مواطنين في أحداث الس���ياج، وفي نهاية التحقيق 

سيتم نقل النتائج 

نقطــة تحــول: حمــاس والتصعيــد القــادم
ترجمة: مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية - )أور هيلر - القناة العاشرة(
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بعد جولة القتال األخيرة التي دامت يومين بين غزة وإسرائيل 
، تفجرت الجداالت على مختلف المس���تويات السياس���ية 
واألمنية واإلعالمية في إس���رائيل ، وكان في مركزها شعور 
إسرائيلي شعبي ورسمي بأن الجولة كانت لصالح المقاومة 
الفلسطينية ، وتخصيصا حماس والجهاد اإلسالمي ، وصحا 
اإلسرائيليون على مرارة حقيقة أن الجولة التي اختارت لها 
قيادتهم اس���م » البرق والرماد » ، إيحاء بسرعتها الفائقة ، 
وأمال في أن تخلف في غزة خرابا ورمادا ، أشاعت بدل الخراب 
والرماد  الهلع في نفوس مستوطني غالف غزة ، فهرعوا إلى 
المالجئ ، وكثر عدد الذين قصدوا منهم العيادات النفسية 
، وأش���عرت القيادة األمنية والسياسية أن الكفة في الجولة 
كانت راجحة أكثر لصالح المقاومة . وللتخفيف من اإلحباط 
الشعبي والرسمي أعلن الجيش اإلسرائيلي عقب يومين من 
الجول���ة أنه دمر » غواصات » مس���يرة لحماس من صنعها ! 
وانهالت السخريات من اإلسرائيليين على نتنياهو رئيس 
الوزراء وليبرمان وزير الدفاع ، ومن أقواها أن االثنين يهددان 
بضرب إيران التي تبعد عن إسرائيل 1600 كم ، ويعجزان عن 
حس���م الموقف في غزة التي تبعد عن إسرائيل 1600 متر . 
وكالعادة ، كلما وقع صدام مع غزة ، يطرح بعض السياسيين 
والحزبيين واألمنيين فكرة إعادة احتالل غزة ، والرجوع للوضع 
الذي كان قائما قبل االنس���حاب منها في 2005 . واُلمنتَبه 
إلي���ه أن األمنيين أدنى تحمس���ا بكثير من س���واهم لهذه 
الفكرة ، لوعيهم ، األمنيين ، بأن المشكلة في غزة سياسية ال 

أمنية ، وإن غلفوا وجهها السياسي بالحديث عن المشكالت 
اإلنسانية واالقتصادية ، و«السياسة« هنا  هي التي يتهرب 
منها السياس���يون اإلسرائيليون . في الجداالت والنقاشات 
الحالية ، عارض الجنرال يوآف جاالنت وزير اإلسكان الحالي 
، وقائد المنطقة الجنوبية الس���ابق ؛ فكرة احتالل غزة ثانيًة 
، وش���اركه في معارضت���ه الجنرال يس���رائيل زيف القائد 
الس���ابق لفرقة غزة ، ولمعارضة االثني���ن داللة كبيرة قيمة 
الوزن ، فهما بحكم صلة عمليهما الس���ابقين بغزة أعلم من 
سواهما بحقائق األمور في شأنها خاصة من الناحية األمنية 
، وبماهية الحلول المالئمة لها ، وحكم جاالنت على خالصة 
تجربة إس���رائيل الطويلة مع غزة بأنها » كانت فاشلة جدا » 
، وأردف : » وليس إلس���رائيل مصلحة إستراتيجية فيها » . 
وهي حقا تجربة عظيمة الفش���ل إلسرائيل ؛ إذ ُأجبرت على 
االنسحاب من غزة بقوة المقاومة المسلحة ، وإذا كانت ال تزال 
تحاصر غزة برا وبحرا وجوا فه���ذا الحصار عوامله أو مصادره 
ليست إسرائيلية صرفة ، وتشترك فيها نوعية اتفاق أوسلو 
، والموقف المصري من حرية الحركة ألهل غزة في معبر رفح 
. وعلى عظم فش���ل تجربة إس���رائيل في غزة إال أنها ما تزال 
تواصل تلك التجربة  بعد انسحابها من غزة لتجاهلها الكلي 
لحقيقة ما أدخلها تلك التجربة ، وهو والدتها الالشرعية في 
األرض الفلسطينية ، وما أفضت إليه تلك الوالدة المشئومة 
من تش���ريد موجات كبيرة من الالجئي���ن إلى غزة زادت على 
عدد س���كانها األصليين ، وتبع والدته���ا احتاللها لغزة في 

عدوان 5 يونيو 1967 الذي توافينا هذه األيام ذكراه الحادية 
والخمس���ون . وفور ذلك االحتالل سعت جادة لتهجير ما قد 

تستطيع تهجيره من سكانها  ، وأخفق مسعاها . 
وكان���ت غزة أول األراض���ي العربية الت���ي احتلت في ذلك 
الع���دوان مجابه���ة ومقاومة لالحتالل ، وه���ي التي فجرت 
انتفاضة الحجارة في ديسمبر 1987 ، ولما يئست إسرائيل 
من قمع تلك االنتفاضة بادرت القيادة العسكرية الجنوبية 
إلى اقتراح االنس���حاب حاًل ال ترى س���واه للمشكلة  ، وأعلن 
رابين أنه » سيخرج غزة من تل أبيب » ، وسأل رجال أجهزته 
األمني���ة جادا متمنيا : » أال يمكن قطعها بمنش���ار ورميها 
ف���ي البحر ؟! » ، وهو بهذه الرؤي���ة وهذا الموقف يكون قد 
سبق شارون في السعي للتخلص من عبء احتالل غزة الذي 
أرادته إس���رائيل في البداية مغنم���ا مربحا ، فانقلب مغرما 
مؤلم���ا . ويبدو أن منظمة التحرير الفلس���طينية ممثلة في 
فتح اش���تمت رائحة تحول الموقف اإلسرائيلي جذريا من 
غزة ، ورغبة منها في أال تس���وى األوضاع فيها بعيدا عنها 
خاص���ة بعد ظهور منافس قوي له���ا هو حماس ؛ اندفعت  
لمفاوضة اإلس���رائيليين من وراء ظهر الوفد الفلس���طيني 
الداخلي ال���ذي كان جزءا من الوفد األردن���ي في محادثات 
مدري���د ، ف���كان اتفاق أوس���لو في س���بتمبر   1993. وفي 
مباحثات االتفاق اقترح الوفد اإلسرائيلي االنسحاب من غزة 
، فرد الوفد الفلسطيني بأنه يفضل أن يكون االنسحاب من 
شقي الوطن ، الضفة وغزة متزامنا ، فاكتفى اإلسرائيليون 

بإعادة االنتشار في غزة على أن تسوى كل األمور ، مثلما هو 
معروف بعد خمس س���نوات من تطبيق اتفاق أوسلو الذي 
بدأ فعال في غ���زة وأريحا في ماي���و 1974 . وثبت أن رفض 
الوفد الفلس���طيني لالقتراح اإلس���رائيلي كان وباال مخيفا 
على غزة وعلى كل القضية الفلس���طينية نرى اآلن مساوئ 
توابعه ، ويكفي اإلش���ارة إلى أن طرد إسرائيل من غزة كلف 
الش���عب  كثيرا من التضحيات والشهداء والدمار واألسرى 
بعد فش���ل مباحثات التس���وية التي تلت خمس السنوات 
التي افترض أن تس���بق الحل النهائي . إصالح أي مشكلة 
يس���توجب العودة إلى أصلها ، وهو ما يوافق مش���كلة غزة 
والمش���كلة الفلس���طينية في مجملها . األص���ل في هذه 
المش���كلة هو والدة إسرائيل في األرض الفلسطينية والدة 
غير شرعية ، وهذا يوضح أن الحل سياسي ال أمني ، وقوامه 
إقرار إس���رائيل بالحقوق الوطنية الفلسطينية السيادية ، 
وكل ما تفعله ال يسير في هذا االتجاه . إنه دوران في حلقة 
مفرغة ، وغزة لن تختفي ، والفلس���طينيون لن يختفوا من 
فلسطين . اإلسرائيليون صنعوا كل المشكلة ، وعليهم أن 
يحلوها ، وهي ليست مش���كلة إنسانية واقتصادية مثلما 
يوهمون أنفسهم . المشكلة سياسية بكل ما في مصطلح 
» سياس���ية » من مدلوالت حقوقية وقانونية ، وهي ليست 
بالقطع مشكلة أمنية عابرة مهما كان العنف الدموي والناري 
الذي تستخدمه إس���رائيل متوهمة إمكانية حلها به . في 

النهاية ال يصح إال الصحيح .

   غزة وإسرائيل : الحل سياسي ال أمني   بقلم : حماد صبح 

صحة الرئيس بخير 
وصحة الوطن ليست بخير

بعد خروج السيد الرئيس محمود عباس من المشفى االستشاري 
برام الله قال للصحفيين المتجمعين أمام المشفى »صحة الوطن 
بخير وسأباشر عملي في الغد«. تقارير المشفى الطبية وخروج 
الس���يد الرئيس ماش���يًا على قدميه وحديثه أمام الصحفيين 
تؤكد أن صحة الرئيس بخي���ر، ولكنها ال تؤكد أن صحة الوطن 
بخير كما ذكر س���يادته؛ وكيف تك���ون صحة الوطن بخير وهو 
ُمحتل من أقصاه إلى أقصاه، ونصف الش���عب الفلسطيني في 
الش���تات ونصفه اآلخر مّوزٌع على ثالثِة أنواع من االحتالل في 
الوطن الواحد ما بين الضف���ة وغزة واألرض الُمحتلة عام 1948، 
وكي���ف تكون صحة الوط���ن بخير واالنقس���ام يضرب خيمته 
السوداء على الوطن منذ أكثر من عقٍد من الزمان... وكيف تكون 

صحة الوطن بخير والنظام السياسي الفلسطيني مريض؟!
والدليل على أن النظام السياسي الفلسطيني مريض وبالتالي  
صحته ليس���ت بخير هي طريق���ة تعامل الس���لطة مع مرض 
الرئيس باعتباره س���رًا من أسرار األمن القومي ال يجوز االقتراب 
منه أو الحديث عنه، وكأن الرئيس ليس بش���رًا يتعب ويمرض 
ويم���وت، وهذا ليس خاصًا بالس���لطة الفلس���طينية فمعظم 
األنظمة السياس���ية الُمتخّلفة خاصة العربي���ة منها تتعامل 
بهذه الطريقة،ومن أمثل���ة ذلك طريقة تعامل النظام المصري 
في عهد الرئيس األسبق حسني مبارك عندما مرض لدرجة أنه 
قّدم صحفي كبير هو إبراهيم عيس���ى للمحكمة بتهمة »نشر 
أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حس���ني مب���ارك على نحو أضر 
باألمن القومي المصري«. ولذلك ليس من الغريب أن تتش���ابه 
الحالتان- المصرية والفلسطينية- فيما يتعّلق بمرض الرئيس، 
فكالهما ف���وق الثمانين من العمر وليس لديهما نائب رئيس 
وعدم صدور بيان رس���مي حول مرضهم���ا وتضارب األخبار من 
المسؤولين الحكوميين حول مرضهما ووجود تسريبات أجنبية: 

أمريكية وإسرائيلية. 
والنظام السياسي الفلسطيني مريض كاألنظمة العربية التي 
تعتمد على تركيز السلطة والقرار بين شخص الرئيس أو الملك 
يلتف حوله حاش���ية اتخذها من الش���عب وانفصلت شعوريًا 
عن ش���عبها وأصبح لديها مصالح خاصة منفصلة عن مصالح 
الش���عب، واصطنعها لنفسه لتكون ركيزته في السيطرة على 
الش���عب ونهب قوتهم وجلد ظهورهم، وهي حاشية متنّوعة 
المهارات من فساد ونفعية وانتهازية وارتزاق من السياسيين 
ورجال األعمال والمثقفي���ن واإلعالميين والثوار الس���ابقين... 
وه���ذه النخبة ُتجيد دوري التبعية للرج���ل الكبير وخداعه في 
نف���س الوقت حت���ى إذا غّيبُه المرض أو الم���وت أصبح هّمهم 
وديدنهم هو الحفاظ على وجودهم ومصالحهم وامتيازاتهم 

بش���تى الطرق المش���روعة وغير المش���روعة من خالل تصعيد 
خليفة للرئيس يضمن لهم كل ذلك. 

والنظام السياسي الفلس���طيني مريض كونه ُيعاني من أزمة 
الش���رعية أسوة باألنظمة العربية التي تحكمها نخبة مفصولة 
عن ش���عبها وُتعاني من أزمة في تمثيلها الحقيقي للش���عب 
فض���اًل عن عدم تمثيلها ألهدافه وطموحاته إضافة لمش���كلة 
في طريقة وصوله���ا وبقائها في الحكم. والنظام السياس���ي 
الفلس���طيني ُيعاني من أزمة ش���رعية حتى في وجود الرئيس 
محم���ود عباس، والمتوقع أن تش���تد هذه األزم���ة بعد غيابه ما 
ل���م ُتحل قبل ذلك، وأزمة الش���رعية نابعة من فقدان أو ضعف 
الشرعية الثورية للنخبة السياس���ية بعد أوسلو، وتحّول الثوار 
إلى موظفين طحنتهم الس���لطة في دواليبها، وبعد تراجع دور 
المنظمة أمام طغيان مؤسسة الس���لطة الفلسطينية، وهناك 
أزمة في الشرعية الدستورية أو القانونية في مؤسسة السلطة 
بع���د انتهاء الوالية الدس���تورية لكٍل م���ن الرئيس والمجلس 
التش���ريعي وما نتج عن آثار االنقس���ام على النظام السياسي 

الفلسطيني.
وشيٌء آخر بالنس���بة للنظام السياسي الفلسطيني فقد كانت 
منظمة التحرير الفلس���طينية منذ إقامتها في العام 1964 ثم 
دخول ح���ركات المقاومة الوطنية هي الُبنيان األس���اس لهذا 
النظ���ام القائم على أس���اس متطلبات وطبيع���ة مرحلة التحرر 
الوطني، والذي حدث بعد أوسلو بإقامة السلطة الفلسطينية عام 
1994 هو تحّول في النظام السياس���ي باتجاه إقامة مؤسسات 
الدولة على أرض فلس���طينية غير مح���ررة تقع تحت االحتالل ، 
فوضعنا العرب���ة أمام الحصان، ُمخالفين طبيعة حركات التحرر 
الوطني التي ُتحرر األرض ثم ُتقيم سلطتها عليها، فنشأ بذلك 
نظام سياسي مشّوه وكيان وطني غير محدد المعالم ُبنَي على 
فرضية خاطئة تعتبر أن باإلمكان إنشاء سلطة وطنية على أرض 

ُمحتلة قبل تحريرها بالفعل. 
ختامًا بالنسبة لصحة الرئيس محمود عباس ُفيمكن عالجها في 
المشفى وقد عولج بالفعل وندعو الله أن يشفى بالكامل ويسترد 
صحت���ه على أمل أن يعمل على اس���ترداد صحة الوطن ليكون 
بخير بالفعل، وأول الخطوات لذلك هي إصالح النظام السياسي 
الفلسطيني وإعادة بنائه على أساس طبيعة ومتطلبات مرحلة 
التحرر الوطني التي ال زلنا نعيشها بعيدًا عن وهم السلطة التي 
تقبع تحت االحتالل، أو على األقل الفصل بين المنظمة ككيان 
سياسي وطني يقود المشروع الوطني الفلسطيني ويجمع الكل 
الفلسطيني، وبين السلطة ككيان وظيفي يدير شؤون السكان 

في الضفة والقطاع.  

هل يمكن النظر للهجمات الصهيونية المتفرقة على غزة على أنها وسيلة تجس 
بها نب���ض المقاومة وُتظهر الجيش الصهيوني أمام جماهي���ره، أنه جيش ال زال 
يتمت���ع بالقوة ؟ أم أنه���ا أداة تقيس بها ردود فعل العال���م؟ أم أنها تغطية على 
جرائمها بحق المتظاهرين الس���لميين ؟ أم هي محاولة لتش���تيت جهود مسيرة 
الع���ودة و إرهاب المتظاهرين؟ أم أنها غاية يريد من خاللها االحتالل تدمير البنى 
التحتية للمقاومة » بنظام القزقزة » دون الدخول في مواجهة ش���املة ومباشرة مع 

المقاومة، وإبقاء المقاومة في حالة طوارئ تستنزفها نفسيًا وماديًا ؟
الُمالِح���ظ لطبيعة االعت���داءات الصهيونية على غزة خالل الفت���رة األخيرة يلحظ 
أنها تس���ير وفق ما يمكن تس���ميته نظام  »القزقزة » الذي ه���و عبارة عن ضرباٍت 
متفرق���ٍة وعلى أهداٍف معين���ة ، دون أن تجد من يوقفها ، وإن س���يرها على هذا 
النهج ليس اعتباطيًا بل هو نهٌج تراه  دولة االحتالل مناس���بًا لها وأفضل من نظام 
الوجبة الدسمة، على اعتبار أن نظام الوجبة الدسمة من قبيل اغتيال شخصيات في 
المقاومة سواء شخصيات ذات بعد عسكري أو سياسي، قد يسير باألمور إلى حيث 
ال يرغب قادة االحتالل، بينما نظام  » القزقزة » ال يضر بأمن االحتالل وال بس���معته 
داخليًا أو خارجيا ، ويعطي انطباعًا بأن المقاومة باتت تتلقي الضربات دون أن تكون 
قادرة على الرد، بحجة أنها ال تريد جر المنطقة إلى حرب، وأن ظروف غزة المعيشية 
الصعب���ة قد أفلحت في كبح جماح بندقية المقاومة ،وأن غزة اآلن يش���غلها رغيف 

الخبز عن أي شئ آخر.
لكن تفاجأت دولة االحتالل بأن صمت المقاومة لم يكن ضعفًا ، بل إن المقاومة قد 
تعامل���ت بحكمة، فبعد أن اتضح  لها أن العدو قد فهم صمتها خطأ، قامت بدورها 
المش���رف وقصفت المغتصبات الصهيونية في غالف غزة بشكل أذهل االحتالل 
وجعل جهات عس���كرية وأمنية وإعالمية تعلق على نجاح حكمة المقاومة ،وتنتقد 
أداء الجيش الصهيوني بأنه فش���ل حتى في معرفة مكان إطالق الصواريخ أو قتل 
من أطلقها رغم أن الطائرات الصهيونية لم تفارق س���ماء غزة، هذا ما قاله » يوسي 
يهوشع » الكاتب في صحيفة  يديعوت أحرونوت » وأضاف أن » نتنياهو وليبرمان 

أيضا أثبتا فشلهما في هذه المهمة«.
في عملية  » الوفاء للشهداء« التي جاءت من حيث  لم تحتسب »إسرائيل« تضافرت  
توقعات أجهزة االحتالل المتنوعة، مع  جهود المقاومة العس���كرية الفلسطينية 
وعلى رأس���ها كتائب القسام وسرايا القدس حيث ظهر التأكيد على أن ) القصف 
بالقصف والدم بالدم ولن نسمح للعدو بفرض معادالٍت جديدة (  وهذا تأكيد منها 
على أنها ال تس���عى لحرب ، ليس من باب الخوف من العدو وصواريخه، من باب ) ال 
تتمنوا لقاء اْلَعُدّو( ثم إن المقاومة تدرك أن الظروف الحالية سواء كانت داخلية أو 
إقليمية أو عربية ليس���ت عاماًل مساعدًا لمبادرة عسكرية فلسطينية ضد االحتالل، 
فغزة منهكة بفعل الحصار الصهيوني العربي ، والتش���رذم العربي يتسع والرغبة 

في التطبيع مع االحتالل تجري بشكل سري وسريع.

االعتداءات 
الصهيونية على 
مصطفى أبو السعودغزة ونظام القزقزة

بقلم د. وليد القططي
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غزة / عبدالله نصيف:
استعدادا للموسم القادم  سواء كان في  
ال���دوري  أو الكأس " الزالت األندية الغزية 
تبحث عن حسم صفقات تفيد فريقها ، 
فمنهم م���ن يبحث عن الصعود و آخر عن 

البقاء و الهروب من الهبوط .
حيث أعلن مجل���س إدارة نادي بيت الهيا 
الرياضي شمال قطاع غزة عن تعاقده مع 
الالعب عالء الس���قا الذى يلعب في مركز 
خط الوس���ط  للمش���اركة مع الفريق في 

الموسم المقبل.
وجاء التعاقد مع السقا إلعادة بناء الفريق 
األول للن���ادي والظهور بش���كل كبير في 
الموس���م القادم من دوري الدرجة األولى 

وتحقيق الصعود إلى دوري االضواء.
و كانت بداية السقا من هالل غزة لينتقل 
بعدها لعدة أندية أبرزها خدمات الشاطئ 
و ش���باب رفح و خدمات البريج و الرياضي 

وشباب جباليا .
ه���ذا و أعل���ن ن���ادي أهلي غ���زة عن ضم 
الثنائي س���امي الداعور ومحم���د الحداد 
لتعزيز صفوف فريق كرة القدم الموسم 

المقبل.
ووق���ع الثنائ���ي الداع���ور والح���داد على 
كشوفات األهلي رسميًا ، بحضور رئيس 

النادي الجديد عدنان أبو وطفة.
ًيذكر أن الداعور س���بق له أن لعب لألهلي 
الموسم قبل الماضي ، و يعتبر من أفضل 
العبي خط الوسط ، فيما ُيعتبر الحداد أحد 
أبرز هدافي دوري الدرجة األولي ، وبرز مع 

المغازي الموسم الماضي .
علم���ا أن أهلي غزة قد هبط لدوري الدرجة 

األولى الغزي .

غزة / عبدالله نصيف:
أعلن نادي االستقالل الرفحي عن هوية المدير الفني  الجديد لفريق كرة القدم األول في النادي 
.  و كشف طلعت طباسي  المشرف الرياضي عن تعاقد ناديه مع المخضرم عبدالله سالمة ليقود 
الدفة الفنية لالستقالل الموسم القادم . ويذكر أن مدافع شباب رفح و المعتزل حديثا سيخوض 

أول تجربة تدريبية له مع االستقالل الرفحي و الذي يلعب في مصاف الدرجة الثانية .
هذا و  أعلن نادر النمس المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي القادس���ية الرفحي استقالته من 

اإلدارة الفنية للفريق عقب نهاية الموسم الرياضي .
و أكد النمس أن قراره نهائي ال رجعة فيه بعد موسمين وال أجمل قضاهما بين أروقة القادسية 

تكللت بالصعود ألول مرة بتاريخ النادي قبل مغادرة دوري األضواء بشرف .
و أشار النمس أنه لم يحدد وجهته المقبلة ال سيما و أنه تلقى عدة عروض من عدة أندية يعكف 
األن على دراستها الختيار األفضل منها . الجدير ذكره أن النمس قدم أوراق اعتماده كواحد من 
الكوادر التدريبية القادمة بقوة على الساحة الغزية من خالل سلسلة االنجازات التي حققها مع 
خدمات المغازي و القادس���ية بالصعود و نادي عطاء عندما أطاح بقطبي الكرة الرفحي الخدمات 

والشباب خارج مصاف بطولة الكأس قبل عامين .

سالمة مديرًا فنيًا 
لالستقالل و النمس 

يستقيل من القادسية

غزة/ االستقالل:
كش���ف نادي الهالل عن ثاني صفقاته الصيفية, استعدادا للموسم الكروي الجديد 

في قطاع غزة 2019-2018.
وتعاقد الهالل مع الحارس أحمد عليان لمدة 3 مواسم, عقب نهاية عقده مع اليرموك 

أحد أندية الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال".
وم���ن المتوقع أن يبحث الهالل عن إج���راء مزيد من الصفق���ات, لتعزيز صفوفه في 
االنتقاالت الصيفية قبل انطالق الموسم الجديد. يشار إلى أن الهالل سبق له التعاقد 

قبل أيام مع العب الوسط أحمد عثمان قادما من بيت الهيا.

الهالل يواصل تعزيز 
صفوفه ويضم 
الحارس عليان 

بيت الهيا يضم السقا و الداعور 
و الحــداد فــي أهلــي غــزة

االستقالل / وكاالت:
ال يزال مس���تقبل ماورو إيكاردي مهاجم إنتر 
ميالن موضع شك رغم تأهل الفريق إلى دوري 
أبطال أوروبا في آخر جولة في الدوري اإليطالي 

الموسم المنصرم، حيث من المحتمل أن ينتقل 
ه���داف وقائد إنتر إلى المنافس التقليدي يوفنتوس خالل الصيف 

الحالي.
ولم ينضم إيكاردي البالغ من العمر 25 عاًما لتش���كيلة خورخي سامباولي 

التي ستمثل األرجنتين في نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل، 
بينما تم ضم زميلْيه باولو ديباال وغونزالو هيغواين من يوفنتوس.

وتالشى اهتمام ريال مدريد بضم إيكاردي بعد التألق الالفت للفرنسي كريم بنزيما 
في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول .

وقالت صحيفة “توتوسبورت” اإليطالية إن ماسيمو موراتي رئيس إنتر قال لماركو 
ترونش���يتي بروفيرا الرئيس التنفيذي لشركة بيريللي:”هيغواين والمال مقابل 

إيكاردي، إن���ه خيار مت���اح؟”. ويبدو أن إنتر منفت���ح على صفقة 
تبادلية بين إيكاردي، وهيغواين، حيث يبلغ عمر هيغواين 

30 عاًم���ا أي أكب���ر من إيكاردي بخمس س���نوات. و قام 
شقيق ووكيل ديباال، غوس���تافو، بتحميل صورة إلى 
وسائل التواصل االجتماعي مع ملصقات كأس العالم 

ألخيه، وإيكاردي، جنًبا إلى جنب.

االستقالل / وكاالت:
ذكرت تقارير صحفية إسبانية ، أن الحارس 
البرازيلي أليسون باكير، العب روما اإليطالي، 
يفضل االنتقال إلى ريال مدريد في س���وق 

االنتقاالت الصيفي المقبل.
وقالت صحيفة “م���اركا”، إن باكير يعطي 
األولوي���ة لالنتق���ال إلى ري���ال مدريد على 
حساب تشيلس���ي وليفربول وباريس سان 

جيرمان.
وشددت الصحيفة على أن الحارس البرازيلي 
الذي يبلغ من العم���ر 25 عاًما تلقى عروًضا، 

لكنه يريد االنتقال إلى ريال مدريد.
أش���ارت “ماركا” إلى أن فرص���ة باكير في 
االنتقال إل���ى ريال مدري���د أصبحت أعلى؛ 
بعد اس���تقالة المدرب زين الدي���ن زيدان، 
الذي يثق في الحارس الكوستاريكي كيلور 

نافاس.
كما أوضحت الصحيفة أن روما لن يبيع باكير 

بأقل من 50 مليون يورو.
ولفت باكير األنظار إليه موسم 2018/2017؛ 
بعد أن حافظ على نظافة مرماه في 22 مباراة.

أليسون باكير 
يفضل ريال 

مدريد عن أندية 
أوربية كبيرة

صفقة 
تبادلية 

ضخمة بين 
إنتر ميالن 
و يوفنتوس 
على األبواب 
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مســك وطيــب 

وأن نظن به إال خيرًا 
 حسن الظن عالمة من عالمات إيمان المؤمن واقترابه من 
ربه فهو في كل أعماله وأحواله يحس���ن الظن بالله وأيضا 
يحس���ن الظن بإخوانه المؤمنين فال يتس���رع في الحكم 
عليهم ويبقى دائما حبل ال���ود والوصال معقودا بينهم 
فكم من أناس أساؤوا الظن باآلخرين وقاموا باتهامهم في 
دينهم ودنياهم ولكن ظهر غير ما قالوا فكانت عاقبتهم 
الندم الشديد والحس���رة والمرارة على ما فرطوا في جنب 
الله وكان األولى بهم أن يحس���نوا الظ���ن بإخوانهم أولم 
يس���معوا ويقرأوا قول الله تعالى في س���ورة النور » َلْوال 
 اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِهْم َخْيًرا 

َّ
ِإْذ َس���ِمْعُتُموُه َظن

َها  ِبيٌن » وأيضا في سورة الحجرات » َيا َأيُّ َوَقاُلوا َهَذا ِإْفٌك مُّ
 ِإْثٌم 

ِّ
ن  َبْعَض الظَّ

َّ
 ِإن

ِّ
���ن َن الظَّ ِذي���َن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا مِّ الَّ

ْعُضُكم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأن  ُس���وا َوال َيْغَتب بَّ َوال َتَجسَّ
اٌب  َه َتوَّ  اللَّ

َّ
َه ِإن ُقوا اللَّ َي���ْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ

ِحيٌم » وأيضا ما جاء في سيرة المصطفى صلى الله عليه  رَّ
ن أكذب الحديث،   الظَّ

َّ
ن، ف���إن اكم والظَّ وس���لم أنه قال:)إيَّ

سوا، وال تحاس���دوا، وال تدابروا، وال  سوا، وال تجسَّ وال تحسَّ
تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواًنا( وعن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، 
فقال: ))ما أعظ���م ُحْرَمتك((. وفي رواية أبي حازم:)لما نظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قال: مرحًبا بك 
من بيت، ما أعظمك وأعظم ُحْرَمتك، وَلْلمؤمن أعظم ُحْرَمة 
م من المؤمن  م منِك واحدة، وحرَّ  الله حرَّ

َّ
عند الل���ه منِك، إن

���وء( وما جاء في   السَّ
َّ

 به ظن
َّ

ثالًث���ا: دمه، ومال���ه، وأن ُيظن
حياة السلف الصالح عن حسن الظن  فعن ابن عمر رضي 
جل في صالة العش���اء  ا إذا فقدنا الرَّ الل���ه عنهما قال: )كنَّ
ب قال:  ( وعن سعيد بن المسيَّ

َّ
ن وصالة الفجر، أسأنا به الظَّ

)كتب إليَّ بعض إخواني من أصحاب رس���ول الله: أن ضع 
ن  أمر أخيك على أحس���نه، ما لم يأت���ك ما يغلبك، وال تظنَّ
ا، وأنت تجد لها في الخير  بكلمة خرجت من امرئ مسلم شًرّ
 

ُّ
محماًل( وقال المهلب: )قد أوجب الله تعالى أن يكون ظن

المؤمن بالمؤمن حس���ًنا أبًدا، إذ يقول: َلْوال ِإْذ َس���ِمْعُتُموُه 
 اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِهْم َخْيًرا َوَقاُلوا َهَذا ِإْفٌك 

َّ
َظن

ن بالمؤمنين إفًكا مبيًنا، فقد  ِبيٌن ، فإذا جعل الله سوء الظَّ مُّ
ن بهم صدًقا بيًنا( وروى معمر عن  ألزم أن يكون ُحْسن الظَّ
يرة،  إس���ماعيل بن أمية قال: )ثالث ال يعجزن ابن آدم، الطِّ
ن أن ال  ن والحس���د. قال: فينجيك من سوء الظَّ وس���وء الظَّ
ا،  تتكلم به، وينجيك من الحس���د أن ال تبغي أخاك س���وًء
ن   الظَّ

َّ
يرة أن ال تعمل بها( وقال قتادة: )إن وينجيك من الطِّ

 ُيْرِدي (  والله المستعان .
ٌّ

 ُيْنِجي، وظن
ٌّ

اثنان: ظن

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

يوم الملحمة الكبرى)غزوة بدر(

موؤرخ �لإ�سالم �ملعا�سر وفار�سه �لعظيم 
)�سوقي �أبو خليل( يف ذكر�ه.

في مثل هذه األيام المباركة توفى العالم والمؤخ الفلس���طيني د. شوقي ابو خليل  
صاحب التصانيف الرائعة التي تربينا عليها منذ الصغر، فقد قدمت مادة دس���مة 
م���ن المعلومات والوقائع الرائعة والتحليل الراقي، وحملتنا س���الحًا  للمقاتلة ضد 
أعداء اإلس���الم والفكر اإلسالمي ..  يعتبر الدكتور شوقي محمد أبو خليل واحًدا من 
رواد مدرس���ة التاريخ اإلسالمي في تاريخنا المعاصر، وحق ألبناء هذه المدرسة في 
تاريخنا الذي نعيشه أن نحاجج به الرواد األوائل من أبناء هذه المدرسة من واضعي 
لبنة هذا البناء الش���امخ ال���ذي نفاخر فيه جميع تواريخ الحضارات اإلنس���انية بما 
حفظته لنا ذاكرته من خيرية هذه األمة العربية قاعدة اإلسالم وأهله، فكانت وفاته 
رحمه الله في 14 رمضان 1431ه� - 24 آب »أغسطس« 2010م( في مدينة دمشق.

 الدكتور أبو خليل المولد والموطن والنشأة:
الدكتور أبو خليل رحمه الله واحد من أبناء فلس���طين الحبيبة، فقد أصابه ما أصاب 
أهله���ا من هجرة ونزوح بع���د االحتالل واالغتصاب اليهودي الغ���ادر. ولد الدكتور 
شوقي أبو خليل في شهر مايو 1941م في بلدة بيسان، وبيسان هذا إنما هو سهل 
يمثل فضاء حاضًنا لتسعة وعشرين قرية فلسطينية، وقد افتتحت مدينة بيسان 
قاعدة هذا اإلقليم س���نة 13ه� على يد القائدين العظيمين ش���رحبيل بن حسنة 
وعم���رو بن العاص، رضي الله عنهما، وضم هذا الس���هل العظي���م رفات آالف من 
الصحابة وجنود المسلمين أيام طاعون عمواس سنة )18ه�(، وكان منهم الصحابي 
الجليل أبو عبيدة بن الجراح وفاتح مدينة بيس���ان ش���رحبيل بن حسنة رضي الله 

عنهما.
له ما يزيد على 70 مصنفًا حول التاريخ والحضارة اإلسالمية منها:
سلسلة هذا هو اإلسالم )مع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي(

القادسية- دمشق- بيروت: دار الفكر 1970.
اإلس����الم في قفص االتهام )ترجم إلى الفارس����ية واإلنكليزية(- دمشق- بيروت: دار الفكر 
1970. اليرموك -دمشق- بيروت: دار الفكر 1971. نهاوند -دمشق- بيروت: دار الفكر 1971.

فت���اوىمؤلف وكتاب
ما حكم استخدام العطور في نهار 

رمضان للتطيب؟
الجواب :  العطر في نهار رمضان ال يفسد الصيام. ومما ذكر يعلم 

الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل استعمال »بخاخة الربو« و«بخاخة 
األنف« في أثناء الصوم ُيفِطر؟ وإذا 
كان استعمالهما ُيْفِطر؛ فما الواجب 

على المريض في هذه الحالة؟
الجواب : األستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم عالم

بو أو بخاخة األنف يفس����د الصوم؛ ألن   من بخاخة الرَّ
ٍّ

 اس����تعمال كل
في اس����تعمالهما إيصااًل للسائل إلى الجوف على هيئة رذاذ له جرم 
ٌر، وللمريض الذي ال يستغني عنها في أثناء الصوم أن يفطر، بل  مؤثِّ
يجب علي����ه الفطر إن كان الصوم يضرُّ به، ويقضي بعد ذلك إن كان 
ا؛ كاألمراض المزمنة وتلك  مرضه طارًئا وُيرجى برؤه، فإن كان مستمّرً
المتعلقة بالشيخوخة ونحوها، فليس عليه قضاٌء ما دام العذُر باقًيا، 
وإنما عليه أن يطعم مس����كيًنا عن ُكّل يوم يفطر فيه وذلك حس����ب 
اس����تطاعته المالية، ويمكن دفع القيمة، فإن كان فقيًرا حال وجوب 

الفدية عليه فال شيء عليه وإن تيسرت حاله بعد ذلك.

في السابع عشر من ش���هر رمضان من السنة الثانية للهجرة، وقعت 
غزوة بدر الكبرى، التي أطلق عليها القرآن الكريم »يوم الفرقان«، وهي 
أولى المعارك المهمة في التاريخ اإلسالمي، حيث كان عدد المسلمين 
فيها ثالثمائة وثالثة عشر رجاًل، وعدد المشركين تسعمائة وخمسين 
رجاًل. بدأت المعركة بمحاولة المسلمين اعتراض عير لقريش متوجهة 
من الشام إلى مكة يقودها أبو سفيان بن حرب ، حيث كان المسلمون 
يسعون إلى استرداد أموالهم التي أخذتها منهم قريش، لكنه تمكن 
من الفرار بالقافلة، وأرسل رسواًل إلى قريش يطلب عونهم ونجدتهم، 
فاس���تجابت قريش وخرجت لقتال المسلمين.  وخرج النبي صلى الله 
عليه وس���لم على رأس جيش المس���لمين، وقد كتم النبي خبر الجهة 
التي يقصدها عندما أراد الخروج إلى بدر، حيث قال: »إن لنا طلبة فمن 

كان ظهره حاضًرا فليركب معنا«.
ولما بلغ الرسول نجاة القافلة وإصرار زعماء مكة على قتال المسلمين، 
استشار أصحاَبه في األمر، وقد أجمع قادة المهاجرين على تأييد فكرة 
التق���دم لمالقاة العدو، ومنهم أبو بك���ر وعمر بن الخطاب والمقداد بن 
األسود، فقد قال األخير وهو من الصحابة المهاجرين: »يا رسول الله، ال 
ْدُخَلَها  ا َلن نَّ نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: »َقاُلوْا َيا ُموَسى ِإنَّ
ا َهاُهَنا َقاِعُدوَن، ولكن  َك َفَقاِتال ِإنَّ ا َداُموْا ِفيَه���ا َفاْذَهْب َأنَت َوَربُّ َأَبًدا مَّ
ام���ِض ونحن معك«. إال أن هؤالء القادة الثالثة الذين تكلموا كانوا من 

المهاجرين، وهم أقلية في الجيش
، فأحب الرسول أن يعرف رأي قادة األنصار، ألنهم كانوا يمثلون أغلبية 
الجي���ش، وألن بيعة العقبة الثانية لم تكن ف���ي ظاهرها ُملزمًة لهم 
بحماية الرسول محمد خارج المدينة، فقال: »أشيروا عليَّ أيها الناس«، 
وقد أدرك س���عد بن معاذ )وهو حامُل لواء األنصار( مقصد الرسول من 
ذلك، فنهض قائاًل: »والله لكأنك تريدنا يا رسول الله«، فقال الرسول 
محمد: أجل، قال: لقد آمنا بك وصدقناك، وش���هدنا أن ما جئت به هو 
الح���ق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على الس���مع والطاعة، 
فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
ه���ذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخل���ف منا رجل واحد، وما نكره 
أن تلق���ى بنا عدونا غًدا، إنا لَصْبر في الح���رب، ِصْدق عند اللقاء، ولعل 
الل���ه يريك منا ما تقر به عينك فس���ر على بركة الله«. وقام س���عد بن 
عبادة، فقال: »إيانا تريد يا رس���ول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن 
نخيضها البحر ألخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد 
لفعلنا«، فقال الرسول: »سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى 

الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم«.
ودفع الرس���ول لواَء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير، وقسم جيشه 
إل���ى كتيبتين: كتيبة المهاجرين، وأعط���ى علمها علي بن أبي طالب، 
وكتيب���ة األنصار، وأعطى علمها س���عًدا بن مع���اذ، وجعل على قيادة 
الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميس���رة المقداد بن عمرو -وكانا هما 
الفارس���ين الوحيدين في الجيش- وجعل على الس���اقة قيس بن أبي 

صعصعة، وظلت القيادة العامة في يده هو.
ونزل المس���لمون عند أدنى ماء من مياه ب���در، فقال الحباب بن المنذر 
للرس���ول: »يا رسول الله ، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزاًل أنزلكه الله ليس لنا 
أن نتقدمه وال نتأخر عن���ه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟«، قال: »بل 

هو الرأي والحرب والمكيدة«، قال: »يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، 
فانهض يا رس���ول الله بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله 
ونغور م���ا وراءه من اآلبار، ثم نبني عليه حوًض���ا فنملؤه ماًء ثم نقاتل 
القوم، فنشرب وال يشربون«، فأخذ الرسول برأيه ونهض بالجيش حتى 
أق���رب ماء من العدو فنزل عليه، ثم صنع���وا الحياض وغوروا ما عداها 

من اآلبار.
وكان النبي يبش���ر أصحابه بقتل صناديد قريش، ويحدد مكان قتلى 
كل واحد منهم، كما كان يبش���ر المس���لمين بالنصر قبل بدء القتال 
فيقول: أبشر أبا بكر، ووقف يقول للصحابة: »والذي نفس محمد بيده ال 
يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابًرا محتسًبا مقباًل غير مدبر إال أدخله الله 
الجنة«، وقد دعا الرسول للمسلمين بالنصر فقال: »اللهم هذه قريش 
قد أقبلت بخيالئها وفخرها تحاّدك وتكذب رس���ولك، اللهم فنصرك 

الذي وعدتني«.
وقبل وص���ول قريش إلى بدر، بعثت عمير بن وهب الجمحي، للتعرف 
على مدى قوة جيش المدينة، فدار عمير بفرسه حول العسكر، ثم رجع 
إليهم فقال: »ثالثمائة رجل، يزيدون قلياًل أو ينقصون، ولكن أمهلوني 
حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد«، فضرب في الوادي حتى أبعد، فلم ير 
ش���يئًا، فرجع إليهم فقال: »ما وجدت شيئًا، ولكني قد رأيت يا معشر 
قريٍش الباليا تحمل المنايا، نواض���ح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم 
ليس معهم منعة وال ملجأ إال س���يوفهم، والله م���ا أرى أن ُيقتل رجٌل 
منه���م حتى َيقتَل رجاًل منكم، فإذا أصاب���وا منكم أعدادكم، فما خير 
العيش بعد ذلك، ف���روا رأيكم«، ولكن أبا جهٍل رَفَض العودة إلى مكة 

بدون قتال وأصر على المضي لقتال المسلمين.
وبدأت المعركة بخروج األس���ود بن عبد األس���د المخزومي من قريش 
قائاًل: »أعاهد الله ألش���ربن من حوضهم، أو ألهدمنه، أو ألموتن دونه«، 
 قدمه 

َّ
فخ���رج إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأَطن

بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشُخب رجُله دًما نحو 
أصحابه، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد أن ُتَبرَّ يميُنه، ولكن 

حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض.
وردت قريش بخروج ثالثة رجال هم: عتبة بن ربيعة وأخوه ش���يبة بن 

ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، وطلبوا المبارزة
، فخرج إليهم ثالثة من األنصار وهم: عوف ومعوذ ابنا الحارث )وأمهما 
عفراء( وعبد الله بن رواحة، ولكن الرسول أرجعهم؛ ألنه أحب أن يبارزهم 
بعض أهله، وقيل أن رجال قريش هم من رفضوا مبارزة هؤالء األنصار، 
فقال���وا لهم: من أنتم؟، قالوا: رهط من األنصار، قالوا: أكفاء كرام، ما لنا 
بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا، ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا 
أكفاءنا من قومنا، فقال الرسول: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، 
وقم يا علي، وبارز حمزة ش���يبة فقتله، وبارز عل���ي الوليد وقتله، وبارز 
عبي���دة بن الحارث عتبة فضرب كل واحد منهما اآلخر بضربة موجعة، 
فكرَّ حمزة وعلي على عتبة فقتاله، وحمال عبيدة وأتيا به إلى الرس���ول، 
ولكن ما لبث أن ُتوّفي متأثًرا من جراحته، وقد قال عنه الرسول: »أشهد 

أنك شهيد«.
وفي هؤالء الس���تة نزلت هذه اآليات من س���ورة الحج: َهَذاِن َخْصَماِن 
َعْت َلُهْم ِثَياٌب ِمْن َناٍر ُيَصبُّ ِمْن  ِذيَن َكَفُروا ُقطِّ ِهْم َفالَّ اْخَتَصُموا ِفي َربِّ

َفْوِق ُرُءوِس���ِهُم اْلَحِميُم * ُيْصَهُر ِبِه َم���ا ِفي ُبُطوِنِهْم َواْلُجُلوُد * َوَلُهْم 
َما َأَراُدوا َأْن َيْخُرُج���وا ِمْنَها ِمْن َغمٍّ ُأِعيُدوا ِفيَها  َمَقاِم���ُع ِمْن َحِديٍد * ُكلَّ
اِلَحاِت  ِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َه ُيْدِخ���ُل الَّ  اللَّ

َّ
َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِق * ِإن

ْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا  ْنَهاُر ُيَحلَّ اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَ َجنَّ
ِب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإَلى ِصَراِط  يِّ َوِلَباُس���ُهْم ِفيَها َحِريٌر * َوُهُدوا ِإَلى الطَّ
اْلَحِميِد«. ولما ش���اهد جيش قريش قتل الثالثة الذين خرجوا للمبارزة 
غضبوا وهجموا على المسلمين هجوًما عاًما، فصمد وثبت له المسلمون، 
وهم واقفون موق���ف الدفاع، ويرمونهم بالنبل كما أمرهم الرس���ول، 
وكان ش���عاُر المسلمين: »َأَحد َأَحد«، ثم أمرهم الرسول بالهجوم قائاًل: 
»شدوا، وواعًدا من ُيقتل صابًرا محتسًبا بأن له الجنة، ومما زاد في نشاط 
المسلمين واندفاعهم في القتال سماعهم قول النبي: »َسُيْهَزُم اْلَجْمُع 
ُبَر«. وقد قلل الله تعالى المش���ركين في أعين المس���لمين  وَن الدُّ َوُيَولُّ

وقلل المسلمين في أعين المشركين
، وكان الرسول قد رأى في منامه ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشان، 
رأى المشركين عددهم قليل، وقد قص رؤياه على أصحابه فاستبشروا 
ُه ِفي َمَناِم���َك َقِلياًل َوَلْو َأَراَكُهْم  خي���ًرا، جاء في القرآن: »ِإْذ ُيِريَكُهُم اللَّ
ُه َعِليٌم ِبَذاِت  َم ِإنَّ َه َس���لَّ  اللَّ

َّ
ْمِر َوَلِكن َكِثيًرا َلَفِش���ْلُتْم َوَلَتَناَزْعُت���ْم ِفي اأْلَ

ُلُكْم ِفي  ���ُدوِر * َوِإْذ ُيِريُكُموُهْم ِإِذ اْلَتَقْيُتْم ِفي َأْعُيِنُكْم َقِلياًل َوُيَقلِّ الصُّ
ُموُر«. لقد ابتكر  ِه ُتْرَجُع اأْلُ ُه َأْمًرا َكاَن َمْفُعواًل َوِإَلى اللَّ َأْعُيِنِهْم ِلَيْقِضَي اللَّ
الرسول في قتاله مع أعدائه يوم بدر أسلوًبا جديًدا في مقاتلة األعداء، 
لم يكن معروف���ا من قبُل عند العرب، فقاتل بنظ���ام الصفوف، وهذا 
َه   اللَّ

َّ
األسلوب أش���ار إليه القرآن في س���ورة الصف في هذه اآلية: »ِإن

ُهْم ُبْنَياٌن َمْرُصوٌص«. ا َكَأنَّ ِذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِلِه َصًفّ  الَّ
ُيِحبُّ

 وصفة هذا األس���لوب: أن يك���ون المقاتلون عل���ى هيئة صفوف 
الصالة، وتقل هذه الصفوف أو تكثر تبًعا لقلة المقاتلين أو كثرتهم، 
وتك���ون الصفوف األولى من أصحاب الرماح لصد هجمات الفرس���ان، 
وتك���ون الصفوف التي خلفه���ا من أصحاب النبال، لتس���ديدها من 
المهاجمين على األعداء. واتبع الرسول أسلوب الدفاع ولم يهاجم قوة 
قري���ش، وكانت توجيهاته التكتيكية التي نفذها جنوده س���بًبا في 
زعزعة مركز العدو، وإضعاف نفسيته، وبذلك تحقق النصر على العدو 
برغم تفوقه. وقد ألقى الله تعالى في قلوب أعدائهم الرعب في غزوة 

بدر، وأنزل المالئكة تقاتل معهم
ْلِقي  ِذيَن َآَمُنوا َس���أُ ُتوا الَّ ي َمَعُكْم َفَثبِّ َك ِإَلى اْلَماَلِئَكِة َأنِّ ، »ِإْذ ُيوِحي َربُّ
 

َّ
ْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكل ْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق اأْلَ ِذيَن َكَفُروا الرُّ ِفي ُقُلوِب الَّ

ُكْم َتْشُكُروَن*  ُقوْا الّلَه َلَعلَّ ٌة َفاتَّ َبَناٍن«، »َوَلَقْد َنَصَرُكُم الّلُه ِبَبْدٍر َوَأنُتْم َأِذلَّ
َن  ُك���م ِبَثاَلَثِة آاَلٍف مِّ ُكْم َربُّ ِإْذ َتُق���وُل ِلْلُمْؤِمِنيَن َأَل���ن َيْكِفيُكْم َأن ُيِمدَّ

اْلَمآلِئَكِة ُمنَزِليَن«.
وبدأت أمارات الفشل واالضطراب تظهر في صفوف قريش، واقتربت 
المعرك���ة من نهايتها، وبدأت جموع قريش تِفرُّ وتنس���حب، وانطلق 

المسلمون يأسرون ويقتلون حتى تمت على قريش الهزيمة.
وُقت���ل القائد العام لجيش قريش، وهو عمرو بن هش���ام »أبو جهل«، 
فق���د قتله غالمان من األنصار هما معاذ ب���ن عفراء ومعاذ بن عمرو بن 
الجموح، وانتصر المس���لمون في المعركة بعد أن قتلوا 70 من قريش 

وأسروا مثلهم.

حممد �شحادة

االحتس���اُب أن تعتقَد أن ما َيعٍرُض لك بس���بب 
الصوم من جوٍع أو عطِش أو اشتهاٍء كله محسوٌب 
]لك[، مع���دوٌد ]ل���ك[، ُمحتفٌظ به ف���ي صُحِف 
]ك[، وفي ميزاِن الله الذي ال ُيغِفُل ذرًة وال  أعماِل����
ٍة  َه اَل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ  اللَّ

َّ
ُيسقُطها من حساِبه، وِإن

ُدْنُه َأْجًرا  َوِإن َتُك َحَس���َنًة ُيَضاِعْفَها َوُي���ْؤِت ِمن لَّ
َعظيمًا

ُصم مؤِمنًا، ُصم محتِسبًا!
_____

 هذه الرس���الة الخاتمة نزلْت لهدفيِن: ﴿ ِكَتاٌب 
َّ

إن
َر ُأوُلو  ُروا آَياِت���ِه َوِلَيَتَذكَّ بَّ َيدَّ َأنَزْلَن���اُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك لِّ

ْلَباِب ﴾. اأْلَ
ر مقصداِن لنزول الكتاِب، ومفتاحاِن  التدّبر والتذكُّ
 

َّ
فه الله ﴿ ُمَباَرٌك ﴾ لكن لخزائن بركته، فهو كَما عرَّ
ر: ر ثم الّتذكُّ هذه البرَكة موصدٌة، ومفتاحاها التدبُّ

ر ُحسُن الفهِم في معانيه،  فالتدبُّ
���ر لرقائق���ه ومواعِظ���ه   والّتذّك���ر حس���ُن التأثُّ

ويقينياِته.
فضيلة الشيخ مصطفى البحياوي

كلما طاَل عهُد المرِء بالباطل، صعَب عليه العودُة 
 أكثر؛ ألن الفساَد استشرى في النفس، 

ِّ
إلى الحق

ْت في القلب، واس���ودَّ وغلَظ  والقس���وَة اش���تدَّ
الحجاُب الذي بينه وبين الحق.

ومضات
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ي���وم الجمع���ة الماضي���ة )2018/6/1(، الجمعة العاش���رة من جمع 
مس���يرات العودة، التي أطلق عليها »جمعة من حيفا إلى غزة«. بعد 
تناول طعام اإلفطار تنادي علي زوجتي بنبرة فيها حزن وأسى. فلما 
أجبتها سألتني: تعرف البنت المسعفة النشيطة على حدود خزاعة؟ 
قلت: ما لها؟! قالت: استش���هدت!. لفظت الكلمة وهي ممزوجة بكل 
مش���اعر الحرقة، والحزن، واألسى، واألس���ف. كأنها تسوق إلي خبر 
استش���هاد أحد أقاربها أو معارفها رغم أنها لم تعرف الش���هيدة 
معرفة ش���خصية، إنما تعرفها من خالل ما ينش���ر عنها في مواقع 

التواصل االجتماعي.
بعد ذلك المشهد بقليل، وجدتها وقد فاضت عيناها بالدمع في أحد 
زوايا البيت وهي تحضر لقاًء مصوًرا مع إحدى صديقات الش���هيدة 
تتحدث عن لحظة استشهاد رزان. فتحدثت بانفعال شديد وكالت 
الشتائم والس���باب على جيش االحتالل. وكان محور حديثها أغلب 

الوقت عن الشهيدة رزان.
بالنس���بة لي، لّما سمعت خبر استش���هاد رزان، � رغم أنه لم يوجد لي 
س���ابق معرفة بها �، كأن ش���يًئا اقتطع من داخلي. لقد أصبت بغصة 
ش���ديدة، وحزنت عليها حزن من يفقد ش���خًصا يحبه ويعزه. صحيح 
أنني أستاء وأحزن كثيًرا عند سماعي ألخبار الشهداء والجرحى وقصة 
كل واحد منهم. لكن في حالة زران المسألة مختلفة. ال أعرف ما سبب 
ذلك. يبدو أن الله تعالى قذف محبتها في قلوب خلقه. وزاد من حزني 
وحرقتي عليها حينما ش���اهدت لقاء مصوًرا أجري معها، فقد كانت 
الكلمات تخرج من فيها وهي مليئة بالحيوية، والحماس���ة، والوطنية. 

فضاًل عن ابتسامتها الطاهرة البريئة المرسومة على ثغرها.

الذين شيعوا الشهيدة المسعفة رزان النجار باآلالف من كل أطياف 
وش���رائح المجتمع. الكل حزن عليها َمن يعرفه���ا وَمن لم يعرفها. 
يكفي���ك أن تلق���ي نظرة على ص���ورة لها فإن مالمحه���ا توحي لك 
كأنك تعرفها من قبل. تلمس فيها )الطفول���ة، والبراءة، والحيوية، 
والدافعية، والبساطة، والتواضع، وجمال الفتاة الريفية(. رغم حداثة 
سنها )واحد وعشرون ربيًعا( فإن ذلك لم يمنعها عن ممارسة المهنة 
التي أحبت. علًما، أنها لم تكمل دراس���تها في تخصص التمريض 
بسبب ظروف أس���رتها االقتصادية الصعبة. لقد كانت رزان سباقة 
ألداء واجبه���ا المهني م���ع انطالقة مخيمات الع���ودة يوم الجمعة 

)2018/3/30( على حدود قرية خزاعة شرق محافظة خانيونس.
عملت الشهيدة رزان )متطوعة( في لجان اإلغاثة الطبية. أي لم تكن 
ته���دف من عملها الحصول على المال رغم خطورة المكان وصعوبة 
المهمة التي تؤديها. إن كل فتاة في س���نها تحلم أن تعيش حياة 
ن أسرة سعيدة، وتحصل على وظيفة  آمنة، وترزق بزوج صالح كي تكوِّ
وتجني المال لتشبع حاجتها الكمالية من )مالبس، وعطور، ومكياج، 
وإكسسوارات، ونزهات...إلخ(. هذا حلم مشروع. لكنها اختارت طريًقا 

آخر، وقد وصلت إلى نهايته كما تمنت ورغبت.
اتسمت شخصية الشهيدة رزان بالجرأة والشجاعة. يشهد لها بذلك 
كل م���ن عرفها  ورآها في ميدان المواجه���ات، كما أنها حدثت عن 
نفس���ها كيف واجهت العديد من الصع���اب وهي تقدم الخدمات 
اإلسعافية للمصابين والجرحى في نقاط قريبة من السلك الشائك. 
بكلماتها قالت: »إنها تقدمت إلنق���اذ الجرحى حتى نقطة الصفر«. 
جراء ذلك تعرضت الستنش���اق الغاز الس���ام أكثر من مرة. انتهى 

األمر بإصابته���ا برصاصة غادرة أدت الستش���هادها رغم ارتدائها 
للزي األبيض وما يحمله م���ن دالالت في القوانين واألعراف الدولية 
اإلنس���انية. فلم يش���فع لها أمام آلة العدوان العسكرية. إن جيش 
االحتالل يستهدف الكل الفلسطيني فهو لم يستثِن كوادر طبية، 
وال أطقم���ًا صحفي���ة، وال جماهير عزال. رصاصه وغازه الس���ام أصاب 

الجميع )أطفااًل، وشباًبا، وشيوخًا، رجاال، ونساء، أصحاء، ومعاقين(.
إن حالة الشهيدة رزان ليست هي الحالة األنثوية الفريدة األولى في 
فلسطين، بل سبقها حاالت كثيرة في كافة الميادين، فرزان سارت 
على نفس خطاهن ونهجهن. كذلك هناك من سيكملن طريق رزان 

بإذن الله تعالى.
من أراد أن ينظر إلى المس���اواة بين الرجل والمرأة فلينظر إلى نساء 
 وأبهى صورها. فلينظر كيف 

ِّ
فلس���طين كيف جس���دنها في َأَجل

تق���اوم المرأة بجانب الرجل.. كيف تس���عف وتطبب المرأة الجرحى 
والمصابي���ن على أرض المواجهة بجانب الرجل، بل تتقدم عليه كما 
في حالة رزان.. كيف تغطي الصحفية أحداث المواجهات الساخنة 
واالعتداء الصهيونية الهمجية بجانب الصحفي. وِقس عليها كافة 
الميادين. إن المس���اواة بين الجنس���ين في فلس���طين تختلف عن 
دعوات التيارات والحركات النسوية التقليدية المنحرفة في دعوتها 
للمساواة. تلك الحركات تريد مساواة تجرد المرأة من دينها، وعفتها، 
وطهارتها، وأخالقها، وثقافتها. أما مساواة المرأة في فلسطين فهي 

خالف ذلك تماًما، فقد عكست رزان صورة لها.
رحم الله الشهيدة رزان النجار وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها 

ومحبيها الصبر والثبات.

بسام محمد

الشهيدة المسعفة رزان النجار التي أجمع الكل على حبها

زرونى بدون هدية! 
وتق���ول المحروق ل�"االس���تقالل": "زمان كان���ت الزيارة 
المصحوبة بهدية مقتصرة على المناس���بة أو طول مدة 
الغياب، حيث كانت الزيارات بين أفراد العائلة تتس���م 
بالعفوية وغي���ر الرس���مية والتكرار، دافعها الش���وق 
والمحبة وتبقى الهدية فقط للمناس���بات )الثقيلة(، أما 
اليوم الحياة اتجهت نحو التعقيد والتكلف بشكل كبير 

والزيارات اقتصرت على المناسبة وأداء الواجب". 
وأضاف���ت: "أصبح���ت الهدي���ة واالهتم���ام بش���كلها 
ومضمونه���ا جزءًا ال يتجزأ من الواجب الرس���مي للزيارة، 
األمر الذي أثر س���لبًا على عالقاتن���ا االجتماعية خاصة 
مع تزايد س���وء األوضاع االقتصادية؛ اذ امتنع الكثرين 
عن زيارة أرحامهم بس���بب عدم امتالكهم ثمن الهدية 

وشعورهم باإلحراج من الذهاب بدونها". 
وأوضح���ت، أن نظرة الناس للهداي���ا والزيارات مختلفة 
عن بعضهم، فهناك أش���خاص ال يلق���ون بااًل إذا دخل 
الضيف بال أدنى ش���يء يحمله، بينم���ا البعض يهمه 

تفاصيل الهدية حتى ش���كل " الكيس" الموضوعة به، 
مؤك���دًة أن هذه التفاصيل تقتل الم���ودة بين األقارب 
واألصدقاء لذا تطالبه���م بزيارة بعضهم البعض بدون 
هدية وأن يتعاملوا مع األمر بمرونة وعفويًة ُتش���عرهم 

بمحبتهم لبعض ال بكرمهم. 

منعًا للإحراج
زيارة األحباب واألهل لذويهم دون هدايا، فكرة دعمتها 
ورحبت بها بش���دة المواطنة هبة المدهون  التي باتت 
تش���عر باإلحراج والضيق كونها تدرك أن الهدايا عبٌء 
ثقيل على كاهل ذويها ف���ي ظل األوضاع االقتصادية 

الصعبة التي يعيشها قطاع غزة. 
وتق���ول المدهون ل�"االس���تقالل":" فك���رة الزيارة بدون 
هداي���ا رائعة جدًا ألنها تخفف األعب���اء وتمنع االحراج 
عن الطرفين، فنحن نعيش بظروف مادية س���يئة جدًا 

وبالكاد الشخص منا يدبر أمور حياته". 
وأردفت المدهون:" لما أهلي وأحبابي يزرونى بدون هدية 
ما عندي مش���كلة بالعكس بفرح كتير، و لما بعرف انه 

والدي أو أخويا يستدين عشان يجيب هدية أو يعطوني 
عيدية بأش���عر بألم واحراج كبير داخلي"، مس���تدركة:" 
دائما بطل���ب من أهلي أن يزوروني بدون هدية، لكنهم 
ال يستمعون لي ويعتبرون أنفسهم ُمقصرين وأحيانًا 

يعتبرون أن الهدية لم تعجبني فأشعر بإحراج أكبر". 
وأعرب���ت عن س���عادتها بالزيارات البعي���دة عن التكلف 
واألعباء، قائلة:" يس���عدني أن يمر أخي علي أثناء مشوار 
قريب لنش���رب معًا فنجان قهوة، أو أن يش���تاق لي أبي 
فيس���هر عندي، أو نلتق���ي صدفة عند أخت���ي فنتبادل 
األحاديث، أن يحدث كل ذلك بدون أن يفكر أحدنا ما الذي 

سيحمله معه ومن اين سيشتريه وهل يملك ثمنه؟". 

بادر بنف�سك!
" ان كنت تريد اصالح ش���يء ما، فبادر بنفسك أواًل"، من 
ه���ذا المنطلق قامت المواطنة أم خال���د األخرس بزيارة 
ذويها وأقاربها خالل رمضان ب���دون هدايا، في محاولٍة 
منها لتشجيعهم على القيام بتلك الخطوة دون الشعور 

باإلحراج أو التقصير. 

وتق���ول األخ���رس ل�"االس���تقالل":" كل رمض���ان أهلي 
يزورون���ي محملين بالهدايا واأللعاب ألطفالي الس���تة، 
وُيضيق���ون على نفس���هم بتدبير ثمن تل���ك الهدايا 
خاصة بالوضع المادي الصع���ب، لذلك قمت بزيارتهم 
بأول رمضان بدون هدايا حتى ُأش���جعهم على المجيء 

بدونها". 
وال تخفي األخرس ش���عورها باإلحراج الش���ديد عندما 
قام���ت بزيارة أقربائها وأحبائها ب���دون هدايا ألول مرة، 
لكنها تمالكت نفس���ها وأصرت عل���ى المتابعة كونها 
تدرك جي���دًا أن ما أقدمت عليه س���يكون له أثر جميل 

بالمستقبل القريب. حسب قولها. 
وبينت األخ���رس، أن إقدامها على الزي���ارة بدون هدايا 
شجع ذويها لزيارتها بالمثل دون شعورهم بالتقصير، 
وذلك بعد أن تحدثت إليهم حول س���بب مجيئها ألول 
مرة بدون أن تحمل شيئًا بيديها وأن الهدية سبب في 
قطيعة األرح���ام وأنها تطالبهم بفع���ل ذلك مع كافة 
األق���ارب واألصدقاء، مؤكدًة أن ش���عورها بالس���عادة ال 

يوصف. 

في ظل األوضاع االقتصادية

سيدات غزة لذويهن.. » زوروني بدون هدية«

غزة/ دعاء احلطاب:  
»اأعلن ر�سميًا عن ا�ستقبال الزائرين يف رم�سان 

املبارك من حمارم واأقارب دون اأية هدية، 
و�ساأكون �سعيدةمع املهنئني يف العيد ال�سعيد 

دون اأدنى عيدية و�ساأبتهج اأكرث«، هكذا 
غردت املواطنة ت�سنيم املحروق عرب �سفحتها 

ال�سخ�سية »في�سبوك« رغبًة باأن يزورها 
اأقاربها واملُهنئون ب�سهر رم�سان بدون هدية، 
فكل ما تريده قربهم و�سدق حمبتهم بدون 

تكلف.  ودفعت الظروف االقت�سادية واملعي�سة 
ال�سعبة العديد من املواطنني بقطاع غزة خا�سة 
ال�سيدات اإىل االإعلن عن ا�ستقبال ذويهم ب�سهر 

رم�سان واأيام العيد دون هدايا، لعدم و�سع تكلفة 
الهدايا حاجرًا اأمام زياراتهم االجتماعية 

وقطع �سلة االرحام.  
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قال األمين 

هن���اك خيار أن تدخل في مواجهة م���ع هذا الكيان كما خضنا حروبًا 
وقدمن���ا قوافل الش���هداء في كل األقطار العربي���ة. نحن نكرر أننا ال 
نريد من أحد في ظل ميزان القوى الراهن أن يدخل في مواجهة غير 
متكافئة، لكن نقول ال يمل���ك أحد أيضا أن يقف على الحياد أمام ما 
تمثله إس���رائيل من خطر على األمة كلها ومش���روعها في المنطقة،  
س���واء على األقطار والش���عوب إلى أقصى بقاع األرض التي يتواجد 
فيه���ا العرب والمس���لمون. أم���ا أن يقف البعض الي���وم في خندق 
المواجه���ة مع المقاومة، أن يحاصر المقاومة، أن يالحق  المقاومة، أن 
يجرم المقاومة؟! فنحن نقول، إن الذين يدعمون المقاومة ويمدون يد 
المس���اعدة والعون للمقاومة هؤالء هم شرفاء األمة يجب أن يكرموا 
وال يجرموا. نعلم أن أي مش���روع وطني في أي دولة حرة ومستقرة في 
العال���م يجب أن يكون جوهره الحفاظ على وحدة البلد أرضًا وش���عبًا 
وتأكيد س���يادته على كامل أرضه. هكذا تتحرك كل شعوب األرض، 
وإذا كانت البلد محتلة أو تتعرض لغزو واستعمار أجنبي، فان المشروع 
الوطني يجب أن يتحول فورًا إلي مقاومة هذا االس���تعمار وتحرير أي 
بقعة محتلة من األرض. من هنا نقول إن من طبائع األشياء أن يكون 
جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، طالما أن فلسطين كلها ما زالت 
محتلة، بما فيها ذلك قطاع غزه والضفة الغربية، اإلسرائيلي خرج من 
غزه لكن ما زال يملك السيادة، وقطاع غزه اكبر سجن في التاريخ كما 
تعلمون،  نقول طالما أن فلسطين كلها ما زالت محتلة، فالبد أن يكون 
جوهر المش���روع الوطني هو تحرير األرض، وليس بناء دولة أو كيان 

على مساحة من األرض هنا أو هناك.

الدكتور: رمضان شلح 

لندن/ االستقالل:
»اإلندبندن����ت«  صحيف����ة  ذك����رت 
البريطاني����ة، أن مستش����ارًا حكوميًا 
أوصى بمنح البدناء وقتًا مرنًا للقدوم 

إلى العمل.
وطال����ب المستش����ار الحكومي أرباب 
العمل بتوفير أوقات مرنة لموظفيهم 
البدناء، حتى يتجنبوا الشعور بالقلق 
أو التمييز، عند انتقالهم أو عودتهم 

من العمل خالل ساعة الذروة.
وقال البروفيس����ور س����تيفان بيفان، 
من معه����د دراس����ات التوظيف في 
الس����منة في  المؤتمر األوروبي حول 
فيينا: »الكثير من البدناء يش����عرون 
بالقل����ق م����ن الس����فر أو االنتقال في 
وسائل النقل العام، ويفضلون العمل 
من المنزل، حتى ال يتعرضوا لإلحراج 

بسبب كروشهم«.
وأضاف: »يمك����ن الق����ول إن القليل 
منهم من يفضل أال يذهب إلى عمله 

في ساعات الذروة الصباحية«.

بريطانيا.. توصية 
بمنح البدناء 

استثناء القدوم 
متأخرين للعمل

االستقالل/ وكاالت:
عاد طيار حربي روس���ي للحياة بع���د ثالثين عاما من فقدان أثره 
واعتباره في عداد األموات جراء إس���قاط طائرته خالل االجتياح 
السوفياتي ألفغانستان، حسبما أعلن الجمعة قدامى المحاربين 

الروس.
وقال رئي���س اتحاد المظليين فاليري فوس���تروتين لوكالة ريا 
نوفوس���تي الروس���ية إن الطيار »ال يزال حيا. إن���ه أمر مدهش 

للغاية. إنه اآلن بحاجة للمساعدة«.
ورفض فوس���تروتين الذي يرأس الجانب الروس���ي في اللجنة 
الروس���ية األميركية ألس���رى الحرب والجن���ود المفقودين في 

المعارك، الكشف عن هوية الطيار بداعي السرية.
من جهته، ذكر فياشيسالف كالينين، وهو نائب رئيس منظمة 
لقدامى المحاربين، أن الطيار الروسي أسقطت طائرته عام 1987 

القاهرة / وكاالت:
ق���ّررت اإلذاعة المصري���ة التحقيق بخط���أ ارتكبته إذاعة 
اإلسكندرية التي قامت ببث أذان المغرب قبل الموعد ب� 7 
دقائق يوم األربعاء، ما شكل إرباكًا لدى المواطنين الذين 

كانوا ينتظرون األذان لبدء تناول طعام اإلفطار.
وأح���دث رئي���س اإلذاع���ة مكالمة م���ع مدير ع���ام إذاعة 
اإلس���كندرية لمعرفة مالبسات الخطأ المهني الذي حدث 

ويرجح أنه تخطى الستين من العمر، ويريد العودة إلى الوطن.
وأش���ار إلى أن الطي���ار قد يكون في باكس���تان حي���ث أقامت 

أفغانستان معتقالت ألسرى الحرب.
وأف���ادت الوكالة ب���أن 125 مقاتلة س���وفياتية أس���قطت في 
أفغانس���تان خالل الحرب التي اندلعت أواخر 1979 واستمرت 

حتى 1989.
ولدى انسحاب القوات الس���وفياتية في 1989 اعتبر ثالثمائة 
جندي في ع���داد المفقودين. ومنذ ذلك الوق���ت ُعثر على نحو 

ثالثين منهم عادوا غالبيتهم إلى بالدهم.
وذكرت صحيفة »كومرسنت« الروسية أن الطيار الذي أسقطت 
طائرته عام 1987 هو س���يرغي بانتليوك من منطقة روستوف 
في جنوب روس���يا، وكان ُفقد أثر طائرته بعد إقالعها من قاعدة 

باغرام التي تحولت حاليا إلى قاعدة أميركية في شمال كابل.

عل���ى الهواء، كما كلف رئيس ش���بكة اإلذاعات اإلقليمية 
بإعداد تقرير حوله تمهيًدا إلحالة فريق العمل للتحقيق 
لمعرفة الش���ؤون القانونية لمحاس���بة المتسبب في هذا 

الخطأ.
واشتكى عدد كبير من األشخاص من مواطنين ومسؤولين 
بسبب الخطأ، اذ تسبب في إفطار محافظة كاملة فيها أكثر 

من 5 ماليين مواطن قبل الموعد المحدد.

طيــار روســي يظهــر 
بعــد 30 عامــًا مــن اختفائــه

التحقيق في بث إذاعة مصرية 
أذان المغرب قبل الموعد

االستقالل/ وكاالت:
هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران ترانسافيا بشكل 
اضط���راري بعدما فاح���ت رائحة كريهة م���ن أحد الركاب 

تسببت بحاالت إغماء وإعياء لدى الركاب. 
اضطرت طائرة ركاب شركة ترانسافيا الهولندية للهبوط، 
بعدما سادت حالة من اإلعياء بين ركابها بسبب رائحة أحد 

الركاب الكريهة. 
فبع���د أن أقلعت الطائ���رة من مطار ش���بهول الهولندي، 
انتشرت رائحة كريهة دفعت بعض الركاب للتقيؤ، بينما 

تسببت بعدة حاالت إغماء لدى ركاب آخرين. 
وقد حاول أفراد من طاقم الطائرة الحجر على الرجل داخل 
دورة المي���اه قبل أن يعمد الطيار للهب���وط اضطراريًا في 
مطار فارو البرتغالي. وأظهرت صور التقطها أحد الركاب، 
أفراد طاقم طبي وهم يرافقون الرجل من الطائرة إلى إحدى 
الحافالت.  وقال بيت فان هوت، وهو مسافر بلجيكي كان 
على متن الطائرة: »كانت الرائحة كريهة للغاية، ال بد وأن 
الرجل لم يس���تحم لعدة أسابيع. شعر العديد من الركاب 

بالغثيان واضطر بعضهم للتقيؤ بسبب الرائحة«

بسبب رائحة احد الركاب
 هبطت الطائرة اضطراريا !


